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Abstrakt 

 

Název práce: Elektromyografická analýza vybraných svalů dolní 

končetiny u kitesurfařů. 

Cíle práce: Cílem této práce je zjistit, které svalové skupiny jsou nejvíce aktivní během 

kitesurfingové pozice, a jestli se tyto hodnoty s rostoucím časem stráveným v pozici 

mění. Dalším cílem je určit stupeň ko-kontrakce mezi m. quadriceps 

femoris a m. biceps femoris. Vzhledem k narůstajícímu počtu rekreačních jezdců 

v kitesurfingové populaci bude cílem porovnat výsledky mezi 

profesionálními a rekreačními jezdci a stanovit statisticky významné rozdíly. 

Metoda: Práce je řešena formou případové studie, ve které je hodnocena aktivita svalů 

dolních končetin během kitesurfingové pozice. Do výzkumu bylo zahrnuto 6 probandů, 

skládajících se z profesionálních jezdců a rekreantů. Jako objektivizační metoda byla 

zvolena povrchová elektromyografie, přičemž byla hodnocena normalizovaná hodnota 

mezi m. quadriceps femoris, m. gluteus maximus, m. biceps femoris, m. tibialis 

anterior, m. gastrocnemius a m. trapezius. 

Výsledky: Výsledky měření ukázaly, že během kitesurfingové pozice je nejvíce aktivní 

m. quadriceps femoris stojné dolní končetiny a to i po dlouhodobější výdrži. Dále bylo 

prokázáno, že profesionální jezdci mají ekonomičtější aktivaci svalů dolních končetin 

oproti rekreantům, což se projevuje zvýšenou hodnotou ko-kontrakčního indexu mezi 

m. quadriceps femoris a m. biceps femoris stojné dolní končetiny. Výsledky jsou 

použitelné pro metodiku tréninku a také pro prevenci vzniku úrazu v kitesurfingu. 

Klí čová slova: Kitesurfing, povrchová elektromyografie, dolní končetina,  

ko-kontrakční index. 

 

  



 
 

Abstract 

Title:  Electromyographic analysis of selected muscles of lower extremity of kitesurfers. 

 

Objective: The goal of thesis is to determine muscle groups, which are the most active 

during the kitesurfing position and compare the values in increasing time spent in this 

position. Furthermore, to determine a degree of co-contraction level between 

m. quadriceps femoris and m. biceps femoris. According to the enlarging number 

of riders in kitesurfing population the goal is to compare results between professional 

and recreant riders and determine statisticaly significant differences. 

Methods: This thesis is a case study, where is analyzed the degree of muscle 

aktivity of lower extremity during the kitesurfing position. The research 

involved 6 persons of very specific selection consisted of professional 

riders and recreants. As an objectification method surface electromyography had been 

chosen and the normalized value between m. quadriceps femoris, m. gluteus maximus, 

m. biceps femoris, m. tibialis anterior, m. gastrocnemius and m. trapezius had been 

evaluated. 

Findings: The measurement results showed that the most active muscle 

during the kitesurfing position is m. quadriceps femoris of stance lower extremity even 

though after long-term stay. Furthemore, the results showed that professional riders 

apply more economical activation of lower extremity 

muscles in comparison to the recreants, what is demonstrated by increased level of  

co-contraction between m. quadriceps femoris and m. biceps femoris of stance lower 

extremity. Findings are applicable for methodics of training and also for prevention 

of injuries in kitesurfing.  

Keywords: Kitesurfing, surface electromyography, lower extremity, co–contraction 

level. 
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1 Úvod 
 

Kitesurfing je velmi rychle se rozvíjející sport provozovaný lidmi všech 

věkových kategorií. Adrenalinové sporty zažívají v poslední době velký vzrůst 

popularity a tím se dostávají do popředí zájmu společnosti témata, která jsou spojená 

s touto problematikou. Podstatnou částí kitesurfingu je složka emoční, což předpokládá 

vyšší nároky na lidský organismus. Emoce vyvolané kombinací větru, vodní 

hladiny a rychlosti jsou zároveň důvodem, proč se kitesurfing stává součástí životního 

stylu stále širší části lidské populace. 

Zvýšený počet kitesurfařů přináší také vzrůstající množství úrazů a chronických 

přetížení jezdců. Problematika kitesurfingu byla doposud zkoumána pouze v několika 

studiích a tudíž je zde stále velký prostor k objevování nových poznatků. Metodické 

postupy nejsou v této oblasti dosud plně objasněny oproti jiným rozšířenějším sportům, 

které již prošly dlouhodobým vývojem. Tato skutečnost poukazuje na možnost vývoje 

techniky jízdy a posunu fyzických možností jezdců, čímž se otevírá široké pole 

působnosti pro výzkum. 

Obecná část práce shrnuje teoretické poznatky o kitesurfingu a elektromyografii. 

V této části práce je podrobněji popsána především biomechanika kitesurfingu, ale také 

studie popisující zdravotní rizika během jízdy. Dále je zde popsán princip povrchové 

elektromyografie se zaměřením na zpracování elektromyografického signálu. Úkolem 

této části práce je především popsat studie zabývající se funkcí pohybového aparátu 

během kitesurfingu a princip použití povrchové elektromyografie pro analýzu svalové 

aktivace. 

Praktická část práce spočívá v navržení metodiky a v následném provedení 

experimentu. Hlavním cílem experimentu je analýza aktivity dolních končetin během 

pozice těla při kitesurfingu. Experiment má za cíl zjistit, zdali se aktivace jednotlivých 

svalů změní při delším setrvání ve výchozí pozici, což simuluje reálnou situaci, 

která se vyskytuje při jízdě. Dalším zkoumaným jevem bude míra ko-kontrakce 

musculus quadriceps femoris a musculus biceps femoris pro zjištění poměru aktivity 

mezi těmito dvěma svaly.  
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2 Teoretická východiska 

2.1 Kitesurfing 

2.1.1 Historie 
Kitesurfing je moderní sport, který zažívá v poslední době velký nárust 

popularity. Přestože je kitesurfing nový sport, není vynálezem jednoho člověka a lidé po 

celém světě vyvíjejí techniku jízdy spojenou s tažnými draky už celá století.  

Historie jízdy pomocí tažných draků je dlouhý příběh a existuje mnoho 

teorií o tom, kde byl první drak vynalezen. Mnozí se shodují na tom, že Čína je 

nejpravděpodobněji místem vzniků draků díky objevu bavlny. Jiní věří, že technika 

jízdy pomocí draků započala v Malajsii a Indonésii, když místní obyvatelé vytvořili 

draky z listů stromů. Nejstarší zaznamenaná historie Kite Sailingu, jako byl dříve 

kitesurfing nazýván, se datuje již od 12tého století, kdy Indonéské a Polynéské rybáře 

táhli draci na jejich kánoích. Kite Sailing byl v Číně a Polynésii využíván především 

jako forma přepravy u pobřeží Pacifiku a vítr sloužil hlavně pro ovládání 

rychlosti a jako energie k mobilizaci těchto kánoí. Vývoj draků byl také velmi ovlivněn 

lokalizací Hedvábné stezky, která se táhla z Východní Asie přes Střední Asii až do 

Středomoří, a obchodníci přinášeli techniku létání s draky spolu s materiálem 

potřebným na výrobu až do oblastí Evropy a Severní Afriky. Kolem roku 1800 Britský 

vynálezce George Pocock zvětšil běžné velikosti draků a létal s nimi ve skupinkách, 

aby využil síly větru pro tah vozů na souši a lodí na vodě. Jeho draci byli plně 

kontrolovatelní, zkonstruováni za pomocí čtyřšňůrového systému, byli schopni stoupat 

proti větru, otáčet se a jezdit nejen po vodě, ale i po souši a ledu. Pocock si nechal svůj 

vynález roku 1826 patentovat. (Terry, 2011; Burian, 2009) 

Za vynálezce draků, jaké známe dnes, můžeme považovat bratry 

Bruna a Dominiqua Legaignoux z Francie. Bratři se naučili plachtit v oblasti 

Bretaňského moře už v deseti letech. Jako první vytvořili kite s nafukovacím rámem 

tvořícím céčkový tvar, který mohl díky vzduchu plavat na vodě (viz. Obr. č. 1). 

Následně pokračovali ve výrobě a vylepšování tvarů a funkcí kitů a šířili 

povědomí o tomto novém sportu.  (White, 2006) 
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Obr. č. 1 - První pokusy bratrů Legaignouxů o kitesurfing (Dostupné na 

http://www.kiteboardacademy.com/esp/historia.html.) 

V roce 1996 byl kitesurfing poprvé světově medializovaný díky windsurfařům 

Laure Hamiltonovi a Manu Bertinovi, kteří předvedli nový směr, který byl radikální pro 

surfaře a wakeboardisty. Popularita tohoto sportu během krátké doby prudce stoupla a 

můžeme jej považovat za jeden z nejrychleji se rozvíjejících vodních sportů v 

posledních letech. První oficiální Světový pohár v kitesurfingu byl uspořádán v roce 

1998 na Havajských ostrovech, nyní existuje mnoho soutěží a závodů po celém světě, 

stejně tak jako organizací propagujících tento sport (Terry, 2011; Burian 2009). 

 

2.1.2 Technika jízdy 

2.1.2.1 Definice a disciplíny 

Kitesurfing kombinuje součásti již delší dobu existujících sportů jako 

windsurfing, pouštění draka či jízda na vodních lyžích. Za pomoci malého surfového 

prkna a tažného draka mohou jezdci dosáhnout velkých rychlostí a skoků do výšky až 

20ti metrů (Spanjersberg, 2007). 

Kitesurfing je znám jako odnož kiteboardingu. Kiteboarding se dělí podle toho, na 

jakém povrchu se provozuje. Mezi typy kiteboardingu řadíme 

• Landkiting 

• Buggykiting 

• Kitesurfing  

• Snowkiting 
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Landkiting je druh sportovní aktivity, při níž se používá tažný drak 

(kite) k pohybu člověka po zemi nebo k jeho zdvihání do vzduchu. Drak je podobný 

menšímu padáku. Používá se k pohánění především jezdce na mountainboardu či 

buggyně (viz. Obr. č. 2, 3). 

                

Obr. č. 2 – Landkiting (Burian, 2009)                    Obr. č. 3 – Buggykiting (Burian, 2009) 

 

Snowkiting je velmi mladý zimní outdoorový adrealinový sport podobný 

kiteboardingu. Za použití tažného draka se jezdec uvádí do pohybu po sněhové pláni na 

lyžích či snowboardu (viz. Obr. č. 4). 

 

Obr. č. 4 – Snowkiting (vlastní zdroj) 

 

Kitesurfing, častým názvem též kiteboarding, je sport spočívající v jízdě po vodě 

na speciálním prkně, tzv. kiteboardu, za využití tažného draka (viz. Obr. č. 6). V rámci 

kitesurfingu také vznikly samostatné disciplíny, jako například wake style, wave riding, 

freestyle nebo speed.  (Burian, 2009) 
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2.1.2.2 Vybavení 

Tažný drak (kite) je připevněn k jezdci za pomoci trapézového pásu, který je 

upevněn v oblasti pasu a podporuje bederní oblast zad (viz. Obr. č. 5). Na konci 

šňůrového systému je umístěn řídící bar, který umožňuje řízení a přitahování kitu. 

Jezdec se pohybuje po hladině za pomoci kiteboardu, který může mít různý tvar a velmi 

odlišné typy využití.  

                 

Obr. č. 5, 6 – Upevnění trapézového pásu, Kitesurfing (vlastní zdroj) 

 

Spanjersberg se zmiňuje o třech hlavních typech surfovacích prken, které se 

běžně během kitesurfingu používají. Každé prkno má specifické jízdní vlastnosti 

charakteristické pro určité podmínky a typ jízdy.  Prvním typem je jednosměrné prkno, 

které již podle názvu umožňuje pohyb pouze do jedné strany. Každá změna směru musí 

být provedena s otočením prkna, což samozřejmě znemožňuje rychlé změny směru. 

Nicméně jednosměrné prkno poskytuje díky své velikosti dobrý vztlak, který umožňuje 

jezdci použít jej jako plovací zařízení v případě nouze. Druhým typem je dvousměrné 

prkno, neboli „twin-tip“. Tento typ prkna je kratší než jednosměrný a má na své spodní 

části ploutvičky („finy“), které umožnují lepší kontrolu směru jízdy a rychlé změny 

směru. Třetím typem je wakeboard, který je také dvousměrný a známý z vodního 

lyžování. (Spanjersberg, 2007) 

V součastné době existují dva typy kitu, tzv. komorový kite a nafukovací kite, 

přičemž oba typy mají různé výhody. Vývoj kitů jde každým rokem kupředu. Vyvíjejí 

se nové modely s nižším aerodynamickým odporem, lepšími letovými 

vlastnostmi, z lepších a odolnějších materiálů. Na trhu lze nalézt širokou škálu draků od 
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těch nejmenších až po kity, jejichž rozměry sahají k 20ti metrům čtverečním. Nicméně 

pro jízdu na vodě je přínosnější použití nafukovacího kitu, který při pádu plave na 

hladině na rozdíl od komorového, který se ponoří pod hladinu vody a je tedy spíše 

vhodný pro jízdu na sněhu. 

Lundgren se ve své práci zmiňuje o důležitosti efektivity vybavení 

v kitesurfingu. Vybavení používané v extrémních sportech musí být výkonné jak pro 

jízdu, tak pro uživatele, poskytovat bezpečí a pohodlí během jízdy. Dřívější studie 

prokázaly vysoký výskyt úrazů během provozování kitesurfingu a následky bývají 

někdy až katastrofální. Výběrem kvalitního vybavení s výkonným bezpečnostním 

systémem se riziko úrazu výrazně snižuje.(Lundgren, 2011) 

 

2.1.2.3 Vliv přírodních podmínek na jízdu 

Důležitým přírodním elementem při kitesurfingu je vítr, bez kterého není možné 

tento sport provozovat. Na vítr mají také vliv místní geografické podmínky. Vzduch 

může proudit úzkým údolím, nebo překonávat vyvýšeniny. Tyto vlivy a další faktory 

ovlivňují povahu větru. Pokud vítr proudí přes překážky nebo okolo nich, 

dochází k víření a turbulencím. Tento jev je pro jezdce obzvláště nebezpečný, protože 

může být vynesen nad překážku a za ní sražen dolů. (Burian, 2009) 

Vercruyssen popisuje jezdce během kitesurfingu jako sportovce, který se 

nechává pohánět na kiteboardu  za pomoci kitu zachycujícícho vítr a následně se tato 

síla promítá do rychlosti jezdce po hladině. Kitesurfaři jsou schopni se pohybovat po 

větru i proti větru průměrnou rychlostí 7-15km/h, přičemž velikost rychlosti záleží na 

síle větru, velikosti kitu a typu vodní plochy (vlny/rovná hladina; mořská/sladkovodní 

voda). (Vercruyssen, 2009) 

 

2.1.2.4 Akrobacie v kitesurfingu 

Během jízdy provádějí surfaři různé skoky a triky, které se liší svou obtížností. 

Nejjednodušším typem skoku je takzvaný „pop“, kdy jezdec využije pouze kiteboard 

pro výskok proti směru vln (viz. Obr. č. 7). Mezi nejznámější triky patří například 

„handle-pass“ (otočení se kolem své osy), „raley“ (skok se současnou extenzí 
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trupu a dolních končetin, (viz Obr. č. 8) nebo také „kiteloop“ (rychlé provedení smyčky 

kitem ve vzduchu s následným vzlétnutím). (Toscano, 2013) 

   

Obr. č. 7, 8 - Ukázka akrobacie – pop, raley, (Dostupné na http://www.kiteschool-trips.cz.) 

 

2.1.2.5 Bezpečnostní opatření 

Bezpečnost při kitesurfingu by měla být zabezpečena neustálou kontrolou 

několika aspektů. Jedním z nich je kvalitní vybavení, které poskytuje jezdci oporu při 

jízdě a má bezpečnostní systém pro případ nebezpečné situace, kdy je třeba se od kitu 

odpojit. Dalším prvkem, který je nutno respektovat jsou aktuální přírodní podmínky. 

Kitesurfaři by měli být seznámeni s různými typy povětrnostních podmínek, protože 

tyto znalosti jim následně umožňují stanovit možné nebezpečí během jízdy.  

Při kitesurfingu je velmi časté, že se na relativně malé ploše pohybuje více 

jezdců a musí se sobě navzájem vyhýbat. Tento problém byl vyřešen zavedením 

pravidel, která jasně definují, jak se v dané situaci mají jezdci zachovat. Nicméně i při 

dodržování správného vyhýbání dochází k chybám a tak jsou obezřetnost a předvídání 

při jízdě v blízkosti jiných jezdců velmi důležité. Během jízdy na hladině se jezdci 

dostávají na místa, kde se vyskytují mořští živočichové, kteří jsou na podvodní prostředí 

výrazně lépe přizpůsobeni a detekují přítomnost jezdce v jejich teritoriu. Ačkoli je počet 

úrazů při kitesurfingu zapříčiněný zvířaty velmi nízký, kitesurfaři by neměli opomíjet 

možnost přítomnosti medůz nebo žraloků, protože kontakt s nimi může mít fatální 

následky.  
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2.1.3 Fyziologie zátěže kitesurfingu 

Sportovní aktivita na mořské hladině za současného působení větru má vliv na 

tělesnou teplotu jezdců. Teplo se v organismu tvoří při svalové práci, zpracováváním 

potravy a při všech životně důležitých pochodech, které se podílejí na bazálním 

metabolismu. Tělesnou teplotu určuje rovnováha mezi tvorbou a výdejem tepla. Při 

tělesné námaze se v těle hromadí teplo produkované svalovou činností. Tento vzestup je 

částečně důsledkem neschopnosti mechanismů odvádějících teplo z organismu rychle se 

vyrovnat s výrazně zvýšeným množstvím vzniklého tepla. Tělesná teplota také stoupá 

při emočním napětí, pravděpodobně následkem podvědomého napínání svalstva 

(Ganong, 2005). Z těchto poznatků vyplývá, že provádění boardových sportů ve 

studených či teplých podmínkách může ovlivnit tělesnou teplotu, která má efekt na 

fyziologii a biomechaniku lidského organismu (Sallis and Chassay 1999).   

Reakce lidského organismu na kombinaci větru a vodního prostředí může být 

buď dlouhodobá, nebo okamžitá. Okamžitá reakce se vyznačuje vazokonstrikcí, 

vznikem tepla pohybem (svalový třes, svalová práce), snížení srdeční 

frekvence a krevního tlaku. Při dlouhodobém působení těchto podmínek dochází ke 

zvýšení vrstvy podkožního tuku a ke zvýšené produkci hormonů štítné žlázy.  

               (Ganong, 2005; Heller, 1996) 

Melichna se ve své knize zmiňuje o sportovním výkonu během windsurfingu. 

Definuje jej jako aktivitu mající vysoké nároky na vytrvalostní a silové schopnosti 

jedince. Vysoká náročnost je kladena na nervovou soustavu a pohybový aparát, přičemž 

charakter činnosti svalů je převážně izometrický. Neustálé svalové napětí zapříčiňuje 

kompresi tkáně, což vede ke ztížení nebo úplnému přerušení proudění krve. Výsledkem 

je anaerobní metabolismus v příslušném svalu a jeho rychlá únava. Rozhodujícím 

faktorem výkonu je úroveň racionálního myšlení při řešení stále se měnících vnějších 

podmínek (rychlost a směr větru, velikost vln), změnou polohy oplachtění, 

plováku a vlastního těla. Jelikož je windsurfing v tomto směru sport velmi blízký 

kitesurfingu, je možné předpokládat velmi podobný typ zátěže během kitesurfingu. 

