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ABSTRAKT      

AUTOR PRÁCE:         Bc. Eva Babicová 

VEDOUCÍ PRÁCE:  Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA    

                   

Název:            Možnosti využití přístroje Myotest pro hodnocení techniky běhu 

 

Cíle:  Cílem této práce je provést pilotní ověření možností přístroje Myotest a 

na základě získaných výsledků a prostudovaných materiálů zhodnotit 

možnosti jeho praktického využití pro hodnocení techniky běhu. 

 

Metody:  Diplomová práce má charakter seznamovací studie. V práci je použito 

rešerše dostupné literatury zabývající se danou problematikou a 

přístrojem Myotest. Následně bylo provedeno terénní měření, kterým 

byla data získaná rešerší literatury ověřena.  

 

Výsledky:  Výsledky byly zpracovány pomocí programu MS Excel a analýzou 

naměřených výsledků byly stanoveny možnosti využití přístroje pro 

praxi. Přístrojem Myotest PRO je možné analyzovat parametry techniky 

běhu, např. rychlost, délku a frekvenci kroku, vertikální pohyb těžiště, 

úhel vzletu a dopadu, reaktivitu či pravidelnost běžeckého kroku. 

Výsledky jsou zařízením vyhodnoceny jako průměrné hodnoty 

testovaného úseku. Na základě analyzovaných parametrů techniky běhu 

bylo možné odlišit běžce různých výkonnostních úrovní. Vzhledem k 

malému počtu testovaných probandů není možné zobecňovat výsledky na 

širší populaci. 
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ABSTRACT 

NAME OF THE AUTHOR:   Bc. Eva Babicová 

SUPERVISIOR:                     Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA    

 

Title: Possibilities of using the Myotest for the evaluation of the running 

technique 

 

Objectives:   The aim of this work is to do pilot study of Myotest device and on the 

basis of the results obtained and analyzed materials is used to determine 

the possibility of the practical uses of the Myotest for evaluating the 

running technique. 

 

Methods:  This thesis is its character a pilot study. We used literature search 

literature dedicated to technique of run and device Myotest. These 

information were used to determine the parameters of technique, which 

can used to evaluate running technique. Subsequently, field 

measurements were performed, which confirmed and verified data 

obtained from the research literature. 

  

Results:        The results were processed using MS Excel. Using an analysis of the 

measured results have determined the possibility of practical use of the 

device. With Myotest PRO instrument, it is possible to analyze the 

parameters of the running technique, such as speed, stride length and 

frequency, the vertical movement of the center of gravity, takeoff angle 

and impact, and reactivity or regularity of stride. Device results are 

evaluated using average values of the test section. On the basis of the 

analyzed parameters running technique it is possible to distinguish 

runners of different performance levels. Given the small number of test it 

is not possible to generalize the results to the wider population. 

 

Keywords:     analysis, running step, Myotest, software, triathlon, running technique  
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1 RM Maximum - Odhad maximálního zatížení v kg 

ANP Anaerobní práh 

CMJ Countermovement Jump - Skok z protipohybu 

EMG Elektromyografie 

F. max Maximum force - Hodnoty zátěže pro trénink maximální síly. 

Hyp. Hypertrophy - Hodnota zátěže pro nárůst svalové hmoty 

MT  Přístroj Myotest 

MT PRO Přístroj Myotest PRO 

MT RUN Přístroj Myotest RUN 

P. max Power maximum - Maximální výkon dosažený za ideálního zatížení 

PF Power - force - Hodnota zátěže pro rozvoj silové vytrvalosti 

PV Power - velocity  - Hodnota zátěže pro rozvoj rychlostní vytrvalosti 

SD Směrodatná odchylka 

SFmax Maximální srdeční frevence 

SJ Squat Jump - Skok bez protipohybu 

T. of contact Time of contact - Doba kontaktu 

TT Triatlon 

V Velocity - Hodnota závaží pro trénink rychlosti 

VO2 Spotřeba kyslíku 
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1.  Úvod 

Triatlon je vytrvalostní víceboj, který se skládá ze tří disciplín: plavání, 

cyklistiky a běhu. Mohutná expanze triatlonu byla korunována roku 2000, kdy byl 

triatlon zařazen do programu letních olympijských her. Determinanty sportovního 

výkonu v triatlonu se zabývala řada mnoho autorů, ať již na úrovni jednotlivých 

disciplín, či na základě analýzy výkonu v závodě. Z těchto determinantů je tvořen 

model talentovanosti v triatlonu. Celkový výsledek triatlonu podle nejedné studie 

nejvíce ovlivnil běh. 

Běh samotný je v současné době mezi širokou veřejností velice populární. A 

není se čemu divit. Možnost jít si zaběhat má úplně každý. Některý běžec dává přednost 

běhu v brzkých ranních hodinách v centru velkoměsta, jiný má běh jako společenskou 

akci, další se během snaží překonat sám sebe a připravit se na některý z mnoha závodů 

pro veřejnost, které jsou hojně pořádány doslova po celém světě. Co všechny běžce 

spojuje? To, že se věnují pohybové činnosti, která je jednou z nejpřirozenějších, 

nejlevnějších a nejdostupnějších aktivit. Tato velice lichotivá charakteristika běhu 

samozřejmě není bez reakce: s nárůstem počtu běžců, kteří jsou ochotní do své vášně 

investovat, roste i množství služeb a zboží, které je běžcům ze všech stran nabízeno. 

Pravdivost tvrzení lze prokázat narůstajícím počtem závodů a počtu účastníků, kteří se 

jich zúčastňují. Příkladem tohoto celosvětového trendu by mohl být počet závodů a 

závodníků seriálu PIM (Prague International Marathon), jehož závodů se na území 

České republiky zúčastňuje největší množství běžců. Prvního ročníku Pražského 

mezinárodního maratonu v roce 1995 se zúčastnilo téměř 1000 lidí, v roce 2005 to bylo 

již 4000 běžců a v roce 2012 byla kapacita omezena na 9 500 startovních čísel. V roce 

1996 vznikl Mattoni Grand Prix původně s tratí 3 km, později byl prodloužen na 5 km 

pro ženy a 10 km pro muže. Dlouho na sebe nenechal čekat ½maraton, který se běhá od 

roku 1999. Největší „boom“ nastal roku 2012, kdy byla spuštěna běžecká liga 

RunCzech a byly přidány další čtyři ½maratony v krajských městech. Celkem se v roce 

2012 zúčastnilo přes 34 000 běžců (Runczech.com [online]). Kapacita závodů v Praze 

je již několik let navyšována a i přesto dochází k vyprodání startovních čísel dlouho 

před termínem závodu. Např. startovní čísla na Pražský maraton 2014 byla vyprodána 

již tři měsíce před jeho startem. Běžce neodradí ani každoroční zdražování startovného. 

Tento fenomén není jen doménou České republiky, ale podobný trend můžeme sledovat 
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v celém světě. A proto dnes existuje široká nabídka nejen sportovního oblečení a obuvi 

nejrůznějších vlastností, speciálních nápojů a doplňků stravy, ale rozvíjí se i cestovní 

ruch zaměřený na sportovní akce, rozšiřuje se nabídka osobních trenérů a sportovních 

serverů, či se vyvíjí nové přístroje na měření nejrůznějších charakteristik běžecké 

lokomoce a odezvy vnitřního prostředí běžce. Úměrně tomu narůstá i množství prací a 

výzkumů, které se těmito produkty zabývají.  

Tento výše naznačený řetězec je přirozený a žádoucí. Se zvyšující se 

poptávkou stoupá i nabídka. V této dnes široké, mnohdy nepřehledné nabídce 

laboratorních i terénních přístrojů pro hodnocení běžeckých charakteristik i mě jeden 

přístroj, na první pohled odlišný od ostatních, zaujal. Jedná se o přístroj Myotest (MT), 

a protože je na našem trhu poměrně nový a neznámý, rozhodla jsem se pro jeho popis a 

ověření. Ráda bych zjistila možnosti jeho využití a možný přínos v běžeckém a posléze 

triatlonovém tréninku.  

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část shrnuje 

poznatky z oblasti techniky běhu a seznamuje nás s přístrojem Myotest, který mj. slouží 

k analýze parametrů techniky běhu. Část praktická obsahuje pilotní studii zaměřenou na 

testování možností využití přístrojů Myotest v praxi. 
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2.  Teoretická východiska práce 

2.1  Běh 

Běh je přirozeným způsobem lokomoce člověka. Jedná se o cyklický pohyb, 

při kterém dochází k střídání letové a oporové fáze. Snahou je, aby byl běžecký pohyb 

přirozený, automatický a co nejvíce ekonomický. Optimální provedení je tedy, pokud se 

maximální výkon realizuje s minimálním vynaložením síly a s co nejmenším 

opotřebením pohybového aparátu (Formánek & Horčic, 2003).  

 

2.1.1  Biomechanika běhu 

Z biomechanického hlediska je běh činnost, při které je cílem překonat 

určitou vzdálenost co nejrychleji. Za tímto účelem je nutné se pohybovat co 

nejekonomičtěji a šetřit co nejvíce s energií. Ekonomika pohybu a schopnost nahrazovat 

energetické výdaje již v průběhu výkonu má na výsledek veliký vliv, obzvláště jedná-li 

se o běžecký výkon v triatlonu. 

Běžecký pohyb je ovlivněn jak silami vnitřními, tak vnějšími. Mezi vnitřní 

síly patří síla svalová, která provádí postupně extenzi v kloubu kyčelním, kolenním a 

hlezenním, či energie svalového napětí. Tyto síly ovlivňují běh v oporové fázi, nikoliv 

však ve fázi letové. Vnější síly působící na běh jsou např. gravitační či reakční síla 

podložky. Gravitační moment je podle výzkumu Romanova a Fletchera (2007) 

považován za hlavní hybnou sílu běhu, protože tělo při něm padá směrem vpřed. 

Gravitace je považována za největší propulzní sílu při běhu. Výsledná hnací síla je při 

běhu získána složením odrazu (svalová síla) se setrvačností a váhou běžcova těla 

(gravitační síla). 

Aby bylo sil co nejlépe využito, je třeba dodržet následující předpoklady 

(Kněnický a kol., 1974): 

 Podložka musí být tak pevná, aby reakční složka hnací síly byla rušena. 

 Výsledný vektor odrazové síly má směřovat co nejblíže k těžišti těla. Působením 

mimo těžiště je tělu udělován rotační impuls, o jehož účinnost je zmenšena 

výsledná hnací síla. 
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 Důležitý je úhel odrazu, který svírá spojnice místa odrazu a těžiště s podložkou, a 

dále úhel vzletu, pod kterým se dostává těžiště těla do letové fáze. Je-li úhel vzletu 

příliš velký, dochází ke značným vertikálním výchylkám těžiště a tím k neúplnému 

využití hnacích sil. 

 Nepříznivý vliv na rychlost běhu mají i výchylky horizontální, které vznikají, je-li 

těžiště stranou od roviny běhu, nebo působí-li odraz stranou od těžiště. 

 V letu se tělo pohybuje setrvačností - k určité ztrátě rychlosti dochází pouze 

odporem vzduchu. K velké ztrátě však může dojít v okamžiku dokroku. Jakmile 

dokročí švihová noha na zem, váha celého těla, zvětšena setrvačnou silou, vyvolá 

v místě dokroku veliký tlak na podložku ve směru spojnice těžiště - místo dokroku. 

Současně s tím vznikne stejně velká síla působící opačným směrem, která svým 

účinkem snižuje setrvačný pohyb těla. 

Nedávné studie, které se zabývaly vztahem mezi běžeckou mechanikou a 

ekonomikou, ukazují, že mnohé biomechanické faktory mají vztah k ekonomice běhu. 

Mnohé se týkají bérce a nohy v oporové fázi běhu. Patří mezi ně úhlová rychlost během 

odvíjení chodidla při odrazu, nízké maximum reakční síly podložky, efektivní využití 

„předpětí“, kontaktní doba s podložkou, úhel bérce při dopadu na patu, poloha nohy při 

došlapu a horizontální rychlost paty při odvíjení chodidla během odrazu (Kyrolainen, 

Belli & Komi, 2001; McCann & Higginson, 2008; Saunders et al., 2004). 

