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Abstrakt 

Název:     Případová studie involuce kinematiky chůze a běhu  

 

Cíle:  Identifikovat rozdíly v exekuci chůze a běhu, jejich časoprostorových 

parametrů, u dvou dvojic v blízkém příbuzenském stavu (otec a syn; otec a 

dcera), kteří se věnující vytrvalostnímu běhu. 

 

Metody:   Dvě rodinné dvojice (3 muži a jedna žena) se zúčastnili laboratorního šetření 

doplněného o terénní testy. Každý provedl 2 různé druhy chůze (chůze na 

běžeckém ergometru 5km/h a chůze na atletické dráze – přirozená rychlost 

chůze) a dle schopností 15 rychlostí běžecké lokomoce (13 rychlostí na 

běžeckém ergometru a 2 rychlosti na atletické dráze). Časoprostorové 

parametry jednotlivých rychlostí lokomoce byly analyzovány pomocí 

softwaru Kinovea 0.8.15. Práce je pilotní studií, která zjišťuje míru rozdílu 

provedení lokomoce u probandů otcovské linie (otce a syna; otce a dcery).  

 

Výsledky: Výrazné diference v charakteristice všech měřených rychlostí lokomoce se 

objevují především u starší rodinné dvojice (74,8 a 40,2 roku), čím rychlejší 

byla hodnocená lokomoce tím větší byl rozdíl a to jak v délce kroku (6 až 

25cm), tak ve frekvenci chůze a běhu (23 až 38 kroků za minutu). U druhé 

rodinné dvojice (53,7 a 30,5 roků) byly identifikovány ne tak významné 

rozdíly charakteristiky chůze a běhu, délka kroku nebyla u všech 

pozorovaných rychlostí lokomoce delší u dcery ani frekvence běhu nebyla 

vždy, jak bylo očekávané, nižší u dcery. 

 

Klí čová slova: kinematika, biomechanika, běh, chůze, stáří, řízení pohybu, výkonnostní 

sport, lokomoce  

 



  

Abstract 

Title:          Case study of walk and run kinematics involution    

 

Objectives: Identify differences in the execution of walk and run, their time and 

space parameters, by two couples in close family relationship (father 

and son; father and daughter), who participate in the performance 

sport of running. 

  

Methods:  Two family couples (3 men and one woman) participated to laboratory and 

field tests. Each subject participated in two kind of walk (walk on treadmill 

at the speed of 5km/h and walk on the athletic track – at natural walking 

speed) and according the abilities to 15 speeds of running locomotion (13 

speeds on treadmill and 2 speeds on the athletic track). Kinematics of all 

speeds was analysed with the software Kinovea 0.8.15. The thesis is a pilot 

study, that is trying to ascertain the extend of difference of the execution of 

locomotion of subjects in the male parental line (father and son; father and 

daughter).  

 

Results:  Noticeable difference in the characteristics of all measured speeds of 

locomotion are seen by the older two members of relatives (74,8 and 40,2 

years), the faster was the evaluated speed, the larger was the difference in 

stride length (6 to 25 cm) and in stride frequency in walking as well as in 

running (23 to 38 steps per minute). For the second tested two members of a 

family (53,7 and 30,5 years) were  identified no such significant differences 

in walking and running characteristics, stride length was not by all observed 

speeds of locomotion longer by the younger daughter nor the frequency of 

running was lower as expected by the daughter. 

 

Keywords: kinematics, biomechanics, run, walk, old age, movement control, 

performance sport, locomotion   
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ÚVOD 

Masové běžecké závody získávají v posledních letech na popularitě, což dokazuje stále 

rostoucí počet účastníků prestižních městských závodů. Běh jako formu trávení volného 

času volí stále více osob středního věku. Věkové kategorie šedesátiletých i 

sedmdesátiletých mužů jsou stále více obsazené. Běh získává na popularitě i u žen, 

které zabírají až čtvrtinu startovního pole. Prodlužuje se doba, po kterou rekreační běžci 

aktivně závodí. Běžeckých závodů i tréninků se účastní celé rodiny, není tak 

překvapivé, že děti běhajících otců si v dospělosti volí také běh jako svůj sport. 

Osoby v mém okolí se pravidelně věnuji vytrvalostnímu běhu a problematika změn 

charakteristik běhu v průběhu stárnutí je tak pro mě velmi aktuální. Studií, které se 

věnují výkonnostním sportovcům seniorského věku, není mnoho. Většina dostupných 

studií popisuje pouze změny chůze u běžné populace a věnuje se především 

problematice udržení soběstačnosti.  

Dědičnost pohybového vzorce chůze a běhu z rodičů na potomky je všeobecně přijatou 

myšlenkou, tento osobitý způsob lokomoce by tak měl být u somaticky podobných 

jedinců velice podobný. Protáhneme-li tuto myšlenku ještě o krůček dále, můžeme 

pohybový vzorec potomka v určitém věku považovat za pohybový vzorec, který 

s největší pravděpodobností používal otec v tom samém biologickém věku. Rozdíl 

charakteristik chůze a běhu tak může poukazovat na míru změn způsobených involucí 

v dané genetické linii za dané období (34 a 23 roků).  

V této práci bych se ráda zaměřila na míru rozdílu v provedení běhu a chůze v různých 

rychlostech v rámci rodinných dvojic otcovské linie. Zjistit, jak se stárnoucí organismus 

vyrovnává s rozdílnou rychlostí lokomočního pohybu.  
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1  PŘEHLED  POZNATK Ů 

1.1  Tělesný pohyb a jeho funkce  

Při lidském pohybu dochází ke změnám poloh segmentů těla a těla jako celku v 

prostoru. Dle Hájka (2001) slouží tělesný pohyb člověka k udržení jeho integrity s 

okolním prostředím. Jako hlavní charakteristiku pohybu uvádí jeho účelovost, jinými 

slovy záměrnost a cílevědomost. Pohybem člověk odpovídá na podněty z vnějšího i 

vnitřního prostředí (viz obrázek č. 1). 

Dylevský (2007b), Kreghbaum, Barthels (1996) poukazují možnost nahlížet na lidský 

pohyb z různých úhlů pohledu: biomechanický, psychologický, filosofický, 

sociologický nebo fyziologický. V naší práci se budeme věnovat pohybu nejvíce z 

hlediska kinesiologie, vědy, která se zabývá především anatomickým a mechanickým 

základem pohybu. Dále z hlediska biomechaniky, tj. kombinace vědomostí o chování 

biologického materiálu, kostí, kloubů, nervů a svalů s mechanickými zákonitostmi a 

principy. Pohyb je tělesům vlastní a je chápán jako stav tělesa. Jedná se o fyzikální, 

biomechanické pojetí pohybu, které je konkrétní a pohybuje se v rámci souřadných 

soustav.  

 
Obrázek č. 1 Dělení druhů lidského pohybu dle Kreighbaum, Barthels (1996) 
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Dylevský (2007a) uvádí dva základní obecné znaky pohybu: 

• Dynamické změny 

• Strukturální změny 

Dynamickou stránkou pohybu se zabývá obecná kinesiologie, která se zabývá 

studiem orientovaného toku energie, látek a informací. Organismus, biologický 

objekt je chápán jako termodynamický systém, který lze sledovat a charakterizovat 

stavovými veličinami. Orientace toku informací tj. řízení systému je tak 

sledovatelné a měřitelné jako pohyb intracelulární, celulární a pohyb 

makroorganismu.  

„Řízení pohybu je dynamická změna vycházející z nerovnováhy systému“. 

(Dylevský, 2007a) 

Strukturální změny (anatomické, morfologické) jsou ve své podstatě pohybem v 

relativně uzavřeném systému. „Informace je změna struktury a změna struktury je 

informací“. (Dylevský, 2007a) Dokonalou syntézou dynamických a strukturálních 

změn je dle výše uvedeného autora evoluce.  

Pohyb můžeme tedy považovat za změnu místa celého těla nebo jeho částí 

způsobený vlastními silami. Pohyb: 

• Jakákoliv změna v přírodě a ve společnosti 

• Základní projev živého organismu 

• Zajišťuje existenci organismu v okolním prostředí 

Na realizaci pohybu se podílejí systémy, které jsou sladěné v jeden celek. 

• Podpůrně pohybové (axiální systém, svalový systém) 

• Řídící (nervová soustava) 

• Zásobovací (chemické látky, které jsou zdrojem energie a proces 

jejich dodání) 

Nejčastěji se jako hlavní funkce pohybu uvádí: 

• Ovlivnění růstu a vývoje 

• Podílí se na udržování homeostázy  
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Druhy pohybu člověka rozděluje Čelikovský (1979) na: 

• Základní motoriku (základní pohybový fond – vzpřímené postavy) 

• Pracovní motoriku 

• Bojovou motoriku 

• Kulturně uměleckou motoriku 

• Tělocvičnou a sportovní motoriku 

 

Dále se budeme věnovat především popisu motoriky základní, která tvoří 

pohybovou bázi veškeré činnosti člověka. Pohybové možnosti člověka jsou 

vymezené vlastnostmi jeho pohybového aparátu. Základním znakem lidského 

pohybu je vzpřímená postava, vyvinutá v dlouhém fylogenetickém vývoji. 

Předpokládá se, že se jedná o výsledek vývoje životních podmínek, které donutily 

prapředky člověka specializovat činnost dolních končetin na lokomoční pohyby.  

 

Specifika lidské motoriky definuje Čelikovský (1979) následovně: 

• Velká pohyblivost horních končetin 

• Držení hlavy a dvouesovité zakřivení páteře 

• Stavba dolních končetin 

• Stavba celého trupu 

• Stavba mozku 

Lokomoci, která je především podstatou naší práce ovlivňují dva základní 

parametry – energetické zajištění a řízení. 

 

1.1.1 Pohybový systém a jeho struktura 

Dle kompendia (Biomech.ftvs.cuni.cz [online]. c2014) je pohybový systém souborem 

prvků a podsystémů, které se uplatňují při zabezpečování aktivního pohybu organismu 

v daném okolním prostředí, či pohybu tohoto prostředí. 
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McGinnis (2005), Kreighbaum, Barthels (1996), uvádějí následující podsystémy 

pohybového sytému: 

• Systém axiální (kosti, kloubní spojení) 

• Systém svalový (svaly) 

• Systém nervový (řízení musculoskeletárního systému) 

Kterým se budeme dále v práci věnovat podrobněji.  

1.1.2 Pohyb a jeho řízení 

Dylevský (2007a, 2003) uvádí, že k řízení lidského organismu (motor kontrol) se 

v průběhu vývoje vytvořily dva specializované řídící systémy: nervový a humorální.  

Jako jeden ze základních principů definuje výše uvedený autor princip zpětné vazby. 

Řídící člen tak dostává informace o regulované veličině a zpětně je uplatňuje v řízení. 

Z obecného hlediska se považuje za nejvyšší regulační a řídící systém - nervová 

soustava, které je podřízeno endokrinní (látkové, humorální) řízení organismu. 

Regulace je vícestupňová a regulační okruhy jsou v organismu většinou uspořádány 

hierarchicky.  

Dylevský (2007b) definuje úmyslný pohyb jako základní předpoklad existence vyšších 

organismů. Nervové řízení organismu popisuje Dylevský (2003): Živá hmota je 

dráždivá a zaznamenává specializovanými orgány (receptory) podněty z vnitřního nebo 

vnějšího prostředí. Z receptorů jsou podněty – informace převáděny nervovými vlákny 

(nervy) do center v míše nebo mozku. Po zpracování informace (podnětů) v centrálním 

nervovém systému (mozek, mícha) jsou informace buď uloženy (paměť) nebo jsou 

odpovědi převedeny opět nervovými vlákny na výkonové orgány – svaly. Smrštění 

svalů vyvolává pohyb končetiny, srdce, oka, střev atd. Nervová soustava (systém) je 

řídícím a spojovacím systémem uvnitř organismu.  

Slovy Dylevského (2009): Motorický systém je servomechanismus, regulátorem je 

(CNS), regulovanou soustavou (sval – efektor) a zpětnovazebným informačním 

kanálem (receptorový a aferentní okruh), vše tvoří nedělitelný celek. 

Řídící systém motoriky dále dělí do tří úrovní: 

• Archemotorika – třetí motorický systém 

• Paleomotorika – mediální motorický systém 
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• Neomotorika – laterální motorický systém 

Archemotorický systém je zřejmě nejstarší motorický systém, který slouží 

k pohybovému vyjádření agresivity a obranných postojů, včetně vegetativních reakcí 

doprovázející emoční procesy. Slouží také k zajištění komunikace uvnitř hierarchicky 

uspořádané skupiny (tlupy). Systém je tvořen kmenovými motorickými drahami tragus 

reticulospinalis (oblongatus), tragus raphespinalis a tragus caeruleospinalis. Třetí 

motorický systém je neurochemicky realizován především serotoninergními a 

noradrenergními neurony. Archemotorický systém aktivuje všechny svalové skupiny 

hlavy, trupu i končetin. Je řídicím systémem mimovolní emoční motoriky. Postojový 

význam je u člověka nahrazován jinými složkami komunikační motoriky – především 

řečí, ale jeho vliv na svalový tonus a vegetativní funkce je nezanedbatelný.  

Systém paleomotoriky je vývojově starý řídicí systém, který řídí a kontroluje hrubou 

motoriku, především motoriku hlavy, trupu a velkých motorických jednotek. Tento 

systém je reprezentován tragus tectospinalis, tragus reticulospinalis a tragus 

vestibulospinalis. Funkcí je regulace motoriky hlavy a krku, ovlivnění svalového tonusu 

a v případě vestibulospinálních drah inhibují motoneurony flexorů a excitují 

motoneurony extenzorů. Tímto mechanismem se podílejí na udržení vzpřímeného 

držení trupu a hlavy. 

Podobně jako archemotorika je i paleomotorika řízena z rozsáhlých oblastí koncového 

mozku prostřednictvím tragus corticotectalis, tragus corticoreticularis a tragus 

corticovestibularis.  Systém paleomotoriky řídí a kontroluje především hrubou motoriku 

trupu a tzv. kořenových svalů končetin (jde hlavně o antigravitační svaly), nastavuje 

jejich tonus a reguluje optimální držení hlavy (zorná pole obou očí, šíjové svaly). Jde o 

systém, jehož výkon se stal předpokladem pro vzpřímené držení těla a bipedální 

lokomoci.  

Neomotorický systém je z evolučního hlediska nejmladší. Je určen k zajištění jemné 

motoriky končetin, především úchopu a manipulaci. Podílí se i na jemné motorice svalů 

zapojených do systému mluvidel. Ze stavebního hlediska jde o dráhy: tractus 

corticospinalis, tractus corticonuclearis et tractus corticobulbaris a tractus 

corticorubralis. Jedná se o řídicí systém malých motorických jednotek.  
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Dylevský (2009) dále shrnuje, že výše uvedené tři motorické systémy archi-, paleo- a 

neomotorický jsou sice vývojově samostatné a stavebně i funkčně rozdílné, ale 

komplexní a relativně bezchybný motorický projev není bez integračních spojů a 

vzájemné kontroly reálný. Základní systémy integrace a kontroly uvádí autor dva: 

• Okruhy bazálních ganglií  

• Okruhy mozečku 

Bazální ganglia se účastní přípravy i provedení pohybu. Tlumí vzruchovou aktivitu 

mozkové kůry a přivedených vzruchů, dochází tak k selektivní inhibici korových 

výstupů a nakonec i omezení aktivity alfa-motoneuronů míšních a hlavových nervů.  

Mozečkový okruh přijímá signály z vestibulárního ústrojí, senzitivní informace z těla, 

propriocepční informace a informace z motorické, premotorické, zrakové a senzitivní 

mozkové kůry. Inhibicí nebo excitací ovlivňují mozečkové jádra prostřednictvím 

eferentních mozečkových drah motorické struktury mozkového kmene a míchy a 

neurony kůry neokortexu.  

Dylevský (2009) dále uvádí, že příprava a realizace každého složitého pohybu vychází 

z mozkové kůry. Plán pohybu je z mozkové kůry předáván do kůry mozečku, pohybové 

schéma každého motorického programu je zároveň obsaženo v kůře mozku i v kůře 

mozečku. Po spuštění pohybu dostává mozeček průběžné senzitivní informace 

z pohybujícího se segmentu těla a podle vytvořeného schématu jej trvale porovnává. 

Mozeček je tedy kontrolorem plánu pohybu a jeho provedení.  

Dovalil a kol. (2012) shrnuje řízení pohybu následovně:  

Na vlastním řízení motoriky se podílí mozeček a bazální ganglia. Ty jsou spojovacími 

články mezi motivačními, emočními a paměťovými centry mozkové kůry a 

motorickými korovými centry. Zajišťují organizaci motoriky programováním 

ustálených a pomalých pohybů (bazální ganglia) a složitých koordinačně náročných a 

rychlých pohybů (mozeček). Odtud se vzorce nervových impulzů přenášejí po 

příslušných drahách (extrapyramidové a pyramidové) ke svalovému systému, v němž se 

na úrovni motorických plotének uplatňuje alfa- systém a gama klička jako poslední 

článek určující příslušné kvantitativní a kvalitativní parametry výsledného pohybu.  
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1.1.3 Energetické zajištění pohybu 
 
Pohybová činnost zvyšuje požadavky na průběžné energetické zajištění. Děje se to 

cestou nervových a humorálních regulací, které evokují změny v různých 

systémech organismu. (Dovalil a kol., 2012) Jako hlavní energetické zdroje jsou 

nejčastěji uváděny makroergní fosfáty, tj. zejména adenosintrifosfát (ATP) a 

kreatin fosfát (CP) a makroergní substráty, tj. živiny – cukry, tuky, bílkoviny.  

Intenzivní pohybová činnost dle Perič, Dovalil (2010) charakterizuje nejen velikost 

úsilí, kterým sportovec řeší daný pohybový úkol, ale má funkční základ v 

energetickém zabezpečení dané aktivity. Pojem intenzita zatížení je tak primárně 

spojována s výdejem energie. Pohybová činnost vyšší intenzity vyžaduje nejen 

větší energetický výdej na jednotku času, ale ovlivňuje zásadně i způsob realizace 

energetického zabezpečení i zdroje energie a způsob jejich uvolňování a průběžné 

resyntézy. 

Nejčastěji se v literatuře objevují tři způsoby energetického zabezpečení pohybové 

činnosti (zóny metabolického krytí), které se vzájemně doplňují a v závislosti na 

intezitě a době trvání zatížení, převažují 

• ATC – CP systém 

• LA systém 

• O2 systém  

Jedná se o komplexy určitých biochemických reakcí na buněčné úrovni.  

4 zóny energetického krytí pro resyntézu ATP 

1. ATP - CP zóna  anaerobně  CP  15 s 
2. LA zóna   anaerobně  cukry  2 - 3 min. 
3. LA - O2 zóna  aerobně   cukry  5 - 10 min. 

anaerobní 
4. O2 zóna   aerobně  cukry  hodiny 

tuky  

Tyto způsoby získávání energie nejsou oddělené a nezávislé, tvoří určité 

kontinuum. 