              (Melichna, 1995) 

 

Kitesurfing je svou zátěží také velmi podobný vodnímu 

lyžování a wakeboardingu. Heller ve své knize popisuje charakteristiku vodních lyžařů 
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z morfofunkčního hlediska. Tito sportovci vynikají silou, jak statickou tak i výbušnou 

(skoky), pohyblivostí, pružností, prostorovou orientací a pohybovou koordinací, mají 

nadprůměrné schopnosti udržovat rovnováhu. Sportovní výkon klade nároky i na 

odolnost a otužilost závodníků z důvodu neustále se měnících 

teplotních a povětrnostních podmínek. (Heller, 1996) 

 

Velmi zajímavou studií zaměřenou na posouzení fyziologických požadavků během 

kitesurfingu je práce od Vercruyssena. Ten vycházel z předešlých výzkumů popisující 

fyziologickou zátěž během plachtění. Jeho výzkumu se účastnilo 10 vrcholových jezdců 

s velmi dobrou fyzickou kondicí. Experiment měl dvě části, přičemž první část 

obsahovala běh v aerobním pásmu s následným měřením VO2max, maximální tepovou 

frekvenci a koncentraci laktátu v krvi. Druhá část experimentu probíhala během 

kitesurfingu na vodě, kdy byli jezdci instruování k jízdě ve středně silném větru (6,2 - 

7,7 m/s) ve stabilní poloze bez provádění triků a skoků (přejezd/crossing). Následně 

byly změřeny stejné hodnoty jako při běžeckém testu. Výsledky ukazují, že přejezd na 

kitu je aktivita v aerobním pásmu vyžadující průměrně 80% maximální tepové 

frekvence. Dále bylo prokázáno, že aktivita během kitesurfingu je svým typem 

energetického výdeje velmi podobná plachtění a windsurfingu.  (Vercruyssen, 2009) 

 

Výjimečnost sportovního výkonu během kitesurfingu spočívá v kombinaci 

vytrvalostního sportu se sportem spojeným s používáním náčiní, což 

předpokládá i rozvoj koordinace, silových a vytrvalostních schopností. Řešeným 

úkolem je překonání určité vzdálenosti za co nejkratší čas v závislosti na vnějších 

podmínkách (rychlost větru, rychlost a velikost vln, teplota). Důležitý poznatek o reakci 

oběhového systému na fyziologickou zátěž při vodních sportech přinesl ve svém 

experimentu Melichna. Provedl první měření v laboratorních podmínkách na simulátoru 

jízdy na windsurfu, kdy u probandů stanovil srdeční frekvenci. Následně provedl stejné 

měření při jízdě na moři. Hodnoty naměřené v laboratorních podmínkách byly 

překvapivě nízké oproti hodnotám naměřeným na moři. Při jízdě na moři došlo také 

k velké variabilitě srdeční frekvence u různých surfařů za stejných podmínek, což 

ukazuje na psychoemoční působení podmínek na moři. Rozdílná 

byla i reakce u začátečníků a pokročilých. Experiment tedy prokázal, že hodnoty 
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měřené v laboratorních podmínkách budou vždy ochuzeny o emoční složku, která je 

vyvolána reálnými vnějšími podmínkami. (Melichna, 1995) 

 

2.1.4 Biomechanika kitesurfingu 

2.1.4.1 Biomechanika jako vědní obor 

Biomechanika je transdisciplinární obor, který se zabývá mechanickou 

strukturou, mechanickým chováním a mechanickými vlastnostmi živých 

organismů a jeho částí, a interakcemi mezi nimi a zevním okolím. Biomechanika 

člověka je obor zabývající se strukturou, vlastnostmi chování člověka a jeho 

biomechanickými interakcemi na různé rozlišovací úrovni. (Tlapák, 2004) 

 

„Důležitou složkou biomechaniky je zkoumání pohybového chování člověka. 

Véle definuje pohybové chování jako souhrnný průběh pohybové činnosti živého 

objektu. Jeho analýza je základem diagnostiky příčin poruch pohybového 

chování a návrhu vhodného postupu pro léčbu těchto poruch.“ (Véle, 2006, str. 22, 23) 

 

Sportovní projev člověka je velmi závislý na míře pohybových dovedností, 

kterými sportovec disponuje. Pohybové dovednosti nejsou vrozené, ale naučené 

(v procesu učení zvaném „motorické učení“). Dovednosti vznikají na podkladě vnímání 

informací z vnějšího prostředí, vnitřního prostředí sportovce a tím uceleného 

obrazu o situaci, která má být řešena. Vytváření tohoto obrazu se děje na základě 

informací smyslových orgánů (zrakového, sluchového, pohybového, polohového).  

Získané celky se za pomoci aferentního nervového systému přenášejí do centrálního 

nervového systému, kde se dále zpracovávají. V této chvíli se formuje nervový základ 

příslušného provedení, představa o vybraném pohybu. Ten se ukládá v motorické 

paměti. Vybraný program řešení se realizuje tím, že příslušné struktury nervových 

vzruchů vyvolávají v kosterním svalstvu odpovídající aktivitu. Opakováním těchto 

procesů dochází ke zpevňování v samostatné neurofyziologické celky (vzorce vnímání, 

programů řešení a motoriky), které jsou vlastním základem vnějších pohybových 

projevů sportovců. Jako příklad dovednosti je možné uvést např. v gymnastice salto 

vpřed. Tento cvik není nikomu vrozen a každý člověk se jej musí učit, pokud ho chce 
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úspěšně zvládnout. Obdobně je to například s rozjezdem z ponoru ve vodě během 

kitesurfingu. (Perič, 2010) 

 

2.1.4.2 Vnější síly působící na jezdce během kitesurfingu 

Vzhledem k tématu práce je na místě popsat biomechanickou zátěž na pohybový 

aparát člověka během sportů využívajících pro pohyb desku pod dolními končetinami. 

Mezi tyto boardové sporty („sporty, při kterých se používá různý typ desky pro pohyb“) 

patří kitesurfing, wakeboarding, windsurfing, snowboarding, skateboarding, 

surfing a mnoho dalších. Všechny tyto sporty mají společnou jízdu sportovce na desce. 

Některé sporty využívají vnější prostředky pro vytvoření síly k pohybu (např. kite, 

plachta, motor), zatímco jiné se spoléhají přímo na gravitaci (např. surfing, 

skateboarding). (Buckley 2010) 

 

Režim svalové práce během kitesurfingu, stupeň aktivace, timing i četnost 

zapojení svalů se může značně měnit v závislosti na síle větru, etapě nácviku techniky 

jízdy, kvalitě výzbroje atd. Při surfování se zpravidla vyskytuje statický režim svalové 

práce s charakterem vytrvalostní izometrické svalové kontrakce s mírným, 

středním a v extrémních podmínkách i maximálním kontrakčním úsilím. Jakmile to 

biomechanické podmínky jízdy dovolují, spočívá hmotnost těla pouze na vazivovém 

aparátu, surfař jede zavěšen proti síle větru opírajícího se do plachty. S rostoucí silou 

větru a sportovním pojetím techniky jízdy se střídá statický režim svalové činnosti 

s intenzivními dynamickými kontrakcemi zejména svalstva paží a ramene. Svalstvo 

dolních končetin a páteřní svaly, včetně svalů zádových, však pracují v převážně 

izometrickém režimu práce. (Melichna, 1995) 

 

2.1.4.3 Definice pozice těla během kitesurfingu 

Přesná definice pozice během kitesurfingu je velmi složitá, jelikož se 

mění v závislosti na mnoha faktorech jako rychlost a charakter větru, charakter vln, 

teplota větru či vody. Tyto parametry ovlivňují biomechaniku pohybu a jsou určující 

pro sportovce a jeho schopnost vyrovnat se s danými podmínkami a využít je ve svůj 

prospěch. I přesto proběhlo již několik studií zaměřených na definici pohybových vzorů 

a postavení sportovců během kitesurfingu. 
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Lundgren se ve své práci zmiňuje o pohybových vzorech v kitesurfingu. Dle 

jejího výzkumu jsou tyto vzory specifické pro různé složky tohoto sportu  

(přejezd – „crossing“, triky, akrobacie) a jsou ovlivnitelné pozicí těla a měnícím se 

zevním prostředím. Přejezd, neboli crossing, je charakterizován pohybem do strany buď 

mírně proti směru větru (stoupání) nebo po směru větru. Pozice těla jezdce je převážně 

statická, s rotací horní části těla ke směru jízdy. Kyčelní a kolenní klouby vyrovnávají 

nárazy způsobené vlnami za pomoci flekčních a extenčních reakcí. Úhel kyčelního 

kloubu vůči hladině se mění při přípravě na skok, kdy se tento úhel zmenšuje 

(viz. Obr. č. 9). (Lundgren, 2011) 

 

 
Obr. č. 9 – Vlevo: pozice těla při přejezdu (crossing); Vpravo: pozice těla před skokem 

 (Lundgren, 2011) 

 

Experiment, který provedla Lundgren během pozorování kitesurfařů, přinesl 

popis postavení těla jezdce při jízdě. Pozice je udaná jako záklon proti vodní hladině, 

mírná flexe v kyčelních kloubech, rotace horní části těla dopředu, zadní kolenní kloub 

pokrčený, zadní ramenní kloub v protrakčním držení. Při nerovné hladině dochází ke 

kompenzaci vypružením v oblasti kyčelních a kolenních kloubů. (Lundgren, 2011) 

 

Metodika KBX (kiteboardingexcersises) uvádí, že existují dvě hlavní složky 

kitesurfingu s velmi rozdílným zapojením pohybového aparátu. Přejezd zahrnuje 

převážně statickou sílu a vytrvalost, oproti tomu akrobacie a triky vyžadují výbušnou 

sílu. Odlišný typ požadované síly se odráží i na timingu zapojení jednotlivých svalů 

(Jørgensen, 2013). Z hlediska kineziologie je pro přejezd charakteristické, že na 

sportovce působí síla tažného lana směrem vpřed, současně však také gravitace a tření 

plochy boardu o hladinu, závodník je navíc vystaven působení odstředivých sil. Zároveň 
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se zde uplatňuje síla kitu táhnoucí jezdce směrem dopředu a nahoru. Jezdec proto 

udržuje polohu v záklonu, odlehčuje špičku boardu, což se projevuje v náročné, 

převážně statické práci dolních končetin a značném zatížení páteře a pánve jezdce  

(Heller, 1996).   

 

Podobný pohled na definici pozice při kitesurfingu přinesl ve své studii 

Vercruyssen. Během kitesurfingových závodů, zejména při přejezdu, předvádějí jezdci 

prodloužené pohyby charakteristické trvalým izometrickým úsilím svalstva dolních 

končetin (flexe kolenních kloubů 135-150°) a horních končetin (flexe loketních kloubů 

90°). Ke snížení rozvoje potenciální svalové únavy předvádějí jezdci různé varianty 

dynamických pohybů jako přerušení neustálé izometrické kontrakce svalového 

aparátu (Vercruyssen, 2009). Autor se v článku zmiňuje také o výzkumu zapojení 

svalového aparátu při plachtění, kterou publikoval Spurway. Ten svou 

elektromyografickou analýzou dokázal, že během plachtění je horní část těla dynamicky 

aktivní. Anteriorní část dolní polovina těla je dle něj v neustálé izometrické kontrakci, 

především m.quadriceps femoris. Při měření dosáhla hodnota zapojení m. quadriceps 

femoris 25-30ti % MVC, což byla nejvyšší naměřená hodnota v porovnání s ostatními 

svalovými skupinami. (Spurway, 2007) 

 

Vodní sporty jsou charakteristické svým úchopem (viz. Obr. č. 10). Tento úchop 

je většinou silový s pronačním postavením předloktí se současnou statickou zátěží 

(Brorsson, 2011). Kitesurfing  je typický použitím trapézového pásu, který přenáší 

tažnou sílu z kitu na střed těla a horní končetiny tuto sílu pouze korigují. Trapezový pás 

současně poskytuje oporu pro lumbální oblast páteře jezdce, který se do něj zavěšuje. 

Studie ukazují, že některé typy těchto pásů mohou být zdrojem bolesti v oblasti bederní 

páteře z důvodu nedostatečného uzpůsobení zakřivení páteře (Brorsson, 2011). 
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Obr. č. 10 – Ukázka úchopu a upevnění trapézového pásu v kitesurfingu (vlevo) a windsurfingu (vpravo). 

(Lundgren, 2011) 

 

2.1.5 Zdravotní rizika v kitesurfingu 

Pohybová koordinace umožňuje plynulé vyrovnání rychlejších změn napětí tak, aby 

pohyb probíhal bez rychlých změn, které by mohly ohrozit šlachové úpony. 

Plynulý a hladce probíhající a kontrolovaný pohyb je provázen jistotou spojenou 

s příjemným prožitkem pohybu. Pokud je v organismu snížená schopnost dynamické 

stability, dochází k pocitu nejistoty během pohybu. Nesoulad mezi 

pohybem a posturální motorikou může vzniknout nepřesným či nevhodným nastavením 

výchozí polohy, vadným držení těla nebo nedostatečnou zkušeností 

sportovce, a následně vést ke zhoršení pohybového efektu a v horším případě 

k následujícím jevům.  

1. K selhávání pohybového záměru (funkční porucha motoriky) 

2. K vadné zátěži podpůrného aparátu (přetížení – mikrotrauma) 

3. K poruše struktury (v podobě traumatu, poranění apod.)      (Véle, 2006) 

 

Je třeba si uvědomit, že jakékoli provádění sportovní aktivity může vést k úrazu. 

Sportovní úrazy byly široce prostudovány v mnoha sportech, včetně vodních sportů. 

Kitesurfing je relativně nový vodní sport, který byl doposud velmi málo popsán 

z hlediska úrazů a námahy lidského organismu. V literatuře uváděné úrazy spojené 

s kitesurfingem jsou nejčastěji trauma a nehody. Velmi častou příčinou byly problémy 

s bezpečnostním systémem, například neschopnost uvolnit spojení s tažným drakem.  

(Lundgren, 2011) 

 

Během jízdy na surfboardu s použitím kitu dokáže jezdec dosáhnout vysokých 

rychlostí i výšek, tudíž je riziko poškození jezdce nebo vybavení při pádu nebo kolizi 
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s překážkou značné. Vzrůstající popularita tohoto sportu je doprovázena vzrůstajícím 

číslem nehod, mezi kterými mnohé vyústily ve vážná zranění či dokonce úmrtí.                                                 

(Spanjersberg, 2007) 

 

Jako demonstrace závažnosti rizika úrazu během kitesurfingu je i studie 

publikovaná Wallsem a Galem. Experiment zkoumal míru tažné síly působící na 

trapézový pás během jízdy. Tato síla byla průměrně 4,9 N/kg tělesné váhy. Tato 

hodnota se několikanásobně zvětšila při jízdě v silném větru, což svědčí pro výrazné 

vyrovnávání vnějších sil během jízdy. (Walls and Gale, 2001)  

2.1.5.1 Rizikové faktory 

Spanjersberg rozděluje rizikové faktory do třech hlavních skupin. 

1. Selhání materiálu včetně bezpečnostního systému 

2. Příliš vysoká rychlost 

3. Příliš velká výška 

Dále udává, že tyto rizikové faktory mohou vyústit ve čtyři hlavní typy úrazů. 

1. Modřiny a řezné rány způsobené ostrými hranami, šnůrami nebo kameny 

2. Úrazy ve vysoké rychlosti s frontální kolizí 

3. Úrazy způsobené pádem na hladinu z vysoké výšky 

4. Utonutí            (Spanjerberg, 2007) 

 

Vývoj vybavení se v současnosti posouvá ke stále dokonalejšímu 

bezpečnostnímu systému a každý rok se objevují dokonalejší dostupné produkty. Nové 

kity obsahují systém úchytu tažného draka takovým způsobem, že v případě potřeby 

může jezdec velmi rychle uvolnit své spojení s kitem takovým způsobem, že drak ztratí 

svou tažnou sílu, ale i tak zůstane připevněn k jezdci. 

       (United States Kitesurfing Organisation, 2007) 

 

Kitesurfing je sport, který se provádí na pobřeží, kde se často pohybují 

windsurfaři a plavci. Fakt, že jezdec svým vybavením může postihnout velký prostor, 

přináší riziko úrazu osob vyskytujících se ve stejné oblasti. Může nastat situace, že kite 

spadne bez varování do davu lidí, nebo že šňůry spojující jezdce s kitem zkříží cestu 
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windsurfařovi. Z těchto a dalších důvodů byl kitesurfing zakázán již na mnoha 

plážích a jezerech. (Herbst, 2001) 

 

2.1.5.2 Předešlé studie 

Prvním experimentem přímo mapujícím poranění v oblasti kitesurfingu byla 

vydána v roce 2004 Nickelem. Jeho studie byla vedena po dobu půl roku za účasti 235 

kitesurfařů. Během této doby bylo nahlášeno 124 zranění, z toho 11 vážných (dvě 

poranění ligament kolenního kloubu, devět zlomenin na různých místech) a jedno 

polytrauma které vyústilo v úmrtí. Nejčastěji postiženým místem byl kotník (28%), 

oblast hlavy (14%), hrudník (13%) a kolenní kloub (13%). Důležitým poznatkem byla 

četnost úrazů při situacích vyžadujících uvolnění od tažného draka (56%). Závěr studie 

je takový, že kitesurfing může být považován za vysoce rizikový sport. (Nickel, 2004) 

 

Velmi častou metodou studie je dotazník se zaměřením na úzkou cílovou 

skupinu. Této možnosti výkumu využil Peréz-Turpin, který nechal vyplnit dotazník 

účastníky Světového poháru v kitesurfingu v roce 2008 konaném na Fuerventuře. 

Z výsledků vyplynulo, že nečastějším místem úrazu byl kotník. Dalším velmi 

zajímavým údajem se ukázal rozdíl mezi počtem úrazů v kategorii přejezdu 

(68,4%) a freestylu (31,6%). Tento závěr ukazuje na náročnost přejezdu na pohybový 

aparát jezdce pravděpodobně důsledkem dlouhodobé izometrické kontrakce dolní části 

trupu a dolních končetin. (Peréz-Turpin, 2011) 

 

Osobou, která se v poslední době podílí na vzniku nových studií a vývoji 

kitesurfingu je Lina Lundgren, která publikovala několik studií zaměřených na 

zmapování problematiky úrazů a přetížení v této oblasti. Jedna z jejích studií prokázala, 

že nejčastějším místem vzniku poranění je dolní končetina, především 

kolenní a hlezenní kloub, přičemž 50% těchto případů bylo způsobeno během 

skoků a triků. Mezi příčiny vzniku poranění řadí faktory zevního prostředí, poruchy 

vybavení, ale také přetížení pohybového aparátu a bolest. Nejčastěji zmiňovanou 

svalovou skupinou náchylnou k přetížení byla oblast břišních svalů, ale také oblast 

stehen a bederní oblast. Další studie proběhla formou dotazníku umístěného na 

mezinárodním internetovém serveru. Výsledky studie ukázaly, že z celkového počtu 
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251 zranění bylo nejvíce v oblasti kolenního kloubu (24%), dále pak hlezenního kloubu 

(17%), trupu (16%) a ramenních kloubů (10%). Z tohoto počtu bylo 40% zranění 

přivozeno během skoku nebo triku. Poranění kloubu bylo nejčastějším typem úrazu 

(101 případů), dále pak poranění svalů a ligament (47 případů), povrchová poranění 

kůže (36 případů) a zlomeniny kostí (36 případů). (Lundgren, 2011) 

 

2.1.5.3 Typy úrazů v kitesurfingu 

Prvním typem úrazu jsou poranění následkem přetížení pohybového aparátu.  