 

2.1.1.1  Běžecký cyklus 

Běh je cyklický pohyb, při němž se střídají fáze letu a fáze opory. Proto by se 

dal běh také charakterizovat jako rytmická soustava skoků. Letovou fázi dělíme podle 

polohy dolní končetiny na dvě části - přední a zadní. Zadní začíná opuštěním podložky 

odrazovou nohou, která se začíná ohýbat v kolenním kloubu, a bérec se skládá pod 

stehno. V přední letové fázi se současně nachází noha švihová, která se natahuje 

v kolenním kloubu, a aktivním vykývnutím bérce se připravuje na ukončení letové fáze 

dokrokem.  Podobně dělíme i oporovou fázi na přední a zadní, neboli dokrok a odraz, 

které jsou od sebe odděleny přechodem těžiště nad místem opory. Pohybu nohou 

odpovídá pohyb paží, který je opačného směru. Paže se pohybují podle těla, flexi 

v kyčelním kloubu odpovídá na stejné straně extenze v ramenním kloubu. Úhel v lokti 
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se vpředu mírně přivírá, vzadu otevírá. Vytáčením ramenní osy proti rotaci osy pánevní 

se dostává přední ruka s předloktím mírně dovnitř a snižují tak horizontální výkyvy 

těžiště (Formánek & Horčic, 2003). 

 Oporová fáze 

Oporová fáze začíná prvním kontaktem chodidla s podložkou a je ukončena 

odvinutím nohy od podložky, tělo se zvedá vzhůru. V této fázi jsou nejvíce zapojeny 

musculus soleus a musculus gasrcnemismus. S rostoucí rychlostí běhu se oporová fáze 

zkracuje (Velé, 2006). 

 Ve fázi dokroku (amortizační fáze) před svislou těžnicí je třeba zajistit 

amortizaci dopadu měkkým převalením přes vnější stranu chodidla. Následně je 

postupným přenesením hmotnosti na celou plochu chodidla dosaženo stabilní polohy 

těla a optimálního předpětí svalů pro následný odraz. Fáze je zakončena převalením 

nohy přes palcovou stranu chodidla a prudkou extenzí je vykonán odraz. Tato tzv. 

„dvojitá práce kotníku“ (dorzální a následná plantární flexe v hlezenním kloubu) je 

charakteristická pro švihový způsob běhu. Správné provedení výrazně ovlivňuje 

ekonomiku a efektivitu běhu. Druhá noha v okamžiku odrazu aktivně pracuje, švihá 

stehnem vpřed a kolenem vzhůru, a tím dochází k vytočení osy pánevní do směru běhu 

(Formánek & Horčic, 2003). 

 Letová fáze 

Letová fáze začíná odvinutím prstů a je ukončena prvním kontaktem nohy 

s podložkou. Fáze letu je výsledkem odrazu, tělo se pohybuje setrvačností. Kyvadlový 

pohyb dolních končetin je z větší části aktivní (Velé, 2006). Po opuštění podložky se 

odrazová noha v zadní letové fázi ohýbá v kolenním kloubu a bérec se skládá pod 

stehno. Švihová noha v přední letové fázi se v kolenním kloubu natahuje a pohybem 

bérce se připravuje na dokrok. Rozhodujícím prvkem v druhé letové fázi je aktivní 

klesání stehna vedoucí nohy, která zajišťuje dokrok a zmenšuje brzdící síly (Kučera & 

Truksa, 2000). Důležitými parametry běžeckého výkonu jsou v této fázi úhel odrazu, 

který svírá spojnice místa odrazu a těžiště s podložkou, a úhel vzletu, pod kterým se 

dostává těžiště do letové fáze. Optimální hodnoty jsou podmíněné rychlostí běhu, 

konstitučními zvláštnostmi a aktuální úrovní kondičních schopností. Je-li úhel vzletu 

příliš velký, dochází k významným vertikálním výchylkám těžiště. Průměrné hodnoty 
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dosahují 12 cm, technicky nejlepší běžci ji mohou snížit až na 5 cm. Vlivem střídavých 

odrazů dochází i k horizontálním výchylkám těžiště (Formánek & Horčic, 2003). 

 

2.1.2 Technika běhu 

Kvalitativní stránka pohybu (technika) je nezbytným předpokladem 

efektivního a ekonomického běhu (Kučera & Truksa, 2000). Cílem tréninku je, aby byl 

běžecký pohyb koordinovaný, co možná nejpřirozenější, probíhal automaticky a co 

nejvíce ekonomicky. Běžecký styl (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 (Formánek & Horčic, 2003).  

 Při vytrvalostních běžeckých disciplínách může dojít v průběhu výkonu 

v důsledku svalové únavy ke změnám běžeckého stylu a techniky. Tím dojde ke snížení 

pohybové účinnosti a ekonomiky běhu a následnému snížení výkonu. Běžecká 

„technika“ ovlivňuje ekonomiku běhu, která má zásadní vliv na spotřebu kyslíku (VO2) 

(Saunders et al., 2004).  

V závodě triatlonu je ještě nutné přihlédnou na specifika TT oproti atletice. 

Běžecká část bezprostředně navazuje na cyklistiku a, i když se svaly střídavě zapojují a 

uvolňují v rozdílných pracovních režimech (Neuman & Hottenrott, 2002), dochází 

ke změnám techniky běhu. Cílem triatlonové přípravy je, aby byl závodník schopen 

rychlého a efektivního zapracování optimálního běžeckého stereotypu při respektování 

aktuálního stavu únavy (Formánek & Horčic, 2003). Podle studie z roku 2001 dochází 

po vyčerpávající jízdě na kole k poklesu frekvence kroků a zvýšení délky kroků a doby 

oporové fáze v následném běhu (Hottenrot, Hoos & Sommer, 2001). 

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 je vhodné využívat videokameru, čímž je 

posléze možné na chyby názorně poukázat a průběžně se zaměřovat na jejich 

odstranění. Důležitými body pro hodnocení běžeckého pohybu jsou: 
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 držení hlavy v podélné ose těla 

 vzpřímený trup s mírným nakloněním vpřed 

 uvolněná ramena 

 nápomocná rotace osy pánevní a její synchronizace s protirotací osy ramenní 

 práce paží 

 vytvoření „běžeckého luku“ v momentu odrazu. 

Dosažení správného běžeckého stylu se projevuje koordinací pohybu horních 

a dolních končetin i při vyšších rychlostech běhu, vysokou variabilitou frekvence a 

délky kroku, pružným odrazem směřujícím do těžiště těla, stabilním držením těla i při 

nastávající únavě (Formánek & Horčic, 2003). 

 

2.1.2.1  Efektivita a ekonomika běhu 

Předpokladem efektivního a ekonomického běhu je dobře zvládnutá technika 

běhu. Negativní změny běžecké techniky vedou ke snížení pohybové účinnosti a 

ekonomiky běhu a následně snižují výkon. Byl prokázán vliv techniky na ekonomiku 

běhu, která má zásadní vliv na spotřebu kyslíku (Saunders et al., 2004). Efektivita běhu 

tedy může být vyjádřena jako velikost kyslíkové spotřeby (VO2) při rychlosti běhu 

(ml/kg.min) nebo na uběhnutou vzdálenost (ml/kg.m) či jako vzdálenost uběhnutá na 

objem spotřebovaného kyslíku (m/ml.kg). 

Ekonomika běhu je schopnost udržet rychlost pohybu s minimálním 

energetickým výdejem po co nejdelší dobu (Kučera & Truksa, 2000). Hodnotit ji lze 

pomocí tzv. mechanické účinnosti běhu, účinnosti metabolismu či tělesné stavby. 

 Při hodnocení mechanickou účinností běhu je posuzována úroveň 

metabolické (energetické a kapacitní složky) a mechanické (rychlostní, silové a 

koordinační složky) adaptace ve vzájemném vztahu. Hodnoty mechanické účinnosti se 

při běhu pohybují od 15 % do 35 %, rozdíly tedy mohou být více než dvojnásobné. 

Hodnoty se neliší jen mezi trénovanými a netrénovanými jedinci, ale i v rámci ročního 

tréninkového cyklu. Stanovení mechanické účinnosti dává informaci o vztahu 

mechanické a metabolické adaptace, o tom, zda ke zhoršení či zlepšení došlo změnou 
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vnitřního nebo vnějšího výkonu (Formánek & Horčic, 2003). Metabolické a 

mechanické faktory běžecké ekonomiky se vzájemně ovlivňují. Např. využití 

fyziologické kapacity běžce závisí z velké části na využívání potenciální energie ve 

stažených svalech. Čím vyšší je využívání této nemetabolické energie, tím méně 

metabolické energie je zapotřebí, a tím je lepší běžecká ekonomika (Kučera & Truksa, 

2000). Vzájemný vztah je i mezi běžeckou mechanikou a ekonomikou, Saunders et al. 

(2004) poukazuje, že zlepšením běžecké mechaniky může být snížena VO2. 

Ekonomika běhu závisí především na velikosti mechanické práce vykonané 

v oporové fázi. Může být snižována zmenšováním zpožďovacích a zrychlovacích 

pohybů těla, nebo horizontálních a vertikálních odchylek.  Vysoké mechanické 

účinnosti u vrcholových běžců je dosaženo schopností opakovaně využívat potenciální 

energii nahromaděnou v předem stažených svalech (Bunc, 1990).  Vyšší ztráty 

horizontální rychlosti vznikají v okamžiku dokroku, v tomto okamžiku dochází 

k brždění pohybu při amortizaci dopadu těla běžce na podložku. Správným časovým 

rozložením dokroku lze využít elasticity svalů a jejich schopnosti prodloužení k získání 

nemetabolické energie. Nahromaděná energie ve svalech v podobě předpětí může být 

využita pro aktivní a dynamické dokončení odrazu (Formánek & Horčic, 2003).  

Odchylky od optimální běžecké techniky zhoršují mechanickou účinnost 

běhu, čímž zvyšují energetický výdej a zhoršují ekonomiku běhu. Vyhodnocování 

účinnosti a optimálnosti běžeckých pohybů poskytuje zpětnou vazbu napomáhající 

k osvojení optimálního běžeckého kroku (Kučera & Truksa, 2000).  

Jedním z ukazatelů ekonomiky běhu je vertikální výkyv těžiště. Jeho velikost 

je závislá především na úhlu vzletu a poklesu těžiště těla v amortizační fázi. Průměrný 

vertikální výkyv je 12 cm, špičkoví běžci jsou schopni snížit jeho hodnotu až na 5 cm. 

(Formánek & Horčic, 2003). I pouze malé zvýšení této hodnoty zapříčiní při 

vytrvalostních disciplínách významný rozdíl na celkové energetické spotřebě (Kučera & 

Truksa, 2000). 

Dalším ukazatelem ekonomiky běhu je vnitřní odpor, který lze minimalizovat 

protažením zkráceného svalstva a jejich zahřátím. Odpor vzduchu je nutné regulovat 

předklonem. Nezbytné je, aby odraz směřoval v předozadním směru a pohyby dolních 

končetin byly vedeny v sagitální rovině. Zhoršení běžecké účinnosti je způsobeno také 
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vznikem zpožďovacích sil, pokud se noha při dokroku dotýká podložky před průmětem 

těžiště. To nastává především při běhu „přes patu“. Vzdálenost mezi kontaktem přední 

nohy s podložkou a průmětem těžiště se se zvyšující rychlostí běhu zkracuje. 

V okamžiku, kdy se dostane do místa průmětu těžiště, snižují se omezující silové 

komponenty, které při maximální rychlosti běhu mizí (Velé, 2006).  

Faktory, které výrazně ovlivňují efektivnost a ekonomiku běhu a tím i výkon, 

jsou délka a frekvence kroku. Jejich vzájemný poměr určuje výslednou rychlost běhu. 

Sledování a případně následné ovlivňování těchto dvou složek je jedním z hlavních 

úkolů při osvojování správné techniky běhu. Poměr obou komponent je velice 

individuální a závisí na mnoha faktorech, především na konstitučních předpokladech 

běžce (výška a poměr mezi trupem a délkou dolních končetin), na úrovni motorických 

dovedností, na stavu trénovanosti a na rychlosti běhu. Z hlediska tréninku závisí 

frekvence kroků především na funkci svalů a jejich koordinaci a lze ji tréninkem 

ovlivňovat jen omezeně, zatímco délku kroku lze speciálním běžeckým silovým 

tréninkem ovlivnit poměrně snadno. Optimální poměr mezi oběma složkami je 

předpokladem efektivní a úsporné běžecké techniky (Formánek & Horčic, 2003).  