Považuji za vhodné uvézt v této části práce energetické zabezpečení z hlediska 

vytrvalostního běhu, jímž se v hlavní části práce budeme zabývat. Vytrvalostní běh 

klade vysoké energetické nároky. Mnoho autorů uvádí rovnici: Energetická 
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náročnost je úměrná intenzitě a době trvání pohybové činnosti. Pro vytrvalostní 

běh tj. dlouhotrvající zatížení o relativně stálé intenzitě je charakteristický aerobní 

způsob získávání energie. Anaerobní metabolismus se uplatňuje při taktických 

zrychleních, na úsecích do kopce a v závěrečném spurtu. (Maughan, Burke, 2006) 

Mnozí autoři se k energetickému výdeji při běhu jako takovém vyjadřují rozdílně a 

to především z hlediska rychlosti na km (neberou ohled na pohlaví, stáří ani 

tělesnou strukturu) například: 

Energetická spotřeba dle (Clarková, 2002):  

Jogging 10 km/h 35,3kJ/min = 2118kJ/h 

Energetická spotřeba dle (Bunc, 2006): 

běh rychlost 8km/h = 2 501kJ/h 

běh rychlost 10km/h = 2 959kJ/h 

běh rychlost 12km/h = 3 660kJ/h 

Detailnější jsou určení pracovního metabolismu pro běh a chůzi přes bazální 

klidový metabolismus dle Harrise a Benedicta nebo dle Fleische. Do tohoto výpočtu 

již vstupuje nejen výška a váha dané osoby, ale také její věk. (Kohlíková, 2006) 

například: uváděné jako % bazálního metabolismu 

běh rychlost 10km/h = 950% bazálního metabolismu 

běh rychlost 12km/h = 1060% bazálního metabolismu 

běh rychlost 14km/h = 1280% bazálního metabolismu 

chůze po rovině 8km/h = 620% bazálního metabolismu 

chůze po rovině 10km/h = 900% bazálního metabolismu 

Další uváděnou možností hodnocení energetické náročnosti pohybové aktivity je 

výpočet:  

Energetická náročnosti = Intenzita x Doba trvání x „Technika“ provedení  

Využitelnost této rovnice pro informaci běžného sportovce o náročnosti jeho 

pohybové aktivity je však velice nízká.  

Spotřebu energie lze také vypočítat z dechové frekvence, pomocí spotřeby kyslíku, 
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kde 1litr O2 odpovídá energii 20,9kJ, za využití znalosti dechové frekvence a plicní 

kapacity. U běžného výkonnostního sportovce však nejsou známé potřebné údaje 

pro dříve uvedený výpočet ani pro následující výpočet. Tento lineární vztah platí 

jen v rozmezí cca 10 (20) – 80 (90)% maximální intenzity. (Bunc, 2015 ústní 

informace)     

VO2.kg-1(ml.kg-1.min-1) = a . I + b. 

Do výpočtu energetické náročnosti také mimo intenzitu zatížení „I“ může 

vstupovat koeficient zvládnutí provedení dané dovednosti „c“ a odpor prostředí  - 

E = c . I, pro náš účel vytrvalostního běhu do 13km/hodinu však není nutné 

uvažovat o odporu vzduchu a koeficient zvládnutí běhu budeme považovat za 

bezvýznamný u osob, které se věnují vytrvalostnímu běhu více než 30 let. 

1.1.4 Motorické učení 

Proces osvojování pohybů, pohybových dovedností se uskutečňuje jako specifický 

druh učení. Toto učení má dle Perič, Dovalil (2010) své specifika, kterými se 

odlišuje od jiných druhů učení (např. intelektové, sociální).  

Většina autorů rozlišuje čtyři fáze: 

• Seznámení 

• Zdokonalení 

• Automatizace 

• Tvořivá realizace 

Jednotlivé fáze mají určité rysy. např. dle Rychtecký, Fialová (2002) viz tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1 Přehled znaků v jednotlivých fázích motorického učení dle Rychtecký, Fialová (2002) 
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Průběh učení dle Rychtecký, Fialová (2002), Jansy a kol. (2012) je ovlivněn celou 

řadou činitelů. Působení jednotlivých činitelů je různě silné a závisí například na druhu 

osvojované pohybové aktivity, věku sportovce, jeho pohybové zkušenosti, motivaci, 

prostředí a podobně. Síla vlivu a stabilita jednotlivých činitelů se také mění podle fáze 

motorického učení, v níž se učící subjekt nachází dle úspěšnosti dosavadního učení a 

podobně. Činitele motorického učení klasifikujeme jako relativně nezávislé 

intervenující proměnné, které ovlivňují průběh učení i jeho výsledky více obr. č. 2. 

 

Obrázek č. 2 Působení vnějších a vnitřních činitelů na motorické učení (Svozil, 2005) in Jansa a kol. (2012) 

 

Problematika motorického učení je jistě velice zajímavá a obsáhlá, není však náplní této 

práce, lze jen odkázat na příslušnou literaturu.  

Pohyb, kterým běh a chůze zajisté jsou, je řízen na třech úrovních. Dovednost běhu 

získává většina lidí spontánně. Plně rozvinutý vzorec dovednosti chůze a běhu zůstává 

často velice stabilním projevem jednotlivce a to do pokročilého věku. Běh je cyklickým 

pohybem, vyžadujícím komplexní zapojení celého těla. Energetická náročnost běhu je 

úměrná intenzitě a době trvání pohybové činnosti. Pro účely naší práce, v které se 

budeme běžeckému projevu věnovat, jsou tato zjištění důležitá. Dále se budeme zabývat 

stavbou a principem pohybu dolních končetin.  
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1.2 Kineziologie dolní končetiny 

Dolní končetinu popisuje Dylevský (2003, 2007a, 2009) jako orgán opory a pohybu 

vzpřímeného těla po dvou končetinách. Uvádí, že v porovnání s horní končetinou se 

dolní končetina sice skládá ze stejných základních článků, ale tyto mají robustnější 

kostru, mohutnější svalové skupiny a omezenou pohyblivost jednotlivých kloubů, která 

je daní za větší stabilitu vzpřímeného těla. Přenosným článkem lokomočního pohybu je 

noha, jíž je propulzní síla bérce přenášena na podložku. Pružnost chůze i stoje zajišťuje 

podélné zklenutí nohy. 

Z kineziologického hlediska se dolní končetina skládá ze tří segmentů: 

• Pletenec dolní končetiny a kyčel – tzv. kořenová oblast končetiny 

• Oblast kolena – střední segment, stehno a bérec 

• Hlezno a noha – akrální segment 

1.2.1 Pletenec dolní končetiny a kyčel 

Prstenec kostí tvořících pánev (ossa coxae, os sacrum) je velmi rigidní proto se 

rozhodující pohyb pánve odehrává především v kyčelních kloubech, odkud je přenášen 

na bederní páteř. Pánevní a křížovou kost a jejich spoje lze tak vnímat jako pasivní 

komponentu pletence dolní končetiny, která je doplněna aktivní komponentou 

představovanou svaly kyčelního kloubu a svaly stehna. (Dylevský, 2007a) Pánevní 

pletenec má funkci transmisivní (přenosnou), lze ho považovat za mezičlánek mezi 

páteří a dolními končetinami. Dále má funkci projektivní a podpůrnou, je kostěnou 

schránkou orgánů a plochou na kterou se upíná nebo od které začíná řada svalů. 

 

Obrázek č. 3 Pletenec pánevní autoři Thurtood, Sapstead, Stankiewicz (2014) 
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Obrázek č. 3 zobrazuje kyčelní kloub (articulation coxae), který je spojením volné dolní 

končetiny k pánevním kostem. Hlavici tvoří stehenní kost (femur) a jamku 

(acetabulum), které je částí pánevní kosti. Kulovitá hlavice femuru a hluboká jamka 

dovolují provádět v kyčelním kloubu flexe a extenze, rotace, abdukci, addukci poměrně 

značného rozsahu, limitované pouze hloubkou jamky a nutností stability stoje a chůze. 

Viz obrázek č. 4. 

 
Obrázek č. 4 Rozsah pohybu v kyčelním kloubu dle autorů Thurtood, Sapstead, Stankiewicz  (2014) 

 
1.2.2 Kolenní kloub 

Dylevský (2003, 2007a, 2009) popisuje kolenní kloub jako největší kloub těla. Kloubní 

hlavice je tvořena kloubními výběžky stehenní kosti, které jsou více zakřivené než 

téměř rovné kloubní plochy na holenní kosti. K vyrovnání zakřivených kloubních ploch 

obou kostí jsou mezi tibií a femurem vloženy dvě chrupavčité destičky, menisky. Obě 

destičky mají poloměsíčitý tvar a jsou připojeny k holenní kosti. Na přední ploše kloubu 

je čéška, vložená do úponové šlachy čtyřhlavého svalu. Kloubní pouzdro je velmi silné 

a je zpevněno postranními vazy. Uvnitř kolenního kloubu jsou dva samostatné zkřížené 

vazy. Stabilita kolenního kloubu je předpokladem stability celé dolní končetiny, zvláště 

při stoji a chůzi. Hlavním pohybem v kolenním kloubu je flexe a extenze bérce, jak 

můžeme vidět na obrázku č. 5. Rotační pohyby jsou velmi redukovány. Zkřížené vazy 

jsou maximálně napjaty při flexi (dřep). Postranní vazy se napínají při extenzi (stoj). 

 
Obrázek č. 5 Rozsah pohybu v kolenním kloubu dle autorů Thurtood, Sapstead, Stankiewicz  (2014) 
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1.2.3 Hlezenní kloub 

Kostra nohy je s bércovými kostmi spojena v hlezenním kloubu. Hlezenní kloub neboli 

horní zánártní kloub je spojení mezi vidlicí bércových kostí a kladkou hlezenní kosti. 

Kloub má velmi slabé pouzdro, které se při chybném došlápnutí často trhá. Pohyby jsou 

možné ve smyslu flexe (stoj na špičkách) a extenze (stoj na patách). Vzhledem ke 

stavbě kloubu je noha stabilnější v dorzální flexi, kdy širší část trochlei zapadá do 

vidlice. Při plantární flexi je naopak kloub volnější, méně stabilní. (Biomech.ftvs.cuni.cz 

[online]. c2014) 

Dolní zánártní kloub je funkční jednotka na spodní straně hlezenní kosti a na horní 

ploše patní kosti. Jde o kulovitý kloub, ve kterém kloubní hlavici reprezentuje plocha na 

patní kosti. Pouzdro a kloub zpevňují tři vazy. Obě spojení hlezenního kloubu 

představují funkční jednotku, ve které rozsah pohybu v obou kloubech dovoluje 

vzájemnou funkční kompenzaci. Jedná se o složené kombinované pohyby: plantární 

flexe s addukcí a inverzí a dorsální flexe s abdukcí a everzí nohy viz obr. č. 6. 

Posledním pohybem sdružujícím všechny předešlé je cirkumdukce, respektive krouživý 

pohyb v kotníku. Tato hybnost umožňuje noze zaujímat různé polohy v prostoru a při 

chůzi a stoji se přizpůsobit terénu (Dylevský, 2009). 

 

Obrázek č. 6 Rozsah pohybů nohy a kotníku dle autorů Thurtood, Sapstead, Stankiewicz (2014) 

 

1.2.4 Další skloubení na noze 

Kostru nohy lze rozdělit na tři oddíly: zánártí, nárt a články prstů jedná se o 26 kostí a 

33 kloubů. Tyto kloubní spojení mají pro plnění lokomoční funkce statické (nosné) i 

dynamické (lokomoční) struktury. Pružnost nohy zajišťuje již tvar jednotlivých kostí, 

jejich vzájemná vazba vazivovými strukturami a fixace svalovým aparátem nohy je 

uzpůsobena tak, že vytváří podélnou a příčnou nožní klenbu. Nohu je dále možné 

rozdělit do dvou paprsků, mediálního a laterálního. Do mediálního patří první až třetí 
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phalang, první až třetí metatarzální kost, ossa cuneiformia, os naviculare a talus. Z 

hlediska stavby je první metatarz masivnější, kratší a nasedají na něj pouze dva 

phalangy, stejně jako u palce na ruce. Druhý metatarz je nejdelší a jeho báze zapadá 

mezi ossa cuneiformia mediále a laterále, čímž dochází oproti ostatním metatarzům k 

limitaci rozsahu pohybu. Do laterálního paprsku pak patří ostatní kosti nohy, což jsou 

IV a V phalang, jejich metatarzy, os cuboideum a calcaneus. Tuber calcaneí, jakožto 

nejdorzálnější část nohy, vytváří patu. (Čihák, 2001) 

Kloubním spojením kostí nohy vzniká jeden komplex o 3 stupních volnosti. 

 

1.2.5 Klenba nožní 

Noha je při bipedální chůzi, jak již bylo zmíněno, jediným kontaktem s podložkou s 

dvěma hlavními funkcemi: nese hmotnost těla a zároveň umožňuje přesun téže 

hmotnosti – chůzi, lokomoci. Práce zabývající se studiem nohy přiřazují aktivitě svalů 

klenby různě velký význam, stejně tak se různí i v názoru na význam a míru aktivity 

jednotlivých svalů při udržování integrity klenby nožní. Obecně lze říci, že pro 

správnou funkci klenby je nezbytná vyvážená aktivita svalů, které se na její tvorbě a 

podpoře podílejí. Pokud jde o rozložení hmotnosti ve stoji, spočívá ve větší míře (60%) 

na zadní části nohy, zbylých 40% připadá na přednoží. (Biomech.ftvs.cuni.cz [online]. 

c2014) 

Noha dle Dylevského (2003, 2007b, 2009) má tři opěrné plochy: hrbol patní kosti, 

hlavičku prvního metatarzu a hlavičku pátého metatarsu. Mezi těmito opěrnými body 

jsou vytvořeny dva systémy kleneb: příčná a podélná. Klenby chrání měkké tkáně 

plosky a umožňují pružný nášlap. Klenba nožní se také dotváří a upevňuje v průběhu 

ontogeneze. Klenba je dána tvarem kostí a jejich spojením, ale udržována je pružností 

vazů nohy a pružným napětím svalů bérce a nohy. Pokud nejsou kostra a spoje nohy 

poškozeny, jsou pro udržení klenby rozhodující svaly především sval holenní a dlouhý 

lýtkový sval.  

Udržení podélné a příčné klenby je tak dle Dylevského (2007b) závislé na třech 

faktorech.  

• Celkový tvar kostry nohy a jednotlivých kostí 
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• Vazivovém systému nohy 

• Svalech nohy 

Udržení příčné a podélné klenby je pro pružnou chůzi, stoj i další pohybové stereotypy 

důležité. 

 

1.2.6 Svaly dolní končetiny a nohy 

Sval je orgán se složitou strukturou a napojením na nervový a cévní systém, složený ze 

svalové tkáně, vaziva, nervů a cév. Kosterní svaly se upínají na kostru vždy tak, že sval 

přemosťuje jeden nebo více kloubů. Smrštění (kontrakce) a uvolnění (relaxace) jednoho 

nebo skupiny svalů vede k pohybu kostí vůči sobě navzájem. (Dylevský, 2007b) 

Jednotlivé svaly a svalové skupiny dolních končetin mají několik funkcí. Koncentrický 

tah svalu dává přímou dynamickou aktivitu segmentu. Stabilizační funkce zpevní 

konkrétní úsek a tím umožní pohyb jiného svalu či skupiny. Funkcí excentrické brzdné 

aktivity je mimo jiné také kontrola pohybu antagonisty. Koncentrická aktivita svalů je 

nejčastěji popisována tak, že se sval kontrahuje směrem k proximálnímu úponu a 

pohybuje tak segmentem distálním. Tento stah odpovídá pohybu v otevřeném 

kinematickém řetězci. V případě řetězce uzavřeného je však tah svalu opačný. Distální 

segment tvoří punctum fixum a v pohybu je segment proximální. Proto popisujeme-li 

například funkci m. tibialis anterior při chůzi, lze říci, že zvedá nohu do dorzální flexe 

ve švihové fázi, nebo že tahem za tibii přenáší váhu těla na stojnou dolní končetinu ve 

stojné fázi.  

Jak již bylo uvedeno, hlavní funkcí dolních končetin je stoj a chůze, jinými slovy 

stabilita a lokomoce těla. Stabilita těla je zabezpečena především koncentrací největší 

svalové hmoty těla kolem kyčelního kloubu. Stabilní lokomoční aktivitu zajišťuje 

mohutný extenční aparát kolenního kloubu a omezená pohyblivost nohy se zachovanou 

pružností nožních kleneb. (Dylevský, 2007b) 

Svaly dolních končetin jsou velmi mohutné všude tam, kde je slabý vazivový aparát 

kloubů a kde je nutné vytvořit brzdící systém, který by zabránil přetížení kloubu. Např. 

zevní rotátory kyčle jsou schopné vyvinout třikrát větší sílu než vnitřní rotátory, 
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extenzorové  svalové skupiny kyčelního a kolenního kloubu jsou mnohem silnější než 

flexorové skupiny.  

Podrobnější popis jednotlivých svalů a jejich funkce není cílem této práce. Lze jen 

odkázat na příslušnou literaturu. Pro naši práci je důležité chápání celé dolní končetiny 

jako jednoho kinematického řetězce, jehož hlavní funkcí je zabezpečení stability (stoje) 

a lokomoce těla.  

1.3  Chůze 

Chůze je nejstarším pohybovým stereotypem pro lokomoci člověka, je základní, 

přirozenou lokomocí člověka. Chůze je pohybovým projevem vyplývajícím z 

individuálně typického zapojování jednotlivých svalů. Na každém pohybovém projevu 

se podílí celá řada svalových skupin, která v konkrétním pohybu vytváří určitý funkční 

celek. Tento funkční celek se v odborné literatuře označuje jako základní pohybový 

stereotyp, který Janda (1984) charakterizuje jako dočasně neměnnou soustavu 

podmíněných a nepodmíněných reflexů. Každý člověk má nejen zcela individuální 

charakter, ale i rytmus chůze. Unikátnost tohoto pohybu je tak velká, že je možné ho 

použít i k identifikaci jedince obdobně jako otisky prstů.  

Chůze je pravidelně se opakující pohyb dolních končetin, který je doprovázený 

pohybem páteře a horních končetin. Probíhá jako „rytmický translatorní pohyb těla 

kyvadlového charakteru, začíná v určité poloze, prochází obloukem přes nulové 

postavení do jedné krajní polohy a pokračuje do druhé krajní polohy, nikoli zpět jako 

kyvadlo, ale dále dopředu, protože se jeho upevnění mezitím posunulo a tím se celý 

systém rytmicky posunuje vpřed.“ (Véle, 2006)  

Aby k lokomočním pohybům mohlo dojít, je nezbytná dostatečná posturální stabilizace 

a adekvátní posturální reaktibilita. Účelem posturální reaktibility je „zpevnění 

jednotlivých pohybových segmentů (kloubů), aby bylo získáno co nejstabilnější 

punctum fixum a aby kloubní segmenty odolávaly účinkům zevních sil.“ (Kolář 2009).  

Dle Dylevského (2007b) je svalová aktivita při chůzi generovaná nejen ve svalech 

provádějících fázický pohyb, ale i ve svalech provádějících úponovou stabilizaci těchto 

svalů. Stejně jako před započetím chůze jsou i v jejím průběhu aktivní svaly posturální. 

Těžiště pánve si lze zjednodušeně při chůzi představit, že opisuje imaginární ležící 
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osmičku. Torzními pohyby páteře se pohyb přenáší vzhůru na ramenní klouby. Horní 

polovina trupu včetně ramenního pletence provádí v porovnání s dolní polovinou trupu 

a pánví kontrarotaci. Kontralaterálně pohyb dolních končetin doprovází pohyby 

končetin horních. Drobné pohyby v souvislosti s chůzí lze zaznamenat i na krku a hlavě.  

Schopnost přebudovávat stereotypy podle Jandy (1984) s kalendářním věkem klesá. 

 

1.3.1 Krokový cyklus 

Základem chůze je chodecký dvojkrok, při kterém se pravidelně střídají pohyby horních 

a dolních končetin. V průběhu jednoho chodeckého dvojkroku dochází ke dvěma 

jednooporovým a ke dvěma dvouoporovým okamžikům. Chodecký dvojkrok Janda 

(1984),  Spirduso (1995) dělí na první fázi dvojí opory, jednooporovou fázi a druhou 

fázi dvojí opory a druhou jednooporovou fázi:  

• jednooporové postavení na pravé dolní končetině  

- fáze dokroku 

- moment vertikály 

- fáze odrazu 

• okamžik dvojí opory 

• jednooporové postavení na levé dolní končetině 

- fáze dokroku 

- moment vertikály 

- fáze odrazu 

• okamžik dvojí opory 
 
Fáze dokroku je sled pohybů od dotyku paty se zemí po střední polohu v okamžiku 

vertikály. Moment vertikály je poloha v okamžiku mezi dokrokem a aktivním odrazem. 