„Při přetěžování pohybového aparátu vznikají až mikrotraumata provázená jizvami po 

zhojení a po delší době dochází k omezení pohybu pro únavu při dlouhodobém 

(strojovém) opakování stejného pohybového úkonu nebo se objevuje bolest 

z přetížení a může dojít až ke strukturálním poruchám ovlivňujícím nepříznivě 

pohybové chování. Přesto, že značné přetížení je schopno pohybový systém poškodit, 

mívá sportovec i z přetěžujícího pohybu uspokojení, dosáhne-li zamýšleného cíle.“ 

                (Véle, 2006, str.18,19) 

Svalové skupiny nejčastěji zmiňované jako náchylné k přetížení během kitesurfingu 

ukazuje následující tabulka. 

Tělěsný segment Nízká(n) % Střední(n) % Vysoká(n) % 

Horní část trupu 76 34,9 92 44,7 27 13,1 

Ramena 34 16,5 86 41,7 43 20,9 

Horní končetiny 27 13,1 125 60,7 50 24,3 

Břicho 34 16,5 88 42,7 70 34 

Dolní část zad 49 23,8 86 41,7 66 32 

Přední část stehen 54 26,2 82 39,8 58 28,2 

Zadní část stehen 77 37,4 93 45,1 25 12,1 

Lýtka 75 34,4 95 46,1 26 12,6 

Chodidla 94 45,6 73 35,4 31 15 
 

 
Tabulka č. 1 - Míra námahy na jednotlivé tělesné segmenty hodnocená jako nízká, střední a vysoká dle 

subjektivního hodnocení respondentů (Lundgren, 2011), celkový počet respondentů (n) byl 206 
 



25 
 
 

Pocit zvýšené únavy v oblasti břicha byl sledován po jízdě obsahující více 

skoků a triků. Oblast stehen byla udávána jako nejvíce náchylná na přetížení během 

dlouhotrvající jízdy a jízdy při silném větru. (Lundgren, 2011) 

Metoda KBX popisuje nejčastější úrazy v kitesurfingu následovně. Úrazovost ve 

sportu je velmi častá, ať se jedná téměř o jakýkoli sport, ale vážnost úrazů 

v kitesurfingu je většinou větší, než v jiných sportech. Mezi nejčastěji postižená místa 

patří loketní kloub kvůli neustálé statické zátěži předloktí s následnou bolestí známou 

jako „tenisový loket“ neboli laterální epikondylitida. Dalším místem s tendencí 

k přetížení je bederní oblast, jejíž bolest má velmi častou incidenci v celé populaci bez 

závislosti na provozování kitesurfingu. Oblast kolenního kloubu bývá postižena dvěma 

hlavními mechanismy. Prvním z nich je přetížení m.quadriceps femoris a následná 

bolest úponu svalu. Druhým typem je bolest postranních vazů jako důsledek 

kompresních sil projektujících se do kolenního kloubu během jízdy. Posledním místem 

s častým výskytem přetížení je hlezenní kloub, který je velmi náchylný na přetížení 

z důvodu časté nestability a špatné svalové souhry tohoto segmentu. (Jørgensen, 2013) 

Druhým typem úrazů jsou poranění následkem pádu. 

Značná rychlost pohybu na vodě způsobuje, že i po pádu vniká voda do 

tělesných dutin pod vyšším tlakem než při ostatních vodních sportech, včetně skoků do 

vody. Proto jsou kitesurfaři, windsufaři či wakeboardisté vystaveni častým zánětům 

středouší, rupturám bubínku, rinitidám a sinusitidám. Při pádech do vody dochází ke 

kontuzím, luxacím i svalovým rupturám. Riziko představují i nárazy na pevné předměty 

plovoucí na vodě a další možné kolize, včetně zapletení se do kitových šňůr. 

Nekontrolovaný pád na hladinu přináší širokou škálu různých typů úrazů, 

ale i kontrolovaný dopad je pro pohybový aparát velkou zátěží. Heller ve své práci 

popisuje síly působící na bederní obratle při dopadu vodního lyžaře. Dopad na hladinu 

intenzivně namáhá páteř ve vertikálním směru. Oblast pátého bederního obratle je navíc 

vystavena mohutnému tlaku, tj. tangenciální síle, vznikající odporem mezi třením 

lyží a tahem směrem dopředu. Se změnou sklonu lumbosakrální páteře působí tlak 

nerovnoměrně, koncentruje se na přední část tohoto obratle a meziobratlové ploténky. 

Tím vzniká možnost vysunutí resp. výhřezu ploténky dozadu. Špatně zvládnutá 
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technika skoku má tedy význam nejen pro úrazový mechanismus, ale i pro eventuální 

rozvoj chronických onemocnění obratlů a meziobratlových plotének. (Heller, 1996) 

McMillen poukazuje na rozdílnost dopadu u jezdců mužského a ženského 

pohlaví. Dle jejího názoru je u žen častější incidence poranění kolenních kloubů jako 

následek pádu než u mužů. Mezi důvody řadí větší elasticitu tkání a tím i přítomnost 

hypermobility vazivového aparátu kolenních kloubů. Dalším důvodem je rozdílný tvar 

pánve, který ovlivňuje postavení dolních končetin a tím dochází k rozdílnému přenosu 

sil při dopadu oproti mužům. (McMillen, 2010) 

 

2.1.5.4 Prevence 

Boardové sporty jsou rychlé a dají se pokládat za nebezpečné. Při jízdě by se 

vždy měly používat ochranná výstroj jako je helma, chrániče kloubů a funkční výbava 

s bezpečnostním systémem (Thomas, 2011). 

Výzkumy ukazují, že četnost výskytu úrazů je vyšší u jezdců, kteří mají málo 

zkušeností. Prevencí vzniku úrazu je tedy poznání různých vnějších podmínek a situací, 

na které se jezdec naučí reagovat.  Dalším aspektem, který ovlivňuje pohybové chování 

jezdce je příprava na jízdu formou zahřátí a strečinku, což výrazně přispívá ke snížení 

rizika úrazu. V neposlední řadě je na místě, aby kitesurfaři provozovali i jinou 

pohybovou aktivitu zajišťující rozvoj vytrvalosti, jako je například běh či plavání. 

             (Lundgren, 2011) 

Cílený fyzický trénink představuje nezbytnou složku prevence vzniku úrazů při 

kitesurfingu. Velmi užívanou metodou pro zlepšení přenosu sil v dolních končetinách 

jsou plyometrická cvičení využívající skoky ke stabilizaci kolenních a hlezenních 

kloubů. Nehledě na prevenci jsou tyto cviky užitečné jako příprava pro dynamickou sílu 

dolních končetin, která je potřebná pro precizní provedení triků a skoků. (Ellis, 2010) 

Důležitým faktem je, že surfování za velkého větru zatěžuje pohybový aparát 

značnou statickou silou. Při takových podmínkách stoupá krevní tlak, což může za 

určitých okolností přitížit srdečně-cévnímu systému. Je tedy důležité, aby se všichni 

surfaři nad 35 let nechali vyšetřit absolvováním zátěžového testu. (Heller, 1996) 
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2.2 Kineziologie 

2.2.1 Definice kineziologie 

Pohyb je základním projevem života, a proto je mu třeba věnovat hlavní 

pozornost. Je nutno rozšířit poznatky o funkci pohybové soustavy. Není proto divu, že 

se objevuje koncepce vědy o lidském pohybovém chování, která byla nazvána 

kinantropologií a která se zabývá především pohybem se sportovní tématikou, zejména 

výkonností. Téma pohybu je však velmi široké a nelze ho omezit pouze na sportovní 

výkon. Je zapotřebí naopak určit základní oblast lidského účelově organizovaného 

pohybu, podléhajícího fyzikálním zákonům hmotné struktury těla stejně jako 

kybernetickým zákonům řízení pohybové funkce, která udržuje funkci lidského 

organismu. Tomuto užšímu požadavku vyhovuje kineziologie, jejichž poznatků se 

využívá i v ergonomii, aby se zabránilo poškozování člověka monotónním 

nefyziologickým přetěžováním při pracovním procesu, které vede ke zhoršení pracovní 

kapacity a k únavě. (Véle, 2006) 

V současné době není pochyb o tom, že pro rozvoj kineziologie a pro zkvalitnění 

práce v tomto oboru jsou poznatky z biomechaniky nezbytné. 

Kineziologie a biomechanika jsou dva obory, mezi kterými existují těsné vazby a které 

spolu neustále kooperují. Množství poznatků z biomechaniky je automaticky přijímáno 

a využíváno v kineziologii, aniž si tuto skutečnost uvědomujeme. (Janura, 2003) 

 

2.2.2 Kineziologie kitesurfingu 

Režim svalové práce při kitesurfingu se mění v závislosti na síle větru, etapě 

nácviku techniky jízdy a také na kvalitě vybavení. Pokud jsou vnější podmínky náročné 

na sportovní výkon kitesurfaře, dochází k jízdě s převahou izometrické práce svalového 

aparátu. Oproti tomu ideální vnější podmínky poskytují možnost jízdy s velmi nízkou 

aktivací svalového aparátu (Melichna, 1995).  

Někteří autoři považují vodní sporty využívající jízdu na boardu za aktivity 

definované jako udržování rovnováhy v pohybu (Favret, 1965; Runciman, 2010). Tento 

názor předpokládá, že během kitesurfingu dochází k aktivaci stabilizačního systému 

lidského pohybového aparátu. Pro tento názor svědčí také fakt, že během jízdy je nutné 
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provádět hranění boardem o vodní hladinu, přičemž dochází ke zmenšení kontaktní 

plochy. Pokud je kontaktní plocha mezi jezdcem a vodní hladinou malá, zvyšují se 

nároky na stabilitu a tím se aktivuje stabilizační systém jezdce. 

 

2.2.2.1 Horní polovina těla během kitesurfingu 

Nejdůležitějším pohybem, který ovlivňuje celý pohybový projev během 

kitesurfingu je pohyb očí, které se upírají střídavě na místo cíle jízdy a na tažného 

draka. Tento pohyb očí je možno pokládat za azimutální pohyb, nebo také pohyb 

sledovací. Pokud jezdec upírá svůj pohled ve směru jízdy, dochází k současné rotaci 

krční páteře, ale také hrudní a bederní páteře. Heller se ve své práci zmiňuje o aktivaci 

m. trapezius během vodního lyžování na jednosměrné lyži a svým výzkumem 

prokazuje, že při silném větru dochází ke zvýšení aktivace m. trapezius té strany, ke 

které je směr rotace hlavy (Heller, 1996). Aktivace m. trapezius během jízdy je také 

způsobena postavením ramenního pletence, který je v protrakčním držení kvůli úchopu 

řídícího baru (Lundgren, 2011). Véle popisuje m. trapezius jako široký plochý sval 

spojující hlavu s krční páteří, lopatkou a hrudní páteří, přičemž jeho dolní partie má vliv 

na postavení lopatky a pletence ramenního. Dále pak považuje m. trapezius 

spolu s m. levator scapulae za svaly s největší tendencí k přetížení, protože nesou váhu 

celé horní končetiny (Véle, 2006). Pohyb paží dokáže ovlivnit celý pohybový projev 

jezdce a proto je při jízdě velmi častým fenoménem neustálé svalové napětí v oblasti 

horních končetin a pletenců ramenních. Tento typ pohybového projevu umožňuje 

jezdcům rychle zareagovat pohybem horních končetin, když potřebují vyrovnat náhlou 

změnu polohy těžiště svého těla (Candotti, 2012).  

 

2.2.2.2 Oblast trupu při kitesurfingu 

Kitesurfing je typický extenzí trupu proti vodní hladině se současnou rotací 

směrem k cíli jízdy (Lundgren, 2011). Pohyby trupu a jeho stabilizaci zajišťují 

zádové a břišní svaly, které spolu kooperují. Zádové svaly jsou uloženy 

v hluboké a povrchové vrstvě a jejich hlavní funkcí je extenze páteře a kolaterální 

extenze při úklonu. Břišní svaly vytváří pružné spojení mezi pánví, 

hrudníkem a páteří a v jistém smyslu představují antagonisty svalů zádových. Rotaci 
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trupu zajišťují z největší části mm. obliqui abdominis, které tvoří souvislý pás kolem 

břicha, protože vlákna m. obliquus abdominis internus navazují funkčně na vlákna 

m. obliguus abdominis externus druhé strany (Véle, 2006). Důležitou funkcí svalů 

břišních je stabilizace trupu. M. rectus abdominis spojuje sternum se symfýzou, 

zmenšuje bederní lordosu a má vliv na držení těla, přičemž participuje 

spolu s m. erector trunci (silný povrchový zádový sval) ve vzpřímené poloze. Je 

nezbytné podotknout funkci m. transversus abdominis, který má význam pro posturální 

funkci, je iniciátorem aktivity břišních svalů, ale především je aktivní jak při flexi, tak 

při extenzi páteře (Véle, 2006). Tento způsob koaktivace je důležitý pro výdrž v extenzi 

bederní páteře, která je přítomna při kitesurfingu (Melichna, 1995). 

 

2.2.2.3 Dolní končetiny během kitesurfingu 
Dolní končetiny zajišťují schopnost lokomoce, aktivace posturálního 

systému a oporu pohybovému aparátu při přijímání nebo udílení kinetické energie 

(Véle, 2006). Aktivace svalových skupin dolních končetin během jízdy je velmi závislá 

na dominanci. Pokud je dominantní dolní končetina jako první ve směru jízdy, dochází 

ke zvýšení svalové síly, zkvalitnění techniky jízdy a skoků (Candotti, 2012). Tím 

docházíme k otázce, zda je kineziologie dolních končetin během jízdy totožná pro 

každou stranu. Problematika laterality nebyla v kitesurfingu dosud řešena a tím není 

možné tuto otázku prozatím zodpovědět.  

Kyčelní klouby jsou během kitesurfingové pozice v rozdílném postavení. 

Kyčelní kloub hranící dolní končetiny (přední dolní končetiny) je buď v mírné flexi, 

nebo v nulovém postavení, zatímco kyčelní kloub stojné dolní končetiny (zadní dolní 

končetiny) se nachází v neustálé flexi (40-90°) (Vercruyssen, 2009). Flexi kyčelního 

kloubu zajišťuje z největší části m. iliopsoas, který spojuje bederní 

páteř a pánev s femurem. Za antagonistu m. iliopsoas můžeme považovat 

m. gluteus maximus, který je hlavním extenzorem kyčelního kloubu. Lundgren 

zdůrazňuje důležitost m. gluteus maximus při windsurfingu, jelikož je vysoce aktivní při 

výdrži v podřepu, což je také pozice vyskytující se v kitesurfingu (Lundgren, 2011).  

Kolenní kloub je největší a nejsložitější kloub v lidském těle a má širokou škálu 

pohybů. Při nulové flexi dochází k napnutí postranních vazů a femur a menisky na sebe 



30 
 
 

pevně naléhají, což je označováno jako „uzamknuté koleno“. Pohyb do flexe a extenze 

je složitý a probíhá následovně. Při mírné flexi, což je označováno jako „odemčené 

koleno“, dochází k rotacím. (Kolář, 2011) 

Během kitesurfingu dochází k nárazům na nerovnou vodní hladinu, což je 

kompenzováno vypružením především v kolenních kloubech (Lundgren, 2011). 

Postavení kolenních kloubů je při jízdě velmi podobné jako postavení kyčelních kloubů. 

Opět zde dochází k flexi stojné dolní končetiny a k mírné flexi, častěji ale k extenzi, 

hranící dolní končetiny.  Vercruyssen definuje postavení v kolenním kloubu stojné dolní 

končetiny jako flexi o 70-110°, což je hodnota téměř plného kloubního rozsahu 

(Vercruyssen, 2009). Svaly, které provádí flexi kolenního kloubu, jsou 

m. biceps femoris, m. semitendinosus a m. semimembranosus, které spojují 

pánev s bércem. Z jisté části provádí flexi kolenního kloubu také m. gastrocnemius. 

M. biceps femoris se také zapojuje při zevní rotaci kolenního kloubu a tím je více 

aktivní při kitesurfingu než ostatní flexory kolenního kloubu, jelikož kitesurfingová 

pozice vyžaduje mírnou zevní rotaci celé hranící dolní končetiny. Extenze kolenního 

kloubu je funkcí m. quadriceps femoris. Tento sval se skládá ze tří jednotlivých 

vastů a z m. rectus femoris, který je dvoukloubový a spojuje pánev s tibií. Spurway ve 

svém experimentu prokázal, že m. quadriceps femoris je nejvíce aktivním svalem 

během kitesurfingu, což poukazuje na důležitost svalu v této práci (Spurway, 2007). 

Stupeň svalové síly m. quadriceps femoris také velmi ovlivňuje schopnost skoku jak 

z kvantitativní, tak z kvalitativní stránky (Candotti, 2012).  

Při vzpřímení (například ze sedu) se extenduje kolenní kloub za pomoci 

m. quadriceps femoris a současně také za pomoci flexorů kolenního kloubu. Tento stav 

je možné definovat jako kokontrakci agonistů s antagonisty, což je z hlediska zásad 

reciproční inhibice nemožné, jelikož by se měla protichůdná funkce vyrušit. Tento jev 

se nazývá Lombardův paradox, přičemž bez této skutečnosti by 

docházelo k automatickému podlamování kolenních kloubů a k selhání stabilizace.    

          (Véle, 2006) 

2.2.2.4 Akrální oblast dolní končetiny 

Noha zprostředkovává styk těla s terénem, po kterém se pohybujeme, ale zároveň 

je schopna uchopovat aktivně terén a tím zajišťovat potřebnou oporu pro lokomoci po 



31 
 
 

nerovnoměrném povrchu. Kvalitní vnímání povrchu, po kterém se pohybujeme je velmi 

zásadní i pro kitesurfing, jelikož noha dokáže vnímat nerovnosti vodní hladiny a náklon 

boardu vůči vodní hladině (Favret, 1965). Při vyrovnávání nárazů během jízdy dochází 

k vypružení v oblasti hlezenních kloubů a to tím způsobem, že se mění aktivace flexorů 

a extenzorů nohy. Hlezenní klouby během kitesurfingu jsou v dorzální flexi a to 

především na hranící dolní končetině, protože zde dochází k odlehčování špičky boardu 

(Heller, 1996). Dorzální flexi nohy provádí především m. tibialis anterior a plantární 

flexi m. triceps surae, který se skládá z dvou mm. gastrocnemii a m. soleus.  

 

2.3 Elektromyografie 

2.3.1 Definice elektromyografie 

„Elektromyografie představuje experimentální vyšetřovací metodu, která 

prostřednictvím snímání bioelektrických signálů podává obraz o aktivitě svalů a nabízí 

tak možnost objektivnějšího hodnocení neuromuskulární činnosti.“ 

(Krobot, 2011, str. 16) 

Elektromyografii lze také chápat jako elektrofyziologickou metodu umožňující 

vyšetření stavu periferního nervového systému a kosterního svalstva (Dufek, 1995).  