 

2.1.3  Metodiky analýzy běžecké techniky 

Kvalitativní (koordinační) předpoklady (technika) jsou spolu 

s bioenergetickými (kondičními) předpoklady determinantami ovlivňujícími výkon v 

triatlonu (Horčic, 2004). Analýza běhu je u triatlonistů prováděna nejčastěji laboratorně 

na běžeckém pásu, v případě terénu na atletickém oválu. Dnes jsou ale již běžně 

dostupné i jiné laboratorní a terénní metody. Patří sem metody elektromyografické, 

optické a tenzometrické. V praxi se jednotlivé systémy často kombinují a umožňují tak 

komplexní analýzu techniky běhu. 

Metoda elektromyografie (EMG) je metoda založena na snímání svalové 

aktivity zachycením elektrického děje na membránách svalových buněk. 

Zaznamenávány jsou změny elektrického potenciálu při svalové aktivaci. Ve sportovní 

praxi se většinou jedná o povrchové snímání pomocí elektrod přiložených na vybrané 

snímací body na svalu. Při použití intramuskulární elektromyografie jsou změny 

elektrických potenciálů snímány jehlovými elektrodami zavedenými do svalu, což je při 
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sportovním testování nepraktické a ve většině případů nevhodné. Touto metodou jsou 

získávány informace o zahájení svalové akce, měří se míra zapojení jednotlivých svalů, 

zaznamenává se čas a síla elektrického impulzu. Je tak možné odhalit souhru 

jednotlivých agonistů, antagonistů a synergistů, ale také únavové procesy uvnitř svalů. 

Prostřednictvím elektromyografické analýzy oporové fáze běhu lze získat informace o 

intenzitě a průběhu svalové akce a o sledu zapojování svalových skupin (Biomech, 

1999, [online]). 

Mezi optické metody patří videozáznamy, které jsou vhodné k odstraňování 

odchylek od optimální techniky běhu. Videozáznam umožňuje vytvořit jasnou 

představu o poloze těla, pohybu jednotlivých segmentů, charakteru dokroku i odrazu a 

tím poskytuje zpětnou vazbu. K pořízení záznamu je používáno různých kamer. Mnohé 

kamery a kamerové systémy umožňují pořizovat záznamy v laboratoři, tak v terénních 

podmínkách. Pomocí speciálních softwarových programů je možné provést 2D a 3D 

analýzy. Mezi takové programy patří např. dnes hojně využívaný  Dartfish. Dartfish je 

softwarový produkt umožňující kompletní zpracování videa. Zlepšuje tréninkový proces 

díky možnosti okamžité vizuální zpětné vazby. Umožňuje vytváření detailních 

videoanalýz klíčových momentů pomocí kreslicích nástrojů a textových či audio 

poznámek (Dartfish, 2009, [online]). 

Předním světovým systémem pro poskytování optického záznamu pohybu je 

Qualisys. Qualisys nabízí celou škálu přístrojů, pomůcek a programů. Měřicí systém se 

skládá z přesných rychloběžných kamer a softwaru pro sledování pohybu a analýzu dat. 

Systém využívá odraz infračerveného záření od pasivních nebo aktivních reflexních 

markerů umístěných na těle. Jedná se o technologii, která poskytuje data v reálném 

čase. Softwarové nástroje umožňují výpočty jak základních kinematických veličin jako 

dráha, rychlost, zrychlení a úhlové charakteristiky, tak i komplexní náročné kalkulace. 

Optoelektronický záznam pohybu je ideální pro zkoumání pohybu při tréninku a 

závodních výkonech. U vrcholových sportovců, kteří se pohybují na hranici fyzických 

limitů, poskytuje systém nejen informace pro zlepšení techniky a dosažení lepších 

výsledků, ale umožňuje také pochopit mechanismy zranění a jejich prevenci. Navíc lze 

použít Qualisys systém společně s jinými zařízeními. Společně s EMG lze pořídit 

simultánní záznam pohybu a odpovídající svalové aktivity. Připojením jedné nebo více 
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tenzometrických desek lze provádět výpočty reakční síly, centra tlaku apod. (Qualisys, 

2009, [online]). 

Přístroj Locométrix prezentovali ve své studii Auvinet et al. (2002). Tento 

neinvazivní akcelerometrický systém testovali na 7 běžcích středních tratí. Systém se 

skládá ze záznamového zařízení, počítačového programu a akcelerometrického senzoru 

upevněného nad střed beder pomocí poloelastického pásu. Autory byl zhodnocen jako 

praktický pro hodnocení běžeckého stylu v terénních podmínkách. Přístroj poskytuje po 

odeslání dat do počítače informace o časoprostorových charakteristikách běžcova 

kroku, kterými jsou např. rychlost běhu, délka a frekvence kroku, hnací výkon, spotřeba 

kyslíku, nebo třeba zpětná rázová vlna na klouby dolních končetin (Locometrix, 2014, 

[online]). 

Tenzometrické metody jsou používány pro detekci mechanické interakce 

s podložkou. Pomocí snímání tlakových změn z chodidel je možné přesně určit, jak se 

chová noha během oporové fáze běhu. Prostřednictvím analýzy distribuce tlaku 

vyvíjeného nohou na podložku je možné vytvořit grafické zobrazení zatížení nohy. Tyto 

informace poskytují zpětnou vazbu při snaze o osvojení si optimální běžecké techniky a 

pomáhají diagnostikovat dysbalance v průběhu zatížení, které by mohly vést k poranění. 

Mezi přední výrobce tlakových senzorů, tlakoměrných a dynamoměrných 

zařízení patří společnost Kistler, která nabízí různé typy dynamometrických desek. 

Kromě interakční síly chodidla s podložkou měří také centrum tlaku a vyhodnocuje 

stabilitu při pohybu (Kistler, 2013, [online]). Další tenzometrické zařízení je deska 

Footscan. Tato deska snímá tlaky z chodidel prostřednictvím piezoelektrických krystalů, 

při jejichž deformaci se převádí signál do digitální podoby a v počítači se zobrazuje 

pomocí barevného spektra. Vyšetření zobrazí funkční poruchy v oblasti chodidel, 

oblasti přetížení při stoji i průběh a patologie zátěže. Toto zařízení je využíváno pro 

optimalizaci techniky běhu, prevenci zranění následkem přetížení a pro diagnostiku 

individuálních odchylek tvaru nohy s doporučením vhodného typu obuvi (RSscan, 

2011, [online]). Novou technologií nejen pro testování odpružení bot, ale také 

biomechanických a funkčních vlastností nohy jsou tlakové stélky, které umožňují 

detekci interakce chodidla s podložkou při každé pohybové aktivitě. Jejich výhodou je, 

že se umisťují do obuvi a proto nejsou omezeny počtem kroků. Zařízení pracující na 

tomto principu se nazývá Pedar-X, od společnosti Novel, a umožňuje např. i možnost 
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měřit vliv únavy na změnu tlaků na chodidle (Novel, 2010, [online]). Testování pomocí 

tohoto systému je velice přesné a navíc nenákladné, proto je možné ho využít při 

tréninku různých sportů včetně vytrvalostního běhu. 

 

2.2  Popis přístrojů Myotest  

Přístroje  Myotest jsou produkty švýcarské firmy Acceltec SA. Vývoj 

přístrojů začal v roce 1996 poté, co na Švýcarské univerzitě HES-SO Valais vytvořili 

jednoduchý přenosný systém pro měření svalové síly. Společnost Myotest byla založena 

Patrickem Flactionem v roce 2004 (Myotest, 2011, [online]). Jejím cílem je vytvářet 

technologie umožňující zvýšit výkonnost a zdraví sportovců. Jako první byl na trh 

uveden v roce 2004 Myotest PRO, o 6 let později, v roce 2010, Myotest RUN. V druhé 

polovině roku 2013 byla na trh uvedena inovovaná verze Myotest PRO, Myotest PRO
2
. 

Zásadní změnou bylo rozšíření počtu testů z 8 (silových) na 12 o tzv. modul CARE. 

Tyto čtyři nové testy jsou zaměřeny na obecnou kondici a je možné je měřit v podstatě 

kdekoliv. Jedná se o test flexibility, stability, senzomotorických schopností a síly 

(Myotest, 2011, [online]). Pro účely této práce byl používán původní Myotest PRO, 

který byl plně postačující. 

V současnosti je přes 20 000 uživatelů, kteří trénují a měří s Myotestem. Řadí 

se sem přes 300 sportovních federací, 2 000 fyzioterapeutů a 300 sportovců na 

olympijských hrách. 

 Myotest využívají sportovní federace, národní reprezentace různých sportů, 

sportovní kluby a oddíly. Jsou to např. francouzská rugbyová, basketbalová, plavecká, 

triatlonová a gymnastická federace, novozélandská rugbyová reprezentace, francouzské 

fotbalové kluby Olympique de Marseille, AC Ajaccio, FC Lorient, AS Monaco, 

belgický fotbalový klub RSC Anderlecht, švýcarský fotbalový klub FC Sion, švýcarské 

lyžařské oddíly Ski Valais, Ski-Romand, americký tréninkový program Carmichael 

Training Systems, čínská národní volejbalová reprezentace aj.  

Dále je využíván sportovními lékaři a fyzioterapeuty, např. na klinikách v 

Loèche-les-Bains, Lausanne a Meyrin, švýcarským olympijským lékařským centrem 

Hôpitaux Universitaires de Genève, francouzskými a švýcarskými sportovními 

traumatology a fyzioterapeuty. 
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Myotest je využíván pro výzkum na mnoha univerzitách nejen ve Francii 

(Laboratoire de Biomécanique et de Physiologie (INSEP), Paris; Université de Picardie, 

Amiens; Université de Nice Côte d'Azur, UFRSTAPS Dijon,Centre St-Lazare, 

Beauvais; Cabinet de Recherche et d'Expertise en Sport et Santé (CRESS), Bordeaux), 

ale také v Belgii (Université Libre de Bruxelles), ve Švýcarsku (Filière Physiothérapie - 

Haute Ecole de Santé, Genève), nebo například na Japonské Université d'Hiroshima či 

Čínských Beijing Research Institute of Sport Science a Beijing Sport University.  

Firma Myotest se dělí na tři divize. První, výše popsaná, je Myotest Sport, 

druhou je Myotest Health. Myotest PRO je vyvíjen nejen pro péči o vrcholové 

sportovce, ale jeho modul CARE je určen pro širokou veřejnost, především pro 

kolektivy zaměstnanců, kterým má pomáhat k prevenci v péči o zdraví. (Myotest, 2011, 

[online]). 

Třetím divizí je Myotest Technology, která se zabývá samotným vývojem 

přístroje. Myotest je švýcarská technologie ověřená uznávanými americkými a 

evropskými standardy. Přístroj Myotest zvládne analýzu pohybu technologií na principu 

3D akcelerometru. Tato technologie je chráněna osmi patenty. 

Za posledních 10 let byl již přístroj Myotest několikrát testován a využit 

k odborným studiím a testováním. Při vyhledávání na odborných serverech bylo (k 21. 

3. 2014) nalezeno celkem 56 článků na odkaz Myotest (SPORTDiscus with Full Text 

24x, MEDLINE complete 17x, Academic Search complete 15x).  

Články zobrazené na odkaz Myotest je ovšem nutné omezit na posledních 10 

let (doba od vyvinutí přístroje), čímž se celkový počet článků sníží o 6 z databáze 

MEDLINE complete. Tyto články se věnují jiné problematice se stejným klíčovým 

slovem. Některé z článků se dále vyskytují současně ve dvou či třech databázích. Po 

vyřazení duplicitních článků zbývá celkem 30 článků, které pojednávají o přístroji 

Myotest. Celkem 12 se jich zabývá ověřením reliability a validity přístroje, 18 článků 

používá přístroj pro testování v oblasti tréninku, rehabilitace či rekonvalescence. Za 

zmínění stojí například výzkum Gašiče et al. (2011), kteří testující rozdíly ve výbušné 

síle horních končetin sportovců ve vztahu k jejich sportu, zapojení a pohlaví, nebo 

srovnávací studie uskutečněná na Rumunských univerzitách (Corina et al., 2012), která 

se zabývala srovnání výsledků klasické rehabilitace a speciálních plyometrických 
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cvičení na obnovení rychlosti, síly a výkonu 6 měsíců po meniskektomii spojené 

s rekonstrukcí zkříženého vazu. 