Fáze odrazu je sled pohybu od okamžiku vertikály do konce odrazu. Moment dvojí 

opory je poloha, kdy jsou obě nohy ve styku se zemí, tzn. odrazová noha je na špičce a 

dokroková noha je na patě. Při krokovém cyklu většinou popisujeme pohyb pouze jedné 

z referenčních končetin. Druhá provádí stejné pohyby, ale o polovinu cyklu posunuté. 

Končetina, která je v kontaktu s podložkou, se pohybuje v uzavřeném kinematickém 

řetězci. To znamená, že stojná noha tvoří punctum fixum a segment proximální, tedy 

zbytek těla, je v pohybu. Naopak v průběhu fáze švihové je kinematický řetězec této 
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končetiny otevřený. Punctum fixum je na trupu, pohybuje se končetina jakožto distální 

segment. (Thurgood, Sapstead, Stankiewicz, 2014) 

V literatuře je možné se setkat s různým názvosloví při dělení chůze.  

Janda (1984) dělí chůzi na dvě základní fáze: 

• Fázi opěrnou – noha se dotýká podložky 

• Fázi kročnou – noha není v kontaktu s podložkou 

Pribut (2012) nebo také Spirduso (1995) užívá: 

• Fázi stojnou (Stance phase) - kdy se noha dotýká podložky 

• Fázi švihovou (Swing phase) – kdy noha není v kontaktu s podložkou 

 

Stojná fáze (obrázek č.7) zaujímá přibližně 60% krokového cyklu a fáze švihová okolo 

40%, z toho fáze dvojí opory tvoří přibližně 12% cyklu. Chceme-li procentuálně 

rozdělit pouze fázi stojnou, lze říci, že 60% z ní tvoří fáze jednooporová a přibližně 

20% má každá fáze dvojí opory. (Pribut, 2012) 

 

Obrázek č. 7 Stojná a švihová fáze kroku Pribut (2012) 

Celý krokový cyklus lze podrobněji rozdělit, nejčastěji do osmi fází. Například dle 

Pribut (2012) se jedná o následující: 

Stojná fáze (Stance Phase): 

  1. Heel strike  - první fáze došlapu či kontakt paty s podložkou 

  2. Foot-flat  - ploska je plně položená na zemi 

  3. Midstance  - střední stojná fáze či střední opora 

  4. Heel-off  - odlepení paty od podložky 
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  5. Toe-off  – odlepení prstů od podložky, zvednutí špičky 

Švihová fáze (Swing Phase): 

  6. Acceleration - zrychlení, počáteční fáze švihu 

  7. Midswing - střední švihová fáze 

  8. Deceleration – zpomalení, konečná fáze švihu 

 

Na obrázku č.8 jsou jednotlivé fáze chůze pravé končetiny zobrazeny přehledně na 

krokovém cyklu osmiletého chlapce a názvosloví dle Vaughan (1999) 

 

Obrázek č. 8 Fáze krokového cyklu (Vaughan 1999) 

 

1.3.1.1 Došlap a kontakt celé plosky s podložkou 

Jedná se o počáteční fázi kroku a též o začátek fáze stojné. Iniciální kontakt je veden 

přes patu. Noha jako celek je těsně před došlapem v lehké inverzi. V kyčelním kloubu je 

flexe (20-35˚), ze které se těsně před dopadem paty a v průběhu následujících fází až do 

toe off postupně přechází do extenze. Koleno je odemknuté v několikastupňové flexi 

(cca 3-5˚). 

Toto postavení umožní flexorům absorbovat velkou část nárazu. Kotník je v neutrálním 

postavení, tedy okolo 90˚, v metatarsophalangovém kloubu je přibližně 25˚ dorzální 

flexe. Pánev rotuje směrem k nákročné dolní končetině. Od okamžiku heel strike 

dochází k 0-15˚ pasivní plantární flexi. (Pribut, 2012) 
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Základní přehled aktivity jednotlivých svalů v jednotlivých částech stojné fáze nám 

ukazuje obrázek č.9. 

 

Obrázek č. 9 Svalová aktivita hlavních svalových skupin při chůzi (Vaughan 1999) 

Během došlapu (foot flat) se chodidlo referenční končetiny dostává do plného kontaktu 

s podložkou. Tato fáze zaujímá přibližně 20% celé stojné fáze. 

 

1.3.1.2 Střední stojná fáze 

Střední stojná fáze zaujímá přibližně 60% celé stojné fáze a v jejím průběhu dochází k 

přemísťování těžiště kolem osy hlezenního kloubu. Váha těla je nesena přímo nad 

stojnou končetinou. Druhá končetina se dostává do střední švihové faze, pánev se 

natáčí. V průběhu midstance až k heel off dochází fyziologicky k 10-15˚ dorziflexi v 

talocrurálním kloubu. Noha jako celek jde s postupným zatěžováním do pronace. 

(Whittle, 2007) 
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1.3.1.3 Zvednutí paty od podložky 

Jedná se o začátek odrazu, kdy pata referenční končetiny postupně ztrácí kontakt s 

podložkou a dochází k odvíjení plosky až po toe off. Tato fáze zaujímá přibližně 20% 

stojné fáze. Dle Pribut (2012) se druhostranná končetina dostává do fáze heel strike a 

začíná se zatěžovat. Jedná se tedy o okamžik dvojí obory, během této fáze až do fáze 

následující se postupně 15˚ dorziflexe mění až na 20˚ plantární flexi, a to díky změně 

aktivity tricepsu z excentrické na koncentrickou. V metatarzophalanealních kloubech 

dochází k přibližně k 20˚ dorzální flexi a tím i k dalšímu napínání plantární aponeurosy. 

Noha jako celek supinuje, přičemž zánoží supinuje. Masivní aktivita svalů dorzální a 

laterální skupiny bérce umožní odraz a postupné přesouvání váhy na druhou končetinu. 

 

1.3.1.4 Zvednutí palce od podložky 

Whittle (2007) uvádí, že na konci stojné fáze končetiny dochází k odlepení palce, čímž 

začíná její švihová fáze. V hlezenním kloubu dochází přibližně až k 20- 25˚ plantární 

flexi. Při odlepení palce a pak v následující švihové fázi dochází aktivitou m. tibialis 

anterior opět k pohybu do dorzální flexe. V kyčelním i kolenním kloubu v průběhu fáze 

toe off pokračuje flexe, která v případě kolene dosahuje k 45˚. U normálně fungující 

nohy viz obr. č.10 přenos váhy prochází pronační křivkou (A-E), supinační křivkou (E-

F) a propulzní přímkou (G-H). (Pribut, 2012) 

 

Obrázek č. 10 Přenos váhy v chodidle v průběhu stojné fáze chůze Pribut (2012) 

1.4.2 Další parametry chůze 

Je mnoho dalších časoprostorových parametrů, kterými lze chůzi popisovat. Patří sem 

délka dvojkroku (stride length), nebo je spíše možné ji popisovat jako vzdálenost mezi 

došlapem referenční končetiny v rámci jednoho krokovému cyklu. Využívá se i termín 
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step length, jedná se o jeden krok, tedy vzdálenost mezi došlapem referenční končetiny 

a došlapem končetiny druhostranné. Dále se při popisech chůze setkáváme s popisem 

šíře opěrné báze (base of support), tedy vzdálenosti mezi ploskami nohou ve frontální 

rovině (obrázek č.11) a úhlem odklonu nohy od směru chůze (toe out). 

 

Obrázek č. 11 Časoprostorové parametry chůze (Spirduso 1995) 

 

Kadence je počet kroků (stride frequency) za určitou časovou jednotku, nejčastěji za 

minutu. Hodnoty kadence jsou rozdílné u obou pohlaví a také závislé na věku, viz 

tabulku č. 2. (Whitle, 2007) 

Tabulka č. 2 Kadence a rychlost chůze u různých věkových skupin u obou pohlaví, upravená dle Whitle (2007) 

Věk – roky kadence za 
minutu muži 

Rychlost muži 
(m/s) 

Kadence za 
minutu ženy 

Rychlost ženy 
(m/s) 

13-14 100-149 0,95-1,67 103-150 0,90-1,62 

15-17 96-142 1,03-1,75 100-144 0,92-1,64 

18-49 91-135 1,10-1,82 98-138 0,94-1,66 

50-64 82-126 0,96-1,68 97-137 0,91-1,63 

65-80 81-125 0,81-1,61 96-136 0,80 -1,52 

 

Přirozená rychlost chůze (natural nebo comfortable walking speed) je chůze provedená 

tempem, které je pro daného jedince nejpřirozenější, vykazuje optimální svalovou 

aktivitu a metabolické zatížení než v případě chůze jinou rychlostí. Hlavní rozdíl se 

uvádí v aktivitě flexorů kyčelního a hlezenního kloubu, respektive v jejich větším 

výkonu. 
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Přirozená rychlost chůze je individuálně optimální rychlost, kterou si jedinec sám zvolí 

při chůzi na delší vzdálenost.  Bohannon (1997) podrobil 230 osob ve věku od 20 do 79 

let a získal podklady pro vytvoření referenční tabulky pro přirozenou rychlost chůze 

zdravých osob obou pohlaví u různých věkových kategorií.  

Tabulka č. 3 Referenční hodnoty pro přirozenou rychlost chůze různých věkových skupin dle Bohannon (1997) 

 

Pro představu, pro námi testované subjekty z jedné rodinné dvojice, je důležitá věková 

skupina 40 letí muži a 70 letí muži. Při využití obou metodologií získáme hodnoty 

146,2cm/s a 1,10-1,82 m/s pro čtyřicetileté a 133,0 cm/s a 0,81-1,61m/s lze 

v kilometrech za hodinu po zaokrouhlení na dvě desetinné místa vyjádřit jako rychlost 

pro čtyřicetileté, 5,26 km/h využitím metodologie dle Whitle a 3,96 – 6,55 km /h  

využitím metodologie Bohannona pro 70 leté pak 4,79 km /h a 2,91 – 5,76 km /h. 

Szirtes (1998) používá pro výpočet hodnoty rychlosti teoretického modelu pohybu 

biologického materiálu, kterou nazývá (Most comfortable walking speed) výpočet ve 

kterém se objevují proměnné:  

  

 

 

Variable Symbol Dimension 

Most comfortable walking speed 

Characteristic linear size (e.g. height) 

Gravitational acceleration 

v 

L 

G 

m/s 

m 

m/s² 
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Při této rychlosti by měla být energie vydaná na překonání dané vzdálenosti pro daný 
organismus na minimu. 
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Pro oba probandy vzhledem k jejich stejné výšce vychází stejná rychlost: 4,23m/s  

odpovídající rychlosti 15,22 km/h u lidského probanda se jedná spíše o rychlý běh, než 

chůzi.  

Tyto 3 pohledy na rychlost chůze nám pomůžou správně nastavit testovací protokol pro 

hodnocení charakteristik chůze probandů. Definice krokového cyklu a jeho fází, je 

důležitým zjištěním pro zvolené klíčové body hodnocené lokomoce.  

 

1.5  Běh 

Běh je po chůzi nejpřirozenější lokomocí. „Běh má s chůzí stejný pohybový vzorec a 

liší se od chůze přidáním fáze letové (opěrná, kročná – švihová, letová), 

zprostředkované větší svalovou intenzitou, která je podmínkou rychlosti a frekvence 

běhu s rozdílnou délkou letu (skoku).“ (Janda, 1984) Jsou to v podstatě opakované 

skoky, jejichž délka a frekvence určují rychlost běhu. 

Běh je podle Kučery a Truksy (2000); Kněnického a kol. (1974) cyklický pohyb, jehož 

základním pohybovým cyklem je běžecký krok, v kterém se střídá oporová a letová 

fáze. Běh kombinuje kinetickou (pohybovou) energii s potenciální energií uloženou ve 

šlachách a svalech. Hnací silou při běhu je síla svalová, která provádí postupně nápon 

kloubu kyčelním, kolením a hlezenním a žene tak celé tělo vpřed. Při švihovém běhu 

dochází ke skladu odrazové síly se setrvačností a váhou běžcova těla a tato síla je 

výslednou hnací silou.  

Běh dle Kněnického a kol. (1974) je pohyb, jehož automatismus získává člověk velmi 

brzo po narození, pokud jej však neustálým opakováním nezdokonaluje a nepěstuje běh 

jako sportovní disciplínu, nedokáže běžet správně podle zásad techniky běhu. Správná 

technika je tedy základním předpokladem pro ekonomické využití funkčních a 

morfologických schopností běžce. U závodního běhu je cílem překonat co nejrychleji 

určitou vzdálenost. S hnací silou  - odrazem, je vhodné hospodařit co nejekonomičtěji, 
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aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám. U běhu jako cyklického pohybu je snahou 

vydat k provedení jednoho cyklu pouze tolik síly, kolik je nezbytně potřeba. U středních 

a dlouhých tratí má na výsledek daleko větší vliv schopnost organismu nahrazovat 

energetické látky již v průběhu výkonu, než technika běhu.  

Friel (2009) uvádí, že běžci mají sklony se držet toho, co je jim vrozené, využívat svou 

přirozenou běžeckou techniku. Jen málo běžců upravuje na své přirozené běžecké 

technice nějaké podstatné parametry. Dále však uvádí, že zdokonalení běžecké 

dovednosti může zlepšit ekonomiku pohybu, ke které se pojí snížený výdej energie, a v 

mnoha případech také snížit riziko zranění. Proces však výše uvedený autor popisuje 

jako dlouhodobý a vyžadující značné psychické úsilí a velké množství opakování.  

 

 1.5.1 Běžecký cyklus 

Jeden soubor opakujících se pohybů nazýváme cyklem, v běhu na jeden cyklus dolních 

končetin připadá jeden cyklus horních končetin. Pohybové cykly u běhu se odvozují od 

pohybu dolních končetin. Dolní končetiny se pohybují střídavě a za jeden běžecký krok 

se považuje jeden cyklus pravé dolní končetiny a jeden cyklus levé dolní končetiny. Za 

začátek cyklu se zpravidla považuje taková poloha, kterou lze z optického záznamu 

jednoznačně určit. 

Janda (1984) popisuje běh následovně: Odraz zadní končetiny umožňuje kontrakce 

trojhlavého svalu lýtkového a velkého svalu hýžďového společně s ischiokrurálními 

svaly. Po odrazu spojeného s extenzí dochází k flexi v kyčelním kloubu s následnou 

extenzí v kloubu kolenním. Pohyb je navozen postupně kontrakcí přímého svalu 

stehenního, bedrokyčlostehenního, napínače povázky stehenní a čtyřhlavého svalu 

stehenního. Čtyřhlavý sval stehenní současně zajišťuje stabilizaci kolenního kloubu a 

synchronizaci flexe v kyčelním kloubu a extenze v kolenním kloubu. Druhá dolní 

končetina se vrací zpět na podložku, nejdříve dochází k extenzi nohy kontrakcí předního 

svalu holenního, po přinožení paty na podložku se zapojují extenzory kyčelního kloubu 

a dochází k odrazu. (Janda, 1984) 

Pohybový cyklus končetin, eventuelně jedné končetiny lze rozdělit na fáze. V naší i 

cizojazyčné literatuře se setkáváme s různým pojetím určování fází cyklu. V běžeckém 
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cyklu se střídá oporová a letová fáze (stance phase and float phase). Bezoporová fáze v 

níž obě chodidla opouštějí podložku je nejdelší fází běžeckého cyklu. 

Při rozboru a popisu techniky rozlišujeme ještě následující podfáze: 

• odraz, 

• let (float phase), 

• dokrok, 

• moment vertikály. 

 

Pokud je definovaný pohybový cyklus, lze určit i jeho dobu. Doba cyklu se mění v 

závislosti na rychlosti, intenzitě běhu. Dobu cyklu lze určit pomocí obrazového 

záznamu a časové značky nebo využitím frekvenčních stopek. V praxi se doba cyklu 

(tc) běžeckého kroku vypočítává z frekvence. Frekvencí se rozumí počet pohybových 

cyklů za minutu. Vzájemný vztah frekvence a doby cyklu lze popsat vztahem f=60 . tc-1, 

kde f = frekvence, tc = doba cyklu. Někteří autoři vyjadřují frekvenci již v mezinárodní 

soustavě jednotek (SI) a uvádějí ji v hertzích (FHZ). Kdy jeden Hz je počet cyklů za 

sekundu. Pro vzájemný přepočet lze použít vztahu FHZ=f . 60-1. Frekvence běžeckého 

kroku se však v literatuře většinou objevuje jako bezrozměrné číslo popisující počet 

kroků za minutu. Rychlost běhu je determinována nejen frekvencí, ale i délkou kroku. 

Velikost obou složek je individuální a závislá na mnoha faktorech dle Kněnického a 

kol. (1974) např. pohlaví, tělesná stavba běžce, výška a poměr mezi délkou nohou a 

trupu, nervovém typu běžce, stavu trénovanosti a na délce trati, které určují charakter 

běhu (sílu odrazu).  

Délku kroku (k) lze vypočítat na základě znalosti frekvence běhu (f) a rychlosti běhu 

(v). Pro jednoduchost lze vypočítat například na úseku 100 metrů. Po stránce 

mechanické ovlivňuje délku kroku především odrazová síla a úhel, pod kterým tato síla 

působí. Kromě toho však závisí také na anatomických a fyziologických činitelích. 

Běžec velké postavy s dlouhými dolními končetinami má přirozeně lepší předpoklady 

pro dlouhý krok, než běžec malý. Stejně tak dle Kněnického a kol. (1974) délka kroku 

závisí na svalové a kloubní uvolněnosti a na ekonomické spolupráci všech 

nervosvalových partií dolních končetin a pánve. 

Rozeznáváme dva základní způsoby běhu, a to šlapavý a švihový. Volně dle Hay (1993) 

lze říct, že šlapavý způsob slouží k rozvinutí rychlosti od startu zdůrazňováním 
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odrazové fáze. Oproti švihovému způsobu, který slouží k ekonomickému udržování 

vyvinuté rychlosti po celé trati využitím setrvačnosti pohybu. 

Dále Hay (1993) uvádí jako druhý charakteristický bod pro švihový běh, 

charakteristické měkké došlápnutí chodidla před svislou těžnici. Dalším rozdílem je 

fakt, že chodidlo se při šlapavém způsobu neodvinuje, běží se po špičkách, kde při 

švihovém běhu se chodidlo odvinuje. Trup je u šlapavého způsobu značně předkloněn. 

U švihového způsobu je vzpřímen. Délka a frekvence kroku se u šlapavého mění, oproti 

švihovému, kde je délka a frekvence relativně stálá. Další rozdíl je ve svalové činnosti. 

Ve šlapavém způsobu jsou svaly v činnosti neustále a ve švihovém se uvolňují a 

využívají setrvačnosti pohybu. 

Způsob běhu závisí také na kondici dalších svalových skupin, které zajišťují fixaci 

pánve – břišní svaly, rovnováhu při stoji na jedné noze – svaly hýžďové, držení ramen a 

hlavy a fyziologické zpevnění páteře.   

Správná technika běhu se promítá do vyšší ekonomiky pohybu, uvolněnosti (schopnosti 

relaxace antagonistů), plynulosti a estetiky běhu. Technika běhu je přizpůsobena 

požadavku přiblížit dráhu těžiště co nejvíce přímočarému pohybu tj. omezit jeho 

výchylky ve směru horizontálním (na stranu oporové nohy) i vertikálním (od nejnižšího 

místa, kdy těžnice prochází místem opory v momentu vertikály, k nejvyššímu místu -  v 

kulminačním bodu letové fáze). Výše uvedený autor uvádí, že větší možnosti zrychlit 

běh jsou ve využití frekvence běhu, raději než v délce jednotlivých běžeckých kroků.  

Pro skupinu probandů, kteří budou využiti pro účely měření v naší práci, běžci na 

dlouhé tratě, je důležitý způsob provedení dané dovednosti a její ekonomičnost. 