 

2.3.2 Historie elektromyografie 

Doba renesance znamenala zvýšení zájmu o přírodní vědy. Leonardo da Vinci 

proslul svou všestranností a také zájmem o medicínu. Jeho poznatky v anatomii 

ovlivnily pozdější zájemce o morfologii a fyziologii pohybového aparátu 

člověka. O „bioelektřině“, která souvicí s činností svalu, máme první poznatky ze 

17. století, kdy dánský učenec Swammerdam  demonstroval na svalovém preparátu 

kontrakci při dotyku stříbrného plátku. Jednoznačné vztahy mezi elektřinou a svalovou 

kontrakcí popsal v 70. letech boloňský lékař Luigi Galvani, který sledoval svalovinu 

žabích stehýnek při kontaktu s elektrickou jiskrou a s bimetalovým článkem. Galvaniho 

experimenty jsou považovány za první krok k současné elektroneurofyziologii a byl po 

něm pojmenován přístroj měřící elektrický proud a napětí – galvanometr. Tento přístroj 

využíval italský lékař Carlo Matteuscci, který v roce 1838 exaktně zaznamenal 
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elektrickou aktivitu svalu. V jeho práci pokračovali mnozí odborníci z různých oborů 

medicíny, mezi které patří například fyziolog Emil Du Bois-Reymond (registroval 

elektrickou aktivitu při volní aktivitě svalů aparaturou tvořenou 

baňkami a elektrolytem), lékař Hermann von Helmholtz (poměrně přesně stanovil 

rychlost vedení nervem) nebo Duchenne de Boulogne (detailně popsal množství 

fyziologických a patologických projevů lidské motoriky). Za průkopníka současné 

elektromyografie můžeme považovat německého neurofyziologa Hanse Pipera, který 

využil plošné kovové elektrody k elektromyografickému záznamu a zdokumentoval 

frekvenční oscilace akčních potenciálů mezi 30-60 Hz podle vynaložené síly. V první 

polovině 20. století prošla elektromyografie velmi rychlým vývojem především 

v objevu jehlové elektromyografie. Osobou, která se velmi zasloužila o nové poznatky 

v této oblasti byl Sherrington, který formuloval základní mechanismy a principy 

činnosti nervového systému. Povrchovou elektromyografii poprvé klinicky využil ve 

30. letech americký internista a psychiatr Edmund Jacobson. Za další velmi významnou 

osobu zasluhující se o současnou tvář polyelektromyografie   můžeme považovat 

kanadského elektrofyziologa Johna V. Basmajiana, který v 60. letech vypracoval 

metodu „biofeedback“ za pomoci jehlové elektromyografie. (Krobot, 2011) 

 

2.3.3 Jehlová elektromyografie 

„Pomocí jehlové elektromyografie jsou snímány jen některé akční potenciály 

motorických jednotek prostřednictvím elektrody přímo ve sledovaném svalu. Tato 

metoda je široce rozšířená k diagnostice nervosvalových onemocnění.“ 

(Krobot, 2011, str. 16) 

Jehlová EMG představuje invazivní metodu, která může působit bolest a tudíž 

ovlivnit pohybový stereotyp. Během měření musí být dodrženy hygienické zásady, musí 

být použit adekvátní typ jehly (koncentrické, bipolární koncentrické, monopolární 

koncentrické) a také je třeba vyloučit kontraindikace aplikace (krvácivé stavy, kožní 

defekty, nepřístupnost svalu, infekční onemocnění). (Dufek, 1995, Goor, 1984) 
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2.3.4 Povrchová elektromyografie 

Povrchová elektromyografie (SEMG-surface electromyography) je definována 

jako elektronická technologie pro záznam a analýzu elektrických potenciálů, které 

ukazují aktivitu jednotlivých svalů během konkrétního pohybu. Tento typ 

elektromyografie usnadňuje pochopení komplikovanosti lidského pohybu a umožňuje 

detailní hodnocení funkční role více faktorů, které ovlivňují individuální pohybový 

vzorec. Při použití povrchové elektromyografie je nutno využít elektrody, které se 

přilepí na kůži, přičemž by měly vždy být v oblasti svalového bříška sledovaného svalu. 

V současnosti se velmi využívá principu povrchové polyelektromyografie, kdy se 

využívá vícekanálového snímání a tím je možno postihnout více svalových komponent 

ve zkoumaném pohybu (viz. Obr. č. 11). (Krobot, 2011, Kristofič 2007) 

 

Obr. č. 11 – Povrchová polyelektromyografie (Kalika, 2012) 

 

2.3.5 Aktivita svalu, typy svalové kontrakce 

2.3.5.1 Aktivita svalu 

Činnost svalu vyjadřuje Adrian-Bronckův zákon, který zní následovně. Při 

činnosti svalu se aktivují jednotlivé motorické jednotky asynchronně postupným 

náborem MJ v lineární závislosti na míře vyvíjeného úsilí (Véle, 2006). Tento děj je 

možno ověřit prostřednictví elektromyografie jako nábor (rekruitaci) MJ při vzrůstající 

aktivitě svalu (viz. Obr. č. 12). 
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Obr. č. 12 – EMG křivka zobrazující nábor motorických jednotek (Hanada, 2008) 

Každá motorická jednotka má svůj vlastní rytmus výbojů, tudíž jejich vzájemná 

činnost probíhá asynchronně. Dle Véleho dochází k dvěma typům zvyšování úsilí, 

přičemž první z nich je tzv. „prostorová sumace“ aktivních neuronů neboli rekruitace. 

Tento typ je charakteristický stoupajícím náborem počtu aktivovaných neuronů ve 

svalu. Nevýhodou této aktivace je neschopnost dosáhnout maximálního možného 

momentu síly, který je možný pouze při synchronní aktivaci všech neuronů. 

Asynchronní aktivita sice nemůže vyvinout maximální sílu, ale její výhodou je plynulý 

nárost vyvíjené síly. Pokud je třeba vyvinout nadměrné úsilí použije sval „ časovou 

sumaci“, což znamená, že MJ vybíjejí vyšším kmitočtem než obvykle. Výsledkem je 

sice krátkodobé zvýšení síly, ale za cenu stoupající únavy. Z toho důvodu se časová 

sumace využívá velmi zřídka, například při vzpírání. (Véle, 2006) 

Volní kontrakce motorické jednotky je charakteristická tím, že MJ „pálí“ 

semirytmicky, tedy přibližně o stejné frekvenci. Při zvyšování úrovně volní kontrakce 

dochází ke zvýšení frekvence z počátečních 4-5 Hz až k 50 Hz. (Pánek, 2009) 

 

2.3.5.2 Typy kontrakcí 

Svalový stah je výsledkem zkrácení kontraktilních vlastností. Protože sval 

obsahuje i elastické a viskózní složky zapojené s kontraktilními jednotkami v sérii, je 

možné, aby kontrakce proběhla i bez zjistitelného zkrácení svalu jako celku. Takový typ 

kontrakce nazýváme izometrická kontrakce (Ganong, 2001). Farina se ve své práci 

zmiňuje o vztahu svalové únavy s izometrickou kontrakcí. Dle něj je sval velmi 
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náchylný ke vzniku svalové únavy během tohoto typu kontrakce z důvodu neustálého 

náboru MJ a snahy o udržení stejné úrovně napětí (Farina, 2009). Druhým hlavním 

typem kontrakce je izotonická kontrakce, při které se mění délka svalu, ale vnitřní 

napětí ve svalu zůstává podobné (Čihák, 2001). Izotonická kontrakce je dvojí, 

koncentrická (sval se zkracuje) a excentrická (brzdící, sval se prodlužuje).  

 

2.3.6 Princip snímání 

De Luca definuje princip SEMG jako snímání bioelektrických potenciálů většího 

množství aktivních motorických jednotek v blízkosti snímacích senzorů, které jsou 

umístěny na kůži nad testovaným svalem. Dílčí akční potenciály všech pracujících 

motorických jednotek, které jsou sledovány, jsou superponované a výsledkem je  

tzv. interferenční vzorec. (De Luca, 1997) 

Během měření zaznamenáváme rozdíl potenciálů mezi dvěma místy, na které 

přikládáme dvě elektrody paralelně umístěné v průběhu svalových vláken. Tyto 

elektrody snímají změny elektrického napětí spojené s propagací akčních potenciálů. 

Popsaný jev se nazývá bipolární snímání. (Dufek, 1995) 

Obě elektrody snímají v daném okamžiku různé elektrické potenciály vzhledem 

k referenční elektrodě, která se umisťuje v určité vzdálenosti od SEMG senzorů v co 

nejméně aktivní oblasti). Výsledkem je bipolární signál, který se následně zesílí 

v diferenciálním zesilovači, který představuje potenciálový rozdíl snímaný oběma 

elektrodami v daném okamžiku. (Krobot, 2011) 

 

2.3.7 Přenos signálu 

Výsledný surový EMG záznam je vysílán ze snímacích senzorů do 

vyhodnocovací jednotky, kde dochází ke konverzi signálu na digitální. Přenos signálu je 

realizován na vzdálenost několik metrů za pomoci kabelů nebo telemetrickým 

způsobem (viz. Obr. č. 13 a 14). Telemetrický systém má v poslední době tendenci 

převažovat nad kabelovým systémem z důvodu neomezeného pohybu, který může 

proband provádět. (Krobot, 2011) 
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Obr. č. 13 a č. 14 – Telemetrický typ SMEG(vlevo), Kabelový typ SEMG(vpravo), 
(Dostupné na btsbioengineering.com.) 

 

2.3.8 Faktory ovlivňující snímaný signál 

Konečný signál je ovlivněn celou řadou faktorů, které jsou buď vnitřní 

(vycházející z fyziologických, anatomických a biochemických vlastností svalu během 

kontrakce) či vnější (např. vycházející z konfigurace elektrod).  

 

2.3.8.1 Faktory zevní 
Tyto faktory jsou ovlivnitelné, proto je třeba jim věnovat větší pozornost.  

1. Umístění elektrod – Elektrody by měly být umístěny paralelně v průběhu 

svalových vláken na střed svalového bříška. 

2. Vzdálenost a velikost elektrod – Měla by být co nejmenší, aby se minimalizovalo 

riziko cross talk. Jako preferenční vzdálenost se uvádí 200 mm. 

3. Kontakt mezi elektrodami a kůží – Kůže by měla být před aplikací očištěna, aby 

se snížila impendance a zlepšil se kontakt mezi elektrodami a kůží. 

(De Luca, 1997) 

4. Externí šum – Tyto jevy vznikají narušením elektromagnetického pole v okolí 

snímaného objektu. Mohou ho vytvářet externí přístroje (například elektronické 

komunikační systémy) a pohybové artefakty. Pod označením artefakty se 

v biomedicíně rozumí proces nebo jevy, které nemají fyziologický původ ve 

vyšetřovaném orgánu (Svatoš, 1998). V případě SEMG jsou pohybové artefakty 

způsobeny pohyby snímacích kabelů nebo při prudkých pohybech těla. 
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Abychom dostali co nejlepší záznam potlačujeme nechtěné frekvence principem 

zvaným frekvenční filtrace, která spočívá ve stanovení horního a dolního filtru, 

přičemž frekvence převyšující tyto hodnoty jsou potlačeny (Dufek, 1995).  

 

2.3.8.2 Faktory vnitřní 

Tyto faktory nejsou ovlivnitelné. 

1. Svalová aktivita měřeného svalu – Činnost svalů může být ovlivněna 

vlastnostmi a počtem svalových vláken a také umístěním vláken vůči elektrodě.  

2. Aktivita okolních svalů neboli cross talk – Tento jev je definován jako 

kontaminace EMG signálu elektrickou aktivitou okolních svalů, přičemž míra 

těchto jevů závisí na tloušťce vrstvy podkoží (Francois, 2011). 

3. Elektrická aktivita jiných tkání – Mezi tkáně v lidském organismu produkující 

elektrickou aktivitu patří například srdce , jehož potenciály můžeme někdy 

pozorovat na EMG signálu. 

4. Vlastnosti tkání mezi elektrodami a povrchem svalu – Některé tkáně lidského 

organismu, jako například pojivová tkáň a podkožní tuková vrstva, mají funkci 

filtru s dolní propustností a tím ovlivňují konečnou amplitudu snímaného 

signálu. (De Luca, 1997) 

5. Další faktory – Mezi další faktory ovlivňující charakter SEMG signálu patří 

teplota povrchu kůže (vyšší teplota má za zlepšení vedení signálu), věk 

(v průběhu života se rychlost vedení v organismu mění), výška probanda a délka 

jeho končetin (vyšší lidé mívají nižší rychlost vedení na akrech končetin), 

vyšetřovaná končetina (na horních končetinách je rychlost vedení rychlejší než 

na dolních), pH krve a intersticiálních tekutin. (Dufek, 1995; De Luca, 1997) 

 

2.3.9 Hodnocení EMG signálu 

Cílem vyhodnocení veškerých biosignálů je exkrece informace, která je v nich 

ukryta. Během procesu je důležité dodržet určitá metodická pravidla tak, aby nedošlo ke 

ztrátě informace a následně k desinterpretaci. (Pánek, 2009) 

Nezpracovaný elektromyografický signál se nazývá surový EMG záznam. 
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2.3.9.1 Surový EMG záznam 

Tento záznam představuje interferenční vzorec akčních potenciálů. Záznam by 

měl být prostý externích šumů a dalších artefaktů, které je nutno eliminovat ovlivněním 

zevních faktorů působících během měření. (Krobot, 2011) 

Surový EMG signál je typ zobrazení záznamu, ze kterého není možné zjistit 

přesný tvar křivek. Tento jev vzniká na podkladě stále se měnících hodnot motorických 

jednotek (Medved, 2011). Přesto nám náhled na surový EMG signál nám může 

poskytnout důležité informace, především zjištění o aktivitě svalu. Signál se následně 

převádí do tzv. diskrétního signálu, přičemž je nutné jej před převodem filtrovat 

z důvodu potlačení artefaktů a s ohledem na zvolení minimální nutné vzorkovací 

frekvence (Pánek, 2009). 

 

2.3.9.2 Základní linie  

Teoreticky by měl být EMG záznam prostý jakékoli aktivity, pokud není aktivní. 

Praxe ukazuje, že i v případě plně relaxovaného svalu je na záznamu přítomen určitý 

šum. Tento šum se označuje jako základní linie a neměl by přesáhnout 10-15uV. Tento 

jev může zobrazovat klidové napětí svalu charakterizované asynchronními výboji 

motorických jednotek. (Krobot, 2011) 

 

2.3.9.3 Analýza a zpracování signálu 

K analýze se nejčastěji využívají následující dva způsoby. 

1. Frekvenční (spektrální analýza) 

Tento typ analýzy se snaží zjistit, z jakých frekvenčních komponent je výsledná 

křivka složena. Každý periodický signál se skládá ze základních 

sinusovek a kosinusovek o příslušné amplitudě a frekvenci. Pokud zaneseme tyto 

hodnoty do grafu, získáme frekvenční spektrum, což představuje závislost amplitudy 

sinusovek na frekvenci (Pánek, 2009).  
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2. Analýza amplitudy 

Kvantitativní analýze amplitudy předchází zpracování signálu, které přetransformuje 

surový EMG signál na vyhlazený signál s jasnými křivkami (viz. Obr. č. 15) 

 

Obr. č. 15 – Ukázka EMG signálu, od shora – surový záznam, zrektifikovaný signál, 

zrektifikovaný a vyhlazený signál, (Dostupné na biomed.drexel.edu.) 

 

• Rektifikace – Jedná se o nejjednodušší metodu, jak eliminovat negativní hodnoty 

surového záznamu, nebo se převrátí do pozitivních hodnot (half wave/ full wave 

rectification). 

• Vyhlazení (Smoothing) – Zrektifikovaný signál se stále skládá z náhodně 

uspořádaných amplitud signálu. Principem je potlačení ostrých vrcholků 

vzniklých superpozicí MUAP tak, že se jejich odchylka vyhladí. Výsledný 

signál se dá označit jako lineární obálka. (De Luca, 1997) 

Aby bylo možné výsledné zpracované hodnoty EMG záznamu porovnat, je nezbytné 

provést normalizaci. 

2.3.9.4 Normalizace 

Normalizace představuje vztažení naměřených parametrů k předem stanovené 

referenční hodnotě. Výsledkem je poté vyjádření o míře aktivace svalu. Určení 

referenční hodnoty je individuální u každého svalu každého probanda. Nejčastěji se 

používají následné typy normalizace. (Krobot, 2011) 
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1. Maximální volní kontrakce (MVC) 

Jedná se o nejrozšířenější možnost normalizace EMG signálu. Používá se 

maximální kontrakce vyšetřovaného svalu proti odporu (izometrická kontrakce) po 

dobu 10-30 sekund. Mezi pokusy je vhodné zařadit pauzy z důvodu vzniku svalové 

únavy. Ze všech pokusů se poté vybere ten, během kterého došlo k nejvyššímu nárůstu 

amplitudy. Problémy může představovat individuální provedení vzhledem ke každému 

probandovi a také značná nestabilita kontrakce, zejména u jedinců, kteří jsou v celkové 

dekondici. (Kadaňka 1994) 

2. Aktivační hodnota 

Nejvíce efektivní pro klinické účely se jeví normalizace vztažením naměřené 

velikosti svalové aktivity v průběhu pohybu k aktivační hodnotě. Ta je definována jako 

průměrná hodnota klidové svalové aktivity. Této metody se široce využívá pro 

hodnocení začátku svalové aktivity (timing). (Krobot, 2011) 

3. Procentuální porovnání aktivity svalů testovaných bilaterálně 

Svalovou aktivitu je možno vyjádřit jako procentuální rozdíl mezi 

pravým a levým testovaným svalem během symetrických aktivit.  

 

2.3.9.5 Standartní hodnocené parametry  

Tyto parametry umožňují definici a porovnání naměřených výsledků. 

1. Maximum amplitudy signálu. Tato metoda není příliš vhodná z důvodu vysoké 

variability EMG signálu, a tudíž není příliš používaná. 

2. Průměrné hodnoty amplitudy ve vybraném intervalu. Jedná se o velmi důležitý 

výpočet EMG signálu, protože průměrné hodnoty nejlépe ukazují míru aktivity 

vybraného svalu při sledovaném úkolu. 

3. Plocha – area (IEMG). Tato metoda využívá matematický integrál, který je 

přímo závislý na časovém průběhu EMG signálu. (De Luca, 1997) 
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2.3.9.6 Funkční hodnocení svalové aktivity pomocí SEMG 

Funkční hodnocení se využívá pro určité typy výzkumů a má velmi specifické 

parametry. 

1. Timing – časová souslednost náboru svalů 

Tato metoda se používá kvůli možnosti získání informací o začátku a konci 

aktivity svalu. Díky sledování funkce svalů lze hodnotit svalové synergie nebo rychlost 

reakce na různé typy podnětů. Pro hodnocení je nutné stanovit hranici, od které bude 

sval považován za aktivní („aktivační hodnota“). Při hodnocení timingu je důležité 

sledovat, jestli není sledovaný signál kontaminovaný signály z okolních svalů 

(„crosstalk“). (Krobot, 2011) 

2. Svalová únava 

Při studiu biomechaniky pohybu je žádoucí posoudit únavu svalů účastnících se 

daného pohybu. Svalová únava se obvykle definuje jako neschopnost svalu nadále 

vyvíjet danou sílu (Kolář, 2009). Svalová kontrakce může vést ke snížení výstupní 

svalové síly a tím i k nástupu svalové únavy. Problém přesné definice svalové únavy byl 

částečně vyřešen na sympoziu v Londýně v roce 1982, kde byla svalová únava 

definována následovně.  