Na odkaz Myotest PRO je vyhledáno 5 článků. Jedná se o články, které již 

byly vyhledány klíčovým slovem Myotest. Nutno podotknout, že všechny nalezené 

články využívají přístroje Myotest PRO. Myotest RUN nalezeno nebylo. Je to tím, že je 

na trhu až od roku 2010 a také proto, že jeho využití je jiné. Na rozdíl od Myotestu 

PRO, který je kontrolním měřicím zařízením, je Myotest RUN spíše „osobním 

trenérem“. Podrobněji budou oba přístroje popsány v následujících kapitolách. 

 

2.2.1  Myotest PRO 

Jedná se o první kapesní zařízení pro měření a optimalizaci svalové 

připravenosti uvedené na světovém trhu. Je konstruován tak, aby splnil požadavky 

sportovců všech výkonnostních úrovní, kteří chtějí zlepšit svůj výkon a sledovat vlastní 

pokroky.  

Jeho hlavní výhodou je možnost biomechanické analýzy uvnitř budovy i 

mimo ni pomocí přístroje velikosti MP3 přehrávače o hmotnosti 58 g (obr. č. 1). Jeho 

ovládání je velice snadné. V jednom přístroji je možné nastavit až 5 uživatelů a uložit 

maximálně 230 testů. Před prvním použitím přístroje je třeba provést počáteční 

konfiguraci. Uživatel nastaví parametry, jako jsou pohlaví, věk, výška, váha, kategorie 

(úroveň trénovanosti) aj. a nastavení uloží. Při dalším testování již stačí jen aktivovat 

správného uživatele. Uživatel může své nastavení měnit. Následuje volba vhodného 

testu a nastavení parametrů (navrhovaná zátěž, váha atd.). Přístroj předkládá několik 

standardizovaných testů a sám definuje a monitoruje kvalitu vykonávaného pohybu. 

Není proto těžké soustředit se na správné provedení testu. Přesné provedení 

vykonávaného pohybu (popsané v přiloženém manuálu a na instruktážním videu) je 

nutné dodržet. Doporučení pro výběr testu podle sportu jsou na webových stránkách 

společnosti Myotest www.myotest.com, kde je možné kontaktovat fitness trenéry 

ohledně doporučení testu. 

 K vyhodnocení přednastavených testů slouží software dodávaný firmou 

Myotest, nebo je možné si zřídit uživatelský účet na www.myotest.com. Analyzační 

software umožňuje sledovat každý sportovní výkon a poskytuje grafické znázornění 
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svalové aktivity prostřednictvím výkonu, síly a rychlosti. K dispozici jsou nástroje pro 

nepřetržité monitorování svalové aktivity. Je možné měřit sílu, délku dotyku s 

podložkou, čas odrazu, bilaterální odchylky atd. Přístroj se připojí pomocí USB 2.0 

k počítači. Není nutná speciální instalace. Poté, co je přístroj počítačem rozpoznán, stačí 

se jen připojit k internetu a na stránkách www.myotest.com kliknout na „my account“. 

Po registraci je možné pomocí nabídek otevírat a ukládat na svůj účet vybrané testy 

(obr. č. 3). Software umožňuje výsledky sledovat a dlouhodobě porovnávat (obr. č. 4). 

Kompletní balení přístroje Myotest PRO obsahuje: kompaktní zařízení 

Myotest PRO, software pro analýzu, připínací pás na tělo pro výskokové testy, klip pro 

přichycení k čince, suché zipy pro přichycení k posilovacím strojům a činkám, USB 

kabel, instruktážní DVD s ukázkovými videoklipy, uživatelský manuál, pouzdro na 

Myotest a příslušenství (obr. č. 2). Jeho cena je 28 300 Kč (Dartfish, 2012 [online]). 

Obrázek 1:  Zařízení MT PRO (Myotest, 2011, [online] )              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Příslušenství MT PRO (Myotest, 2011, [online]) 
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Obrázek 3: Myotest PRO – vyhodnocení testu (Myotest, 2011, [online]) 

 

 

Obrázek 4: Myotest PRO – nastavení uživatele a dlouhodobé srovnání výsledků (Myotest, 2011, [online]) 
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2.2.1.1  Porovnání s dalšími metodami biomechanické analýzy 

Myotest PRO je přístroj, pomocí něhož je možné provádět komplexní 

biomechanickou analýzu. Nabízí možnost analýzy silových a rychlostních schopností 

horních a dolních končetin a také analýzu technických parametrů běhu. 

Analýzu silových schopností lze provádět například pomocí přístroje ACES 

americké firmy Ariel Dynamics, Inc., který umožňuje testování obecné maximální síly a 

silové vytrvalosti vybraných svalových skupin. Test maximální síly svalstva paží, 

ramen a prsních svalů se provádí tlakem na lavičce v lehu (Bench press). Při testu silové 

vytrvalosti vyšetřovaná osoba provádí maximální počet opakování cvičení po dobu 

jedné minuty. Test maximální síly a silové vytrvalosti dolních končetin a hýždí se 

provádí dřepem do sedu na lavičce. Přístroj ACES vyhodnotí maximální sílu [N], index 

síly (max. síla/hmotnost), silovou vytrvalost (opakování/min.), celkovou odvozenou 

práci a průměrnou práci na jedno opakování [N/s].  

Rychlou (odrazovou) sílu dolních končetin lze testovat na dynamometrických 

zařízeních, např. na desce Kistler stejnojmenného výrobce. Vyšetřovaná osoba při testu 

provádí maximální odraz snožmo do vertikálního výskoku. 

Pro testování speciální rychlé a maximální síly lze využít akcelerační 

trenažér. Zařízení umožňuje izolovaně testovat silové schopnosti hlavních svalových 

hlavních svalových skupin dolních končetin a paží (flexe a extenze v hlavních 

kloubech). Hodnotí se nárůst síly v čase, dosažené silové maximum a celkový výkon. 

Pro rychlostně silové disciplíny je vhodné i sledování reakční doby na akustický signál. 

Obsahem základní baterie je 5 testů (CASRI, 2013, [online]). 

Výhodou výše uvedených přístrojů určených k analýze silových schopností 

v porovnání s přístrojem Myotest PRO jsou podrobné výsledky testovaných schopností 

obsahující nejen základní hodnoty, ale i doplňkové parametry výkonu. Je možné se 

zaměřit na konkrétní část testování či na výkon jako celek a součástí výsledků je 

grafické znázornění průběhu testování (ACES), rozložení sil v průběhu kontaktu 

s deskou (Kistler) aj.  

Při porovnání výše uvedených přístrojů určených k testování silových 

schopností s Myotestem PRO lze shrnout, že mezi výhody Myotestu patří: 
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 Velikost přístroje. Jedná o malé přenosné zařízení a testování tak není omezeno 

jen na laboratoř, ale lze ho využít kdykoliv a kdekoliv. 

 Vyhodnocení výsledků. Přístroj je schopen okamžitě poskytnout výsledky 

rychlosti, síly, výkonu, u výskokových testů navíc kontaktní čas s podložkou, 

výšku výskoku a svalový tonus. 

 Pořizovací cena přístroje. Všechny testy jsou prováděny jediným přístrojem. 

 Predikce zátěže a počtu opakování pro trénink rozvoje maximální síly a silové 

vytrvalosti na základě výsledků u testů „profil“. 

 Dlouhodobý vývoj. Možnost pravidelného opakování testování a sledování 

individuálního vývoje schopností. 

 Free „trainer“ otevřený test. Tento test umožňuje měření předem 

nenadefinovaného výkonu. 

Přístroj Myotest má i nedostatky, které lze shrnout do těchto bodů: 

 Poměrně málo prací zabývajících se reliabilitou přístroje pro ověření si správnosti 

měření přístroje. 

 Pouze 7 předem nadefinovaných testů a jeden otevřený test. 

 Pro některé testy potřeba dalších zařízení (např. činka). 

 Softwarově chudý přístroj, neumožňuje další práci s naměřenými daty, pouze 

porovnání hodnot výsledků s předchozími výsledky. 

 

Hlavní předností biomechanické analýzy běhu pomocí zařízení Myotest PRO 

je ve srovnání s ostatními možnými metodami především její jednoduchost. Mezi další 

klady Myotestu bezesporu patří, že je přístroj malý, přenosný, aplikace Runcheck nabízí 

výsledky 14 parametrů ihned po dokončení testu přímo v  přístroji a další (index únavy, 

rizika poranění, efektivnosti či hodnoty asymetrie mezi dolními končetinami) je možné 

získat uložením výsledků do programu. Běžec je schopen provést testování a následnou 

analýzu sám, není potřeba žádné asistence ani speciálních znalostí. K negativům lze 

zařadit, že zařízení s programem není nejlevnější. Dále, že výsledky jsou jen na bázi 

hodnot, a to zprůměrovaných, nelze hodnotit průběh pohybu. Způsob jejich získávání 

není zcela znám a žádné testy reliability pro výsledky aplikace Runcheck doposud 

nebyly uveřejněny. Nedostatečné se nám zdá softwarové vybavení, které nenabízí pro 
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tuto aplikaci možnost data dále zpracovávat či graficky porovnávat výsledky více 

uživatelů. 

Výsledky parametrů techniky běhu lze získat 2D a 3D kinematickými 

analýzami videografického měření (systémy Dartfish, SIMI Motion, Qualisys aj.). 

Jejich pozitiva v porovnání s Myotestem jsou: 

 2D a 3D model pohybu. 

 Analýza jednotlivých částí pohybů i s výrazným odstupem času. 

 Žádný přímý dopad na výkon – analýza je prováděna na obraze, ne na běžci. 

 Možnost měření a analyzování všech pohybů, úhlů, časů, rychlostí a zrychlení atd. 

K negativním stránkám 2D a 3D analyzačních systémů patří náročnost na provedení: 

 Časová (příprava měření a následná analýza) 

 Finanční (kamery, kalibrační systém, software) 

 Technická (práce s kamerami, softwarem) 

 Odborná (zamezení chyb měření, správná interpretace výsledků) (Sebera, Joukal 

& Zvonař, 2007). 

Porovnání s dalšími možnostmi biomechanické analýzy běhu nelze provádět 

natolik komplexně, jelikož další měřicí zařízení mají užší uplatnění. Jedná se například 

o tenzometrické systémy – desky (Kistler) a podložky (Footscan), které podrobně 

analyzují interakci chodidla s podložkou (reakční síly, kontaktní doba, 2D a 3D 

zobrazení tlaku, asymetrie rozložení sil atd.). Výhodou těchto přístrojů je specializované 

měření charakteristik oporové fáze, nevýhodou je nekomplexnost a vysoké pořizovací 

náklady. 

Praktičtějším je z oblasti tenzometrie využití tlakového systému firmy Novel 

- Pedar-X, který se skládá ze stélek umístěných do bot, záznamového zařízení 

připevněného k pasu vyšetřovaného a softwaru pro vyhodnocení dat. Tímto zařízením 

lze měřit během pohybové aktivity a umožňuje zaznamenat, vyhodnotit a zobrazit tlak 

ve 2D a 3D, číselně či izobary, vytvořit animace průběhu oporové fáze, zobrazit centra 

tlaků a jeho dynamiky, provést časovou analýzu kroku aj. Analyzovat lze kterýkoliv 

krok či kroky. Rozšířit oblast testování je možné připojením dalších systémů, např. 
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EMG nebo videografických systémů. Nevýhodou je opět finanční, technická a časová 

náročnost. 

2.2.1.2 Přehled testů nabízených Myotestem PRO 

Přístroj Myotest PRO nabízí 8 testů. Z testů je 7 přesně definovaných a 8. test 

je testem otevřeným, který za předpokladu určité míry znalostí umožňuje měření všech 

typů pohybů. 

 Bench press 

 Half-squat 

 Skok – plyometrie 

 Skok – CMJ 

 Skok – SJ 

 Bench press profil 

 Half-squat profil 

 Free „trainer“ otevřený test. Podrobnější popis testů viz níže. 

 

K přístroji je dodáván manuál v anglickém a francouzském jazyce, všechny 

informace jsou také dostupné na webových stránkách www.myotest.com. Následující 

informace k testům jsou získány překladem manuálu (Myotest, 2008) a uživatelskou 

znalostí přístroje. 

   Všechny testy mají shodné obecné požadavky pro dosažení optimálních 

výsledků. Tyto požadavky a pokyny k provedení je třeba dodržet: 

1) Kvalita provedení testu. Test musí být proveden podle instrukcí. S vykonávaným 

pohybem je třeba se přesně seznámit (popis, instruktážní DVD), několikrát si ho 

vyzkoušet nanečisto bez Myotestu, poté s přístrojem bez uložení výsledků, aby došlo 

k porozumění nastaveného pípání a načasování pohybů. Poté je možné vykonat test. 