Ekonomičnost lokomoce je úzce spojena s pohybovým projevem (technikou) a 

nervosvalovou koordinací celého těla (řízení pohybu). Pro lepší pochopení techniky 

běhu se budeme dále věnovat jednotlivým podfázím. 

 

1.5.2 Opěrná fáze 

V literatuře uváděná také jako oporová fáze (stance phase), zahrnuje dokrok, moment 

vertikály a odraz viz obr. 12. Začíná měkkým došlapem na přední malíkovou část 

chodidla (spíše při krátkém běhu), na celé chodidlo nebo mírně přes patu (při dlouhém 
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běhu). Při dokroku se noha mírně pokrčí v koleně (amortizace). Tělo při nárazu 

absorbuje několikanásobek vlastní váhy. Během této fáze a v momentě vertikály je v 

činnosti celá řada svalů, které absorbují sílu kontaktu s podložkou. Následuje, jak již 

bylo naznačeno, moment vertikály, který je východiskem k odrazu. Stojná noha je 

mírně pokrčená na plném chodidle, těžiště běžce se nachází nad bodem opory. Druhá 

noha je ohnutá v koleně s bércem složeným pod stehnem. V dlouhých bězích je 

optimální, pokud při švihové akci stehna vpřed noha není vykopnuta výše než kolenní 

kloub. Aktivní klesání stehna a aktivní dokrok nohy zmenšují zbrzďovací síly při 

dokroku a amortizační fázi. Racionální pohyby v této fází dle Kučery a Truksy (2000) 

zajišťují minimální vertikální odchylky těla a úplné využití elasticity svalů a nejmenší 

ztráty horizontální rychlosti.  Paže, zhruba na stejné úrovni, jsou ohnuty v pravém úhlu, 

ruce lehce sevřeny v pěst. Odraz začíná okamžikem, kdy se odrazová noha napíná ve 

všech kloubech a aktivně se odráží ze špičky. Švihová noha jde ostrým kolenem vzhůru 

a vpřed, stejným směrem se posunuje i bok. Dochází k běžeckému náponu, který se také 

nazývá běžecký luk. Pohyb se v této fázi zpomaluje, chodidlo, kolenní kloub a kyčelní 

kloub absorbují mnohonásobnou váhu běžcova těla. (Kučera, Truksa, 2000) 

 

Obrázek č. 12 Zobrazení brzdících a hnacích sil při oporové fázi běhu, Blazevich (2012) 

 

1.5.3 Švihová fáze 

Švihová fáze, tj. přenos dolní končetiny, je značně variabilní i u jednotlivce, kde je 

ovlivněna délkou tratě a terénem. Složení bérce pod stehno a výšku přenosu chodidla 

ovlivňuje také délka jednotlivých kinematických segmentů a pohyblivost v zapojených 

kloubních spojeních. Dle Thursgood, Sapstead, Stankiewicz (2014), je švihová fáze 

otevřeným pohybovým řetězcem, redukuje síly a zrychluje pohyb, když běžcovo 

chodidlo není v kontaktu se zemí. V této fázi se svalstvo volné nohy připravuje na příští 
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kontakt se zemí. Dle Kněnického a kol (1974) se ohnutí švihové nohy v koleně řídí 

délkou tratě, čím kratší trať, tím mohutnější je švih a tím více se noha ohýbá a skládá 

pod stehno.  

 

1.5.4 Letová fáze 

Letová fáze je fází s omezenou dobou trvání a fází s minimálním energetickým 

výdejem. (Energetický výdej je determinován především pohyby v předcházejících 

fázích viz obrázek č. 13 a 14 svaly zapojené při běžeckém cyklu). Fáze letu z hlediska 

mechaniky je výsledkem odrazu, tělo se pohybuje setrvačností (Kněnický a kol., 1974). 

 

Obrázek č. 13 Jeden běžecký cyklus dle Thursgood, Sapstead, Stankiewicz (2014), letová fáze druhý obrázek zleva 

 

Obrázek č. 14 Svaly používané při běžeckém cyklu dle Thursgood, Sapstead, Stankiewicz (2014) 

 

1.5.5 Další parametry běhu 

Dle autorů, kteří se zabývají problematikou běhu, je běh dovednost. Uvádí se, že při 

užití správné techniky lze běhat s větší efektivitou a vystavovat pohybový aparát méně 

zranění. Běžec by ideálně měl běžet vzpřímeně, lehce nakloněn dopředu s pažemi 
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ohnutými okolo 90°. Při došlapu by chodidlo mělo dopadat lehce, přímo před těžiště 

těla. V úvahu je nutno brát délku kroku i kadenci. Při běhu by tělo mělo zůstat co nejvíc 

vycentrované, tj. s kyčlemi v neutrální poloze. Malý stupeň rotace trupu a kyčlí je 

přirozeným důsledkem pohybu dolních končetin, ale paže stejně jako nohy by měly být 

rovnoběžné s tělem a nepřetínat středovou linii. (Thursgood, Sapstead, Stankiewicz, 

2014). Vzhledem k ose běhu, by došlap chodidel a míra vytáčení špiček směrem ven 

nebo dovnitř měla být téměř neutrální. Jako příčina přílišného vytáčení špiček směrem 

ven i dovnitř se uvádí svalové disbalance v oblasti dolních končetin. (Tvrzík, Škorpil, 

Soumar, 2006) 

Způsob došlapu při běhu je předmětem mnoha diskusí a mála exaktních údajů. Typ 

došlapu je dle Kučery a Truksy (2000) a Tvrzíka, Škorpila, Soumara (2006) především 

ovlivněn rychlostí i délkou tratě. Při došlapu na patu dopadá dobrý běžec nejprve na 

vnější stranu paty s následným převalením dovnitř a na celé chodidlo. Došlap na patu 

bývá často považován za brzdící pohyb Blazevič (2012) uvádí, že záleží na úhlu bérce a 

podkladu. Výslednice hnací a brzdící síly záleží na úhlu dopadu – níže zobrazeno na 

obrázku Č.15 dle stejného autora. 

 

Obrázek Č. 15 Vliv úhlu dopadu na hnací a brzdící síly při běhu Blazevich (2012). 

 

Při správném došlapu na špičku, který využívají především běžci na krátké tratě, dopadá 

chodidlo na vnější okraj bříška a pak se krátce dotkne patou před vlastním odrazem. 

Tato akce bývá v odborné literatuře také nazývána dvojitou prací kotníku. Pro každou 

akci existuje reakce opačného směru vysvětluje Blazevich (2012) na obr. 16. 
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Obrázek č. 16  Pro každou akci existuje reakce opačného směru Blazevich (2012) 

 

Při došlapu na střed chodidla se do kontaktu se zemí dle Friela (2009) dostávají 

současně pata a bříško chodidla a váha těla je rovnoměrně rozložená mezi přední část 

chodidla a patu. Těsně před dopadem se koleno lehce ohýbá, chodidlo by mělo být těsně 

pod ním a aktivně „hrábnout“ dozadu jako při došlapu na špičku. Dojde tak k rychlému 

odvinutí chodidla a odrazu.  

Tato práce se věnuje především ekonomickému, vytrvalostnímu běhu, kterému 

odpovídá švihový způsob běhu. Švihový způsob běhu dle Thursgood, Sapstead, 

Stankiewicz (2014), Kučera, Truksa (2000); Kněnický a kol. (1974): 

1. Slouží k ekonomickému udržování vyvinuté rychlosti po celé trati využitím 

setrvačnosti pohybu. 

2. Je charakteristický měkkým došlápnutím chodidla před svislou těžnici. 

3. Souvisí s těmito faktory: 

a) chodidlo se po došlápnutí obvinuje – předpokládá se tedy došlap na patu, 

 b) trup je vzpřímen s tendencí dopředu, 

 c) délka kroku a jeho frekvence jsou za normálních okolností stálé, 

 d) svaly se uvolňují při švihové fázi a využívají setrvačnosti pohybu. 

 

Frekvence kroků dle Kněnického a kol. (1974),  tj. častost hnacích impulzů za jednotku 

času je v první řadě ovlivněna labilností centrální nervové soustavy a schopností rychlé 

nervosvalové reakce. Z mechanického hlediska je závislá na výšce letu. Čím nižší je 

skok, tím dříve se běžec dostane do styku se zemí a může začít nový odraz.   

 

Dle výše uvedených autorů je pro švihovou techniku běhu charakteristické: 

• přímé držení hlavy, 

• ramena nejsou zdvižena, 
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• paže jsou pokrčeny a pracují podél těla, jejich úhel se vpředu přivírá, vzadu 

otevírá, a to tím více, čím rychlejší je běh, 

• ruce jsou volně sevřeny, palec spočívá svým bříškem na ukazováčku, prsty 

nenapínáme, ale ruku v zápěstí příliš neuvolňujeme, 

• trup je vzpřímen, s tendencí dopředu podle rychlosti běhu, 

• neprohýbáme v kříži, 

• nohy pracují v kolenním kloubu pouze směrem dopředu a nazad, pohyby do 

stran by brzdily pohyb vpřed, to souvisí s rovnoběžným kladením chodidel, 

• švihová noha se po odrazu skládá bércem pod stehno podle délky trati, 

• při jakékoli síle odrazu prochází noha v koleně úplným náporem. 

 

Znalost jednotlivých parametrů běhu nám umožní dále v práci lépe zhodnotit běžeckou 

techniku probandů. Běh má stejný pohybový vzorec jako chůze, liší se však přidáním 

letové fáze, která je zprostředkovaná větší svalovou silou (odrazem), a která je 

podmínkou rychlosti a frekvence běhu. 

1.6 Stárnutí a změny pohybového ústrojí 

„S největší pravděpodobností stárnou sportovně aktivní lidé z biologického, resp. 

genetického hlediska pomaleji. Bez ohledu na velké výkonnostní rozdíly se s 

přibývajícím věkem ukazuje, že sportovní výkonnost klesá (individuálně odlišně). 

Starším sportovcům se i přes jejich veškerou snahu výkonnost nedaří udržet a 

pochopitelně ji ani zlepšovat.“ (Neumann, 2005) 

Pravidelná vytrvalostní aktivita je pro všechny, kteří netrpí takovým postižením, které 

by tento typ pohybu jednoznačně vylučovalo, obrovským přínosem. Spirduso (1995) 

dokládá na studiích vědců, kteří se touto problematikou zabývají, udržení svalové 

vytrvalosti a zlepšení oxidativní kapacity svalů při pravidelném zatížení. Výkonnost se 

vlivem strukturálních i psychologických změn v průběhu stárnutí snižuje. Zdravotní 

problémy týkající se ortopedických a svalových záležitostí si stále častěji vynucují 

prodloužené období rehabilitace a postupného vracení do formy. Je těžké určit, kde je 

hranice psychologické neochoty a tělesné neschopnosti pokračovat v pravidelném 

zatěžování. Snižuje se také zápal, s kterým veteráni mezi sebou závodí.  
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Spirduso (1995) také porovnává ochotu riskovat se zdravím mezi seniory a mladými 

sportovci v oblasti užívání steroidů, růstových hormonů a jiných látek zlepšujících 

sportovní výkonnost. Veteráni si jednoznačně uvědomují svoji smrtelnost a se svým 

zdravím neriskují. 

Při provozování pohybových aktivit je nutné s přibývajícím věkem zohledňovat 

především zdravotní stav.  

Raková (2013) uvádí, že proces stárnutí ovlivňuje tělesné systémy v různé míře a 

různou rychlostí. Stárnutí lze rozdělit do několika etap, kterým odpovídá i míra projevu 

fyziologických změn spojených s involucí. Posuzujeme-li věk jednotlivce, je třeba brát 

v potaz jeho biologický věk, kterým označujeme míru involučních změn konkrétního 

člověka. 

Spirduso (1995) používá následovné dělení etap stárnutí: 

• Mladší senioři 65-74 let 

• Starší senioři 75-84 let 

• Velmi staří senioři 85 let 

 

Ke změnám spojeným s věkem dochází v celém organismu. V pohybovém ústrojí s 

rostoucím věkem postupně klesá objem svalstva i jeho síla a dochází k takzvané 

sarkopenii uvádí Topinková (2010). Svalové změny typicky souvisí se snižující se 

hladinou anabolických hormonů. U mužů tyto změny vznikají mezi 40-60 rokem, u žen 

až po 60. roku. Mezi 20-80 rokem dochází ke ztrátě objemu kosterního svalstva, které 

dohromady činní až 35-40% (Spirduso, 1995). Klesá schopnost syntetizovat bílkoviny, 

naopak dochází k nárůstu tělesného tuku a pojivové tkáně ve svalech. Klesají zásoby 

vápníku v těle a mění se i procentuální zastoupení tekutin. Všechny tyto změny mají 

vliv nejen na chůzi a běh, ale na mobilitu celkově. Příčinou jsou mimo jiné klesající 

hladiny růstového hormonu a dalších změn hladiny hormonů hypotalamohypofyzáním 

systému, které mají následně vliv na ostatní hladiny hormonu, například na hormony 

pohlavní.  

S věkem dále klesá maximální spotřeba kyslíku (VO2max). Této spotřeby lze využít 

jako indikátoru tělesné zdatnosti. Okolo 60-ti let dosahuje přibližně jen poloviny 

původních hodnot. (Sidney, Shephard, 1978)  
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S postupujícím věkem klesá rychlost vedení vzruchu periferním nervem. Příčinou je 

snížené prokrvení doprovázené degenerací myelinové pochvy, zhoršení axonální 

regenerace a ubývání motoneuronů.  Důsledkem potom jsou zhoršené neuromusculární 

vztahy, omezená síla volní aktivace a zhoršení posturálních reflexů. Dochází ke 

zhoršení čití, a to jak exteroceptivního, tak i proprioceptivního. Reakční doba se okolo 

60-70 let pohybuje přibližně na padesáti procentech a lehce se snižuje i zpracování 

vjemu přímo na periferii. Ke změnám dochází i v centrálním nervovém systému, kde 

klesá počet gliových buněk a dochází i k degenerativním změnám vestibulárním aparátu 

s rovnovážnými centry. (Spirduso, 1995) 

 

1.6.1 Změny chůze a běhu v důsledku stárnutí 

„Chůze většiny starších občanů trpí značným nedostatkem rotačního pohybu, kdy při 

každém kroku by mělo dojít k mírnému protáčení celé páteře. Ten umožňuje větší 

pohyblivost páteře a dobře uvolňuje stažené vazy a svaly mezi nimi. Svalová aktivita, 

kterou se dosáhne mírným rotačním pohybem v kloubech obratlů, tlumí přecitlivělost 

nervových vláken, a tak snižuje bolest a únavu zad.“ (Štilec, 2004).  

Změna stereotypu chůze ve stáří může mít mnoho příčin. V zásadě je však lze rozdělit 

do dvou skupin. Volně dle Spirduso (1995): 

• Změny související s patologickými syndromy či onemocněními běžnějšími ve 

vyšším věku.  

• Změny, které jsou přímým důsledkem stárnutí. 

V prvním případě se jedná nejčastěji o neurodegenerativní onemocnění, cévní 

onemocnění mozku a míchy a polyneuropatie. Přestože jejich incidence s věkem roste, 

nelze je považovat za přirozenou součást stáří. A dekondice, která je další příčinou 

způsobující projevy důsledků stárnutí.  

V druhém případě jsou změny chůze, stejně jako ostatní výše uvedené změny obvykle 

poprvé zaznamenány mezi 60-70 rokem. V tomto období se běžná chůze zpomaluje o 

12-16% za každých deset let, přibližně se tedy jedná o 1-1,5% za rok. Rychlá chůze se 

zpomaluje až o 2% za rok.  
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Je mnoho parametrů chůze, které se liší u mladých a starších osob. Celková délka kroku 

je kratší, naopak doba trvání jednoho krokového cyklu roste a tím klesá kadence. 

Zvětšuje se úhel toe out. Na tyto změny má vliv prodloužení reakční doby, a proto 

známe-li reakční dobu jedince, můžeme podle ní do jisté míry odhadnout i rychlost jeho 

chůze a naopak. Četnější jsou i posturální výchylky ve stoji a jejich předpokládaným 

důsledkem je rozšíření stojné báze při chůzi. Roste variabilita chůze do délky i latero-

laterálně. Dále se mění poměr mezi stojnou a švihovou fází ve prospěch stojné. 

Smyslem je prodloužení fáze dvojí opory a tím zajištění lepší stability. (Spirduso, 1995) 

Uvádí se také zvýšení elevace prstů a nohy nad podložku během první poloviny švihové 

fáze, což je pravděpodobně další mechanismus zvyšující bezpečnost. Naopak ve fázi toe 

off se pata zvedá méně a během přípravy na heel strike se blíží podložce. Z původně 

zcela volného postavení horních končetin doprovázejících kontralaterálně pohyby 

nohou se držení mění do větší flexe v loktech a extenze v ramenních kloubech. 

 

1.7 Historie hodnocení chůze a běhu  

Backer (2007) uvádí, že prvním, komu mohou být přiřazeny zdokumentované úvahy o 

provedení lidské chůze je Aristotle (384–322 BCE). Dalšími, kdo se zabývali popisem 

chůze, a to už v období renesance, byli Leonardo da Vinci, Newton, Galileo Galilei a 

následně jeho žák Giovanni Alfonso Borelli v díle s názvem De motu  animalum vol 1 a 

2 (1680). První detailní popisy celého krokového cyklu pak můžeme najít v dílech bratří 

Weberů z roku 1836.  

Především kvantitativnímu hodnocení se věnovala metoda Brauna a Fischera, využití 

fotografie a světla za pomoci Geissler trubic, byla velice pracná, získala však představu 

o pohybu v 3D. Pokrok v provádění měření zajistily i práce francouzského Jules Etienne 

Marey (1830– 1904), a amerického Eadweard Muybridge (1830–1904). Tyto zdokonalil 

Otto Fischer (1861–1917) ve spolupráci s Willhelm Braune (1831–1892). Jejichž 

hlavním přínosem na začátku dvacátého století byl vývoj dynamometrické desky (force 

plates) a pochopení kinetiky. V následujících letech se znalosti postupně prohlubovaly a 

rozšiřovaly a děje se tak až do současné doby. Detailní popis historie a vývoje analýzy 

chůze lze najít ve třech souhrnných článcích od Sutherlanda z roku 2001, 2002, 2005. 

(Shuterland, 2001, 2002, 2005) 
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Výrazný vliv na postup v oblasti pochopení chůze měla první světová válka a její oběti. 

Využití protéz dolních končetin vyžadovalo nutnost pochopení mechanismu lokomoce. 

Bylo nutné definovat přesně rotační pohyb v kloubech a translační pohyb jednotlivých 

segmentů i celého těla. Důležité bylo odlišit normální od patologického. Nezbytnou 

součástí studie chůze je znalost zapojování svalů v jednotlivých fázích kroku. Tím se 

jako první zabýval Scherb už v roce 1940. Jeho měření byla zatížena množstvím chyb, 

především proto, že probíhala převážně palpačně. Následně začal využívat i 

elektromyografické (EMG) elektrody, jejichž umístění vzhledem k dnešním poznatkům 

nebylo vhodné. Přesto mu ale nelze upřít zásadní význam pro studium chůze.  

Krátce po druhé světové válce tým vedený Verne Inman (1905–1980) a Howard 

Eberhart (1906–1993) udělali velký pokrok zdokumentovaný v roce 1981 (a následně 

ve druhé edici v roce 1994) knihou s názvem Human Walking. Toto dílo je dodnes 

široce uznávané a považuje se za základní při studiu chůze. Mezi žáky Inmanna patří 

mnoho známých jmen, například: Basmajian, Perry, Sutherland nebo Close. Analýza 

chůze se stala veřejně dostupnou až po vynálezu moderních počítačů.  (Sutherland 

2001, 2002; Backer, 2007) 

Hledisko kvalitativního hodnocení běhu se poprvé objevuje po druhé světové válce. Do 

tohoto období také spadají počátky systematického nácviku běžecké techniky. Kněnický 

a kol. (1974) uvádějí, že do této doby se datují první rozbory běžecké techniky v 

lehkoatletických příručkách technice běhu, obzvláště sprintu se věnovali hlavně trenéři 

v USA, např. Jones, Hahn, Robertson, Bresnam, Meredith, Stolz a mnozí jiní. 