1. Porucha rozumového provedení 

2. Porucha motorického provedení 

3. Zvýšení EMG aktivity při aktivaci svalu 

4. Posun EMG výkonového spektra směrem k nižším frekvencím 

5. Porucha výstupní svalové síly 

Pokles volní aktivity svalu se liší při maximální vytrvalé, střídavé a krátké 

kontrakci, což velmi přispívá k rozdílnému nástupu svalové únavy u těchto jednotlivých 

typů aktivace (Farina, 2009). Detekce svalové únavy se velice dobře provádí za pomoci 

povrchové elektromyografie, kdy se sleduje rychlost vedení akčního potenciálu na 

svalovém vláknu, a jsou porovnávány změny amplitudy signálu. (Pánek, 2009; 

Soderberg, 1984) 
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Francois ve své práci zmiňuje mnoho autorů, kteří soustředili svůj výzkum na 

elektromyografickou analýzu dolních končetin během submaximální aktivity mající za 

následek svalovou únavu. Zároveň ale upozorňuje na fakt, že svalová únava vyvolává 

změny ve svalové koordinaci svalů dolních končetin a tím je konečná měřená pozice 

často odlišná od pozice výchozí. (Francois, 2011) 

 

2.3.10 Ko-kontrakce 

Ko-kontrakce je definována jako současná aktivace antagonistických svalů 

stýkajících se v místě kloubu. Jejich hlavní funkcí je především posílit funkci ligament, 

která udržují stabilitu kloubu. Hlavním úkolem ko-kontrakce je ochrana kloubu, což je 

zabezpečováno právě spoluprací antagonistů. Koaktivace těchto svalových skupin 

umožňuje sice rozložení sil působících na kloub, ale zároveň musí být zřejmé, že tento 

typ zapojení způsobuje zvýšení tlakových sil v kloubu samotném. (Chmielewski, 2005)  

Véle se ve své knize zmiňuje o ko-kontrakci m. quadriceps 

femoris a m. biceps femoris. Popisuje pohyb při vzpřímení jako současnou aktivaci 

těchto svalů, což může být nazýváno ko-kontrakcí agonistů s antagonisty. Tento jev je 

dle zásad reciproční inhibice nemožný, jelikož protichůdné funkce by se měly vzájemně 

vyrušit. Pokud by tomu tak bylo, docházelo by ke stálému podlamování kolenních 

kloubů, a tudíž je tento jev důležitou složkou stabilizace dolní končetiny. (Véle, 2006) 

Fonseca se ve své práci zmiňuje o kloubní stabilitě, pro kterou je zásadní 

svalová ko-aktivace zprostředkovaná informacemi ze šlachových receptorů. Ve svém 

výzkumu měřil hodnotu ko-kontrakce svalových antagonistů při chůzi na nestabilní 

ploše u pacientů, kteří prodělali plastiku předního zkříženého vazu. Výsledky ukázaly, 

že průměrná hodnota ko-kontrakce nepostižené dolní končetiny byla procentuálně vyšší, 

než hodnota dolní končetiny po operaci LCA. U probandů s nižší aktivací m.biceps 

femoris během kroku byla také viditelně zvýšená hodnota svalové únavy m.quadriceps 

femoris. Závěr studie tedy ukazuje, že nerovnoměrná aktivace antagonistických svalů 

kolenního kloubu může mít za výsledek přetížení ligament kolenního 

kloubu a m.quadriceps femoris. (Fonseca, 2003) 
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Gardinier provedla elektromyografickou analýzu chůze u skupiny žen, která se 

skládala z probandek po operaci LCA a z probandek bez operačního zákroku. Došla 

k totožným výsledkům s Fonsecou a tím potvrdila, že antagonisté kolenního kloubu 

zajišťují svou ko-kontrakcí stabilitu daného kloubu. (Gardinier, 2009) 

Podobnou studii provedla Begalle u vrcholových sportovců. Cílem experimentu 

bylo vyzkoušet, při kterém pohybu se nachází m.quadriceps femoris a m.biceps femoris 

v co nejstabilnější ko-aktivaci a tím definovat ideální cviky, které zvyšují stabilitu 

kolenního kloubu. Z výsledků vyplývá, že nejideálnější zapojení antagonistických svalů 

bylo během laterálního skoku na jedné dolní končetině při laterálním úkroku. Tyto 

cviky byly následně použity jako prevence poranění LCA u vrcholových sportovců 

s vysoce pozitivním efektem demonstrovaným zvýšením stability kolenního kloubu. 

(Begalle, 2012) 

Zajímavá studie byla provedena na FTVS UK v Praze, kde se pokusili 

objektivizovat vliv vibrační činky na svalovou aktivitu. Výzkum byl odpovědí na velký 

nárust popularity vibračních nástrojů ve fitness a měl ozřejmit vliv vibrace na  

ko-kontrakci m. trapezius, m. biceps brachii a m. triceps brachii při flexi v loketním 

kloubu. Jako zdroj vibrací byla vybrána vibrační činka stejného typu, který se běžně 

vyskytuje na sportovištích. Výsledky prokázaly zvýšení ko-kontrakčního 

indexu a tím i zkvalitnění ko-kontrakce výše zmíněných svalů oproti cvičení s normální 

činkou. (Pavlů, 2012) 

Pro hodnocení ko-kontrakce se nejčastěji využívá tzv. kokontrakční index (CI).  

Dle Rudolpha je CI definován následovně. 

CI = EMGnl / EMG nh (EMGnl + EMGnh) 

Kokontrakční index je definován jako matematický výpočet míry koaktivace 

antagonistických svalů (Necke, 2006). Hodnota EMGnl znamená normalizovanou 

hodnotu EMG méně aktivního svalu z dvojice antagonistů („normalized EMG-data of 

less active muscle in pairing“). Oproti tomu hodnota EMGnh znamená normalizovanou 

hodnotu EMG více aktivního svalu („normalized EMG-data of higher active muscle in 

pairing“). Vysoká hodnota kokontrakčního indexu značí vysokou míru zapojení obou 
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svalů, zatímco nízká hodnota značí buď malé zapojení obou svalů , anebo vysokou míru 

zapojení jednoho svalu na úkor aktivace druhého svalu. (Rudoplh, 2001)  

Tento parametr vypovídá o neurálních mechanismech řízení, ve kterých se podílí 

významým způsobem aktivace gama systému ze stimulace kloubních a ligamentových 

receptorů (Pavlů, 2012) 

Kokontrakční index je možné využít mnoha způsoby, jako například při 

sledování kokontrakce u sportovců, u pacientů po ortopedické operaci či u pacientů 

s neurologickým postižením. Velkou výhodou tohoto výpočtu je nízká náročnost na 

provedení, ale zároveň vysoká míra informace o aktivitě sledovaného segmentu. 
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3 Cíle práce a hypotézy 
 

3.1 Cíle práce 

Cílem této práce je zjistit, které svalové skupiny jsou nejvíce aktivní během 

kitesurfingové pozice a jestli se tyto hodnoty s rostoucím časem stráveným v pozici 

mění. Dalším cílem je určit stupeň ko-kontrakce mezi m. quadriceps 

femoris a m. biceps femoris stojné dolní končetiny. Vzhledem k narůstajícímu počtu 

rekreačních jezdců v kitesurfingové populaci bude cílem porovnat výsledky mezi 

profesionálními a rekreačními jezdci a stanovit statisticky významné rozdíly. 

 

3.2 Úkoly práce 

• Shromáždit teoretické podklady o biomechanice kitesurfingu, povrchové 

EMG a kineziologii dolních končetin. 

• Vybrat svalové skupiny, které budou testovány. 

• Zajistit technické vybavení pro provedení experimentu. 

• Vybrat vhodné probandy. 

• Získat EMG záznam vybraných svalů při kitesurfingové pozici. 

• Porovnat amplitudy jednotlivých svalů. 

• Vypočítat ko-konrakční index nejvíce aktivního svalu a jeho antagonisty. 

• Vyhodnotit a popsat výsledky u jednotlivých probandů. 

• Stanovit závěr a diskuzi. 

 

3.3 Řešené otázky 

• Řešená otázka č. 1 – Je m. quadriceps femoris stojné dolní končetiny nejvíce 

aktivním svalem při kitesurfingové pozici, jak uvádějí ostatní autoři? 

(Spurway, 2007; Lundgren 2011) 

• Řešená otázka č. 2 – Mají profesionální jezdci vyšší ko-kontrakční index  

m. quadriceps femoris a musculus biceps femoris při kitesurfingové pozici 

oproti rekreačním jezdcům vzhledem k lepší ergonomii pohybového projevu? 
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3.4 Hypotézy 

• Hypotéza č. 1 – Předpokládám, že tělesná pozice během kitesurfingu klade 

největší nárok na aktivitu m. quadriceps femoris stojné dolní končetiny. Tento 

předpoklad je založen na nárocích jízdy na stojnou dolní končetinu, což se 

projevuje statickou zátěží ve flekčním postavení kolenního a kyčelního kloubu, 

jak uvádějí Vercruyssen, 2009 a Lundgren, 2011. 

• Hypotéza č. 2 – Předpokládám, že bude statisticky významný rozdíl v aktivaci 

jednotlivých svalových skupin mezi profesionálními a rekreačními jezdci, což se 

projeví odlišnou hodnotou ko-kontrakčního indexu 

m. quadriceps femoris a m. biceps femoris stojné dolní končetiny, jak uvádějí 

Rudolph, 2005 a Fonseca, 2003. 
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4 Metodika 

 

4.1 Základní použitý princip metodologie 

Práce má charakter analyticko-experimentální studie. Tento výzkum zahrnuje 

experiment, který je zaměřen na sledování skupiny několika osob, u kterých 

srovnáváme aktivaci svalových skupin během pozice těla nejčastěji se vyskytující 

během kitesurfingu. Experiment byl schválen etickou komisí Fakulta tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (viz Příloha č. 1). 

 

4.2 Charakteristika sledovaného souboru 

Sledovaný soubor zahrnoval celkem 6 probandů, kteří pravidelně provozují 

kitesurfing. Všichni probandi byli seznámeni s průběhem výzkumu a podepsali 

dobrovolně informovaný souhlas (viz. Příloha č. 2).  

Všichni probandi byli muži ve věku 25 až 30 let s nadprůměrnou fyzickou 

zdatností bez závažnějších dřívějších onemocnění a úrazů. Vyplněním dotazníku byla 

definována frekvence provádění kitesurfingu u jednotlivých probandů (viz Příloha č. 4).  

Výběr probandů byl záměrně proveden tak, aby zkoumaný soubor obsahoval 

jedince z řad profesionálních kitesurfařů a tudíž je u nich předpokládána rozdílná 

aktivace pohybového aparátu oproti jedincům, kteří provozují kitesurfing pouze 

rekreačně. Data získaná vyplněním dotazníku jsou zobrazena v Tabulce č. 2.  
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  Proband č. 1 Proband č. 2 Proband č. 3 
Věk 27 28 25 

Frekvence kitesurfování 
(čas) 1/4 měsíce 1/4 měsíce Každý měsíc 

Nejčastější typ jízdy Freestyle Freestyle Wave riding 

Lokalizace bolesti po jízdě Přední str. stehen Přední str. stehen 
Břišní svaly, 

Bedra 

Jiné sportovní aktivity Ano Ano Ano 
Čas strávený 

sportem/týden 3x/týden 2x/týden 3x/týden 

Proband č. 4 Proband č. 5 Proband č. 6 
Věk 27 28 25 

Frekvence kitesurfování 
(čas) 1/6 měsíců Každý měsíc 1/6 měsíců 

Nejčastější typ jízdy Wave riding Freestyle Freestyle 

Lokalizace bolesti po jízdě 
Břišní svaly, 

Bedra Přední str. stehen Přední str. stehen 

Jiné sportovní aktivity Ano Ano Ano 
Čas strávený 

sportem/týden 3x/týden 2x/týden 3x/týden 
 

Tabulka č. 2 – Vyhodnocení dat získaných dotazníkem 

 

4.3 Použité metody a přístroje 

4.3.1 Charakteristika p řístroje 

EMG záznam byl pořízen pomocí 16ti kanálového telemetrického přístroje  

TeleMyo firmy Neurodata, vzorkovací frekvence byla nastavena na 1500Hz, pásmová 

propust na 5-500Hz.   Dále byla použita kamera Canon MVX300 a notebook.  

 

4.3.2 Charakteristika vybavení 

Pro manifestaci podmínek při kitesurfingu byla použita nakloněná 

rovina a žebřiny zajišťující za pomoci dalšího vybavení pozici probandů, která je co 

nejvíce podobná pozici při kitesurfingu. Tato pozice byla stanovena dle výzkumu 

Lundgren, který byl již výše zmíněn (Obrázek č. 9, Lungren 2011). 

Dále bylo použito vybavení pro kitesurfing, což se skládalo z trapézového pásu 

značky Mystic, kiteboardu značky RL Kiteboarding a ovládání tažného draka značky 

Royal Kiteboarding (viz. Obr. č. 18).  
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Obr. č. 18 – Použití nakloněné roviny s žebřinami a kitesurfingového vybavení 

 

4.4 Sběr dat 

Teoretické podklady jsem z větší části vyhledala za pomoci internetových 

vyhledávačů PubMed a SportDiscus, dále jsem využila zdroje z databáze Národní 

lékařské knihovny a knihovny FTVS.  

Praktická data jsem získala za použití povrchového telemetrického EMG 

přístroje, a dále byla nahrána do počítače za pomoci softwaru od firmy Neurodata.  

 

4.4.1 Průběh měření 

Probandi byli nejprve požádáni o vyplnění krátkého dotazníku, který má za úkol 

ukázat četnost provádění kitesurfingu (viz Příloha č. 4). Všechna měření proběhla 

v jeden den. Probandům byly přilepeny elektrody, které snímaly EMG signál. Všem 

probandům jsme očistili kontaktní místa roztokem lihobenzínu, a tím je zbavili 

mastnoty, abychom co nejvíce snížili kožní odpor a tím maximálně zvýšili kvalitu 

signálu. Následně byla probandům změřena hodnota MVC u jednotlivých svalů a poté 

se přemístili na nakloněnou rovinu do přesně definované pozice, kde byla snímána 

aktivita svalů dolních končetin a m. trapezius bilat. se současným pořízením 
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videozáznamu. V této pozici setrvali  probandi 6 až 8 minut z důvodu simulace 

podmínek při dlouhodobějším provozování kitesurfingu. 

 

4.4.1.1 Lokalizace elektrod 

Snímání aktivity jednotlivých svalových skupin jsme prováděli pomocí 

bipolárních povrchových elektrod umístěných ve středu svalového bříška, přičemž byly 

přilepené paralelně s průběhem svalových vláken. Výběr zkoumaných svalů byl 

proveden na základě poznatků v kapitole 2.2.2 Kineziologie kitesurfingu. Mezi 

zkoumané svaly patří m. gluteus maximus, m. biceps femoris (caput longum), 

m. gastrocnemius (caput lateralis), m. quadriceps femoris (vastus medialis, vastus 

lateralis) a m. tibialis anterior. Pro ozřejmění aktivace pletenců ramenních během 

kitesurfingové pozice byly připevněny elektrody na m. trapezius. Elektrody obsahovaly 

na svém povrchu kontaktní gel a byly připevněny na výše zmíněné svaly bilaterálně. 

Zemnící elektroda byla umístěna na oblast processus spinosus C7.  

 

4.4.1.2 Zjištění maximální volní kontrakce 

Pro zjištění maximální volní kontrakce (MVC) byl použit svalový test dle Jandy, 

během kterého byl probandům kladen maximální odpor proti definovanému pohybu za 

současné elektromyografické monitorace elektrické aktivity svalu. Všichni probandi 

měli totožné podmínky při provedení testu. Každý testovaný sval byl snímán celkem 

třikrát po dobu 10 s pro dosažení co nejkvalitnější aktivace, přičemž mezi jednotlivými 

měřeními byly 30s přestávky (Pavlů, 2012). Ze získaného záznamu byly vybrány tři 

nejvyšší hodnoty, které jsem následně zprůměrovala a tím jsme dostali hodnotu 

průměrnou amplitudu MVC. Absolutní hodnota MVC byla určena jako 100 % možné 

aktivity svalu. Všechny další naměřené hodnoty byly poté normalizovány, tj. vztaženy 

k MVC a vyjádřeny v procentech MVC. 
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4.4.1.3 Výchozí poloha 

Poloha probanda pro měření byla ve stoji na nakloněné rovině se současným 

zavěšením v trapézovém pásu a s úchytem horních končetin na řídícím baru tažného 

draka (část vybavení na ovládání tažného draka). Jako stojná dolní končetina (pokrčená) 

byla vybrána levá dolní končetina a jako řídící dolní končetina (propnutá, určující míru 

zahranění) byla vybrána pravá dolní končetina. Přesné úhlové nastavení pozice bylo 

definováno dle Lundgren, která popisuje nejčastější pozici při kitesurfingu následovně. 

Úhel mezi linií vodní hladiny a linií dolních končetin je 40° a úhel mezi linií vodní 

hladiny a linií trupu je 67°. (Lundgren, 2011, viz. Obr. č. 20) 

 

Obr. č. 20 – Pozice probanda č. 1 v konstrukci 

 

4.5 Analýza dat 

Ke sběru a analýze dat jsme použili počítačového programu MyoResearch XP 

Master 1.08 od firmy Noraxon. Program umožňuje snímaní EMG signálu a současně 

nahrávání videa. Aktivita probandů během měření tak může být vyhodnocována také 

vizuelně. Ukázka získaných záznamů v programu je zobrazena na obr. č. 22. Získaná 

data byla následně převedena do programu Microsoft Excel, kde byla dále zpracována.  
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  Obrázek č. 21 – Ukázka práce v programu MyoResearch XP 

Pro hodnocení svalové aktivity bylo nutno nejprve provést filtraci, aby se 

odstranily velmi nízké a velmi vysoké frekvence. Dolní filtr byl stanoven 

na 20 Hz a horní filtr na 500Hz. Následně byla provedena rektifikace a vyhlazení 

signálu („smoothing“). Poté byla provedena kvantitativní analýza upraveného signálu. 

Průběh změn amplitudy elektromyografického záznamu byl vyhodnocen ve dvou 

časových intervalech v rozsahu 60 s. Tyto intervaly byly manuálně zvoleny na 

začátku a konci měření. Analýzou těchto dvou intervalů jsem získala průměrné hodnoty 

amplitudy jednotlivých svalů na začátku a na konci měření u každého 

probanda v jednotkách µV. Výsledky jsem následně normalizovala vzhledem k MVC 

jednotlivých svalů, čímž jsem získala hodnoty procentuální aktivace vzhledem 

k absolutní hodnotě MVC. 