2) Rozcvičení. Před provedením testování je nutné dobře se rozcvičit, poté si 2 - 3 

minut odpočinout. Následuje provedení testových pohybů nanečisto. Test se doporučuje 

provádět za normálních podmínek únavy - nejlépe ihned po rozcvičení. Příklad 

rozcvičení:  5-10 minut zahřátí na rotopedu nebo běhátku v mírné intenzitě. Dále 

vykonat cviky na protažení a aktivaci kloubních spojení a svalů trupu a končetin 
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v dostatečném počtu opakování. Následně opakovat pohyb, který bude testován, 

způsobem: 

2x 5 opakování za mírné intenzity (s lehkým závažím u testů se zátěží) 

2x 5 opakování za střední intenzity (s lehkým závažím u testů se zátěží) 

2x 3 opakování za vysoké intenzity (se středním závažím testů se zátěží). 

Mezi cvičeními je interval odpočinku jedna minuta, po rozcvičení tři minuty s přípravou 

na test. Poté zahájíme test.  

3) Průběh testu.  

 Před zahájením testu připravíme náčiní a přístroj Myotest. 

 Rozcvičení a seznámení s cviky testu naprázdno podle pokynů (viz. výše 2. 

Rozcvičení). 

 Pomocí tlačítka „ON/OFF“ zapneme Myotest, dokud se neobjeví logo. 

 Zvolíme test a u testů s činkou zkontrolujeme, zda míra zátěže odpovídá tréninkové 

úrovni podle tabulky: 

Tabulka č. 1: Míra zátěže dle tréninkové úrovně  

1. Amatér Zátěžový trénink zahajuje po odmlce 

2. Pokročilý Zátěžový trénink absolvuje 2-3krát do týdne 

3. Expert Elitní atlet zvyklý na trénink se závažím 

 

 Test je ukončován dvojitým zapípáním. 

4) Chyby: Chyby v testu jsou signalizovány zvukovým signálem (hluboké zapípání). 

Myotest toleruje 2 chyby, poté test sám zastaví, aby nedošlo k znehodnocení výsledků. 

Pohyby je nutné provádět energicky, aby je mohl přístroj jasně detekovat. 

Uvedené pokyny jsou shodné pro všechny testy, konkrétní pokyny k testům 

jsou uvedeny v následujícím popisu jednotlivých testů. 

5) Výsledky: Výsledky je po přihlášení možno ukládat na www.myotest.com, kde je 

lze porovnávat s ostatními sportovci a elitními atlety. 
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Export dat je velice jednoduchý. Přístroj připojíme pomocí USB kabelu 

k počítači. Po otevření softwaru či přihlášení se na uživatelský účet vybereme z nabídky 

nahrát testy („load tests“-„upload a file“), vybereme uživatele a nahrajeme všechny 

testy („save all tests“), nebo jen vybrané, které označíme („save selected tests“). Poté si 

již můžeme prohlížet v nabídce „my results“ výsledky vybraných testů. Výsledky jsou 

zaneseny v grafech, takže ihned vidíme dlouhodobý vývoj jednotlivých parametrů podle 

tvaru grafu. Výsledky je možné si vytisknout. V nabídce je také možnost vytvořit si 

skupinu a přidat kontakty, se kterými je možné sdílet výsledky. 

 

1. BENCH PRESS 

Cíle testu: Tradiční test výkonnosti horních končetin (výkon - síla - rychlost), zejména 

prsního svalu a tricepsu. 

Provedení: 5 opakování s cílem dosažení maximální rychlosti. 

Tabulka č. 2: Míra zátěže dle tréninkové úrovně pro cvičení Bench press 

 

 

 

 

 

Náčiní: Volná nebo zajišťovaná vzpěračská činka. MT umístit na činku poblíž ruky. 

Průběh testu: 

1. Zapněte Myotest, zvolte test, nastavte zátěž. 

2. Připevněte Myotestu na činku, stiskněte „ENTER“. 

3. Položte se na lavici a zvedněte činku. Na dlouhé pípnutí činku spusťte k hrudi, 

setrvejte nehybně v této poloze. 

4. Na krátké zapípání zvedněte činku maximální rychlostí, opět setrvejte do dlouhého 

pípnutí. Po něm paže opět ohněte.  

5. Opakujte 5x dokud není test dvojitým zapípáním ukončen. 

Zatížení Žena Muž 

Amatér 1 10 kg 20 kg 

Pokročilý 2 20 kg 30 kg 

Expert 3 30 kg 40 kg 
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Chyby: Pohyby je nutné provádět v souladu se zvukovými signály, během prodlev 

zůstaňte nehybní. Zvedání činky vykonávejte bez protipohybu. MT musí být ve svislé 

poloze. 

Výsledky: Výsledky se zobrazí na displeji. Ukazují průměr ze tří nejlepších opakování. 

Šipky ukazují porovnání s průměrem z posledních tří testů.  

Obr. č. 5: Nákres cvičení Bench press a tabulky výsledků (Myotest. Quick start guide-english, 2008) 

 

 

 

 

 

 

Pozn.:  

Power = výkon [W] – schopnost vytvářet mechanickou en. v průběhu času. 

Force = síla [N] – schopnost produkovat dynamiku během impulsu. 

Velocity = rychlost [cm/s] – čím větší impuls, tím vyšší rychlost. 

 

2. HALF-SQUAT 

Cíle testu: Měření zdokonalení výkonu dolních končetin (výkon - síla - rychlost). 

Provedení: 5 opakování s cílem dosažení maximální rychlosti. 

Tabulka č. 3: Míra zátěže dle tréninkového zatížení pro cvičení Half - squat 

 

 

 

 

 

Náčiní: Volná nebo zajišťovaná vzpěračská činka. Myotest umístit svisle na činku mezi 

hlavu a ruku. 

 

Zatížení Žena Muž 

Amatér 1 20 kg 30 kg 

Pokročilý 2 40 kg 60 kg 

Expert 3 60 kg 90 kg 
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Průběh testu:  

1. Zapněte Myotest, zvolte test, nastavte zátěž. 

2. Připevněte Myotestu na činku, stiskněte „ENTER“. 

3. Zaujměte postoj, položte si činku na ramena, stůjte nehybně. 

4. Na dlouhé zapípání - podřep (úhel v kolenech = 90°), stabilizovat činku. 

5. Na krátké zapípání - vyskočte bez protipohybu a za pevného držení činky co 

nejvýše, nohama dopadněte hladce a pevně. Zaujměte postoj v podřepu.  

6. Opakujte 5x dokud není test dvojitým zapípáním ukončen. 

Chyby: Pohyby je nutné provádět v souladu se zvukovými signály, během prodlev 

zůstaňte nehybní. Pohyby provádějte bez protipohybu. Myotest musí být ve svislé 

poloze. 

Výsledky: Výsledky se zobrazí na displeji. Ukazují průměr ze tří nejlepších opakování. 

Šipky ukazují porovnání s průměrem z posledních tří testů.  

Obr. č. 6: Nákres cvičení Half - squat a tabulky výsledků (Myotest. Quick start guide-english, 2008) 

 

 

 

 

Pozn.: 

 Power = výkon [W] - schopnost vytvářet mechanickou en. v průběhu času. 

Force = síla [N] - schopnost produkovat dynamiku během impulsu. 

Velocity = rychlost [cm/s] - čím větší impuls, tím vyšší rychlost. 

 

3. SKOK - PLYOMETRIE 

Cíle testu: Změření kontrakčních schopností, reaktivity a svalové koordinace dolních 

končetin. 

Provedení: 5 opakování s cílem dosažení max. výšky a min. doby kontaktu 

s podložkou. 
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Náčiní: Boty s tvrdými podrážkami, pevná podlaha. Myotest umístěn po celou dobu 

testu nalevo u pasu, svisle. 

Průběh testu:  

1. Zapněte Myotest, zvolte test „depth jump“, zkontrolujte nastavení tělesné váhy. 

2. Umístěte Myotest k pasu, stiskněte „ENTER“. 

3. Zaujměte nehybný postoj - stoj, ruce v bok, hlava zpříma. 

4. Na krátké zapípání - vyskočte a postupně se odrazte od země 5x s minimálním 

ohybem kolen.  

5. Po pěti odrazech je test dvojitým zapípáním ukončen. 

Chyby: Doba kontaktu musí být výrazně kratší než doba ve vzduchu. Myotest musí být 

po celou dobu testu ve svislé poloze. 

Výsledky: Výsledky se zobrazí na displeji. Ukazují průměr ze tří nejlepších opakování 

(referencí je výška). Šipky ukazují porovnání s průměrem posledních tří testů. Během 

testu se sledují dva ukazatele výkonu: výška skoku a doba kontaktu se zemí. 

Obr. č. 7: Nákres cvičení Skok - plyometrie a tabulky výsledků (Myotest. Quick start guide-english, 2008) 

 

 

 

 

 

Pozn.: 

 Height = výška skoku [cm] 

T. of contact = doba kontaktu se zemí [ms] 

Vygenerované hodnoty poskytující informace o schopnostech odrazu a skoku: 

Reactivity = index rostoucí se zkrácením doby kontaktu s podložkou (poměr doba letu : doba kontaktu) 

Stiffness = Svalový tonus. Pomáhá nalézt ideální svalové napětí pro skoky v ostatních sportech.  
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4. SKOK - CMJ (Countermovement Jump – výskok z protipohybu) 

Cíle testu: Měření výšky výskoku. 

Provedení: 5 opakování s cílem maximální výšky. 

Náčiní: Boty s pevnými podrážkami, pevná podlaha. Myotest umístěn po celou dobu 

testu nalevo u pasu, svisle. 

Průběh testu:  

1. Zapněte Myotest, zvolte test „CJM jump“, zkontrolujte nastavení tělesné váhy. 

2. Umístěte Myotest k pasu, stiskněte „ENTER“. 

3. Zaujměte nehybný postoj - stoj, ruce v bok, hlava zpříma. 

4. Na krátké zapípání - volně ohnout kolena, odraz s rukama v bok co nejvýše. 

Doskok jistý a hladký, poté zaujměte výchozí pozici, nehybní vyčkejte na zapípání 

k zopakování skoku. 

5. Po pěti opakováních je test dvojitým zapípáním ukončen. 

Chyby: Skoky provádějte přesně na zaznění signálu. Položte důraz na výskok 

z podřepnutí. Myotest musí být po celou dobu testu ve svislé poloze. 

Výsledky: Výsledky se zobrazí na displeji. Ukazují průměr ze tří nejlepších opakování 

(referencí je výška). Šipky ukazují porovnání s průměrem z posledních tří testů.  

Obr. č. 8: Nákres cvičení Skok - CMJ a tabulky výsledků (Myotest. Quick start guide-english, 2008) 

 

 

 

 

 

Pozn.: 

 Height = výška skoku [cm] 

Power  = výkon [W/kg] 

Force = síla [N/kg] (Hodnoty výkonu a síly jsou měřeny během fáze protipohybu. Ve vztahu k tělesné 

hmotnosti umožňují porovnání s ostatními uživateli.) 

Velocity = rychlost [cm/s] 
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5. SKOK - SJ (= Squat Jump - výskok z podřepu) 

Cíle testu: Měření staticko-dynamického rozpínání svalů dolních končetin. 

Provedení: 5 opakování s cílem maximální výšky. 

Náčiní: Boty s tvrdými podrážkami, pevná podlaha. Myotest umístěn po celou dobu 

testu nalevo u pasu, svisle. 

Průběh testu:  

1. Zapněte Myotest, zvolte test „SJ jump“, zkontrolujte nastavení tělesné váhy. 

2. Umístěte Myotest k pasu, stiskněte „ENTER“. 

3. Zaujměte nehybný postoj - podřep (úhel v kolenním kloubu 90°), ruce v bok, hlava 

zpříma. 

4. Na krátké zapípání - vyskočte bez protipohybu co nejvýše, ruce v bok. Doskok 

jistý. Poté zaujměte výchozí pozici, vyčkejte na zapípání k zopakování skoku. 

5. Po pěti opakováních je test dvojitým zapípáním ukončen. 

Chyby: Skoky provádějte přesně na zvukový signál. Skákejte bez protipohybu. Myotest 

musí být po celou dobu testu ve svislé poloze. 

Výsledky: Výsledky se zobrazí na displeji. Ukazují průměr ze tří nejlepších opakování 

(referencí je výška). Šipky ukazují porovnání s průměrem z posledních tří testů.  