Důkladněji studovali techniku běhu také Němci, z nich především Waitzer a Hoke, 

který také znázornil rozbor běžeckého cyklu řadou kreslených obrázků běžce v různých 

fázích běžeckého pohybu. Kněnický a kol. (1974) poukazují na prvotní rozbory různých 

běžeckých škol, týkající se důležitost frekvence pohybu či délky kroku, práce paží, 

velikosti náklonu trupu kupředu, zvedání kolen apod. Rozpory v této době pramenily z 

neznalosti biomechanických základů techniky sportovního pohybu, které byly objeveny 

mnohem později. Vhodný poměr mezi frekvencí a délkou kroku švihového způsobu 

běhu byl vysvětlen později především výsledky bádání výzkumných tělovýchovných 

ústavů v SSSR. 

Pro naši práci je důležité poznání, že lokomoci lze hodnotit kvalitativně i kvantitativně, 

jak bude dále v části metodologické popsáno. 
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1.8 Shrnutí  

Cílem teoretické části bylo vyhledání relevantních informací týkající se pohybu, řízení 

pohybu, energetického zabezpečení pohybu, charakteristik chůze a běhu, jejich změn 

v průběhu stárnutí a vhodný způsob jejich měření. Takto získané poznatky mohou být 

aplikované v části praktické při přípravě metodologie vlastního měření rozdílů 

charakteristik chůze a běhu u somaticky podobných rodinných příslušníků.   

Chůze a běh jsou dva základní způsoby lokomoce s ustáleným pohybovým vzorem, 

které lze považovat za velice stabilní. Znalost základních bodů správné techniky běhu, 

nám pomůže při hodnocení techniky běhu. Seznámení s principy změn v průběhu 

stárnutí lidského organismu je z pohledu posouzení výsledku velice důležité, neboť 

nám umožňuje lépe pochopit rozdíly ve výsledcích mladších a starších jedinců 

z rodinných dvojic. Znalost těchto principů je podstatná i pro správnou interpretaci 

výsledků z diagnostiky ve specializovaných pracovištích a terénních testů.  

Kapitola historie hodnocení chůze a běhu poukazuje na vývoj v oblasti měření a 

hodnocení námi zvolené lokomoce. Témata, která jsou obsahem rešerše, pokládám pro 

úspěšnou identifikaci nejvýznamnějších rozdílů v provedení chůze a běhu za klíčové.  

Odborná literatura poukazuje na silnou dědičnost pohybového vzoru chůze a běhu 

z rodičů na potomky. V případě somaticky podobných rodinných příslušníků, kteří se 

dlouhodobě věnují stejnému pohybovému zatížení – běhu, lze tak předpokládat, že 

pohybový vzorec bude velice podobný. Pro účely naší práce jsme si tak zvolili 

probandy propojené otcovskou linií. Nalezení ženy ve starším středním věku, 

eventuelně věku seniorském s dospělými somaticky podobnými potomky, kteří se 

věnují výkonnostnímu sportu, považuji za nepravděpodobné.  

 

Každého sportovce zajímá, jak se bude schopen vyrovnat s tělesnými změnami 

způsobenými vlivem stárnutí, jaké budou projevy involuce v jeho případě a jaký to bude 

mít vliv na jeho motorické projevy. Pozorováním svých rodičů jsme schopni odhadovat 

možný dopad stárnutí i na sebe. Existuje tak určitý odhad předpokládaných změn. 

Změříme – li pohybový vzorec běhu u dvou geneticky podobných osob v různém věku, 

shledaný rozdíl v charakteristice chůze a běhu by mohl být vysvětlen funkčními a 

morfologickými změnami organismu u starších z rodinné dvojice. Tento rozdíl by tak 

mohl být nazván projevem stárnutí v pohybovém stereotypu chůze a běhu.  

Které projevy lokomoce budou u vybraných probandů shodné a které rozdílné?  
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2  CÍLE  A ÚKOLY   

2.1 Cíle 

Cílem práce je identifikovat nejvýznamnější rozdíly v exekuci chůze a běhu u dvou 

osob v blízkém příbuzenském vztahu (otec a syn a otec a dcera), kteří se mnoho let 

aktivně účastní závodů ve vytrvalostním běhu.   

2.2 Hypotézy  

H1.  Frekvence běhu bude při běhu u starších z rodinných dvojic vyšší než u dospělých 

potomků při stejné rychlosti běhu.  

H2.  Délka kroku bude u starších z rodinné dvojice při běhu kratší než při stejné 

rychlosti u dospělých potomků.  

H3.  Délka kroku bude u starších z dvojice při chůzi zvolené přirozené konstantní 

rychlosti kratší než u dospělých potomků.  

2.3 Úkoly práce  

• Shromáždit teoretické poznatky o biomechanice chůze a běhu. 

• Vybrat vhodné probandy pro měření. 

• Pořídit videozáznam chůze a běhu na běžeckém trenažéru u probandů. 

• Pořídit záznam chůze a běhu na atletické dráze. 

• Stanovit kritická místa sledované chůze a běhu. 

• Zpracovat a vyhodnotit naměřené hodnoty. 
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3 METODIKA  PRÁCE 

Práce je koncipována jako případová studie. 

3.1 Charakteristika souboru 

Sledovali jsme dvě rodinné dvojice rekreačních běžců blízkého příbuzenského vztahu 

otec a syn, otec a dcera. Dále v textu pro přehlednost nazývání LT a JT, u první dvojice 

a MK a JK u dvojice druhé. Tito rekreační sportovci se věnují vytrvalostnímu běhu 

s více než třicetiletou historií u první dvojice a o něco méně u dvojice druhé. Všichni 

popisovaní muži dosáhli v průběhu své běžecké kariéry v nejdelší atletické disciplíně  - 

maratonu času pod tři hodiny. Všichni účastníci testování byli v průběhu testování 

v dobrém zdravotním stavu. Pro testované subjekty byly vytvořeny stejné podmínky. Na 

všech probandech byl proveden celý výzkum.  

Tabulka č. 4 Charakteristika souboru k termínu testování 19.11.2014 

  Označení Věk 
(roky) 

Hmotnost 
(kg)  

Výška (cm) Osobní rekord v maratonu 
(čas) 

Ve věku 
(roky) 

Otec LT 74,8 87,4 179,5 2:50:25 48 

Syn JT 40,2 87,2 181,8 2:51:12 35 

Otec MK 53,7 65,1 165,8 2:59:34 48 

Dcera  JK 30,5 55,3 159,2 4:10:51 30 

 

3.2 Anamnéza probandů 

Proband LT je otcem probanda JT, oba se věnují rekreačně vytrvalostnímu běhu. 

Pravidelně se účastní běžeckých závodů mimo dráhu. V době měření měli probandi 

velice podobnou tělesnou výšku a hmotnost. Pro určení somatické, potažmo genetické 

podobnosti jsme použili měření kinematických segmentů dle Zaciorského (tabulka č. 9). 

Měření jednotlivých kinematických segmentů dle Zaciorského se liší pouze ve dvou 

bodech a to délce chodidla – nohy (menší u subjektu JT o 1cm) a délka trupu (menší u 

subjektu LT o 1 cm). Z hlediska biomechaniky lze tyto jedince klasifikovat jako velice 

podobné.  
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Tabulka č. 5 Výsledky měření kinematických segmentů probandů, červené křížky poukazují na rozdíly 
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Hlava 5,40 24 5,40 24 0 4,78 21 4,52 21 0 

Nadloktí-levé 2,38 37 2,38 37 0 1,76 32 1,49 30 x 

Nadloktí-pravé 2,38 37 2,38 37 0 1,76 32 1,49 30 x 

Předloktí-levé 1,37 31 1,37 31 0 1,07 27 0,94 26 x 

Předloktí-pravé 1,37 31 1,37 31 0 1,07 27 0,94 26 x 

Ruka-levá 0,52 19 0,52 19 0 0,41 18 0,36 18 0 

Ruka-pravá 0,52 19 0,52 19 0 0,41 18 0,36 18 0 

Trup 38,16 57 38,16 58 x 28,29 52 23,95 51 x 

Stehno-levé 12,59 53 12,59 53 0 9,13 45 7,63 44 x 

Stehno-pravé 12,59 53 12,59 53 0 9,13 45 7,63 44 x 

Bérec-levý 3,77 50 3,77 50 0 2,77 42 2,34 42 0 

Bérec-pravý 3,77 50 3,77 50 0 2,77 42 2,34 42 0 

Noha-levá 1,18 28 1,18 27 x 0,88 25 0,76 23 x 

Noha-pravá 1,18 28 1,18 27 x 0,88 25 0,76 23 x 

 

 

Obrázek č. 17 Grafické znázornění tělesné hmotnosti (kg) probanda LT (S) od roku 1982 do roku 2014 (tj. od 42 let 
do 74 let) a probanda JT (J) od roku 1999 do roku 2014 (tj. od 25 let do 40 let)  

Km / h Kg 
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Proband LS se běhu začal věnovat ve svých 42 letech a věnuje se mu denně dodnes. Za 

celé období svého běhání (1982 – 2014) ke konci ledna 2014 uběhl v tréninku a 

v závodech 169 830km.  Pokles kilometráže v roce 2009 byl zapříčiněn operacemi oka a 

kýly, které vyžadovaly delší rekonvalescenci bez otřesů.  

 

Obrázek 18 Grafické znázornění roční kilometráže probanda LT od roku 1983 do roku 2014  

Proband JT kilometráž nezaznamenává. Od svých 8 let pravidelně navštěvoval 

atletickou přípravku. Běhům mimo dráhu se věnoval po ukončení aktivní závodní 

kariéry na dráze od svých 25 let do 35 let. V posledních pěti letech absolvuje jen pár 

závodů ročně, na které se nepřipravuje.  

Tabulka č. 6  Přehled osobních rekordů v běhu u probandů (hodiny: minuty: vteřiny, setiny vteřin) a jejich bodování 
dle IAAF scoring tables (2011) 

Trať 1500m 3km 5km 10km maraton 

LT nesledováno nesledováno nesledováno 0:34:24 2:50:25 

JT 0:3:51,05 0:8:18,25 0:14:42,12 0:30:16 2:51:12 

MK nesledováno nesledováno 0:18:19 0:37:44 2:59:34 

JK nesledováno nesledováno 0:28:43 0:49:50 4:10:51 

LT bodování - - - 623 551 

JT bodování 1188 951 864 946 542 

MK bodování - - 232 414 444 

JK bodování - - 114 397 357 

 

Km 
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Tabulka č. 7 Hodnocení osobních rekordů probandů v porovnání se světovými rekordy v dané věkové kategorii dle 
tabulek World Master Athletics k datu 19.12.2014 

Muži 1500m 3km 5km 10km maraton 

Word master 
rekord 35-40 

3:32,51 7:29,00 12:53,60 26:51,20 2:03:59 

% zaostání JT 8,72% 10,96% 14,02% 12,71% 38,08% 

World master 
rekord 45-50 

  14:23,6 30:02,56 2:15:51 

% zaostání LT   - 14,44% 25,46% 

% zaostání MK   27,33% 25,59% 32,19% 

Ženy 1500m 3km 5km 10km maraton 

World master 
rekord 35-40 

  14:33,84 30:35,20 2:21:29 

% zaostání  JK   97,17% 62,92% 77,30% 

 

Z osobních rekordů uvedených ve výše prezentované tabulce č. 10 a prezentované také 

pomocí bodování IAAF scoring tables (2011), lze konstatovat, že celkově nejlepších 

výkonů dosáhl JT a to především v dráhových bězích na trati 1500m, dále 3000m a 

10km, kde dosahoval nejlepších výsledků ve svých 25 letech. 

V porovnání se svým otcem v dlouhých silničních bězích byl proband JT úspěšnější na 

vzdálenost 10km, ale méně úspěšný v maratonu, který absolvoval ve svých 35 letech, 

kde lze konstatovat, že subjekt LT dosáhl lepšího času a to v 48 letech. Oba probandi 

absolvovali ve svém životě přibližně třicetileté období, kdy se vytrvalostnímu běhu 

věnovali téměř denně. 

Pro doplnění celkového hodnocení výkonu s přihlédnutí k věkové kategorii, kdy výkonu 

bylo dosaženo, v tabulce č. 11 uvádím porovnání výsledků probandů se světovým 

rekordem věkové kategorie, ve které dosahovali svých nejlepších výsledků.  

V druhé rodinné dvojici MK otec dalece předčí svoji dceru JK ve všech měřených 

osobních rekordech. A to i porovnáním pomocí bodování IAAF scoring tables (2011), 

kde je zohledněna mužská a ženská kategorie, tabulka č. 10. MK se věnuje běhům 

mimo dráhu 11 let, JK 5 let.  
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Probandi MK a JK si nevedou dlouhodobé záznamy o naběhaných kilometrech ani o 

tělesné hmotnosti. MK uvádí tělesnou hmotnost jako kolísavou, snižuje se při intenzivní 

přípravě na konkrétní závod, kdy má motivaci se rozumně stravovat. JK uvádí svoji 

hmotnost jako stabilní od ukončení puberty. Osobní váhu nevlastní. Váží se spíše 

příležitostně.  

Tělesné složení všech probandů je přílohou č. 3. 

 

3.3 Organizace výzkumu 

Biomedicínské měření a měření chůze a běhu proběhlo v laboratoři sportovní motoriky 

FTVS UK, v Praze Vokovicích, 19.11.2014 v odpoledních hodinách a 22.11.2014 

v odpoledních hodinách. Přítomni byli sledovaní probandi a zpracovatel práce.   

Laboratorní testy: 

Funkční antropologie – pro měření body mass indexu bylo využito bio-impedančního 

přístroje (BIA 2000, Německo) a (TANITA 418 MA, Japonsko). Kinematické 

segmenty byly změřeny dle metody Zaciorského standardním krejčovským 

metrem. Tělesná výška a váha byla potvrzena přesným měřením a vážením. 

Chůze – k měření bylo přistoupeno po zapracování na běžeckém ergometru a rozcvičení 

(5 min rozklusání na běžeckém trenažéru, mobilizační a protahovací cvičení). 

Po zahřátí a rozcvičení byl nastaven běžecký trenažér na rychlost chůze 

přirozeným způsobem odpovídající 5 km*h-1 a 1,38 m*s-1. Probandi šli na 

trenažéru do zvládnutí přirozené pravidelné chůze ca 1 minutu. Pro určení 

frekvence a doby trvání kroku byla požita statická videokamera GoPro 

HERO3+, bylo zaznamenáno deset chodeckých cyklů (dvojkroků). Totéž 

měření proběhlo u všech probandů za využití stejné rychlosti tj. 5 km*h-1 a 

1,38m*s-1. Zvolení této rychlosti pro námi testované subjekty vychází 

z přirozené rychlosti chůze pro věkovou skupinu mužů nad 70 let. Viz kapitolu 

č. 1.3 zabývající se chůzí.  

Běh –   Běžecký ergometr byl postupně (navýšení vždy o 1 km*h-1) nastaven od 

rychlosti 6 km*h-1 do rychlosti 18 km*h-1; viz tabulka č. 8. Po krátkém 
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zapracování a přivyknutí na každou rychlost bylo zaznamenáno 10 běžeckých 

cyklů. Rychlost se zvyšovala do odmítnutí nebo maximálně do 18 km*h-1. 

Nastavený sklon byl 0°. Rozsah rychlostí v tomto testovém protokolu byl 

zvolen od rychlosti chůze až do předpokládané současné udržitelné rychlosti 

běhu (proband je schopen v této rychlosti absolvovat 400m).  

Tabulka č. 8 – Testovací protokol a subjektivní hodnocení jeho zvládnutí probandy  

 
Rychlost Proband 

„LT“ absolvoval 
Proband „JT“ 
absolvoval 

Proband „MK“ 
absolvoval 

Proband „JK“ 
absolvoval 

6 km . h-1 Ano Ano Ano Ano 

7 km . h-1 Ano  Ano  Ano  Ano  

8 km . h-1 Ano  Ano  Ano  Ano  

9 km . h-1 Ano Ano Ano Ano 

10 km . h-1 - Ano  Ano Ano 

11 km . h-1 - Ano  Ano  Ano  

12 km . h-1 - Ano Ano  Ano  

13 km . h-1 - Ano Ano Ano 

14 km . h-1 - Ano  Ano Ano 

15 km . h-1 - Ano  Ano  Ano  

16 km . h-1 - Ano Ano  - 

17 km . h-1 - Ano  Ano - 

18 km . h-1 - Ano Ano - 

 

Byl využit běžecký pás Quasar (Cosmos, Německo). Záznam byl proveden kamerou 

GoPro HERO3+ umístěnou na stativu s frekvencí 60 Hz. Bylo zaznamenáno 10 

krokových cyklů pravé končetiny a 10 krokových cyklů levé končetiny.  

Kalibrace prostoru:  

Kamera umístěná na stativu byla vzdálena 1,5m od pozice běžce, tj. 130cm od okraje 

běžeckého pásu kolmo na středovou osu běžeckého pásu.  Optická osa kamery byla 

vyrovnána v úrovni středové osy běžeckého pásu. Byl využit kartézský systém 

souřadnic – jednalo se o boční pohled.  

Terénní testy: 

Test proběhl na 400m atletickém oválu FTVS UK, dne 19.11.2014 v odpoledních 

hodinách. Teplota vzduchu byla 4°C, vliv větru byl neznatelný, vlhkost nebyla měřena, 

nebyla mlha. 
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Pomůcky: Stopky 

Chůze – 400m chůze individuální přirozené rychlosti určené pomalejším z dvojice. 

Probandi startovali za sebou a šli celou dobu za sebou ve vzdálenosti ca 2,5m 

aby se zamezilo imitaci pohybového vzorce – „rychlejší“ se přizpůsobovali 

rychlosti „pomalejších“ šli v dané rychlosti také přirozeně. K měření byla 

využita první atletická dráha. Dosažená rychlost byla vypočtena 6,5 a 6,4 

km*h-1, rychlost byla stejná vždy pro oba probandy z rodinné dvojice. 

Proběhlo jedno testovací měření – pro nácvik a 5 měření pro získání dat. Jako 

první určující rychlost šli vždy starší z dvojice, rychlost tedy odpovídala jejich 

přirozené rychlosti chůze. Výsledný čas byl zaznamenám pouze v celých 

vteřinách. Krok = jeden běžecký cyklus tj. dva kroky.  

 

Tabulka č. 9 Výsledek měření, čas na překonání 400m chůzí, počet kroků na 400m (podklady pro výpočet frekvence 
chůze) 

Pořadí 
měření  

Čas potřebný 
na 400m 
(min:sekundy) 

Počet 
krokových 
cyklů LT 

Počet 
krokových 
cyklů JT 

Čas potřebný 
na 400m 
(min:sekundy) 

Počet 
krokových 
cyklů MK 

Počet 
krokových 
cyklů JK 

1 3:32 224 206 3:46 232 278 

2 3:34 225 208 3:42 230 246 

3 3:38 226 206 3:40 230 244 

4 3:40 225 207 3:41 230 251 

5 3:40 224 207 3:42 230 248 

 

Frekvenci chůze (f), průměrnou dobu cyklu jednoho kroku (tc), rychlost pohybu (v) a 

průměrnou délku kroku (k) lze z tohoto měření vypočítat. Výsledky z měření budou 

využity pro porovnání s laboratorními testy.  

Použitý způsob výpočtu proměnných: 

• Výpočet frekvence kroků  f=60*tc-1 – výsledkem je bezrozměrné číslo 

informující nás o krocích za minutu.  

• Výpočet doby cyklu jednoho kroku  tc=naměřený čas na chůzi 400m/ počet 

kroků na 400m – výsledek je v sekundách.  