Pro zjištění ko-kontrakčního stupně byl využit program Microsoft Excel, kam 

byla přemístěna data průměrných amplitud vybraných svalů v počátečním a konečném 

úseku. Pro výpočet byl použit vzorec dle Rudolpha (viz. Kapitola 2.3.10.).  
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5 Výsledky 

Během experimentu jsme se soustředili na udržení předem definované pozice těla 

probandů a na aktivaci svalů stojné dolní končetiny, u které jsme předpokládali 

zvýšenou míru aktivace. Měření se zúčastnilo šest probandů a žádný z nich nemusel být 

během vyloučen z vyhodnocení. Tabulky zobrazující průměrné hodnoty amplitud, které 

byly vztaženy k MVC a jsou dále vyjádřeny v procentech MVC. 

 

5.1 Hodnocení průměrné hodnoty amplitudy 

1. Intraindividuální zhodnocení 

Tabulky zobrazují průměrné hodnoty amplitud, které byly vztaženy k MVC a jsou 

dále vyjádřeny v procentech. Úsek č. 1 zobrazuje hodnoty průměrné amplitudy jednotlivých 

svalů v prvním intervalu o délce 60 s, úsek č. 2 oproti tomu zobrazuje hodnoty průměrných 

amplitud v druhém intervalu opět o délce 60 s. Úplný výpis procentuálního zastoupení 

jednotlivých svalů v obou úsecích je zobrazen v tabulkách přiložených v Příloze č. 5. 

Graf č. 1 zobrazuje průměrné hodnoty amplitudy sledovaných svalů na 

začátku a na konci měření u Probanda č. 1.  

 

Graf. č. 1 – Porovnání aktivity na začátku a na konci měření u Probanda č. 1 
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Vyhodnocení grafem ukazuje, že u Probanda č. 1 byla nejvyšší aktivace 

m. vastus lateralis stojné dolní končetiny jak na začátku (48,8%), tak na konci měření 

(48,2%). Druhým nejvíce aktivním svalem byl m. vastus medialis stojné dolní 

končetiny, taktéž na začátku (34%) i na konci měření (23,8%). V druhém úseku měření 

došlo k výraznějšímu zvýšení aktivace u m. tibialis anterior dx. (+9,8), m. biceps 

femoris dx. (+6,1%) a m. gluteus maximus sin. (3,6%). Naopak k poklesu aktivace došlo 

u m. vastus medialis sin. (-10,2%), m. tibialis anterior sin. (-7,3%) a u m. biceps 

femoris sin. (-6,6%).  

 

Graf č. 2 zobrazuje průměrné hodnoty amplitudy sledovaných svalů na 

začátku a na konci měření u Probanda č. 2.  

 

Graf č. 2 – Porovnání aktivity na začátku a na konci měření u Probanda č. 2 

Vyhodnocení grafem ukazuje, že nejvíce aktivní svaly byly m. vastus 

medialis a m. vastus lateralis stojné dolní končetiny jak na začátku (m. VM: 23,9%; 

m. VL: 18,8%), tak na konci měření (m. VM: 23,1%; m. VL: 19,4%). V druhém úseku 

měření došlo k výraznému zvýšení aktivace m. biceps femoris dx. (+6,4%), m. tibialis 

ant. dx. (+4,5%), m. gluteus maximus sin. (+2,5%) a m. biceps femoris sin. (+1,6%). 

Naopak došlo ke snížení aktivace m. tibialis ant. sin. (- 8,4%).  
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Graf č. 3 zobrazuje průměrné hodnoty amplitudy sledovaných svalů na 

začátku a na konci měření u Probanda č. 3.  

 

Graf č. 3 – Porovnání na začátku a na konci měření u Probanda č. 3 

 Vyhodnocení grafem ukazuje zajímavou změnu aktivace. Na začátku měření byl 

velmi aktivní m. biceps femoris hranící dolní končetiny (17,4%), přičemž na konci 

měření byla jeho aktivace velmi nízká (2%). Svalem, který byl velmi aktivní po celou 

dobu měření, byl m. vastus lateralis stojné dolní končetiny (úsek 1: 8,4%, úsek 2: 9,2%) 

a také m. vastus medialis stojné dolní končetiny (úsek 1: 4,4%, úsek 2: 5,7%). Důležitou 

změnou bylo zvýšení aktivace m. biceps femoris sin. ke konci měření (+3,8%). 
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Graf č. 4 zobrazuje průměrné hodnoty amplitudy sledovaných svalů na 

začátku a na konci měření u Probanda č. 4.  

 

Graf. č. 4 – Porovnání aktivity na začátku a na konci měření u Probanda č. 4 

Vyhodnocení grafem u Probanda č. 4 ukazuje vcelku rovnoměrnou aktivaci 

všech sledovaných svalů. Nejvíce aktivními svaly na začátku měření byly m. vastus 

medialis (6,3%), m. vastus lateralis (5,2%) a m. biceps femoris (4,9%) stojné dolní 

končetiny. Velmi podobná aktivace svalů byla i na konci měření, přičemž hodnoty 

jednotlivých hlav m. quadriceps femoris stojné dolní končetiny se výrazně zvýšily 

(m. VM: +2,3%, m. VL: +2,7%). Oproti tomu došlo ke snížení aktivace m. biceps 

femoris stojné dolní končetiny (- 2,4%). Ve druhé části měření byla také zvýšená 

aktivace m. tibialis anterior hranící dolní končetiny (+2,1%). 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

Porovnání aktivity na začátku a na konci měření, 

Proband č. 4

Úsek č.1-% MVC Úsek č.2-% MVC



57 
 
 

Graf č. 5 zobrazuje průměrné hodnoty amplitudy sledovaných svalů na 

začátku a na konci měření u Probanda č. 5.  

 

Graf č. 5 – Porovnání aktivity na začátku a na konci měření u Probanda č. 5 

Vyhodnocení grafem ukazuje celkově velké výkyvy v hodnotách průměrné 

amplitudy mezi jednotlivými svaly. Nejvíce aktivními svaly na začátku měření byly 

m. vastus lateralis (14,6%), m. vastus medialis (11,6%) a m. tibialis anterior (9,3%) 

stojné dolní končetiny. Na začátku měření byl také velice aktivní m. biceps femoris 

hranící dolní končetiny (10,9%). Na konci měření byl opět velmi aktivní m. vastus 

lateralis stojné dolní končetiny (13,7%) a m. biceps femoris dx. (13,7%). K velkému 

zvýšení aktivace došlo u m. biceps femoris stojné dolní končetiny (+6,5%), oproti tomu 

došlo ke snížení aktivace m. vastus medialis sin. (- 4,3%).  
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Graf č. 6 zobrazuje průměrné hodnoty amplitudy sledovaných svalů na 

začátku a na konci měření u Probanda č. 6.  

 

Graf č. 6 – Porovnání aktivity na začátku a na konci měření u Probanda č. 6 

Vyhodnocení grafem ukazuje velmi rozdílné hodnoty mezi jednotlivými svaly. 

Nejvíce aktivními svaly na začátku byly m. vastus medialis (13,2%) a lateralis 

(9%) a také m. biceps femoris stojné dolní končetiny (9,5%). Na konci měření byl 

sledován velký nárust aktivace m. biceps femoris stojné dolní končetiny (+ 10,5%). 

Stejně jako na začátku měření byly aktivní m. vastus medialis (12,1%) a lateralis 

(10,6%) stojné dolní končetiny. Zajímavým poznatkem bylo, že na konci měření byla 

zvýšená aktivita m. tibialis anterior obou dolních končetin (dx.: + 4,1%; sin.: + 5,5%). 

 

2. Interindividuální zhodnocení 

Následující tabulky shrnují hodnoty průměrných 

amplitud u rekreantů a profesionálních jezdců. Jsou zde zahrnuty výpočty průměrných 

hodnot u jednotlivých svalů ve skupině rekreantů a profesionálů. Data zobrazují 

průměrné hodnoty amplitud, které byly vztaženy k MVC a jsou opět 

vyjádřeny v procentech. 
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  Proband č. 1 Proband č. 2 Proband č. 4 Proband č. 6 Průměr   

  úsek 1 úsek 2 úsek 1 úsek 2 úsek 1 úsek 2 úsek 1 úsek 2 úsek 1 úsek 2 

m. trapezius sin. 4,7 5,6 1 1,1 1,5 1,6 0,7 0,8 2 2,3 

m. trapezius dx. 0,5 0,5 0,7 0,9 1,7 1,2 0,8 1,2 0,9 1 

m. gluteus max. sin. 9,7 13,3 7,5 10 2,3 3 4 7 5,9 8,3 

m. gluteus max. dx. 4,5 4,2 2,2 2,4 1,7 1,3 7,2 7,3 3,9 3,8 

m. biceps fem. sin. 10,5 3,9 9,1 10,7 4,9 2,5 9,5 20 8,5 9,3 

m. biceps fem. dx. 2,4 8,5 1,4 7,8 3,9 4,6 0,9 3,7 2,2 6,2 

m. gastroc. lat. sin. 3,6 4,4 3 2,8 2,1 2,8 0,9 1 2,4 2,8 

m. gastroc. lat. dx. 1,5 2,8 2,2 2,7 2,3 2,1 1 1,1 1,8 2,2 

m. vast. med. sin. 34 23,8 23,9 23,1 6,3 8,6 13,2 12,1 19,4 16,9 

m. vast. med. dx. 1,1 1,4 0,9 0,9 1,7 1,4 0,9 1 1,2 1,2 

m. vast. lat. sin. 48,8 48,2 18,8 19,4 5,2 7,9 9 10,6 20,5 21,5 

m. vast. lat. dx. 1,4 1,7 1,2 0,6 2,1 2 0,7 0,8 1,4 1,3 

m. tibialis ant. sin. 25,5 18,2 11,1 2,7 3,8 1,7 2,2 7,7 10,7 7,6 

m. tibialis ant. dx. 2,5 12,3 4,3 8,8 1,2 3,3 5 9,1 3,3 8,4 

 

Tabulka č. 3 – Hodnoty průměrných amplitud u rekreačních jezdců (normalizováno k MVC, 
uvedeno v procentech) 

 

  Proband č. 3 Proband č. 5 Průměr   

  úsek 1 úsek 2 úsek 1 úsek 2 úsek 1 úsek 2 

m. trapezius sin. 0,4 0,4 2,3 2,4 1,4 1,4 

m. trapezius dx. 0,8 1,3 0,8 0,7 0,8 1 

m. gluteus max. sin. 4,2 0,5 9 9 6,6 4,8 

m. gluteus max. dx. 0,4 0,5 1,7 1,7 1,1 1,1 

m. biceps fem. sin. 1,8 5,6 5,1 11,6 3,5 8,6 

m. biceps fem. dx. 17,4 2 10,9 13,7 14,2 7,9 

m. gastroc. lat. sin. 1,6 1,7 1,2 1,6 1,4 1,7 

m. gastroc. lat. dx. 1 0,6 2 1,8 1,5 1,2 

m. vast. med. sin. 4,4 5,7 11,6 7,3 8 6,5 

m. vast. med. dx. 1,1 1 0,9 0,9 1 1 

m. vast. lat. sin. 8,4 9,2 14,6 13,7 11,5 11,5 

m. vast. lat. dx. 1,4 2,2 0,8 0,8 1,1 1,5 

m. tibialis ant. sin. 1,3 1,5 9,3 2,4 5,3 2 

m. tibialis ant. dx. 2,2 0,7 2 2,1 2,1 1,4 
 

Tabulka č. 4 – Hodnoty průměrných amplitud u profesionálních jezdců (normalizováno k MVC, 
uvedeno v procentech) 

 

Pro interindividuální hodnocení jsem rozdělila probandy do dvou skupin. První 

skupinu tvoří probandi, kteří jsou rekreační jezdci (Proband č. 1., č. 2, 

č. 4 a č. 6) a druhou skupinu tvoří probandi, kteří jsou profesionální jezdci (Proband č. 3 

a č. 5). 
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Výsledky skupiny rekreantů ukazují, že se během měření zvýšila aktivace 

m. gluteus maximus sin. (+3,2%), m. biceps femoris sin. (0,8%), m. biceps femoris dx. 

(+4%), m. vastus lateralis sin. (+1%) a m. tibialis ant. dx. (+5,1%). Svaly, které měly na 

konci měření nižší aktivaci, jsou m. vastus medialis sin. (- 2,5%) a m. tibialis 

ant. sin.   (-3,1%).  

Výsledky skupiny profesionálů jsou velmi odlišné od skupiny rekreantů.  

Ve skupině profesionálních jezdců se ukázala tendence snižování aktivace v druhém 

měřeném úseku. Jediným svalem, který měl na konci měření zvýšenou aktivaci oproti 

začátku měření, byl m. biceps femoris sin. (+5,1%). Svaly, které měly na konci měření 

nižší aktivaci, jsou m. gluteus maximus sin. (- 1,8%), m. biceps femoris dx. (- 6,3%), 

m. vastus medialis sin. (- 1,5 %) a m. tibialis anterior sin. (- 3,3 %). 

 

5.2 Hodnocení ko-kontrakčního indexu 

 

K hodnocení ko-kontrakce byly vybrány svaly na stojné dolní končetině (levé 

dolní končetině), které spolu kooperují při flexi kyčelního a kolenního kloubu, což byla 

pozice, ve které byla sledována celková aktivace svalových skupin dolních končetin. 

Mezi tyto svaly jsme vybrali m. biceps femoris, m. vastus lateralis a m. vastus medialis, 

přičemž se hodnotily dva typy ko-kontrakce. Prvním byla míra současné aktivace 

m. bicepf femoris a m. vastus lateralis (BF - VL), druhým současná aktivace m. biceps 

femoris a m. vastus medialis (BF – VM). 

K výpočtu byl použit vzorec pro ko-kontrakční index (CI) dle Rudolpha. 

Hodnoty průměrné amplitudy sledovaných svalů jsou zobrazeny v tabulkách, kde 

Úsek 1 zobrazuje stupeň svalové aktivity na začátku měření a Úsek 2 na konci měření. 

Hodnoty jsou vyjádřeny v procentech z MVC. 
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1. Intraindividuální zhodnocení 

Ko-kontrakce, Proband č. 1 

1. BF – VL ko-kontrakce 

 

Sval Úsek 1 (uV) Úsek 2 (uV) 
M. biceps fem. sin. 59,4 3,9 

M. vastus lat. sin. 163 48,2 

CI 81 4,2 
 

Tabulka č. 5 – Hodnoty střední amplitudy při sledování BF-VL ko-kontrakce u Probanda č. 1 

 

  

Graf č. 7 a 8  - Porovnání aktivity antagonistických svalů u Probanda č. 1 (BF – VL) 

2. BF – VM ko-kontrakce 

Sval Úsek 1 (uV Úsek 2 (uV) 
M. biceps fem. sin. 59,4 3,9 
M. vastus med. sin. 132 23,8 
CI 86,1 4,5 

 

Tabulka č. 6- Hodnoty střední amplitudy při sledování BF-VM ko-kontrakce u Probanda č. 1. 
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Graf č. 9 a 10 – Porovnání aktivity antagonistických svalů u Probanda č. 1 (BF – VM). 

Výsledky u Probanda č. 1 ukazují na velmi nízký stupeň ko-kontrakce, a to 

převážně v druhém měřeném úseku, kdy došlo k poklesu z hodnot 81 (BF-

VL) a 86,1 (BF-VM) na hodnoty 4,2 (BF-VL) a 4,5 (BF-VM). Jednotlivé indexy jsou 

hodnotově velmi podobné jak na začátku tak na konci měření. 

Ko-kontrakce, Proband č. 2 

1. BF – VL ko-kontrakce 

 

Sval Úsek 1 (uV) Úsek 2 (uV) 
M. biceps fem. sin. 24,8 29,4 
M. vastus lat. sin. 150 155 
CI 28,9 35 

 
Tabulka č. 7– Hodnoty střední amplitudy při sledování BF-VL ko-kontrakce u Probanda č. 2. 

 

  

Graf č. 11a 12  - Porovnání aktivity antagonistických svalů u Probanda č. 2 (BF – VL). 
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2. BF – VM ko-kontrakce 

Sval Úsek 1 (uV) Úsek 2 (uV) 
M. biceps fem. sin. 24,8 29,4 
M. vastus med. sin. 153 148 
CI 28,8 35 

 

Tabulka č. 8 - Hodnoty střední amplitudy při sledování BF-VM ko-kontrakce u Probanda č. 2 

 

  

 Graf č. 13 a 14 – Porovnání aktivity antagonistických svalů u Probanda č. 2 (BF – VM). 

U Probanda č. 2 došlo ke zvýšení hodnoty ko-kontrakčního indexu a tudíž i ke 

zvýšení koaktivace antagonistů. Hodnocené svalové dvojice měly téměř identické 

hodnoty v prvním (BF-VL 28,9; BF-VM 28,8) i druhém úseku (BF-VL i BF-VM 35), 

což ukazuje na symetrickou aktivaci m. quadriceps femoris po celou dobu měření. 

Ko-kontrakce, Proband č. 3 

1. BF – VL ko-kontrakce 

 

Sval Úsek 1 (uV) Úsek 2 (uV) 
M. biceps fem. sin. 15,2 48,5 
M. vastus lat. sin. 58,3 63,3 
CI 19,2 85,7 

 

Tabulka č. 9 – Hodnoty střední amplitudy při sledování BF-VL ko-kontrakce u Probanda č. 3. 
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Graf č. 15 a 16  - Porovnání aktivity antagonistických svalů u Probanda č. 3 (BF – VL). 

2. BF – VM ko-kontrakce 

Sval Úsek 1 (uV) Úsek 2 (uV) 
M. biceps fem. sin. 15,2 48,5 
M. vastus med. sin. 34,6 44,6 
CI 22 101,2 

 

Tabulka č. 10- Hodnoty střední amplitudy při sledování BF-VM ko-kontrakce u Probanda č. 3 

  

  

Graf č. 17 a 18– Porovnání aktivity antagonistických svalů u Probanda č. 3 (BF – VM). 

Výsledky u Probanda č. 3 ukazují velký nárust stupně ko-kontrakce v druhém 

úseku měření (BF-VL: úsek 1 – 19,2; úsek 2 - 85,7; BF-VM: úsek 1 – 22;  úsek 2 –

 101,2). Důležitým poznatkem je, že došlo k výraznému zvýšení průměrné amplitudy 

musculus biceps femoris. Tento jev poukazuje na tendenci aktivovat m. biceps femoris 

při dlouhodobější izometrické kontrakci m. quadriceps femoris. 
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Ko-kontrakce, Proband č. 4 

1. BF – VL ko-kontrakce 

 

Sval Úsek 1 (uV) Úsek 2 (uV) 
M. biceps fem. sin. 18,1 9,1 
M. vastus lat. sin. 30,2 45,6 
CI 29 11 

 

Tabulka č. 11– Hodnoty střední amplitudy při sledování BF-VL ko-kontrakce u Probanda č. 4. 

 

  

Graf č. 19 a 20 - Porovnání aktivity antagonistických svalů u Probanda č. 4 (BF – VL). 

2. BF – VM ko-kontrakce 

Sval Úsek 1 (uV) Úsek 2 (uV) 
M. biceps fem. sin. 18,1 9,1 
M. vastus med. sin. 34,6 47,4 
CI 27,6 10,8 

 

Tabulka č. 12 - Hodnoty střední amplitudy při sledování BF-VM ko-kontrakce u Probanda č. 4. 