Obr. č. 9: Nákres cvičení Skok - SJ a tabulky výsledků (Myotest. Quick start guide-english, 2008)  

 

 

 

 

 

Pozn:  

Height =  výška – referenční hodnota [cm] 

Power  = výkon [W/kg] 

Force = síla [N/kg] (Hodnoty výkonu a koncentrické síly jsou měřeny během fáze protipohybu. Ve vztahu 

k tělesné hmotnosti umožňují porovnání s ostatními uživateli.) 

Velocity = rychlost [cm/s] 
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6. BENCH PRESS profil 

Cíle testu: Stanovení optimálního tréninkového zatížení pro svaly horních končetin. 

Provedení: 8 sérií jediného opakování s navyšováním zátěže na následujících úrovních. 

Tabulka č. 4: Míra zatížení dle tréninkové úrovně pro cvičení Bench press profil 

 

 

 

 Pozn.: celková hmotnost včetně činky 

Náčiní: Volná nebo zajišťovaná vzpěračská činka. MT umístit na činku poblíž ruky. 

Průběh testu: 

1. Zapněte Myotest, zvolte test „bench press profile test“, nastavte zátěž. 

2. Připevněte Myotestu na činku, stiskněte „ENTER“. 

3. Položte se na lavici a zvedněte činku. Na dlouhé pípnutí činku spusťte k hrudi, 

setrvejte nehybně v této poloze. 

4. Na krátké zapípání zvedněte činku max. rychlostí do max. extenze (hruď se může 

z lavice zvednout). Dvojité zapípání ohlásí konec série, vraťte činku do držáku.  

5. Nastavte během 1,5 minutové přestávky zátěž podle informace zobrazené na 

displeji. Pípnutí signalizuje konec přestávky, stiskněte „NEXT“ a poté „ENTER“.  

6. Opakujte body 3 až 5, dokud Myotest nezobrazí výsledky signalizující konec testu. 

Maximum sérií je 8. 

Chyby: Pohyby je nutné provádět v souladu se zvukovým signálem, během prodlev 

zůstaňte nehybní. Zvedání činky vykonávejte bez protipohybu. Myotest musí být ve 

svislé poloze. Vykonejte plný počet sérií do zobrazení výsledků Myotestem. 

Výsledky: Výsledky se automaticky zobrazí na displeji. První displej zobrazuje analýzu 

vašeho profilu a zlepšení vzhledem k průměru předchozích tří testů. Druhý displej 

zobrazuje optimální zatížení pro jednotlivé tréninkové zóny. 

 

 

Zatížení Žena Muž 

První série 20 kg 20 kg 

Následující série Dle instrukcí Myotestu 
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Obr. č. 10: Nákres cvičení Bench press profil a tabulky výsledků (Myotest.Quick start guide-

english,2008) 

 

Pozn.:  

1 RM = odhad maximálního zatížení [kg], které můžete teoreticky zvednout. 

Reliability = reliabilita [%] - přesnost informace, závisí na kvalitě provedení. Pod 50 % je doporučeno 

zopakovat test o pár dní později. 

P. max = maximální výkon dosažený za ideálního zatížení. Informace o výkonu [W] a závaží [kg], při 

kterém je výkon nejlepší. 

V – hodnota závaží pro trénink rychlosti. 

PV – hodnota zátěže pro vztah výkon – rychlost. 

PF – zátěž pro výkon – síla. 

Hyp – hodnoty zátěže pro nárůst svalové hmoty 

F. max – zátěž pro trénink maximální síly. 

 

7. HALF-SQUAT profil 

Cíle testu: Určení optimálního tréninkového zatížení pro svaly dolních končetin. 

Provedení: 8 sérií jediného opakování s navyšováním zátěže na následujících úrovních. 

 

Tabulka č. 5: Míra zatížení dle tréninkové úrovně pro cvičení Half – squat profil 

 

 

 

 

Pozn.: celková hmotnost včetně činky 

Náčiní: Volná nebo zajišťovaná vzpěračská činka. Myotest umístit na činku mezi hlavu 

a ruku. 

 

Zatížení Žena Muž 

První série 20 kg 20 kg 

Následující 

série 
Dle instrukcí Myotestu 
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Průběh testu: 

1. Zapněte Myotest, zvolte test „half-squat profile“, nastavte zátěž. 

2. Připevněte Myotestu na činku, stiskněte „ENTER“. 

3. Zaujměte postoj, položte si činku na ramena, stůjte nehybně. 

4. Na dlouhé zapípání - podřep (úhel v kolenních kloubech = 90°), stabilizujte činku, 

vyčkejte nehybně. 

5. Na krátké zapípání - vyskočte bez protipohybu a za pevného držení činky co 

nejvýše, nohama dopadněte hladce a pevně.  

6. Dvojité zapípání ohlásí konec série, vraťte činku do držáku.  

7. Nastavte během 1,5 minutové přestávky zátěž podle informace zobrazené na 

displeji Myotestu. Pípnutí signalizuje konec přestávky, stiskněte „NEXT“ a poté 

„ENTER“.  

8. Opakujte body 3 až 7, dokud Myotest nezobrazí výsledky signalizující konec testu. 

Maximum sérií je 8. 

Chyby: Pohyby je nutné provádět v souladu se zvukovým signálem, během prodlev 

zůstaňte nehybní. Pohyby provádějte bez protipohybu. Myotest musí být ve svislé 

poloze. Vykonejte plný počet sérií do zobrazení výsledků Myotestem. 

Výsledky: Výsledky se automaticky zobrazí na displeji. První displej zobrazuje analýzu 

vašeho profilu a zlepšení vzhledem k průměru předchozích tří testů. Druhý displej 

zobrazuje optimální zatížení pro jednotlivé tréninkové zóny. 

Poznámka k provedení testu: Pro bezpečné provedení je důležité posoudit, zdali je 

hruď v dobré kondici a odpovídá síle dolních končetin. Před provedením testu se 

důkladně a komplexně rozcvičte. 

Obr. č. 11: Nákres cvičení Half-squat profil a tabulky výsledků (Myotest. Quick start guide-english, 2008) 
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Pozn.: 1 RM = odhad maximálního zatížení [kg], které můžete teoreticky zvednout. 

Reliability = reliabilita [%] - přesnost informace, závisí na kvalitě provedení. Pod 50 % je doporučeno 

zopakovat test o pár dní později. 

P. max = maximální výkon dosažený za ideálního zatížení. Informace o výkonu [W] a závaží [kg], při 

kterém je výkon nejlepší. 

V – hodnota závaží pro trénink rychlosti. 

PV – hodnota zátěže pro vztah výkon – rychlost. 

PF – zátěž pro výkon – síla. 

Hyp – hodnoty zátěže pro nárůst svalové hmoty 

F. max – zátěž pro trénink maximální síly. 

 

8. FREE „TRAINER“ otevřený test 

Cíle testu: Test je vhodný pro profesionály k měření všech typů pohybů. Je ovšem 

nutná nezbytná míra odborných znalostí. 

Aplikace: Měření mohou být prováděna s Myotestem upevněným na těle, čince či 

posilovacím stroji. 

Podmínky použití testu: Při testování je nutný doprovod instruktora posilovny, který 

dohlédne na kvalitu prováděných pohybů dle cvičebního protokolu. Myotest měří 

pohyby vykonávané kolem svislé osy. Jen u nich je možné získat správné výsledky. 

Průběh testu:   

1. Zapněte Myotest, zvolte test „Trainer“, zkontrolujte, že hmotnost zátěže odpovídá 

celkové udávané hmotnosti. (Při cvičení s činkou = tělesná hmotnost + činka). 

2. Zvolte jeden ze dvou stupňů přesnosti: 500 Hz (max. 30 s), 200 Hz (max. 90 s). 

3. Umístěte Myotest na zvolený držák, stiskněte „ENTER“. 

4. Na zapípání zahajte test. 

5. Po dokončení testu se na 2 s zastavte a následně ukončete měření stisknutím 

„ENTER“. Blížící se konec limitu je signalizován postupným pípáním, v průběhu 

kterého lze test ukončit. 

Chyby: Chyby jsou signalizovány zvukovým signálem (hluboké zapípání). Při stisknutí 

„ENTER“ je nutné stát nehybně. 
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Výsledky: Po ukončení testu jsou výsledky zobrazeny na displeji. Zobrazují se 

absolutní hodnoty výkonu [W], síly [N] a rychlosti [cm/s]. Aby byly tyto výsledky 

správně zpracovány, je nutné je nahrát do softwaru Myotest PRO. 

Obr. č. 12: Nákres cvičení Free „trainer“ otevřený test (Myotest. Quick start guide-english, 2008) 

 

S výběrem vhodného testu je možné se poradit na www.myotest.com nebo si 

vybrat testy podle sportu, sportovního odvětví, jejichž přehled je na výše uvedených 

webových stránkách. Z nabídky je možné vybrat testy doporučované pro vytrvalostní 

víceboje - triatlon. Ty jsou vybrané na základě specifik jednotlivých disciplín i 

náročnosti výkonu jako celku. Klíčové činnosti tréninku jsou: celkové zpevnění, 

extenze dolních končetin, natažení a posílení paží. Doporučené testy jsou: Half-squat 

profil, Bench press, Skok – CMJ, Skok – SJ (Myotest, 2011, [online]). 

 

2.2.1.3  Aplikace Runcheck 

V přístroji Myotest PRO je nahrána aplikace Runcheck, která umožňuje 

analyzovat běžecký krok a tím zefektivnit běh a předcházet zraněním.  

Provedení: Souvislý běh předem stanovenou rychlostí/na předem zadanou vzdálenost. 

Vybavení: Běžecká obuv a oblečení. Provádíme na trati bez změn převýšení s pevným 

rovným podkladem (silnice, zpevněná cesta, atletická dráha). Myotest umístěn po dobu 

testu u pasu, svisle. 

Průběh:  

1. Zapněte Myotest, zvolte test „runcheck“, zkontrolujte nastavení tělesné váhy, výšky 

a nastavte plánovanou délku trati či rychlost běhu. 

2. Umístěte Myotest k pasu, stiskněte „ENTER“ a vyběhněte. Délka trasy/rychlost  

běhu musí přesně souhlasit s nastavením, protože je nastavených údajů využíváno 
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při dopočítávání některých dalších charakteristik, např. délka trasy, rychlost běhu, 

délka kroku aj. 

3. Po dokončení testu stiskněte „ENTER“. Pokud chcete testovat opakované úseky 

stejné vzdálenosti/rychlosti, nechte přístroj u pasu, stiskněte „ENTER“ a běh 

opakujte. Při ukončení testování  stisknětě „esc“ a potvďte „yes“, výsledky se uloží. 

Chyby: Chybné nastavení základních údajů, nepřesná délka/rychlost trati. Myotest 

musí být po celou dobu testu u boku ve svislé poloze. 

Výsledky: Po ukončení testu jsou k prohlídnutí v přístroji: Results - výběr uživatele  

- Run000X.  

Tabulka č. 6: Výsledky aplikace Runcheck zobrazené v přístroji Myotest PRO 

Výsledky Jednotky  Výsledky Jednotky 

Doba trvání s  Síla N/kg 

Vzdálenost m  Úhel vzletu ° 

Rychlost km/h  Úhel dokroku ° 

Frekvence kroky/min  Rozsah pohybu těžiště cm 

Délka kroku cm  Stálost mezi dobou oporu a letu % 

Doba kontaktu ms  Energie kcal 

Vzdálenost během kontaktu cm  Tuhost kN/m 

Reaktivita (poměr)    

 

Výsledky je rovněž možné stáhnout pomocí předem nainstalovaného 

softwaru. V něm je možné kromě sledování vlastních hodnot také porovnání s průměry 

vybrané populace (viz. obr. č. 13). U opakovaných úseků jsou jednotlivé parametry 

běhů vzájemně porovnávány v grafech (viz. obr. č. 14). 
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Obr. č. 13: Ukázka vyexportovaných výsledků testu Runcheck (software Myotest) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 14: Ukázka vyexportovaného grafu opakovaných úseků na příkladu parametru doby kontaktu 

(software Myotest) 
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2.2.1.3.1  Přehled a popis analyzovaných parametrů  

Aplikace MT PRO - Runcheck nabízí možnost měření těchto parametrů: 

 Čas – vzdálenost – rychlost 

- Čas je měřen od spuštění do zastavení přístroje. Rychlost je počítána ze zadané 

vzdálenosti a času. Pokud je zadána rychlost, je dopočítána vzdálenost. 