• Výpočet délky kroku  k = v*60* f-1 - výsledkem je délka kroku v metrech.  
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Běh – 400m běhu individuální přirozenou rychlosti určené starším z dvojice. Probandi 

startovali za sebou a běželi celou dobu za sebou – mladší z dvojice se 

přizpůsoboval rychlosti staršího a běžel v dané rychlosti také co nejvíce 

přirozeně. K měření byla využita první atletická dráha. Vypočtená dosažená 

rychlost byla 11,3 a 12,2 km*h-1 rychlost byla stejná pro oba probandy. Proběhlo 

5 měření pro získání dat u obou osob. Po testovacím okruhu bylo vyměněné 

pořadí druhé dvojice – vedoucím běžcem byla mladší dcera, nebyla schopná 

akceptovat přirozenou rychlost běhu svého otce. Výsledný čas byl měřen 

v celých vteřinách (viz tabulka č. 7). 

KROK V ZMĚŘENÉM KONTEXTU JE JEDEN BĚŽECKÝ CYKLUS TJ. DVA KROKY.  

Tabulka č. 10 Výsledek měření, čas na 400m běh, počet kroků na 400m (podklady pro výpočet frekvence běhu) 

Pořadí 
měření  

Čas potřebný 
na 400m 
(min:sekundy) 

Počet 
krokových 
cyklů LT na 
400 m 

Počet 
krokových 
cyklů JT na 
400 m 

Čas potřebný 
na 400m 
(min:sekundy) 

Počet 
krokových 
cyklů MK na 
400 m 

Počet 
krokových 
cyklů JK na 
400 m 

1 2:06 190 163 1:55 169 180 

2 2:07 195 173 1:57 179 179 

3 2:08 202 161 1:58 166 178 

4 2:07 200 166 1:57 167 179 

5 2:08 202 161 2:00 170 180 

 

Frekvenci běhu (f), průměrnou dobu cyklu jednoho běžeckého (tc), rychlost pohybu (v) 

a průměrnou délku kroku (k) lze vypočítat z tohoto měření. Výsledky z měření budou 

využity pro porovnání s laboratorními testy. Pro výpočet bude použit stejný způsob 

výpočtu jako při chůzi. 

Terénní testy proběhly také 22.11.2014 na 400m atletické dráze Kladenského sletiště. 

Při 4°C, bez výrazného větru za jasného počasí. Jednalo se o opakované měření 

terénních testů přirozené rychlosti běhu pro všechny probandy a byl změřen maximální 

výkon na 400m u všech probandů, při tomto měření se zaznamenávala SF (tab. č. 11). 

Srdeční frekvence byla změřena pomocí hodinek (stopek) Polar 625x a hrudního pásu a 

hodinek Garmin 910 s hrudním pásem.  

 



48 

 

Tabulka č. 11 Terénní testy 22.11.2014, maximální výkon na 400m + Srdeční frekvence 

měření běhu  LT JT MK JK 

400m přirozená rychlost 
(min:sekundy, setiny) 

2:06,3 1:37,3 1:41,5 1:56,0 

SF (tepy za minutu) 112 143 138 152 

400m maximální výkon  
(min:sekundy, setiny) 

1:55,3 1:17,2 1:21,6 1:35,6 

SF (tepy za minutu) 138 182 172 193 

 

3.4 Způsob hodnocení 

Metody kinematické analýzy využité v naší práci se dělí na kvalitativní a kvantitativní.   

Běh jednotlivých probandů vyhodnotíme kvalitativní metodou, která je založena na 

pozorování pouhým okem, pohyb se popisuje a hodnotí bez měření konkrétních 

fyzikálních veličin, v naší práci se to bude týkat hodnocení techniky běhu. Tato metoda 

je rychlá na provedení, může poskytnout mnoho informací, záleží ale na zkušenostech a 

odborné úrovni pozorovatele. Metoda je nepřesná a neposkytuje žádné objektivní 

hodnoty zjišťovaných parametrů.  

Druhou využitou metodou je kvantitativní analýza, jejímiž výstupy jsou číselné 

hodnoty, v naší práci se jedná o laboratorní záznam běhu v různých rychlostech. 

Rozdělení kvantitativních metod je potom dáno veličinou, která se metodou měří. 

Neinvazivní nepřímou metodou šetření, kterou jsme zvolili pro tuto práci je 2D 

kinematická analýza. Tímto způsobem můžeme zaznamenat data z reálného měření na 

zvolených probandech na základě zvolených významných bodů a zkonstruovaného 

modelu pohybu.  Zjistili jsme různé časové, úhlové, délkové a rychlostní charakteristiky 

v průběhu pohybu z analýzy videozáznamu. Ty pak byly následně vyhodnoceny pro 

ověření výše stanovených hypotéz.  Dále jsme použili stopky pro měření v terénních 

testech.  

Dle kompendia Patobiomechaniky a Patokinesiologie lze obecně metody biomechaniky 

rozdělit na metody přímé – získáváme data přímým měřením (např. dynamografická 

platforma Kistler, stopky apod.) a nepřímé – data získáváme zprostředkovaně např. 
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dalšími výpočty (výpočet průběhu zrychlení sledovaného místa na těle člověka z 

kinematografického záznamu). Tyto dále dělíme na metody invazivní, které jistým 

způsobem „omezují, obtěžují„ sledovaný subjekt a metody neinvazivní, které prakticky 

měří nebo zaznamenávají data bez omezujícího vlivu na subjekt (kinematografický 

záznam, měření času atd.).  

Naším šetřením byla analýza pohybu, která je tvořena metodickým postupem, který 

vede k analytickému popisu polohy, rychlosti a pohybů zvolených bodů při řešení 

daného pohybového úkolu. V naší práci využitá Kinematická analýza se zabývá 

kinematickou stránkou pohybu, tj. zjištěním geometrie trajektorií, rychlostí 

charakteristických bodů antropomorfního mechanismu, který simuluje pohyb reálného 

objektu. Kinematická analýza nejčastěji vychází z následné analýzy obrazové scény 

reálného pohybu v rovině (2D analýza) či prostoru (3D analýza). Ze známé záznamové 

frekvence kamery je znám časový posun mezi jednotlivými snímky, a tedy je znám i 

časový posun vyšetřovaných významných bodů. Ze známé časové závislosti pohybu 

vyšetřovaného bodu je možné spočítat jeho další kinematické parametry (rychlost).  

Vyhodnocení dat z analýzy obrazového záznamu pohybu a jeho interpretace v 

experimentální biomechanice vychází ze správné interpretace obrazové a datové 

dokumentace. V našem případě jsme si zvolili při chůzi jeden bod – pata pravého 

chodidla a při běhu dva body – špičku a patu na pravém chodidle.  

Rovinná 2D analýza: 

Při analýze sloužící k vyhodnocení pohybu v rovině použijeme klasické vztahy 

z analytické geometrie. Důležitý je fakt, že optická osa kamery je kolmá na směr 

pohybu. Výběrem uzlových bodů v kritických místech pohybu určíme přesný okamžik 

dané části pohybu a můžeme tak rychlost provedení pohybu (kroku) hodnotit při 

různých rychlostech.  

Umístění kamery při 2D analýze:  

Poloha kamery by se měla blížit situaci, kdy optická osa kamery prochází ohniskem 

objektivu, protíná sledovaný pohyb (úsek) co nejblíže k jeho středu. Posun kamery 

k okraji tohoto úseku by měl dle Janury, Zahálky (2004) za následek vznik nepřesností 

způsobených faktem, že sledovaný objekt uvidíme pod určitým úhlem.  
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Jak již bylo řečeno, pro snímání jsme použili rychloběžnou kameru GoPro HERO3+ se 

snímkovací frekvencí 60Hz. Časové rozlišení jednotlivých snímků je tedy 0,016s. 

Velikost smínkovacího pole byla 1920*1080 pixelů a šířka záběru v ose měření 4200 

mm s poměrem stran 16:9. 

Všechny polohové parametry (poloha špičky, paty apod.) byly označeny na základě 

výběru a chyba šíře záběru by neměla přesahovat při využití tohoto postupu 2% (Janura, 

Zahálka, 2004). 

Záznam byl z digitální kamery převeden do počítače a tam následně zpracován pomocí 

programu Kinovea verze 0.8.15.  Program umožňuje přesné určení polohové a 

rychlostní charakteristiky sledovaných bodů.  

 

3.5 Diagnostika  

Pro kvantitativní hodnocení jsme sledovaná kritická místa definovali následovně: 

Chůze 

1. Došlap přenosové nohy – první kontakt, kdy se pata, přenosové nohy dotkne 

podložky, pro měření doby trvání kroku se využívá okamžik pata pravého 

chodidla – pata pravého chodidla. Tj. jeden celý krokový cyklus. 

Běh  

1. První kontakt s podložkou – okamžik dokroku, zahájení oporové fáze pro měření 

doby trvání doby kroku se využívá okamžik pata pravého chodidla – pata 

pravého chodidla. Tj. jeden celý krokový cyklus. 

2. Poslední kontakt s podložkou - odraz 

 

U uvedených kritických míst pro kvalitativní hodnocení sledujeme následující 

proměnné:  

1. Uzlový bod – došlap paty přenosové nohy při chůzi 

Zde jsme se zaměřili na: 

a. Typ došlapu, na patu, na špičku, na celé chodidlo. 
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2. Uzlový bod  – první kontakt s podložkou při běhu 

Zde jsme se zaměřili na: 

a. Typ došlapu, na patu, na špičku, na celé chodidlo 

b. Pozici místa došlapu v porovnání s těžištěm 

c. Polohu kolenního kloubu, amortizace dopadu 

d. Pozici švihové nohy, složení bérce při přenosu 

 

3. Uzlový bod – poslední kontakt s podložkou 

Zde jsme se zaměřili na:  

a. Náklon mezi horizontální rovinou a spojnicí bodů špička – koleno – 

kyčel 

b. Polohu švihové nohy 

c. Polohu horních končetin 

Získali jsme tak komplexní informaci k hodnocení běžeckého stylu probandů a 

charakteristik běžeckého kroku, kterými jsou frekvence běhu, délka kroku, rychlost 

běhu.  

Doba trvání zaznamenaných deseti pohybových cyklů chodeckého i běžeckého cyklu 

byla zaznamenána do tabulek, z nichž byly vytvořeny grafy. 

 

Kvalitativní hodnocení běžeckého projevu probandů: 

Běh, pokud má být efektivní vyžaduje dobrou techniku, je to pohyb, do kterého se 

zapojuje celé tělo. Diagnostiku techniky běhu provedeme kvalitativní metodou, která je 

založena na pozorování pouhým okem. Pohyb se popisuje a hodnotí bez měření 

konkrétních fyzikálních veličin. Tato metoda je sice rychlá na provedení a může 

poskytnout mnoho informací, záleží ale na zkušenostech a odborné úrovni pozorovatele. 

Metodu lze označit jako nepřesnou, neposkytuje žádné objektivní hodnoty zjišťovaných 

parametrů. Pro účely naší práce a jako podpora exaktních měření bude tato diagnostika 

dostačující. Kvalitativní stránka pohybu (technika) je dle Kučera, Truksa (2000) 

nezbytným předpokladem efektivního a ekonomického běhu. Cílem je, aby byl běžecký 

pohyb koordinovaný, co možná nejpřirozenější, probíhal automaticky a co nejvíce 
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ekonomicky. Běžecký styl, jak uvádějí Formánek, Horčic, (2003), (individuální 

provedení běhu) je správným, pokud všechny pohyby v průběhu běžeckého cyklu 

odpovídají funkčním a konstitučním předpokladům běžce a biomechanickým 

zákonitostem. Optimální provedení je kompromisem mezi biomechanickými 

zákonitostmi a individuálními zvláštnostmi sportovce.  

Aby byl běžecký pohyb koordinovaný a přirozený, je třeba sledovat nejen celkový 

pohybový projev, ale i pohyby jednotlivých segmentů těla, jejich optimální sladění a 

vzájemné držení. Pro analýzu jsme použili záznam pohybu. V programu Kinovea 0.8.15 

jsme zvolili reprezentativní rychlost běhu a jednotlivé parametry jsme mohli za pomoci 

nástrojů uvedeného software vyhodnotit. Viz příloha č. 5. 

Při běhu probíhá mnoho složitých dějů a pro účely této práce jsme zvolili šest 

parametrů, které jsou zásadní a jasně definovatelné.  

• Držení hlavy v podélné ose těla 

• Hodnocení postavení ramen 

• Hodnocení vzpřímeného trupu s mírným náklonem vpřed 

• Vertikální pohyb těžiště 

• Zapojení horních končetin 

• Oporová fáze, typ došlapu 

 

Ekonomiku běhu ovlivňuje držení celého těla, nejen pohyb dolních končetin. Všechny 

části těla jsou prostřednictvím kloubů spojeny do vzájemně související soustavy 

označované jako kinematický řetězec (Thurgood, Sapstead, Stankiewicz, 2014).  Pohyb 

jedné části běžcova těla vyvolává postupnou reakci částí dalších.  

Držení hlavy v podélné ose těla 

Tabulka č. 12 Hodnocení držení hlavy v podélné ose těla probandů při běhu 

Hodnocený Pohled vpřed Pohled dolů Pohled vzhůru 
LT X   

JT X   

MK X   

JK X   
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Při běhu je dle autorů Thurgood, Sapstead, Stankiewicz (2014); Tvrzík, Škorpil, Soumar 

(2006); Kučera, Truksa (2000); Kněnický a kol. (1974) důležité držet hlavu vzhůru 

s pohledem přímo před sebe, pohled dolů unavuje krční svaly a působí na zbytek 

kinematického řetězce tak, že vyvolává tenzi krku, ramen, zad a dokonce i 

ischiokrurálních svalů. Hodnotili jsme pohled z profilu. Podélnou osou těla jsme si 

promítli čáru, směr pohledu probanda měl s podélnou osou těla svírat přibližně pravý 

úhel. Odchylka od doporučeného „pohledu vpřed“ by byla zvláště znatelná v poloze 

brady, kdy zvednutá brada by signalizovala záklon hlavy a přehnaná krční lordóza 

předklon hlavy. Všichni probandi při běhu na běžeckém ergometru po zapracování 

hleděli volně vpřed, viz tabulku č. 12.  

Hodnocení uvolněného postavení ramen 

Tabulka č. 13 Hodnocení postavení ramen probandů při běhu  
Hodnocený Držení dozadu a dolů Flexe, shrbení vpřed Elevace ke krku 
LT  X  

JT X   

MK X   

JK X   

 

Uvolněná ramena je vhodné držet dozadu a dolů, aby paže mohly volně pracovat. Flexe 

ramen vpřed nebo elevace ramen vzhůru vyvolává tenzi krku, ramen, zad a následný 

záklon hlavy. Hodnotili jsme pohled z profilu. Ve fázi vertikály při správném držení 

ramen „držení dozadu a dolů“ by ramena měly být v podélné ose těla. Krk by měl být 

viditelný v přirozené délce, což značí, že ramena nejsou zvednuta směrem k hlavě. Jako 

chybné provedení označíme viditelné předsunutí ramen před podélnou osu těla viz 

tabulku č. 13.  

Hodnocení vzpřímeného trupu s mírným nakloněním vpřed 

Tabulka č. 14 Hodnocení postavení trupu probandů při běhu 

Hodnocený Náklon vpřed Předklon vřed Záklon  
LT X   

JT X   

MK X   

JK X   
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Držení trupu stabilizuje celkové držení těla. Vzpřímený trup s mírným nakloněním 

vpřed je žádoucí, páteř nesmí být prohnuta v bedrech dopředu ani dozadu. Hodnotili 

jsme pohled z profilu a pozici podélné osy těla vůči podložce a zároveň soulad dolní 

poloviny těla a horní poloviny těla. Jako chyba by byl vyhodnocen záklon nebo 

předklon od pasu nahoru. Všichni probandi dle našeho hodnocení běželi v mírném 

náklonu viz tabulku č. 14. 

Hodnocení vertikálního výkyvu těžiště 

Tabulka č. 15 Hodnocení vertikálního pohybu těžiště probandů při běhu 

Hodnocený Skákavý pohyb Přímý pohyb těžiště Nelze vyhodnotit 
LT  X  

JT   X 

MK   X 

JK   X 

Vertikální pohyb těžiště by měl probíhat po hladké linii, nadměrný pohyb bývá 

rozpoznatelný jako skákavý běh, vyskakování a vysoký odraz do každé letové fáze.  

Tvrzík, Škorpil, Soumar (2006); Kněnický a kol. (1974) uvádějí optimální hodnotu 

polohy těžiště u prostřed fáze letu (rozdílu mezi nejvyšší a nejnižší pozicí těžiště) u 

hobby běžců 5-10cm. Formánek, Horčic (2003) uvádějí, že průměrný vertikální výkyv u 

běžců dosahuje 12 cm, s tím, že špičkoví běžci jsou schopni snížit jeho hodnotu až na 5 

cm. Kučera, Truksa (2000) uvádí, že i malé zvýšení této hodnoty zapříčiní při 

vytrvalostních disciplínách významný rozdíl celkové energetické spotřeby. 

Hodnocení tohoto parametru bylo velice problematické. Před testem jsme neoznačili 

ideální polohu těžiště, což by bylo jednoduše proveditelné šňůrkou kolem pasu. Proto 

jsme hodnotili pohyb spodní hrany trička, která byla však po většinu doby u téměř 

všech probandů zakryta madly běžeckého ergometru. Vyhodnotili jsme tuto 

charakteristiku pouze v jednom případě, kde znatelně nedocházelo k velkému rozdílu 

polohy spodní hrany trička ve vertikálním směru. 
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Zapojení horních končetin  

Tabulka č. 16 Zapojení horních končetin probandů při běhu  

Hodnocený Nepoužívané paže, 
nesené u hrudníku 

Pohyb laterálně do 
stran, přílišné přetáčení 

Paže se pohybují 
paralelně s během 

LT   X 

JT   X 

MK   X 

JK   X 

Paže kmitající ze strany na stranu můžou způsobit laterální pohyb beder, střed těla 

(těžiště) tak nezůstává ve stabilní pozici. Pokud se paže nehýbají, a jsou pouze neseny 

pevně ve výši hrudníku vzniká pocit napětí a později únavy a může způsobovat bolesti 

ramen a krku. Správný pohyb paží se uvádí jako paže pohybující se paralelně se 

směrem běhu, v protilehlé pozici k dolním končetinám. Hodnotili jsme pohyb horních 

končetin v protilehlé pozici k dolním končetinám a jejich polohu před tělem a za tělem. 

Jako chybný by byl vyhodnocený protažený pohyb paží před tělo, pravo- levý pohyb 

místo předo-zadního pohybu předloktí a paží. Jako chybu bychom také hodnotili paže 

bez pohybu, tj. jejich pouhé nesení, v kterém se promítá ztuhlá horní polovina těla viz 

tabulka č. 16.   

Hodnocení oporové fáze, typ došlapu 

Tabulka č. 17 Hodnocení techniky došlapu probandů při běhu 

Hodnocený Došlap na patu Došlap na střední část 
chodidla  

Došlap na špičku 

LT X   

JT  X  

MK  X  

JK   X 

Oporová fáze, je ukazatelem techniky došlapu. Běžec získává pohybovou energii 

zapojením svalů při odrazu v aktivní oporové fázi. Celý mechanismus tlumení došlapu a 

následného odrazu lze přirovnat k pružině, která se po stlačení opět napruží (Tvrzík, 

Škorpil, Soumar, 2006). 
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Optimální technika došlapu dle Tvrzík, Škorpil, Soumar (2006) se vyznačuje prvním 

kontaktem nohy s podložkou na vnější straně paty a aktivní prácí kotníku s následným 

odrazem přes přední část chodidla.   

Hodnotili jsme, která část chodidla se jako první dotkla podložky. Detaily jak již bylo 

řečeno lze nalézt v příloze č. 5. 

3.6 Analýza a zpracování výsledků 

Výsledky byly zpracovány volně přístupným softwarem Kinovea verze 0.8.15. 