 

  

 Graf č. 21 a 22 – Porovnání aktivity antagonistických svalů u Probanda č. 4 (BF – VM). 
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U Probanda č. 4 došlo ke snížení stupně ko-kontrakce u obou sledovaných dvojic. 

Zároveň bylo toto snížení symetrické u jak u dvojice BF – VL (úsek 1: 29; úsek 2: 11), 

tak u dvojice BF – VM (úsek 1: 27,6; úsek 2: 10,8). 

Ko-kontrakce, Proband č. 5 

1. BF – VL ko-kontrakce 

 

Sval Úsek 1 (uV) Úsek 2 (uV) 
M. biceps fem. sin. 20,9 47,7 
M. vastus lat. sin. 149 140 
CI 23,8 64 

 
Tabulka č. 13 – Hodnoty střední amplitudy při sledování BF-VL ko-kontrakce u Probanda č. 5. 

 

  

Graf č. 23 a 24  - Porovnání aktivity antagonistických svalů u Probanda č. 5 (BF – VL). 

 

2. BF – VM ko-kontrakce 

Sval Úsek 1 (uV) Úsek 2 (uV) 
M. biceps fem. sin. 20,9 47,7 
M. vastus med. sin. 64,8 41 
CI 27,6 103 

 

Tabulka č. 14 - Hodnoty střední amplitudy při sledování BF-VM ko-kontrakce u Probanda č. 5. 
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 Graf č. 25 a 26 – Porovnání aktivity antagonistických svalů u Probanda č. 5 (BF – VM). 

Výsledky u Probanda č. 5 ukázaly velké zvýšení ko-kontrakčního indexu během 

druhého sledovaného úseku měření (BF-VL: úsek 1 – 23,8; úsek 2 – 64; BF-VM: 

úsek 1 – 27,6, úsek 2 – 103). Změnou oproti ostatním výsledkům byla velká rozdílnost 

v aktivaci m. vastus lateralis a medialis. Proband využíval k aktivaci především laterální 

část, ale i tak zde byla přítomná koaktivace s m. biceps femoris. 

Ko-kontrakce, Proband č. 6 

1. BF – VL ko-kontrakce 

 

Sval Úsek 1 (uV) Úsek 2 (uV) 
M. biceps fem. sin. 49,4 104 
M. vastus lat. sin. 26,2 30,7 
CI 40 40 

 

Tabulka č. 15 – Hodnoty střední amplitudy při sledování BF-VL ko-kontrakce u Probanda č. 6. 

  

Graf č. 27 a 28  - Porovnání aktivity antagonistických svalů u Probanda č. 6 (BF – VL). 
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2. BF – VM ko-kontrakce 

Sval Úsek 1 (uV) Úsek 2 (uV) 
M. biceps fem. sin. 49,4 104 
M. vastus med. sin. 57,9 53,3 
CI 91,5 80,6 

 

Tabulka č. 16 - Hodnoty střední amplitudy při sledování BF-VM ko-kontrakce u Probanda č. 6. 

 

  

 Graf č. 29 a 30 – Porovnání aktivity anatgonistických svalů u Probanda č. 6 (BF – VM). 

Výsledky u Probanda č. 6 byly velmi rozdílné od ostatních probandů. U první 

sledované dvojice svalů zůstal ko-kontrakční index totožný (BF-VL: úsek 1 i 2 - 40),  

ale u druhé dvojice se mírně snížil (BF-VM: úsek 1 – 91,5; úsek 2 – 80,6), tudíž došlo 

k velmi malému poklesu ko-kontrakce mezi m. biceps femoris a m. vastus lateralis. 
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2.  Interindividuální zhodnocení 

Následující tabulka shrnuje hodnoty ko-kontrakčního indexu dvou svalových 

dvojic (m. biceps femoris – m. vastus lateralis; m. biceps femoris – m. vastus medialis) 

v prvním a druhém měřeném úseku u rekreantů a profesionálních jezdců. Jsou zde 

zahrnuty výpočty průměrných hodnot CI u jednotlivých svalových dvojic v jednotlivých 

úsecích rozdělené podle profesionálních a rekreačních jezdců.  

 
BF - VL BF - VM 

  Úsek 1 Úsek 2 Úsek 1 Úsek 2 

Proband č. 1 81 4,2 86,1 4,5 

Proband č. 2 28,9 35 28,8 35 

Proband č. 4 29 11 27,6 10,8 

Proband č. 6 40 40 91,5 80,6 

Průměr            44,7     22,6 58,5 32,7 

Proband č. 3 19,2 85,7 22 101,2 

Proband č. 5 23,8 64 27,6 103 

Průměr 21,5 74,9 24,8 102,1 

 

Tabulka č. 17 – Hodnoty ko-kontrakčního indexu u rekreantů (Proband č. 1, č. 2, 

č. 4 a č. 6) a profesionálů (Proband č. 3 a č. 5). 

Výsledky u skupiny rekreačních jezdců ukázaly v průměru snížení ko-

kontrakčního indexu u obou svalových skupin. U první sledované dvojice (BF – VL) 

došlo k průměrnému snížení CI z hodnoty 44,7 na 22,6. Je důležité podotknout, že u 

probanda č. 2 došlo ke zvýšení CI z 28,9 na 35 a u probanda č. 6 zůstal CI stejný (40). 

U druhé sledované svalové dvojice došlo k průměrnému snížení CI z 58,5 na 

32,7. U této svalové dvojice měl Proband č. 2 opět zvýšenou hodnotu CI, a to z 28,8 na 

35. 

Výsledky u skupiny profesionálních jezdců jsou významně odlišné od skupiny 

rekreantů. U první svalové dvojice došlo k průměrnému zvýšení CI z hodnoty 21,5 na 

74,9. U probanda č. 3 došlo k většímu nárustu hodnoty než u probanda č. 5 

(Proband č. 3: z 19,2 na 85,7; Proband č. 5: z 23,8 na 64). U druhé sledované dvojice 

byly výsledky ještě s větším zvýšením hodnoty CI. Průměrně došlo ke zvýšení hodnoty 

z 24,8 na 102,1. Hodnoty CI byly u obou profesionálních jezdců téměř totožné.  
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6 Diskuze 

V experimentu jsme sledovali změnu časoprostorové aktivace svalového aparátu 

v závislosti na kitesurfingové pozici. Dále jsme sledovali změny hodnoty ko-

kontrakčního indexu na začátku a na konci měření, abychom zjistili, jak výchozí pozice 

ovlivňuje ko-kontrakci jednotlivých svalových dvojic při dlouhodobé zátěži. Tento typ 

měření byl vybrán z důvodu simulace reálných podmínek během 

kitesurfingu. Pro experiment byla vytvořena vlastní konstrukce, která umožňovala 

pozici nejčastěji se vyskytující při kitesurfingu v disciplíně přejezd (Lundgren, 2011).  

Probandi byli vybráni z řad profesionálních jezdců a rekreantů, aby bylo možno 

porovnat jejich výkony. Všichni probandi byli muži ve věku 25 až 30 let 

s nadprůměrnou fyzickou zdatností, což ukazuje na výzkum ve velmi úzké kategorii 

kitesurfingové populaci. Toto vymezení bylo pozitivní pro objektivizaci výsledků 

výzkumu, ale zároveň je nevýhodou fakt, že výsledky by byly pravděpodobně daleko 

rozdílnější při výzkumném souboru obsahující osoby ženského pohlaví, odlišného věku 

a také s různou fyzickou zdatností. 

Pro zobrazení aktivity kosterních svalů byla vybrána povrchová 

elektromyografie, jelikož se jedná o metodu velmi spolehlivou a vhodnou k určení 

svalové aktivity (De Luca, 1997). Dalším důvodem výběru byla dostupnost metody 

povrchové elektromyografie na FTVS UK, kde bylo v minulosti provedeno mnoho 

studií, jejichž obsahem byla elektromyografická analýza (Pavlů, 2012). De Luca 

definuje princip SEMG jako snímání bioelektrických potenciálů většího množství 

aktivních motorických jednotek v blízkosti snímacích senzorů, které jsou umístěny na 

kůži nad testovaným svalem (De Luca, 1997). Výsledkem je surový EMG záznam, 

který představuje interferenční vzorec akčních potenciálů. Tento záznam nám poskytuje 

důležité informace především o aktivitě svalu (Pánek, 2009; Krobot 2011). V našem 

experimentu bylo již během měření díky surovému EMG záznamu zřetelné, které svaly 

byly aktivní a které nikoliv. Cílem vyhodnocení EMG signálu je exkrece informace, 

která je v nich ukryta tak, aby nedošlo ke ztrátě informace a následně k dezinterpretaci 

(Pánek, 2009). Výsledný EMG signál může být ovlivněn řadou vnějších a vnitřních 

faktorů. Přehlédnutí těchto faktorů může vést při analýze ke změně 

výsledků a tím i k ovlivnění závěru (De Luca, 1997). Během našeho experimentu došlo 
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k drobným technickým problémům, jako například odlepení elektrod v důsledku pocení 

kůže, či posun kabelů. Tyto komplikace měly za následek přítomnost artefaktů a tím byl 

ovlivněn výsledný signál. Přestože experiment obsahoval výše zmíněné komplikace, 

zvolená objektivizační metoda se zdá jako nejvíce vhodná pro tento typ experimentu.  

Našim cílem byla analýza amplitudy normalizované k maximální volní kontrakci 

jednotlivých svalů. Tento typ analýzy nejlépe ukazuje míru aktivity vybraného svalu při 

sledovaném úkolu, což byl důvod výběru této metody (De Luca, 1997). Dalším 

sledovaným parametrem byl ko-kontrakční index, který je ukazatelem míry  

ko-kontrakce mezi dvěma antagonistickými svaly. Svalové dvojice, které se účastní 

svalové práce současně, vykazují pohyb s efektivnějšími vlastnostmi. Při spolupráci 

dochází ke zvýšení svalové síly a stability kloubu, ke kterému se svaly upínají 

(Rudolph, 2001). Vzhledem ke kitesurfingové technice jsou stabilita a svalová 

síla pro jezdce zásadní, a proto byl ko-kontrakční index vybrán jako sledovaný parametr 

během našeho experimentu.  

V průběhu měření byla sledována i zpětná vazba probandů a tím jsme mohli 

porovnat data získaná povrchovou EMG s aktuálními vjemy probandů. Probandi č. 1, 

č. 2, č. 4 a č. 6 udávali přítomnost bolesti na přední straně levého stehna na konci 

měření, což zaprvé prokázalo, že rozdělení dle dotazníku na rekreanty (Proband č. 1, 

č. 2, č. 4 a č. 6) a profesionály (Proband č. 3 a č. 5) bylo správné. Zadruhé tento jev 

potvrdil názory dalších autorů, kteří se zmiňují o přítomnosti bolesti při dlouhodobější 

jízdě (Lungren, 2011; Heller, 1996). 

Výběr testovaných svalů byl ovlivněn předešlými studiemi, ve kterých autoři 

uvádějí tělesné segmenty s největší tendencí k přetížení (Lundgren, 2011; Nickel 2004; 

Peréz-Turpin 2011). Předpokládali jsme vysokou aktivaci m. quadriceps femoris 

především stojné dolní končetiny vzhledem k autorům, kteří popisují práci dolních 

končetin během kitesurfingu, jako převážně statickou zátěž převažující na stojné dolní 

končetině z důvodu přenosu váhy (Spurway, 2007; Melichna 1995; Heller, 1996). Dále 

jsme předpokládali, že během měření bude aktivní m. biceps femoris stojné dolní 

končetiny, vzhledem ke studiím sledující ko-kontrakci svalů upínajících se na kolenní 

kloub při flexi (Rudolph, 2001; Fonseca, 2003; Gardinier, 2009; Begalle, 2012). 

Předpokládali jsme, že na konci měření bude zvýšena aktivace m. gluteus maximus, 
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jak uvádí Lundgren ve svém výzkumu, což byl důvod výběru tohoto svalu pro testování 

(Lundgren, 2011). Dále jsme předpokládali zvýšenou aktivaci m. tibialis anterior oproti 

m. triceps surae z důvodu neustálé dorzální flexe hlezenních kloubů (Favret, 1965). 

Posledním svalem, který jsme vybrali pro měření, byl m. trapezius, jelikož jsme 

předpokládali, že se jeho aktivace bude s časem zvyšovat. Tento předpoklad byl založen 

na faktu, že m. trapezius je aktivní při elevaci horních končetin, která je při kitesurfingu 

neustálá (Véle, 2006).  

Výsledky výzkumu odpovídají dřívějším studiím zaměřeným na sledování 

aktivity svalového aparátu během vodních sportů (Spurway, 2007; Lundgren 2011; 

Melichna 1995). U skupiny rekrenatů došlo ke zvýšení aktivace m. quadriceps femoris, 

m. gluteus maximus, m. gastrocnemius lateralis a m. tibialis anterior stojné dolní 

končetiny, ale pouze m. biceps femoris a m. tibialis anterior u hranící dolní končetiny. 

To poukazuje na celkově velké zvýšení aktivace svalového aparátu při dlouhodobé 

výdrži ve výchozí pozici. U skupiny profesionálů došlo ke zvýšení aktivace 

pouze u jednoho svalu, a to u m. biceps femoris stojné dolní končetiny. Výsledky 

aktivace m. trapezius neprokázaly změny hodnot v průběhu měření ani u jedné skupiny 

probandů, což vyvrátilo náš předpoklad o zvýšení aktivace m. trapezius při dlouhodobé 

výdrži v pozici.  

6.1 Evaluace hypotéz 
 

Hypotéza č. 1: Předpokládám, že tělesná pozice během kitesurfingu klade 

největší nárok na aktivitu m. quadriceps femoris stojné dolní končetiny. Tento 

předpoklad je založen na nárocích jízdy na stojnou dolní končetinu, což se projevuje 

statickou zátěží ve flekčním postavení kolenního a kyčelního kloubu, jak uvádějí 

Vercruyssen, 2009 a Lundgren, 2011. 

Vercruyssen ve své práci popisuje kitesurfing jako sportovní výkon, který je 

charakteristický neustálou izometrickou kontrakcí dolních končetin, což při 

dlouhodobější jízdě vede k přetížení svalových skupin dolních končetin 

(Vercruyssen, 2009). Stejný názor zastává ve své práci Lundgren. Ta popisuje 

kitesurfing jako stranový pohyb, kdy je váha těla přenesena na stojnou (zadní) dolní 

končetinu a charakter práce dolních končetin je převážně izometrický (Lundgren, 2011). 



73 
 
 

Závěry vyplývající ze zmíněných prací jsme pokládali za pravděpodobné závěry 

našeho experimentu. Pro hodnocení aktivace m. quadriceps femoris jsme využili 

porovnání průměrné amplitudy. Na začátku měření byl nejvíce aktivním svalem m. 

quadriceps femoris stojné dolní končetiny u všech probandů kromě probanda č. 5. Na 

konci měření byl nejvíce aktivním svalem opět m. quadriceps femoris stojné dolní 

končetiny, ale tentokrát u všech probandů. Tím byla potvrzena Hypotéza č. 1. 

Výsledky v Tabulce č. 3 a 4 jasně ukazují výše zmíněné závěry.  

Hypotéza č. 2: Předpokládám, že bude statisticky významný rozdíl v aktivaci 

jednotlivých svalových skupin mezi profesionálními a rekreačními jezdci, což se projeví 

odlišnou hodnotou ko-kontrakčního indexu m. quadriceps femoris a m. biceps femoris 

stojné dolní končetiny, jak uvádějí Rudolph, 2001 a Fonseca, 2003. 

 Rudolph ve své práci popisuje stabilitu kolenního kloubu u jedinců po operaci 

předního zkříženého vazu (LCA). Výsledky jeho experimentu ukazují, 

že u probandů po operaci LCA je snížena stabilita kolenního kloubu a také snížená ko-

kontrakce m. biceps femoris a m. quadriceps femoris (Rudoplh, 2001). Fonseca provedl 

stejný experiment jako Rudolph a došel k totožným závěrům. Zároveň zdůraznil, 

že nízká hodnota ko-kontrakce a tím i ko-kontrakčního indexu může být výsledkem 

procesu motorického učení (Fonseca, 2003). Tento předpoklad jsme využili pro definici 

Hypotézy č. 2. Na základě tohoto faktu jsme rozdělili probandy do skupiny 

rekreantů a skupiny profesionálů. U skupiny rekreantů došlo v průběhu experimentu 

k průměrnému snížení hodnot ko-kontrakčního indexu u obou sledovaných dvojic 

(m. biceps femoris sin. – m. vastus lateralis sin.: z hodnoty 44,7 na 22,6; m. biceps 

femoris sin. – m. vastus medialis sin.: z hodnoty 58,5 na 32,7). Oproti tomu u skupiny 

profesionálů došlo ke zvýšení hodnoty ko-kontrakčního indexu u obou sledovaných 

dvojic (m. biceps femoris sin. – m. vastus lateralis sin.: z hodnoty 21,5 na 74,9; 

m. biceps femoris sin. – m. vastus medialis sin.: z hodnoty 24,8 na 102,1). Tyto 

výsledky ukazují na poznatek, že jezdci, kteří provádějí kitesurfing na profesionální 

úrovni mají statisticky odlišnou aktivaci svalového aparátu oproti rekreantům. Výsledky 

tedy potvrzují Hypotézu č. 2 a jsou srozumitelně vyjádřeny v Tabulce č. 17. Omezením 

interpretace této pilotní studie je malý soubor, který ovšem poukazuje na trendy 

výsledků. 
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6.2 Zodpovězení otázek 
 

Otázka č. 1: Je m. quadriceps femoris stojné dolní končetiny nejvíce aktivním svalem 

při kitesurfingové pozici, jak uvádějí ostatní autoři? (Spurway, 2007) 

 Spurway provedl elektromyografickou analýzu, která měla za cíl zjistit míru 

zapojení jednotlivých svalů při plachtění, a došel k výsledku, že m. quadriceps femoris 

stojné dolní končetiny byl po celou dobu nejvíce aktivním svalem (25 – 30 % MVC). 

Vzhledem k jeho výzkumu jsme předpokládali podobné výsledky v našem experimentu. 

Výsledky měření prokázaly, že m. quadriceps femoris byl průměrně nejvíce aktivním 

svalem během celého experimentu (viz. Hypotéza č. 1). Díky výsledkům 

můžeme na Otázku č. 1 odpovědět kladně a tím potvrdit předešlý výzkum provedený 

Spurwayem. 

Otázka č. 2: Mají profesionální jezdci vyšší ko-kontrakční index mezi m. quadriceps 

femoris a m. biceps femoris při kitesurfingové pozici oproti rekreačním jezdcům 

vzhledem k lepší ergonomii pohybového projevu? 

 Fonseca popisuje nízký ko-kontrakční index u jedinců, kteří se učí novou 

pohybovou aktivitu a tím je jejich pohyb méně stabilní a také méně ekonomický 

(Fonseca, 2003). Výsledky našeho experimentu ukazují, že rekreační jezdci mají oproti  

profesionálům velmi nízký ko-kontrakční index mezi m. quadriceps femoris a m. biceps 

femoris stojné dolní končetiny (viz. Hypotéza č.2). Tyto hodnoty mají zároveň tendenci 

exponenciálně růst s přibývajícím časem stráveném v kitesurfingové pozici. Tyto 

výsledky nám umožňují zodpovědět kladně Otázku č. 2. 
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit, které svalové skupiny jsou nejvíce aktivní během 

kitesurfingové pozice a jestli se tyto hodnoty s rostoucím časem stráveným v pozici 

mění. Na základě poznatků z předešlých studií o vodních sportech bylo 

vybráno 7 bilaterálních svalových párů, které jsme následně sledovali. Dle předchozích 

poznatků jsme předpokládali, že nejvíce aktivním svalem po celou dobu měření bude m. 

quadriceps femoris stojné dolní končetiny. Dalším cílem bylo určit stupeň ko-kontrakce 

mezi m. quadriceps femoris a m. biceps femoris stojné dolní končetiny s následným 

porovnáním mezi rekreanty a profesionály. Podle předchozích studií jsme 

předpokládali, že hodnota ko-kontrakčního indexu bude mít tendenci se s časem 

zvyšovat u profesionálů, a naopak snižovat u rekreantů.  