- Doporučená vzdálenost je 100 - 400 m. Při vzdálenosti 400 m se v porovnání 

se 100 m při opakování testu mírně zvyšuje pravidelnost. 

- 100m rychlostí 12 km/h = 30 s 

- Údaje pro analýzu začínají 3 s po spuštění a končí 3 s před ukončením měření. 

 Frekvence (počet kroků za minutu) 

- Typické hodnoty při rychlosti 12km/h = 150 - 180 kroků/min 

- Tento parametr je v korelaci s délkou dolních končetin. 

 Délka kroku (cm) 

- Vzdálenost mezi místem odrazu jedné nohy a dokroku nohy druhé. 

- Typické hodnoty při rychlosti 12km/h = 110 - 130 cm 

 Doba kontaktu (ms) 

- Čas, po který působí běžec na podložku silou stejnou nebo větší než tělesné 

hmotnosti.  

- Typické hodnoty při rychlosti 12km/h = 140 - 150 ms 

 Horizontální vzdálenost (cm) 

- Vzdálenost pohybu těžiště po dobu kontaktu chodidla s podložkou. 

- Tento parametr je počítán pomocí rychlosti běhu a doby kontaktu. 

 Úhel vzletu (°) 

- Úhel mezi horizontální rovinou těžiště a trajektorií těžiště v místě vrcholu 

odrazu. Tento parametr se vypočítává na základě naměřeného zrychlení. 

- Typické hodnoty při rychlosti 12km/h = 15 - 17° 
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 Úhel dopadu (°) 

- Úhel mezi rovinou podložky a spojnicí místa dokroku s těžištěm těla. Tento 

parametr se vypočítává na základě hodnoty horizontální vzdálenosti a výšky 

běžce. 

 Vertikální pohyb těžiště (cm) 

- Vertikální vzdálenost těžiště mezi nejvyšším a nejnižším bodem v průběhu 

běžeckého kroku. 

- Parametr udává, zda je styl běžce více skákavý či plochý, z čehož vyplývá 

efektivita běžce. 

- Typické hodnoty při rychlosti 12km/h = 10 - 12 cm, odchylka hodnoty při této 

rychlosti -  plochý běžec 8 cm, skákající 14 cm 

 Svalový tonus (kN/m) 

- Odolnost běžce vůči deformacím v průběhu oporové fáze. Důležitým 

parametrem pro měření schopnosti běžce efektivně využívat svalovou pružnost 

a minimalizovat energetické ztráty.  

- Typické hodnoty při rychlosti 12km/h = 35 - 45kN/m 

Velmi pevní běžci = 60 - 80kN/m 

Nezpevnění běžci = 25 - 33kN/m 

 Reaktivita 

- Index udávající poměr mezi dobou letové a oporové fáze. Vyšší index 

znamená, že běžec tráví více času ve vzduchu. Reaktivita je ukazatelem 

schopnosti běžce uvolnit energii při odrazu a pohánět těžiště k optimálnímu 

pohybu vpřed. 

 Průměrná síla (N/kg) 

- Průměrná síla působící na podložku v průběhu kroku (po dobu excentrické a 

koncentrické fáze). Jednotka je ve vztahu k tělesné hmotnosti - N/kg. 

 Energie na km (kcal/km) 

- Odhad spotřebované energie na 1 km běhu. 
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 Pravidelnost (%) 

- Provázanost s parametrem reaktivity. Čím vyšší hodnota, tím nižší energetické 

náklady a snížení výskytu poranění. 

- Cílové hodnoty = 80 - 90 % 

Spodní hodnoty  70 % 

 Index efektivity 

- Celkový index výkonnosti na základě různých parametrů. Tento vzorec byl 

vytvořen s využitím všech nových dat RunCheck, Coaching advisement a Bio-

Mechanist konzultací. 

 Asymetrie 

- Rozdíl mezi kontaktem pravé a levé nohy. Úroveň a změny asymetrie nohou 

mohou být celkovým ukazatelem únavy a prevence úrazů. 

 Únava 

- Index únavy je zjišťován z vývoje hodnoty pravidelnosti. S parametrem je 

nutné zacházet s opatrností - u některých běžců se pravidelnost zvyšuje 

s určitou mírou únavy. 

 Riziko poranění 

- Odhad rizika poranění podle vývoje asymetrie během po sobě jdoucích testech 

(Myotest SA, 2010). 
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Obr. č. 15: Znázornění testů aplikace Runcheck (Myotest SA, 2010) 
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2.2.1.4  Reliabilita přístroje Myotest PRO 

Reliabilitou testů Myotestu PRO se zabývalo již několik prací. Nejčastěji byla 

spolehlivost ověřována na testech Bench Press, Skok - CMJ (skok z protipohybu) a 

Skok SJ. Reliabilita testu Skok - CMJ (Countermovement jump) byla zjišťována na 

Slippery Rock Univerzity v Pensylvánii v USA (Nuzzo et al., 2011), kde byla testována 

výška výskoku na 40 vysokoškolských studentech. Testování proběhlo ve dvou 

měřeních, která po sobě následovala ve 24 - 48 hodinách. Vyhodnoceny byly zvlášť 

výsledky žen a mužů, u obou skupin prokázaly vysokou hodnotu spolehlivosti pro 

sledovaný parametr výšky skoku. U žen byla r = 0,92, u mužů dokonce r = 0,95. 

Podobně se výškou výskoku u testu Skok - CMJ zabývali i na Neuromuskulární 

výzkumné laboratoři Schulthess kliniky ve švýcarském Curychu. Zde bylo testováno 40 

basketbalistů ve věku 9 - 25 let ve dvou měřeních s odstupem 2 - 15 dní. Výsledky 

Myotestu byly porovnávány se souběžně získanými výsledky přístrojem Optojump. 

Zjištěná reliabilita byla r = 0,96 (Casartelli et al, 2010). Výsledky Srbské Univerzity Niš 

uváděna r = 0,86 (Bubanj et al., 2010). Reliabilita výšky výskoku u tohoto testu byla 

potvrzena se stejným výsledkem r = 0,86 i na Univerzitě Paris – Sud. Nebyla však 

prokázána reliabilita proměnných síly a výkonu (Choukou et al., 2014). Reliabilitu testů 

Bench press a Half squat uvádí výrobce shodně pro oba testy r = 0,95 (Myotest, 2011, 

[online]). Těmito testy se zabývali na University of Illinois v Champaign v USA. 

S výjimkou výsledku parametru výkon u testu Half squat (r = 0,92) reliabilitu 0,95 

potvrdili (pro Bench press výkon i sílu a Half squat sílu). (Comstock et al., 2011). 

Při dřívějším testování Bench pressu na Univerzitě Liége v Belgii reliabilitu 0,95 

prokázali pro měření na hodnotách 30, 50 a 70 % maxima. Pro hodnotu Bench pressu 

95 % maxima spolehlivost testu prokázána nebyla (Jidovtseff et al, 2008).  Při 

ověřování reliability proměnných testu Squat Jump bylo testováno 30 mužů a zjištěny 

hodnoty r = 0,90 pro sílu, r = 0,80 pro výkon a r = 0,84 pro rychlost (Bampouras et al, 

2013). 

 

2.2.2   Myotest RUN 

Přístroj zaměřený na běžce byl vyvinut ve spolupráci s trenérem Renaudem 

Longuièvrem (francouzská atletické federace (FFA) a francouzským národním 
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institutem sportu a TV (INSEP), biomechanickým expertem Jacqusem Quièvrem 

(INSEP) a Philippem Remondem (francouzský vícenásobný maratonský mistr).  

Myotest RUN je přístroj pracující na principu trojosého akcelerometru. Je 

vytvořen s cílem zefektivnit běžecký krok.  Na základě jednoduchého testu „Myocheck“ 

vyhodnotí kvalitu svalstva a následně přístroj sám navrhne individuální plán, jak 

zapracovat na nedostatcích a přitom neztratit na silných stránkách. Člověk již nemusí 

trénovat sám, Myotest RUN hlídá, že jsou programy používány správně. Je nástrojem 

pro kontrolu fyzické kondice, odhalování přetrénování a ochranu před možným 

zraněním. 

Myotest RUN je svým vzhledem naprosto identický přístroji Myotest PRO. 

Jedná se rovněž o malou oranžovou krabičku s černobílým displejem a pěti tlačítky. 

Kapacita přístroje je pět uživatelů, každému lze uložit maximálně 50 testů. Testy lze 

ukládat na účet na www.myotest.com. Přístroj lze užívat v interiéru i exteriéru 

v teplotách od -20 do +60 °C. 

V balení je dodáváno: 

 Přístroj Myotest RUN 

 Pás pro upevnění k pasu 

 Uživatelská brožura 

 DVD s prezentací cvičení 

 USB kabel pro připojení k PC 

 Pouzdro pro přenášení 

 

Svalové vlastnosti ve vztahu k běhu jsou hodnoceny podle pěti parametrů: 

síla, extenze, reaktivita, zpevnění a koordinace. Vyhodnocení je možné provést 

kdykoliv, před každým během či tréninkem s Myotestem pomocí testu Myocheck za 2 

minuty.  

Trénink je jednoduchý. Je možné provádět rozvojový blok kdykoliv 

v průběhu sezóny na základě aktuálních výsledků testu Myocheck. Dále jsou v nabídce 

obecná cvičení doporučována především na začátku sezóny v přípravném období nebo 

intervalový trénink v předzávodním období. Na základě výběru navrhne Myotest 
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nejlepší trénink upravený v souladu se současnou formou. Určuje i počet tréninků a 

nabízí okamžitou zpětnou vazbu o kvalitě realizace s ohledem na každé cvičení. Mimo 

informací o budoucích trénincích nabízí také možnost ověřit i účinek minulých testů. 

Pravidelným prováděním Myochecku je ve výsledcích znázorněn trend vývoje hodnot. 

Pokud dojde k výraznému poklesu, může to být ukazatelem přetrénování (Myotest 

RUN, 2010). 

Před zahájením je nutné se důkladně rozcvičením zahřát. Můžete použít 

doporučeného rozcvičení, které je uvedeno v uživatelské brožuře. Dodržujte poctivé 

zahřátí a protažení před každým testem Myocheck či před každým tréninkem 

s Myotestem. Nejprve se zahřejte 10minutovým během do mírného zpocení. Následně 

protáhněte trup a dolní končetiny, 5 poskoků na místě bez zatížení, 10 odskoků na místě 

s progresivní výškou. Proveďte 2x 25 m liftinku, skipinku, zakopávání, předkopávání a 

odpichů (vše s meziklusem). Na závěr 3 minuty volného běhu (Uživatelská brožura 

Myotest RUN). 

 

2.2.2.1  Myocheck 

Popis testu: Test se skládá ze 2 částí. První měří sílu a rychlost extenze, druhý kvalitu 

kontaktu s podložkou a odolnost vůči zranění. Dohromady umožňují vyhodnotit 

celkovou koordinaci. Hodnoty jsou uvedeny v procentech ve vztahu k dokonalosti. 

Myotest RUN pak vybere 2 nejslabší oblasti a navrhne rozvojový blok, který je možné 

provést okamžitě, nebo ho odložit na později. Cvičení jsou popsána na displeji a řízena 

zvukovými signály. 

Postup: Rozcvičte se dle instrukcí. V menu zvolte „myocheck“. Přistroj vám nabídne 

první část, která spočívá v provedení pěti skoků na místě (viz přehled cvičení, bod 7). 

Připevněte přístroj na pás a stiskněte „enter“. Na každé pípnutí proveďte co nejrychleji 

1 výskok. Po pátém výskoku přístroj ukončí test dvojitým pípnutím.  

Následuje 2. test - 20 výskoků na místě (viz přehled cvičení, bod 12). Stiskněte „enter“. 

Po pípnutí proveďte 20 souvislých výskoků. Přístroj test opět dvojitým pípnutím 

ukončí. 
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Výsledky: Na konci testu se zobrazí výsledky pěti sledovaných oblastí - síla, extenze, 

reaktivita, zpevnění a koordinace. Test je hotov. Výsledné hodnoty vám umožní 

srovnání s vrcholovými sportovci. Uložte výsledky. Myotest vás seznámí se dvěma 

faktory, které je třeba přednostně trénovat, následně vám doporučí trénink šitý na míru. 