Záznamy ve formátu NP4 byly analyzovány při rychlostech původní nahrávky 1 – 

100%, kritické místa byla analyzována záznamový krok po záznamovém kroku. 

Záznam pohybu bylo možné hodnotit do úrovně milisekund (0:00:00,00). Výsledky 

záznamu byly přeneseny do tabulek a grafů. 

Změřené výsledky v terénních testech vždy v pěti pokusech byly vyhodnoceny na celé 

sekundy a pro účely srovnávání výsledků s laboratorním testem byl použit průměr. 

Chyba měření odečtu časů z video záznamu pohybu byla určena v hodnotě 3,2 setin 

sekundy, chyba měření terénních testů byla určena v hodnotě 1s.  

Hranice věcné významnosti - u laboratorních testů 

- 7,1% u hodnocení chůze dvojice probandů LT a JT, kde chyba měření je 3%.   

- 16,6% až 22,5% u hodnocení běhu dvojice probandů LT a JT, zvyšuje se se 

zvyšující se rychlostí, průměrná hodnota 18,85% s průměrnou chybou měření 

4,1%. Chyba měření se při běhu zvyšuje z důvodu kratšího trvání krokového 

cyklu, ale konstantní chyby měření způsobené frekvencí nasnímaného záznamu. 

- 6% u hodnocení chůze dvojice probandů MK a JK, kde chyba měření je 3,4%. 

- 0,87% do 7,89% u hodnocení běhu probandů MK a JK s průměrem 3,06%, kde  

průměrná chyba daná způsobem měření dosahuje 4,7%. 

U terénních testů se chyba měření pohybovala okolo 1%. 

Projekt práce byl schválen Etickou komisí UK FTVS Praha pod jednacím číslem 

153/2014 dne 25.8.2014. 
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4  VÝSLEDKY  

4.1  Individuální hodnocení výsledků 

JT, mladší z dvojice LT a JT absolvoval při laboratorním testu běh v rychlostech 6-18 

km*h-1.  Při terénním testu měřený běh na 400m ovlivněný rychlostí svého otce při 

průměrné rychlosti 11,3 km*h-1  a dvě dodatečná měření, z kterých první byla přirozená 

rychlost běhu 14,7 km*h-1 kde dosáhl tepové frekvence 143 tepů za minutu a maximální 

rychlost běhu 17,6 km*h-1 při tepové frekvenci 182 tepů za minutu. Délka kroku při 

běhu se pohybovala od 0,72m do 1,71m. Frekvence běhu se pohybovala od 138 kroků 

za minutu do 179 kroků za minutu, viz obrázek č. 19 a 20.  

 

Obrázek č. 19 Grafické vyjádření délky kroku běhu (m) u JT při rychlostech 6-18 km*h-1 při laboratorních a terénních 
testech 

 

Obrázek č. 20 Grafické vyjádření frekvence běhu (kroky za minutu) u JT při rychlostech 6-18 km*h-1 při 
laboratorních a terénních testech 

Z měření lze konstatovat, že JT jako bývalý závodník na střední tratě a osoba 

s atletickou průpravou a tréninkem dosáhl úrovně zapracování a stabilizace techniky 

v rychlostech nad 17 km*h-1. Parametry běhu frekvence a délka kroku se výrazně neliší 

Km / h 

Km / h 
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mezi laboratorními a terénními testy. Z hodnocení techniky běhu kapitola 3.6 je zřejmé, 

že běžecká lokomoce je u tohoto probanda v hodnocených kritériích bez chyb.  

LT, starší z rodinné dvojice LT a JT absolvoval při laboratorním testu běh v rychlostech 

6-9 km*h-1. Se zapracováním na běžeckém ergometru měl velké problémy. Test byl 

ukončen při rychlosti 9 km*h-1 z důvodu obav z úrazu způsobeným nepřizpůsobení se 

rychlosti pásu a následného pádu. Při terénním testu dosáhl rychlosti přirozeného běhu 

11,3 km*h-1 a 11,4 km*h-1. Druhé měření bylo doprovázeno také monitorováním 

srdeční frekvence a proband při ukončení běhu vykazoval 112 tepů na minutu. 

Maximální rychlost běhu při terénním testu běhu na 400m byla dosažena 12,4 km*h-1 

při tepové frekvenci 138 tepů za minutu.  

Délka kroku se při běhu pohybovala od 0,61m do 1,1m. Délka kroku v terénních testech 

byla znatelně delší. Frekvence běhu se pohybovala od 162 kroků za minutu do 188 

kroků za minutu, viz obrázky č. 21 a 22.  

 

Obrázek č. 21 Grafické vyjádření délky kroku běhu (m) u LT při rychlostech 6-12,5 km*h-1 naměřených při 
laboratorních a terénních testech 

 

Obrázek č. 22 Grafické vyjádření frekvence běhu (kroky za minutu) u LT při rychlostech 6-12,48 km*h-1 naměřených 
při laboratorním a terénním testování 

Km / h 

Km / h 



59 

 

Z výsledků měření lze konstatovat, že LT ve svém věku téměř 75 let je schopen běhu 

rychlosti až 12,5 km*h-1. Z rozboru techniky víme, že běh postrádá letovou fázi a jedná 

se tak o rychlou chůzi. Proband LT má výraznou hrudní kyfózu a dochází ke flexi 

ramen vpřed, viz tabulka č. 13.  Na základě videozáznamů bylo u probanda LT, lze říci, 

že těžiště má minimální výkyv v horizontální ose. U ostatních probandů na základě 

pořízeného videozáznamu nebylo možné pozici těžiště objektivně vyhodnotit viz 

tabulka č. 15. 

4.1.1 Interindividuální porovnání výsledků rodinné dvojice LT a JT 

Z anamnézy probandů víme, že jsou probandi LT a JT stejně vysocí a mají stejně 

dlouhé kinematické segmenty dolních končetin, porovnávání charakteristik běhu je tak 

relevantní.  

Probandi absolvovali běh v 5 shodných rychlostech. V rámci terénních testů také 

absolvovali běh shodnou rychlostí, kdy rychlejší z dvojice, JT, se přizpůsoboval 

rychlosti svého otce LT.  

 

Obrázek č. 23 Grafické vyjádření rozdílu délky kroku (m) probandů JT a LT při chůzi a běhu v rychlostech 5-
18km*h-1 

V rychlostech mezi 9-11,3 km*h-1, které LT neabsolvoval z důvodu obav z běžeckého 

ergometru, jsou údaje zadané spojením grafu předešlého výsledku 9 km*h-1 a 

následného výsledku 11,3 km*h-1, lze pouze odhadovat, jak by se charakteristika běhu 

mohla vyvíjet.  LT měl při všech rychlostech výrazně kratší krok než jeho syn, rozdíl 

délky kroků se zvyšoval od 0,06 m do 0,2 m u rychlostí, které absolvovali oba probandi. 

Rozdíl délky kroku při laboratorním i terénním testu chůze je 0,06 m, viz obrázek č. 23.  

Km / h 
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Obrázek č. 24 Grafické vyjádření frekvence běhu (kroky za minutu) u JT a LT při rychlostech 5-18 km*h-1 

Při porovnání frekvence kroků lze konstatovat, že starší LT kompenzuje délku kroku 

frekvencí kroku. Ve všech rychlostech měl frekvenci běhu vyšší. Při rychlosti 12,4 

km*h-1 dosahuje frekvence kroků 188 kroků za minutu, této frekvence nedosahuje jeho 

syn JT, při žádné z testovaných rychlostí. Ve společně testovaných rychlostech běhu LT 

zvýšil frekvenci běhu o 24 kroků za minutu a JT o 17 kroků za min., viz obrázek č. 24.  

 

4.2 Individuální hodnocení výsledků běhu rodinné dvojice MK a JK 

JK, mladší z dvojice JT a MK absolvovala při laboratorním testu běh v rychlostech 6-15 

km*h-1. Při terénním testu běh přirozenou rychlostí 12,2 km*h-1 a 12,4 km*h-1 , kde 

dosáhla tepové frekvence 152 tepů za minutu. Při běhu maximální rychlostí dosáhla 

rychlosti běhu 14,1 km*h-1, kde dosáhla tepové frekvence 193 tepů za minutu.  

Délka kroku se při běhu pohybovala od 0,65m do 1,33m. frekvence běhu byla naměřena 

od 154 kroků za minutu do 188 kroků za minutu, viz obrázky č. 25 a 26. 

 
Obrázek č. 25 Grafické vyjádření délky kroku běhu (m) u JK při rychlostech 6-15 km*h-1 

Km / h 

Km / h 
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Obrázek č. 26 Grafické vyjádření frekvence běhu (kroky za minutu) u JK při rychlostech km*h-1 

Frekvence běhu JK se v terénních testech vždy snížila na úkor délky kroku. Nejvyšší 

frekvence dosáhl proband v rychlosti 13 km*h-1 . Frekvence běhu při laboratorním testu 

byla stejná u rychlosti 14 km*h-1 a 15 km*h-1. Došlo ke stabilizaci techniky u rychlosti 

14 km*h-1. Vyšší rychlost proband nebyl schopen absolvovat z důvodu obavy pádu 

z pásu. Test byl tak krátký, že problém nebyl v energetickém hrazení, ani způsoben 

únavou zatěžovaných partií, ale neschopností tělesné koordinace a vyvinutí požadované 

frekvence pohybů s jistotou. V tomto případě je nutné popsat vliv prostředí (běžeckého 

ergometru) na probanda. Proband i po zácviku nedosáhl přirozené techniky běhu 

v porovnání s pohybem na atletickém oválu. V průběhu testu na běžeckém ergometru 

jsme zaznamenali pro probanda nepřirozený běh, běh po špičkách. Viditelně také 

nedocházelo k amortizaci dopadu v kolenním kloubu (běh po natažených dolních 

končetinách). V průběhu terénního testu nebyly tyto problematické body techniky běhu 

znatelné.  

MK, starší z dvojice JK a MK absolvoval při laboratorním testování běh v rychlostech 

6-18 km*h-1. Při terénním testu běh, kdy se přizpůsoboval přirozené rychlosti běhu své 

dcery tj. 12,4 km*h-1 a běh svojí přirozenou rychlostí 14,1 km*h-1, kde dosáhl tepové 

frekvence 138 tepů za minutu a běh maximální rychlostí 17,6 km*h-1 kde dosáhl tepové 

frekvence 172 tepů za minutu.  

Délka kroku při běhu se pohybovala od 0,59m do 1,51m. Frekvence běhu u tohoto 

probanda začínala u 170 kroků za minutu a nejvyšší byla 198 kroků za minut u rychlosti 

18 km*h-1.  

Km / h 
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Obrázek č. 27 Grafické vyjádření délky kroku běhu (m) u MK při rychlostech 6-18 km*h-1 

 

 
Obrázek č. 28 Grafické vyjádření frekvence běhu (kroky za minutu) u MK při rychlostech 6-18 km*h-1 

Z měření lze konstatovat, že proband MK velice dobře reaguje na změny rychlosti a to 

jak prodloužením kroku, tak změnou frekvence. Při terénních testech dosahuje při velice 

podobné rychlosti běhu nižší frekvence kroků, než při laboratorním testu. Lze tedy 

předpokládat, že v jeho případě běžecký ergometr výrazně ovlivňuje jeho 

charakteristiku běhu viz obrázek č. 27 a 28. Diagnostika techniky běhu u tohoto 

probanda nepoukazuje na žádné chyby v provedení běžecké lokomoce.  

 

4.2.1 Interindividuální porovnání výsledků rodinné dvojice JK a MK 

Z anamnézy probandů víme, že jsou přibližně stejně velcí (rozdíl 6 cm) a mají velice 

podobné kinematické segmenty dolních končetin. Z hlediska měření jednotlivých 

kinematických segmentů je MK nejen o 6 cm vyšší, ale i o 10kg těžší. Markantní 

rozdíly jsou v délce horních končetin, které jsou u JK o 3cm kratší a u velikosti nohy 

(chodidla). Délka dolních končetin se liší o 1cm, což z hlediska naší úrovně měření je 

Km / h 

Km / h 
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zanedbatelné. Rozdíl tělesné váhy ovlivňuje všechny kinematické segmenty viz tabulka 

č. 9. Tento rozdíl může významně ovlivňovat způsob provedení běhu. Přesto si dovoluji 

i v tomto případě porovnávat v této rodinné dvojici charakteristiky pohybové 

dovednosti běhu. Probandi absolvovali běh v 11 shodných rychlostech viz obrázek č. 29 

a 30.  

 
Obrázek č. 29 Grafické vyjádření rozdílu délky kroků chůze a běhu probandů JK a MK při chůzi a běhu v rychlostech 
5-18 km*h-1 

Délka kroku otce MK byla při společně měřených rychlostech kratší v 9 případech a 

delší ve dvou případech. Rozdíl v délce kroků tak byl +/- 0,06m. Délka kroku MK se 

však v rychlostech, které dcera již neabsolvovala dále prodlužovala. Největší rozdíl byl 

v terénním testu, kdy se otec přizpůsobil rychlosti dcery. Absolutně dosahuje otec 

delšího kroku o 0,18 m.  

 
Obrázek č. 30 Grafické vyjádření rozdílu frekvence chůze a běhu (kroky za minutu) u JK a MK při rychlostech 5-18 
km*h-1 

Km / h 

Km / h 
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Při porovnání frekvence kroku měl starší MK frekvenci vyšší v 9 případech a nižší ve 2 

případech. Lze říct, že i v případě této rodinné dvojice starší MK kompenzuje délku 

kroku frekvencí běhu v 9 rychlostech, které byly změřené u obou z dvojice. Absolutně 

ve společně měřených rychlostech MK zvyšuje frekvenci o 20 kroků za minutu a JK o 

34 kroků za minutu.  

4.3.1 Hypotéza 1 

Lze konstatovat, že v první dvojici hypotéza platí, otec měl vyšší frekvenci běhu než 

dospělý potomek ve všech společně naměřených rychlostech.   

U druhé dvojice tomu tak není. Ve 2 měřených rychlostech z jedenácti společně 

naměřených rychlostí měl starší otec frekvenci běhu nižší než dcera.  

Hypotézu 1 je nutné v těchto případech odmítnout 

4.3.2 Hypotéza 2 

U první dvojice lze hypotézu potvrdit při laboratorním testu na běžeckém ergometru při 

rychlostech běhu 6-9km/h i při terénním testu běhu rychlostí 11,3km/h. Délka kroku 

otce je při běhu vždy kratší než při stejné rychlosti u dospělého potomka.  

U druhé dvojice musíme hypotézu vyvrátit, při 2 rychlostech z 11 společně naměřených 

rychlostí má starší otec delší krok, než dcera, jedná se o jednu rychlost z laboratorního 

testu 13 km/h a jednu rychlost z terénního testu 12.2 km/h. V těchto rychlostech se 

charakteristika běhu otce výrazně odlišuje od trendu změn měření všech rychlostí. 

Hypotézu 2 je nutné v těchto případech odmítnout 

4.3.3 Hypotéza 3 

Z naměřených dat a grafického vyjádření rozdílu délky kroku při chůzi je znatelné, že 

v obou dvojicích starší otcové mají při chůzi krok kratší.  

U dvojice LT a JT se jedná o rozdíl 6 cm u terénního i laboratorního testu.  

U dvojice MK a JK  se jedná o rozdíl 5 cm u laboratorního testu a 2 cm u terénního 

testu. 

Hypotézu 3 lze v těchto případech potvrdit. 
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4.4 Souhrnné hodnocení výsledků 

Výsledky této práce, která má formu případové studie, nelze zobecňovat jako 

směrodatné pro všechny rodinné dvojice otců a potomků. Nálezy testovaných dvojic 

však mají podobný charakter, i přes odlišnou pohybovou anamnézu. Předpokládám 

tedy, že dědičnost v otcovské linii má na pohybový projev testovaných rozhodující vliv. 

Závěrem výsledkové části uvádíme statistický souhrn námi získaných dat. Tato data 

vycházejí z 2D kinematické analýzy charakteristik chůze a běhu a terénních testů chůze 

a běhu u výše uvedených čtyř jednotlivců. V diplomové práci jsme využili základních 

statistických výpočtů, a to výpočtů aritmetického průměru (x), směrodatné odchylky 

(SD), variačního rozpětí (R), maxima (Xmax) a minima (Xmin).  

Odděleně budeme popisovat délku kroku a frekvenci chůze a běhu 

 

Rodinná dvojice LT a JT 

Délka kroku  
 
Tabulka č. 18 Statistický souhrn získaných dat dvojice otec a syn délka kroku (m) LT a JT.  
rychlost X SD XD R Xmin Xmax 
chůze 5km/h 0,75   0,06 0,72 0,78 
terénní test  
chůze 6,48 km/h 

0,92   0,06 0,89 0,95 

chůze 0,83 0,10 0,08 0,23 0,72 0,95 
běh 6km/h 0,66   0,11 0,61 0,72 
běh 7km/h 0,77   0,13 0,71 0,84 
běh 8km/h 0,86   0,14 0,79 0,93 
běh 9 km/h 0,95   0,19 0,86 1,05 
terénní test běh 
11,32 km/h 

1,11   0,25 0,99 1,24 

běh 0,87 0,15 0,13 0,63 0,61 1,24 
 

Frekvence chůze a běhu  
 
Tabulka č. 19 Statistický souhrn získaných dat dvojice otec a syn frekvence běhu (kroky za minutu) - LT a JT.  
rychlost X SD XD R Xmin Xmax 
běh 6km/h 150,82   23,93 138,89 162,82 
běh 7km/h 152,21   25,69 139,37 165,06 
běh 8km/h 156,09   26,79 142,69 169,48 
běh 9 km/h 158,43   30,46 143,20 173,66 
terénní test běh 
11,32 km/h 

170,77   38,43 150,79 189,22 

běh 157,66 7,09 5,54 50,33 138,89 189,22 
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Rodinná dvojice MK a JK 

Délka kroku  

Tabulka č. 20 Statistický souhrn získaných dat dvojice otec a syn délka kroku (m)- JK a MK 

rychlost X SD XD R Xmin Xmax 
chůze 5km/h 0,65   0,02 0,64 0,66 
terénní test  chůze 
6,58 km/h 

0,83   0,07 0,79 0,86 

Chůze  celkově 0,74 0,09 0,09 0,22 0,64 0,86 
běh 6km/h 0,62   0,06 0,59 0,65 
běh 7km/h 0,70   0,03 0,69 0,72 
běh 8km/h 0,78   0,03 0,77 0,80 
běh 9 km/h 0,86   0,03 0,85 0,88 
běh 10km/h 0,94   0,02 0,93 0,95 
běh 11km/h 1,00   0,01 1,00 1,01 
běh 12 km/h 1,07   0,01 1,07 1,08 
terénní test běh 
12,26 km/h 

1,15   0,06 1,12 1,18 

běh 13km/h 1,14   0,01 1,14 1,15 
běh 14km/h 1,23   0,02 1,22 1,24 
běh 15 km/h 1,32   0,02 1,31 1,33 
Běh celkově 0,98 0,21 0,18 0,74 0,59 1,33 
 

Frekvence chůze a běhu 

Tabulka č. 21 Statistický souhrn získaných dat dvojice otec a syn frekvence běhu (kroky za minutu) - JK a MK 

rychlost X SD XD R Xmin Xmax 
běh 6km/h 162,44   16,01 154,44 170,45 
běh 7km/h 165,03   7,49 161,29 168,78 
běh 8km/h 169,76   4,81 163,36 172,17 
běh 9 km/h 173,49   7,52 169,73 177,25 
běh 10km/h 177,28   5,24 174,67 179,91 
běh 11km/h 182,10   2,77 180,72 183,49 
běh 12 km/h 186,34   1,74 185,47 187,21 
terénní test  
běh 12,26 km/h 

178,59   19,01 168,81 187,82 

běh 13km/h 189,27   1,79 188,38 190,17 
běh 14km/h 189,88   3,01 188,38 191,39 
běh 15 km/h 189,27   1,79 188,38 190,17 
běh 178,49 9,43 8,08 36,95 154,44 191,39 
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5  DISKUSE 

Předmětem diplomové práce bylo především identifikovat rozdíly charakteristiky chůze 

a běhu u dvou somaticky velice podobných rodinných dvojic. Rekreační běžci 

s mnohaletou historií soustavného tréninku a účasti na závodech (běhy mimo dráhu) tři 

muži a jedna žena pro účely diagnostiky absolvovali chůzi a běh v různých rychlostech 

(5-15km*h-1) a za různých podmínek (běžecký ergometr, atletická dráha). Pro vzájemné 

porovnání charakteristiky chůze a běhu byly použity jen záznamy těch rychlostí, které 

absolvovali z rodinné dvojice oba probandi.  