Z výsledků studie vyplývá, že u obou skupin byl po celou dobu nejvíce aktivním 

svalem m. quadriceps femoris stojné dolní končetiny. U skupiny rekreantů měla 

hodnota průměrné amplitudy tohoto svalu tendenci se s časem ještě více zvyšovat. 

Oproti tomu u skupiny profesionálních jezdců byla tendence tuto hodnotu s časem 

snižovat.  

Tento poznatek je úzce spjat s hodnotou ko-kontrakčního indexu. U rekreačních 

jezdců se hodnota ko-kontrakčního indexu mezi m. quadriceps femoris a m. biceps 

femoris s časem snižovala, což poukázalo na zvýšení aktivace m. quadriceps femoris 

oproti m. biceps femoris. Skupina profesionálů měla naprosto opačnou změnu  

ko-kontrakčního indexu. U této skupiny došlo s rostoucím časem ke zvýšení hodnoty 

indexu, což znamenalo zvýšení aktivace m. biceps femoris. Z hlediska výdrže 

v kitesurfingové pozici se zdá výhodnější typ aktivace, který jsme 

pozorovali u profesionálních jezdců, jelikož tato skupina si na rozdíl od skupiny 

rekreantů nestěžovala na přítomnost únavy dolních končetin ke konci měření.  

Je důležité zmínit, že výzkumný soubor obsahoval pouze šest probandů, kteří 

byli muži ve věku 25-30 let s nadprůměrnou fyzickou kondicí. Pro získání statisticky 

hodnotnějších výsledků by bylo zapotřebí provést výzkum s větším a rozmanitějším 

složením zkoumaného souboru.  
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Výsledky nám umožnily jednoznačně stanovit závěr, že kitesurfingová pozice 

vyžaduje největší aktivaci m. quadriceps femoris stojné dolní končetiny, a také že 

současná aktivace m. biceps femoris té samé dolní končetiny snižuje energetické nároky 

na svalový aparát jezdce. 

 Výsledky této práce je možné použít pro další studie zabývající se svalovým 

aparátem u jedinců provozující vodní sporty, jako je kitesurfing, windsurfing nebo 

wakeboarding. Námi vyvozené závěry poskytují velký prostor pro další studie zaměřené 

na sledování statisticky významných rozdílů mezi profesionálními a rekreačními jezdci. 

V neposlední řadě jsou výsledky této práce použitelné pro metodiku tréninku a také pro 

prevenci vzniku úrazu v kitesurfingu. Námi zjištěné poznatky je možné využít pro 

přizpůsobení fyzického tréninku a techniky jízdy takovým způsobem, aby byl jezdec 

schopen více aktivovat m. biceps femoris stojné dolní končetiny a tím předcházet 

přetížení m. quadriceps femoris stojné dolní končetiny.  

Závěrem je tedy zřejmé, že výsledky jsou použitelné ve více směrech a umožňují 

lepší pochopení aktivace pohybového aparátu během kitesurfingu. 
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Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Tímto Vás žádám o souhlas k vyšetření, jehož výsledky budou následně 

uveřejněny v diplomové práci Kláry Maškové na FTVS UK. Cílem experimentu bude 

zjistit, jaká je míra aktivace jednotlivých svalů dolních končetin během kitesurfingové 

pozice. 

Měření bude trvat přibližně jednu hodinu a bude provedeno v laboratoři FTVS UK. 

Jako objektivizační metoda bude použita povrchová polyelektromyografie, což 

předpokládá nalepení elektrod na oblasti svalových bříšek svalových skupin dolních 

končetin. První část měření bude zaměřena na zjištění maximální volní kontrakce 

jednotlivých svalů na terapeutickém lehátku. Druhá část měření proběhne ve speciální 

konstrukci simulující kitesurfingovou pozici. 

Jedná se o neinvazivní metodu, která probanda nijak nezatěžuje, nezpůsobuje 

poranění a nevyplývají s něj žádná zdravotní rizika. Osobní data nebudou nijak 

zveřejňována a výsledky nebudou použity k jinémuúčelu než je výše uvedeno. 

Dnes jsem byl/a poučen/a o plánovaném vyšetření a plně mu rozumím. 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že mi bylo 

vysvětleno vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a že jsem 

měl/a možnost klást otázky, na které mi bylo řádně odpovězeno. 

 

Datum:________________________________________________________________ 

Podpis osoby, která provedla poučení:________________________________________ 
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Příloha č. 3 – Seznam použitých zkratek 

 

BF – musculus biceps femoris 

CI – co-contraction index (ko-kontrakční index) 

Dx. – dexter (pravý/á) 

EMG – elektromyografie 

LCA – přední zkřížený vaz 

M. - musculus 

MJ – motorická jednotka 

MVC – maximální volní kontrakce 

S. - sekunda 

SEMG – surface electromyography (povrchová elektromyografie) 

Sin. – sinister (levý/á) 

VL – muculus vastus lateralis 

VM – musculus vastus medialis 

VO2max - maximal oxygen consumption (maximální využití kyslíku) 
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Příloha č. 4 – Seznam tabulek, grafů a obrázků 

 

Tabulky  

Tabulka č. 1 - Míra námahy hodnocená dle subjektivního hodnocení respondentů 

Tabulka č. 2 – Vyhodnocení dat získaných dotazníkem 

Tabulka č. 3 – Hodnoty průměrných amplitud u rekreačních jezdců 

Tabulka č. 4 – Hodnoty průměrných amplitud u profesionálních jezdců (normalizováno 

k MVC, uvedeno v procentech 

Tabulka č. 5 – Hodnoty střední amplitudy, BF-VL ko-kontrakce, Proband č. 1 

Tabulka č. 6- Hodnoty střední amplitudy, BF-VM ko-kontrakce, Proband č. 1 

Tabulka č. 7 – Hodnoty střední amplitudy, BF-VL ko-kontrakce, Proband č. 2 

Tabulka č. 8 - Hodnoty střední amplitudy, BF-VM ko-kontrakce, Proband č. 2 

Tabulka č. 9 – Hodnoty střední amplitudy, BF-VL ko-kontrakce, Proband č. 3 

Tabulka č. 10 - Hodnoty střední amplitudy, BF-VM ko-kontrakce, Proband č. 3 

Tabulka č. 11 - Hodnoty střední amplitudy, BF-VL ko-kontrakce, Proband č. 4 

Tabulka č. 12 - Hodnoty střední amplitudy, BF-VM ko-kontrakce, Proband č. 4 

Tabulka č. 13 – Hodnoty střední amplitudy, BF-VL ko-kontrakce, Proband č. 5 

Tabulka č. 14 - Hodnoty střední amplitudy, BF-VM ko-kontrakce, Proband č. 5 

Tabulka č. 15 – Hodnoty střední amplitudy, BF-VL ko-kontrakce, Proband č. 6 

Tabulka č. 16 - Hodnoty střední amplitudy, BF-VM ko-kontrakce, Proband č. 6 

Tabulka č. 17 – Hodnoty ko-kontrakčního indexu u rekreantů 
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Grafy 

Graf. č. 1 – Porovnání aktivity na začátku a na konci měření u Probanda č. 1 

Graf č. 2 – Porovnání aktivity na začátku a na konci měření u Pobanda č. 2 

Graf č. 3 – Porovnání na začátku a na konci měření u Probanda č. 3 

Graf. č. 4 – Porovnání aktivity na začátku a na konci měření u Probanda č. 4 

Graf č. 5 – Porovnání aktivity na začátku a na konci měření u Probanda č. 5 

Graf č. 6 – Porovnání aktivity na začátku a na konci měření u Probanda č. 6 

Graf č. 7 a 8  - Porovnání aktivity antagonistických svalů u Probanda č. 1 (BF – VL) 

Graf č. 9 a 10 – Porovnání aktivity antagonistických svalů u Probanda č. 1 (BF – VM) 

Graf č. 11a 12  - Porovnání aktivity antagonistických svalů u Probanda č. 2 (BF – VL) 

Graf č. 13 a 14 – Porovnání aktivity antagonistických svalů u Probanda č. 2 (BF – VM) 

Graf č. 15 a 16  - Porovnání aktivity antagonistických svalů u Probanda č. 3 (BF – VL) 

Graf č. 17 a 18– Porovnání aktivity antagonistických svalů u Probanda č. 3 (BF – VM) 

Graf č. 19 a 20 - Porovnání aktivity antagonistických svalů u Probanda č. 4 (BF – VL) 

Graf č. 21 a 22 – Porovnání aktivity antagonistických svalů u Probanda č. 4 (BF – VM) 

Graf č. 23 a 24  - Porovnání aktivity antagonistických svalů u Probanda č. 5 (BF – VL) 

Graf č. 25 a 26 – Porovnání aktivity antagonistických svalů u Probanda č. 5 (BF – VM) 

Graf č. 27 a 28  - Porovnání aktivity antagonistických svalů u Probanda č. 6 (BF – VL) 

Graf č. 29 a 30 – Porovnání aktivity anatgonistických svalů u Probanda č. 6 (BF – VM) 
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Obrázky 

Obr. č. 1 - První pokusy bratrů Legaignouxů o kitesurfing 

Obr. č. 2 – Landkiting 

Obr. č. 3 – Buggykiting 

Obr. č. 4 – Snowkiting 

Obr. č. 5, 6 – Upevnění trapézového pásu, Kitesurfing 

Obr. č. 7, 8 - Ukázka akrobacie – pop, raley 

Obr. č. 9 – Vlevo: pozice těla při přejezdu (crossing); Vpravo: pozice těla před skokem 

Obr. č. 10 – Ukázka úchopu v kitesurfingu a windsurfingu (vpravo) 

Obr. č. 11 – Povrchová polyelektromyografie 

Obr. č. 12 – EMG křivka zobrazující nábor motorických jednotek 

Obr. č. 13 a č. 14 – Telemetrický typ SMEG(vlevo), Kabelový typ SEMG(vpravo) 

Obr. č. 15 – Ukázka EMG signálu 

Obr. č. 18 – Použití nakloněné roviny s žebřinami a kitesurfingového vybavení 

Obr. č. 20 – Pozice probanda č. 1 v konstrukci 

Obrázek č. 21 – Ukázka práce v programu MyoResearch XP 
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Příloha č. 4 – Dotazník 

Dotazník pro účastníky experimentu  

1. Jaký je Váš věk? _______ let 

2. Jak často provozujete kitesurfing? (zahrnuje i snowkiting a landkiting) 

- V průměru 1krát za půl roku (pouze sezónně) 

- V průměru 1krát za ¼ roku 

- Každý měsíc 

3. Jaký typ jízdy preferujete? 

- Freestyle (triky ve vzduchu) 

- Wave riding (jízda ve vlnách) 

- Speed riding (rychlá jízda na určitou vzdálenost) 

4. Kde nejvíce cítíte bolest po jízdě? 

- Krk, oblast ramen, paže 

- Bedra, břišní svaly 

- Přední strana stehen 

- Zadní strana stehen 

- Zadní strana lýtek 

- Holeně 

5. Provozujete i jiné sportovní aktivity? 

- Ne 

- Ano – snowboarding, wakeboarding, skateboarding 

- Ano – míčové hry, raketové sporty 

- Ano – kompenzační cvičení, gymnastika, akrobacie 

- Ano – jiné - ________________________________ 

6. Jak často v průměru sportujete? 

- 1/měsíc 

- 1/týden 

- 2/týden 

- 3 a víc/týden 
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Příloha č. 5 – Grafy znázorňující aktivaci sledovaných svalů obsahující procentuální 

hodnoty vztahující se k maximální volní kontrakci 

 

m.trapezius sin.
m.trapezius dx.

m.gluteus max.sin.
m.gluteus max.dx.

m.biceps fem.sin.
m.biceps fem.dx.

m.gastroc.lat.sin.
m.gastroc.lat.dx.

m.vast.med.sin.
m.vast.med.dx.

m.vast.lat.sin.
m.vast.lat.dx.

m.tibialis ant.sin.
m.tibialis ant.dx.
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Úsek č.1 - % MVC Úsek č.2 - % MVC

m.trapezius sin. 4,7 5,6

m.trapezius dx. 0,5 0,5

m.gluteus max.sin. 9,7 13,3

m.gluteus max.dx. 4,5 4,2

m.biceps fem.sin. 10,5 3,9

m.biceps fem.dx. 2,4 8,5

m.gastroc.lat.sin. 3,6 4,4

m.gastroc.lat.dx. 1,5 2,8

m.vast.med.sin. 34 23,8

m.vast.med.dx. 1,1 1,4

m.vast.lat.sin. 48,8 48,2

m.vast.lat.dx. 1,4 1,7

m.tibialis ant.sin. 25,5 18,2

m.tibialis ant.dx. 2,5 12,3

Vyhodnocení aktivace u Probanda č. 1
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m.trapezius sin.
m.trapezius dx.

m.gluteus max.sin.
m.gluteus max.dx.

m.biceps fem.sin.
m.biceps fem.dx.

m.gastroc.lat.sin.
m.gastroc.lat.dx.

m.vast.med.sin.
m.vast.med.dx.

m.vast.lat.sin.
m.vast.lat.dx.

m.tibialis ant.sin.
m.tibialis ant.dx.
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Úsek č.1-% MVC Úsek č.2-% MVC

m.trapezius sin. 1 1,1

m.trapezius dx. 0,7 0,9

m.gluteus max.sin. 7,5 10

m.gluteus max.dx. 2,2 2,4

m.biceps fem.sin. 9,1 10,7

m.biceps fem.dx. 1,4 7,8

m.gastroc.lat.sin. 3 2,8

m.gastroc.lat.dx. 2,2 2,7

m.vast.med.sin. 23,9 23,1

m.vast.med.dx. 0,9 0,9

m.vast.lat.sin. 18,8 19,4

m.vast.lat.dx. 1,2 0,6

m.tibialis ant.sin. 11,1 2,7

m.tibialis ant.dx. 4,3 8,8

Vyhodnocení aktivace u Probanda č. 2
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m.trapezius sin.
m.trapezius dx.

m.gluteus max.sin.
m.gluteus max.dx.

m.biceps fem.sin.
m.biceps fem.dx.

m.gastroc.lat.sin.
m.gastroc.lat.dx.

m.vast.med.sin.
m.vast.med.dx.

m.vast.lat.sin.
m.vast.lat.dx.

m.tibialis ant.sin.
m.tibialis ant.dx.
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Úsek č.1-% MVC Úsek č.2- % MVC

m.trapezius sin. 0,4 0,4

m.trapezius dx. 0,8 1,3

m.gluteus max.sin. 4,2 0,5

m.gluteus max.dx. 0,4 0,5

m.biceps fem.sin. 1,8 5,6

m.biceps fem.dx. 17,4 2

m.gastroc.lat.sin. 1,6 1,7

m.gastroc.lat.dx. 1 0,6

m.vast.med.sin. 4,4 5,7

m.vast.med.dx. 1,1 1

m.vast.lat.sin. 8,4 9,2

m.vast.lat.dx. 1,4 2,2

m.tibialis ant.sin. 1,3 1,5

m.tibialis ant.dx. 2,2 0,7

Vyhodnocení aktivace u Probanda č. 3
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m.trapezius sin.
m.trapezius dx.

m.gluteus max.sin.
m.gluteus max.dx.

m.biceps fem.sin.
m.biceps fem.dx.

m.gastroc.lat.sin.
m.gastroc.lat.dx.

m.vast.med.sin.
m.vast.med.dx.

m.vast.lat.sin.
m.vast.lat.dx.

m.tibialis ant.sin.
m.tibialis ant.dx.
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Úsek č.1-% MVC Úsek č.2-% MVC

m.trapezius sin. 1,5 1,6

m.trapezius dx. 1,7 1,2

m.gluteus max.sin. 2,3 3

m.gluteus max.dx. 1,7 1,3

m.biceps fem.sin. 4,9 2,5

m.biceps fem.dx. 3,9 4,6

m.gastroc.lat.sin. 2,1 2,8

m.gastroc.lat.dx. 2,3 2,1

m.vast.med.sin. 6,3 8,6

m.vast.med.dx. 1,7 1,4

m.vast.lat.sin. 5,2 7,9

m.vast.lat.dx. 2,1 2

m.tibialis ant.sin. 3,8 1,7

m.tibialis ant.dx. 1,2 3,3

Vyhodnocení aktivace u Probanda č. 4
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m.trapezius sin.
m.trapezius dx.

m.gluteus max.sin.
m.gluteus max.dx.

m.biceps fem.sin.
m.biceps fem.dx.

m.gastroc.lat.sin.
m.gastroc.lat.dx.

m.vast.med.sin.
m.vast.med.dx.

m.vast.lat.sin.
m.vast.lat.dx.

m.tibialis ant.sin.
m.tibialis ant.dx.
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Úsek č.1-% MVC Úsek č.2-% MVC

m.trapezius sin. 2,3 2,4

m.trapezius dx. 0,8 0,7

m.gluteus max.sin. 9 9

m.gluteus max.dx. 1,7 1,7

m.biceps fem.sin. 5,1 11,6

m.biceps fem.dx. 10,9 13,7

m.gastroc.lat.sin. 1,2 1,6

m.gastroc.lat.dx. 2 1,8

m.vast.med.sin. 11,6 7,3

m.vast.med.dx. 0,9 0,9

m.vast.lat.sin. 14,6 13,7

m.vast.lat.dx. 0,8 0,8

m.tibialis ant.sin. 9,3 2,4

m.tibialis ant.dx. 2 2,1

Vyhodnocení aktivace u Probanda č. 5
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m.trapezius sin.
m.trapezius dx.

m.gluteus max.sin.
m.gluteus max.dx.

m.biceps fem.sin.
m.biceps fem.dx.

m.gastroc.lat.sin.
m.gastroc.lat.dx.

m.vast.med.sin.
m.vast.med.dx.

m.vast.lat.sin.
m.vast.lat.dx.

m.tibialis ant.sin.
m.tibialis ant.dx.
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Úsek č.1-% MVC Úsek č.2-% MVC

m.trapezius sin. 0,7 0,8

m.trapezius dx. 0,8 1,2

m.gluteus max.sin. 4 7

m.gluteus max.dx. 7,2 7,3

m.biceps fem.sin. 9,5 20

m.biceps fem.dx. 0,9 3,7

m.gastroc.lat.sin. 0,9 1

m.gastroc.lat.dx. 1 1,1

m.vast.med.sin. 13,2 12,1

m.vast.med.dx. 0,9 1

m.vast.lat.sin. 9 10,6

m.vast.lat.dx. 0,7 0,8

m.tibialis ant.sin. 2,2 7,7

m.tibialis ant.dx. 5 9,1

Vyhodnocení aktivace u Probanda č. 6