Zde je vhodné zmínit z anamnézy probandů vyplývající fakt, že v rodinné dvojici MK a 

JK je MK nejen o 6 cm vyšší, ale i o 10kg těžší. Markantní rozdíly jsou v délce horních 

končetin, které jsou u JK o 3cm kratší a u velikosti nohy (chodidla). Délka dolních 

končetin se liší o 1cm, což z hlediska naší úrovně měření je zanedbatelné. Rozdíl 

tělesné váhy se promítá do všech kinematických segmentů. Tento rozdíl může 

významně ovlivňovat způsob provedení běhu.  

Na základě hodnocení tělesného složení všech probandů, které je přílohou č. 3, je nutné 

poukázat na rozdíl v aktivní tělesné hmotě probandů JT a LT. Rozdíl se objevuje 

v objemu pasivní hmoty (tuku) jehož množství je u staršího probanda LT více, ale 

významnější je u tohoto probanda nižší množství ICQ a to v objemu 3,6 kg vyjádřeno 

ve svalové hmotě 2,3kg méně než u jeho syna.  

Rodinnou dvojici MK a JK nelze z hlediska tělesného složení porovnávat, z důvodu 

desetikilogramového rozdílu tělesné hmotnosti a 6 cm rozdílu ve výšce.  

 

Dále je vhodné se krátce věnovat podobnosti pohybu probandů. Při výběru probandů 

byl kladen důraz na jejich somatickou podobnost. Největší shoda charakteristik 

lokomoce byla naměřena při chůzi, s rozdílem délky kroku 2 -7 cm. U rodinné dvojice 

LT a JT (tato dvojice dosahovala větší somatické podobnosti) se se zvyšující rychlostí 

lokomoce rozdíly charakteristik zvyšují a to jak v délce kroku, tak ve frekvenci běhu.  

U rodinné dvojice MK a JK, kteří jsou k našemu sledování svými somatickými 

dispozicemi méně vhodní, vykazuje charakteristika lokomoce mnohem větší shodu. 

Měřené charakteristiky pohybového vzorce probandů jsou si velice podobné a nejsou 

významně ovlivněny rychlostí lokomoce. Zde je ale nutné podotknout, že hranice věcné 

významnosti se pohybuje od 0,87% do 7,89% s průměrem 3%, kde průměrná chyba 

měření dosahuje 4,7%.   
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5.1 Zhodnocení frekvence běhu u probandů 

Také v případě zvyšování frekvence běhu při zvyšující se rychlosti běhu nebyl ani u 

jednoho probanda nárůst lineární viz obrázek č. 31. 

 

 
Obrázek č. 31 Grafické vyjádření frekvence běhu (kroky za minutu) probandů při rychlostech 6-18 km/h 

Zobrazení v grafickém pohledu ukazuje výsledky laboratorní testů v rychlostech 

uvedených v celých kilometrech, terénní testy jsou zaokrouhleny pro účely tohoto 

zobrazení na poloviny kilometrů např. 12,5 km*h-1. 

Grafické vyjádření doplňuje tabulka č. 22, kde výsledky z terénních testů jsou 

zvýrazněny červenou barvou.  

Tabulka č. 22 Frekvence kroků probandů (kroky za minutu) při rychlostech 6-18 km/h, červeně terénní testy 

FK za min FK za min Rozdíl  KF za min KF za min Rozdíl  

km/h LT JT  FK  MK JK  FK 

6,0 162 138 24 170 154 16 

7,0 165 139 26 168 161 7 

8,0 169 142 27 172 167 5 

9,0 173 143 30 177 169 8 

10,0   148   179 174 5 

11,0 186 153 34 183 180 3 

11,5 187 155 32       

12,0   155   187 185 2 

12,5 188     173 183 -10 

13,0   158   188 190 -2 

Km / h 
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14,0   161   191 188 3 

14,5   161   184 187   

15,0   165   190 188 2 

16,0   168   195     

17,0   179   197     

17,5   175   195     

18,0   175   198     

 

 

Obrázek č. 32 Detailní grafické vyjádření rozdílů ve frekvenci běhu (kroky za minutu) u rodinných dvojic probandů 
při rychlostech 6-15 km/h 

Na obrázku č. 32 lze pozorovat v detailním vyjádření rozdíly frekvence běhu rodinné 

dvojice LT a JT. Starší s dvojice LT má ve všech pěti společně zaznamenaných 

rychlostech běhu větší frekvenci běhu a to o 23 až 38 kroků za minutu. Se zvyšující se 

rychlostí se zvyšuje rozdíl ve frekvenci kroků za minutu. Toto zjištění odpovídá údajům 

z odborné literatury kde např. Spirduso (1995) popisuje zvýšení frekvence u starších 

osob, jako proband LT, při stejné rychlosti běhu z důvodu zlepšením stability (balance) 

častějším opakováním oporové fáze, frekvence pohybu se tak mění v závislosti na věku 

a na stavu svalových skupin, které pohyb zajišťují. 

 

Rozdíl frekvence běhu u rodinné dvojice MK a JK vykazuje klesající trend od rychlosti 

6 km*h-1 do 11 km*h-1, kdy největší rozdíl o 16 kroků za minutu byl zaznamenán při 

rychlosti 6 km*h-1. Záporný výsledek jsme zaznamenali u rychlostí 12,5 a 13 km*h-1, 

kdy dcera má v určitých rychlostech vyšší frekvenci běhu a následně opět trend rostoucí 

při 14 km*h-1 s opětovným snížením rozdílu při 15 km*h-1 a to o 1,7 kroků za minutu. 
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V průběhu laboratorního testu činil běh na běžeckém ergometru staršímu z rodinné 

dvojice (MK) mnohem menší problémy a byl s největší pravděpodobností schopen 

upravovat charakteristiku běhu pružněji než jeho dospělá dcera (JK). Ráda bych 

podotkla na rozdíl ve frekvenci běhu při terénním testu při rychlosti 12,5 km*h-1, o 10 

kroků za minutu, kdy mladší dcera měla frekvenci běhu vyšší. Tuto výraznou změnu lze 

možná vysvětlit faktem, že starší otec se v tomto případě přizpůsoboval přirozené 

rychlosti běhu své dcery a s největší pravděpodobností neběžel přirozeně. Nevysvětluje 

to však celkový trend snížení, následného zvýšení a opětovného snížení rozdílu 

frekvence běhu u této rodinné dvojice.  

Porovnáme-li stejně jako u délky kroku rozdíly u obou dvojic, lze jen zopakovat, že 

věkový rozdíl probandů v rámci rodinných dvojic není stejný. Rozdíl u rodinné dvojice 

LT a JT vykazuje pouze růst, kdežto u rodinné dvojice MK a JK, jak již bylo výše 

popsáno vykazuje trend kolísavý. 

Změny rychlosti lokomoce provádějí jak mladé osoby, tak osoby starší a to především 

úpravou poměru délky kroku a krokové frekvence. Spirduso (1995) uvádí, že osoby 

starší upravují rychlost především zvýšení frekvence kroků, kdežto mladší dospělí 

jedinci prodloužením kroku. Zvýšení frekvence kroků dle výše uvedené autorky může 

být z důvodu snížené flexibility, zvýšením kontroly nad rovnováhou, což probíhá 

zvýšením poměru dvojité opory k dynamické rovnováze pohybu s oborou pouze jedné 

dolní končetiny.  

5.2 Zhodnocení délky kroku při běhu 

Průběh prodlužování délky kroku při zvyšující se rychlosti běhu nebyl ani u jednoho 

probanda lineární. V případě terénních testů se objevuje snížení frekvence běhu a 

prodloužení kroku v porovnání se stejnou rychlostí na běžeckém ergometru, viz obrázek 

č. 33.  
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Obrázek č. 33 Grafické vyjádření délky kroku (m) probandů při rychlostech 6-18km/h 

 

Na grafickém vyjádření jsou laboratorní testy ve všech případech uvedeny u rychlostí 

v celých kilometrech v hodině, terénní testy jsou zaokrouhleny pro účely tohoto 

zobrazení na poloviny kilometrů např. 12,5 km*h-1. 

Tabulka č. 23 Délka kroku probandů a jejich rozdíl při rychlostech 6-18km*h-1, terénní testy uvedeny červeně 

délka kroku m délka kroku m rozdíl (m) délka kroku m  délka kroku (m) rozdíl (m) 

km/h LT JT   MK JK   

6,0 0,61 0,72 0,11 0,59 0,65 0,06 

7,0 0,71 0,84 0,13 0,69 0,72 0,03 

8,0 0,79 0,93 0,15 0,77 0,80 0,02 

9,0 0,86 1,05 0,18 0,85 0,88 0,04 

10,0   1,12   0,93 0,95 0,03 

11,0 1,01 1,20   1,00 1,01 0,02 

11,5 1,01 1,21 0,20       

12,0   1,29   1,07 1,08 0,01 

12,5 1,10     1,18 1,12 -0,06 

13,0   1,37   1,15 1,14 -0,01 

14,0   1,44   1,22 1,24 0,02 

14,5   1,52   1,28 1,26   

15,0   1,51   1,31 1,33 0,01 

16,0   1,58   1,36     

17,0   1,57   1,43     

17,5   1,68   1,50     

18,0   1,71   1,51     

Km / h 
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Obrázek č. 34 Detailní grafické vyjádření rozdílů v délce kroku (m) rodinných dvojic při rychlostech 6-15 km/h 

 

Na obrázku č. 34 můžeme nalézt grafické vyjádření rozdílů délky kroku rodinné dvojice 

LT a JT. Rozdíl délky kroku je nejmenší při rychlosti běhu 6 km*h-1 a to 11 cm, kdy 

starší z dvojice má krok kratší. Rozdíl se zvětšuje při každé z následujících čtyř 

společně vyhodnocených rychlostí progresivně až do 20 cm při rychlosti 11,3 km*h-1 

naměřené při terénním testu. Diagnostika techniky běhu obou probandů této rodinné 

dvojice rozebraná v kapitole 3.6 poukazuje na rozdíly provedení běhu v mnoha 

oblastech. Na základě hodnocení dle autorů Tvrzík, Škorpil, Soumar (2006), Kněnický a 

kol. (1974) a jiných jsme shledali, že proband LT má výraznou hrudní kyfózu, která 

způsobuje změnu v postavení ramen a jejich nežádoucí flexi vpřed. Běh 

v zaznamenaných rychlostech z laboratorního testu postrádá letovou fázi a v podstatě se 

jedná o rychlou chůzi. Tyto s největší pravděpodobností stářím ovlivněné změny 

vysvětlují zaznamenaný rozdíl v charakteristice běhu.  

Rozdíl délky kroku u rodinné dvojice MK a JK není vždy ve prospěch delšího kroku u 

dospělého potomka. U probanda JK, nacházíme největší rozdíl v délce kroku, kdy krok 

je u dcery delší při rychlosti 6 km*h-1 a to o 6 cm. Otec má krok delší ve dvou 

případech a to o 6 cm a 1 cm v rychlostech 12,2 km*h-1 a 12 km*h-1, kdy první 

z uvedených charakteristik běhu byla zaznamenána při terénním testu a druhá v testu 

laboratorním. Obrázek č. 32 znázorňuje, že rozdíl v délce kroku snižuje, stává se 

záporným a poté se opět zvyšuje. Diagnostika techniky běhu obou probandů této 

rodinné dvojice rozebraná v kapitole 3.6 poukazuje na rozdíly provedení běhu ve dvou 

oblastech. Na základě hodnocení dle autorů Tvrzík, Škorpil, Soumar (2006), Kněnický a 

Km / h 
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kol. (1974) a jiných jsme shledali, že proband JK při zaznamenaných laboratorních 

testech praktikuje běh přes špičku. Tento způsob běhu nebyl praktikován při terénních 

testech. Jednalo se tak o specifický projev spojený s během na běžeckém ergometru. 

Druhým rozdílem je znatelná absence amortizace dopadu (práce kolena), došlap je 

realizován na téměř napnutou dolní končetinu. Tuto charakteristiku nebylo možné 

vyhodnotit pouhým okem v průběhu terénních testů. 

Porovnání rozdílů obou dvojic vůči sobě může poukázat na fakt, že rozdíl v délce kroku 

je menší u dvojic probandů třicetileté dcery a padesátiletého otce a vyšší u probandů 

čtyřicetiletého a sedmdesátiletého. Což může poukazovat na skutečnost, že u mladší 

dvojice MK a JK je věkový rozdíl 24 let mezi probandy a u starší dvojice LT a JT je 

rozdíl 34 let mezi probandy. A zároveň délka kroku u nejstaršího z probandů (74,8 

roků) je s největší pravděpodobností ovlivněna stárnutím nejvíce.  

 

Běžcům seniorům se krátce věnuje Spirduso (1995) a uvádí, že délka kroku při běhu by 

měla být do 60 let stabilní a po tomto věku se zkracovat o 2% v každém dalším roce. 

V tomto případě by u probandů LT a JT délka kroku 1,21m ze společně měřené 

rychlosti 12,3 km*h-1 měla odpovídat zkrácení o 14 x 2% z 1,21 m odpovídající 17 cm 

s očekávanou výslednou délkou kroku pro LT při této rychlosti 1,04 cm. Tento 

předpoklad odpovídá našim shledáním. U rodinné dvojice MK a JK porovnáváme běh 

otce a dcery, kdy oba jsou ve věku do 60 let. A dle Spirsuso (1995) není důvod pro 

odchylky v charakteristice běhu z důvodu stárnutí. Připomínám rozdíl ve výšce 

probandů 6cm a rozdíl v tělesné hmotnosti 10kg. I přes somatickou podobnost obou 

probandů je nutné konstatovat, že porovnáváme dvě různé pohlaví. S na základě svých 

znalostí a dostupné literatury nedokážu zhodnotit, zda rozdíl v délce kroku +/-6 cm ve 

společně porovnávaných rychlostech je výsledkem extrémním nebo standardním. 

Výsledek poukazuje na velkou shodu způsobu provedení lokomoce. 

Dále připomínám velice nízkou hranici věcné významnosti měření u této dvojice, která 

v některých posuzovaných rychlostech lokomoce je nižší než chyba měření, která 

dosahuje 4,7%. 
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5.3 Zhodnocení chůze 

Zvolená rychlost chůze na běžeckém ergometru 5km*h-1 vycházela ze studie týkající se 

přirozené rychlosti chůze dospělých osob ve věku 20-79 let (n 203) dle Bohannon 

(1997). Na základě svého výzkumu definoval přirozenou rychlost chůze pro muže a pro 

ženy dle decennia. Pro naše probandy pro ženy v třetím decenniu 141,5cm za sekundu, 

odpovídající 5km*h-1, pro muže ve čtvrtém decenniu 146,2 cm za sekundu, pro nás lépe 

pochopitelné jako 5km*h-1, pro muže v pátém decenniu 139 cm za sekundu, 

odpovídající 5km*h-1, a pro muže v sedmém decenniu 133 cm za sekundu odpovídající 

4,7km*h-1. Všichni probandi na běžeckém ergometru tuto rychlost po zapracování 

zvládli. Zvolenou rychlost pro úvodní test chůze, 5km*h-1, lze proto hodnotit jako 

vhodnou pro všechny účastníky.  

Bohannon (1997) dále uvádí trend, kdy starší osoby při maximální rychlosti chůze jdou 

vždy pomaleji, než osoby mladší. Naším zadáním u terénního testu bylo ujít přirozenou 

rychlou chůzí 400m na atletické dráze. Vzhledem k tomu, že porovnávat charakteristiku 

chůze u dvou osob je snazší pokud se pohybují stejnou rychlostí, omezili jsme rychlost 

mladších probandů tím, že se museli přizpůsobit rychlosti chůze svých otců.  

V první rodinné dvojici LT a JK (74,8 a 40,2 roků) dosáhli 6,5 km*h-1.  

V druhé rodinné dvojici MK a JK (53,7 a 35,5 roků) dosáhli 6,5 km*h-1.  

Dosaženou rychlost probandů lze tak vyhodnotit jako přiměřenou k jejich věkovým 

možnostem vzhledem k tomu, že se v zadání nejednalo o snahu o dosažení rychlosti 

chůze maximální. Pro porovnání se studií Bohannon (1997), maximální rychlost chůze 

osob sedmém i pátém decenniu uvádí 7,4 km*h-1. 

Jak již bylo uvedeno, délka kroku se u první dvojice (LT a JT) lišila u laboratorního i u 

terénního testu chůze o 6 cm; LT, starší proband měl krok kratší.  

U druhé dvojice měl starší z dvojice MK krok také kratší v obou případech tj., jak 

v laboratorním, tak v terénním testu chůze a to o 5 cm v prvním případě a 2 cm 

v případě druhém.  

Třetí hypotéza, že starší osoby z rodinných dvojic budou mít při chůzi kratší krok tak 

byla potvrzena. Shledané výsledky odpovídají informacím v odborné literatuře. 
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6  ZÁVĚR  

Pomocí evaluace 2D záznamu kritických bodů chůze a běhu a terénního měření jsme 

došli k následujícím závěrům. 

 

Hypotéza 1,  

nebyla potvrzena, předpokládala u starších z dvojic vyšší frekvenci kroků při běhu 

stejnou rychlostí.  

Hypotéza 2,  

nebyla potvrzena, předpokládala, že starší otcové budou mít při běhu stejnou rychlostí 

kratší krok než jejich dospělí potomci.  

Hypotéza 3,  

byla potvrzena, starší otcové při chůzi mají kratší krok, než jejich dospělí potomci.  

Rozdíl v provedení pohybu byl zde nejmenší a shoda charakteristiky lokomoce 

geneticky podobných jedinců nejvyšší.  

 

Zjistili jsme tak, že v námi testovaných geneticky podobných rodinných dvojicích, které 

se dlouhodobě věnují pravidelnému běžeckému tréninku, jsou rozdíly běžecké 

charakteristiky (délky kroku a frekvence běhu) větší u starší rodinné dvojice. V obou 

případech u staršího z dvojice byla téměř ve všech případech, naměřena kratší délka 

kroku a zvýšená frekvence běhu. Velikost rozdílu se zvyšuje při zvyšující rychlosti 

lokomoce. S největší pravděpodobností trend zkracování délky kroku a zvyšování 

frekvence běhu pokračuje do vysokého věku, kde se přidává také celkové zpomalení 

lokomoce.  

U druhé, mladší testované dvojice běžců se projevuje s největší pravděpodobností 

geneticky podmíněná shoda charakteristik běhu, kde chyba měření téměř překrývá 

hranici významnosti změřených proměnných.  



76 

 

Bylo by jistě zajímavé podrobit stejnému měření více rodinných dvojic běžců. Určující 

pro vývoj charakteristiky běhu v průběhu stárnutí by však byla longitudinální studie 

běžců. 

Limity práce 

Výsledky této práce, která má formu případové studie, nelze zobecňovat jako 

směrodatné pro všechny rodinné dvojice otců a potomků a to, ani pokud se dlouhodobě 

věnují běhu. Dědičnost v otcovské linii nebyla v rámci této práci zkoumána. Výsledky 

by bylo vhodné také porovnat se somaticky podobnými jedinci prokazatelně odlišné 

genetické linie s podobnou pohybovou anamnézou.  
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