Myocheck se provádí před každým tréninkem, hned po rozcvičení. Zaprvé se tak 

seznámíte s přístrojem a správným provedením pohybu, zadruhé sledujete stav vaší 

kondice. Během závěrečné speciální přípravy a závodního období vám Myocheck 

umožňuje sledovat úroveň únavy a předcházet eventuálnímu přetrénování (Myotest 

RUN, 2010). 

 

2.2.2.2  Trénink s Myotest RUN 

V tréninkovém plánu běžce se Myotest zavádí v následujících třech etapách: 

1) obecná fyzická příprava 

2) rozvoj 

3) intervalový trénink 

 

Trénink obecné fyzické přípravy  

Cíl: Cílem obecné fyzické přípravy (PPG) je prevence zranění, zlepšení a vyladění 

techniky, vnímaní těla v prostoru, posílení břišních a zádových svalů. Tento trénink 

vychází z intervalových a střídajících se cvičení zaměřených na trup a dolní končetiny. 

Délka cvičení a interval odpočinku udržují konstantní tepovou frekvenci během cvičení. 

Provedení:  Rozcvičte se. V menu zvolte „trénink“ - „obecná fyzická příprava“. 

Následujte instrukce Myotestu a absolvujte jedno cvičení za druhým. Myotest vám 

umožní správné načasování cvičení a provedení pohybu dolních končetin. Cvičení jsou 

popsána v přehledu cviků (viz 2.2.2.3 Přehled cvičení Myotestu RUN). 

Příklad: Série cvičení: 1,4,2,5,3,6. 

               Aktivní interval odpočinku: 1 minuta volným během 
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Poznámky: Cvičení jsou ukázána na DVD. Rychlost cvičení dolních končetin je řízena 

Myotestem, což zajišťuje správnou svalovou kontrakci a tempo provedení (Uživatelská 

brožura Myotest RUN, 2010). 

 

Trénink rozvoje 

Pro trénink na rozvoj schopností slouží výsledky „Myocheck“ k určení 

obsahu tréninkové jednotky rozdělené na 2 série po 6ti cvičeních. Každá série se skládá 

ze 2 cvičení na 2 nejslabší schopnosti, následuje po jednom 1 cvičení ze zbývajících 2 

schopností. Nejlépe osvojená schopnost se netrénuje. 

Důraz se klade na slabé stránky při současném zachování dobrých výsledků v silných 

oblastech. 

Cíl tréninku: zlepšit výbušnost, flexibilitu, koordinaci, zlepšení slabých stránek. Tento 

trénink se zaměřuje na rozvoj nervosvalových funkcí a na primární stimulaci rychlých 

vláken. 

Provedení: Rozcvičte se. V menu zvolte „trénink“ - „rozvoj“. Myotest vám sestaví 

trénink na základě výsledků předchozího  Myocheck testu. Řiďte se podle postupných 

pokynů přístroje a instrukcemi v přehledu cviků (viz 2.2.2.3 Přehled cvičení Myotestu 

RUN). Dodržujte čas a náplň aktivního odpočinku (volný běh). Odpočinek je ukončen 

pípnutím, kdy vám Myotest nabídne další cvičení s počtem opakování a rychlostí 

provedení. Následujte pípání, které udává tempo.  

Příklad: 2 série – 1. série: cvičení 7, 12, 13, 15, 17, 18 

                              2. série: cvičení 8,10, 13, 14, 16, 18 

               Interval aktivního odpočinku 1:30 mezi cvičeními, 3:00 mezi sériemi 

(Uživatelská brožura Myotest RUN, 2010). 

 

Intervalový trénink 

Cíl tréninku: Využít získané schopnosti v závodě. Skloubení svalové a 

kardiovaskulární zdatnosti. Tento trénink umožní maximálně využít schopnosti 

rozvíjené tréninkem zaměřeného na rozvoj.  
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Provedení: Rozcvičte se. V menu zvolte „trénink“ - „intervaly“. Intervalový trénink se 

skládá ze tří částí: 

- 30 s běh na úrovni 85% maximální tepové frekvence 

- 30 s cvičení vybrané Myotestem, např. 8,11,14 (viz 2.2.2.3 Přehled cvičení Myotestu 

RUN) 

- 30 s volný běh 

Celý trénink se skládá ze tří sérií, v každé sérii se šestkrát opakují tři části 

(viz výše), tedy: 3x[6x(3x30 s)], celková doba tréninku je 27 minut. Interval odpočinku 

mezi sériemi: 1:30 volný běh. 

Intervaly jsou řízené přístrojem. Cvičení se řídí dle instrukcí v přehledu 

cvičení (viz 2.2.2.3 Přehled cvičení Myotestu RUN). Obecné vyhodnocení kvality 

tréninku (úroveň vysoká, průměrná či nízká) je k dispozici po skončení 9. minuty 

cvičení, kdy se zkombinují všechny 3 části intervalového tréninku. 

Myotest řídí trénink a kontroluje provedení cvičení. Tato skutečnost zajistí 

vysokou úroveň intervalového tréninku (Uživatelská brožura Myotest RUN, 2010). 

 

Plánování 

S Myotestem je možné se dlouhodobě připravovat na konkrétní závod: 

1) Stanovte si datum nejdůležitějšího závodu. 

2) Sestavte si plán (8 týdnů na 10 km, 10 týdnů na 1/2 maraton, 14 týdnů na maraton). 

3) První den začněte s Myocheckem (totéž opakujte před každým tréninkem, abyste 

zjistili, jakého pokroku jste dosáhli; v předzávodním období používejte Myocheck 

jednou týdně). 

4) Držte se navrhovaného plánu v závislosti na vašem cíli. 

5) Pečlivě si do tréninkového deníku zaznamenávejte výsledky, dojmy a výkony 

(tabulka kontroly tréninku součástí informativní brožury). 

6) Didaktické DVD vám ukáže a vysvětlí fungovaní přístroje a správné provedení cviku 

(Uživatelská brožura Myotest RUN, 2010). 
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2.2.2.3  Přehled cvičení Myotestu RUN 

Myotest nabízí repertoár 18 cvičení zahrnutých v následujících druzích 

tréninku: 

 obecná fyzická příprava – cvičení na břišní a zádové svaly, cvičení na rozvoj síly 

(cvičení 1 - 6) 

 rozvoj - síly, flexibility, reakčních schopností, zlepšení zpevnění a koordinace 

(cvičení 4 - 18) 

 intervaly - flexibilita, reakční schopnosti, zlepšení zpevnění (cvičení 8, 11 a 14) 

 

Břišní a zádové svaly 

Cvičení na břišní a zádové svaly se zařazují do obecné fyzické přípravy. Tato 

cvičení mohou být zahrnuta i jako součást zahřátí. Měla by být prováděna po celou 

dobu fyzické přípravy. 

1) Cvičení na břišní svaly - 30 opakovaní 

- pomalé provedení, břišní svaly jsou ve stálé tenzi 

2) Cvičení na hýžďové svaly - 12 opakovaní na každou stranu, výměna stran po 6 

opakováních, pomalé provedení, tlačte boky směrem nahoru. Dotkněte se podložky, 

končetinu a paže udržujte v napětí. 

3) Cvičení na zádové svalstvo - 30 opakování 

- pomalé provedení, s nebo bez činek 1-2kg. Chodidla se dotýkají podložky. 

 

Síla 

4) Dřepy na špičkách - 12 opakování, práce antagonistických svalů 

- umístěte Myotest na pás a stiskněte „enter“, uchopte činku (maximálně o hmotnosti 

1/3 hmotnosti těla) a zaujměte výchozí pozici. Na dlouhé pípnutí pokrčte nohy do 

střední flexe, chodidla držte na špičkách. Na krátké pípnutí proveďte plnou extenzi. 

Myotest vyhodnotí rychlost extenze na vysokou, průměrnou či nízkou. 
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5) Dřepy na jedné noze - 6 opakování na každou stranu, práce kvadricepsu, adduktoru a 

hamstringů 

- umístěte Myotest na pás a stiskněte enter, uchopte činku (maximálně o hmotnosti 

1/3 hmotnosti těla) a zaujměte pozici. Na krátké pípnutí flexe → extenze, na dvojité 

pípnutí změna stran. Myotest vyhodnotí rychlost extenze na vysokou, průměrnou či 

nízkou. 

6) Schody - 6 opakování na každou stranu, práce kvadricepsu a hýžďových svalů 

- umístěte Myotest na pás a stiskněte enter. Stoupněte si na první schod. Na dlouhé 

pípnutí položte chodidlo na nižší schod, na krátké pípnutí vystupte na vyšší schod, 

spodní končetina je propnuta. Na dvojité pípnutí změňte strany. Myotest vyhodnotí 

rychlost extenze na vysokou, průměrnou či nízkou. 

 

Extenze 

7) Výskoky na místě - 5 výskoků na místě na každé pípnutí 

- umístěte Myotest na pás a stiskněte enter. Zaujměte pozici. Na krátké pípnutí 

proveďte krátkou flexi a extenzi a vyskočte na místě co nejvýše.  Myotest 

vyhodnotí rychlost extenze na vysokou, průměrnou či nízkou. 

8) Skoky vpřed - 5 skoků vpřed, po jednom na každé pípnutí 

- umístěte Myotest na pás a stiskněte enter.  Zaujměte pozici. Na krátké pípnutí 

proveďte krátkou flexi a extenzi a vyskočte vpřed co nejdále. Myotest vyhodnotí 

rychlost extenze na vysokou, průměrnou či nízkou. 

9) Skoky na schodech - 5 skoků, po jednom na každé pípnutí 

- umístěte Myotest na pás a stiskněte enter.  Zaujměte pozici. Na krátké pípnutí 

proveďte krátkou flexi a extenzi a vyskočte na co nejvyšší schod. Myotest 

vyhodnotí rychlost extenze na vysokou, průměrnou či nízkou. 
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Reakce 

10) Reakce „odlehčení“ - 20 navázaných výskoků 

- umístěte Myotest na pás a stiskněte enter.  Na pípnutí vyskočte co nejvýše, 

kontakt s podložkou je velmi krátký. Opora o dlaně vám umožní provést lehký a 

„vzdušný“ odskok. Myotest vyhodnotí reakci na rychlou, průměrnou či pomalou. 

11) Odpichy - 10 navázaných odpichů 

- umístěte Myotest na pás a stiskněte enter.  Na pípnutí začněte s odpichy, odpichy 

by měly mít patřičnou výšku a dálku. Důraz je kladen na zřetelný dojem zavěšení 

ve vzduchu. Myotest vyhodnotí reakci na rychlou, průměrnou či pomalou. 

12) Reakce na místě - 10 navázaných výskoků 

- umístěte Myotest na pás a stiskněte enter.  Na pípnutí vyskočte co nejvýše, 

kontakt s podložkou co nejkratší. Končetiny se mírně ohnou. Myotest vyhodnotí 

reakci na rychlou, průměrnou či pomalou. 

 

Zpevnění 

13) Klepání - 5 sekund 

- umístěte Myotest na pás a stiskněte enter. Na pípnutí klepejte co nejrychleji 

chodidlem o zem. Na dvojité pípnutí ukončete cvičení. Myotest počítá pouze čas.  

14) Husí krok - 10 kroků 

- umístěte Myotest na pás a stiskněte enter. Zaujměte pozici. Na pípnutí započněte 

cvičení. Myotest počítá pouze správně provedené kroky, dvojitým pípnutím 

zahlásí konec cvičení. 

15) Výskoky vpřed - vzad - 5 navázaných skoků tam a zpět 

- umístěte Myotest na pás a stiskněte enter. Zaujměte pozici na schodu. Na pípnutí 

skočte vzad o schod níže, následně skočte zpět na výchozí schod. Končetiny se 

mírně ohnou. Myotest vyhodnotí čas kontaktu s podložkou: krátký, průměrný či 

dlouhý. 
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Koordinace 

16) Přeskoky přes švihadlo - 30 přeskoků 

- umístěte Myotest na pás a stiskněte enter. Přeskakujte švihadlo s napnutými 

končetinami. 

- 10 skoků, nohy u sebe. 10 skoků střídat nohy - 5 skoků po levé, 5 skoků po pravé. 

Myotest hodnotí počet opakovaní. 

17) Poskoky na jedné noze - 5 skoků na každou stranu 

- umístěte Myotest na pás a stiskněte enter. Zaujmete pozici. Na pípnutí skákejte co 

nejrychleji na další schod, střídat nohu na každém pátém schodě. Myotest 

vyhodnotí dobu kontaktu s podložkou.  

18) Bruslařský skok - 10 skoků vpřed 

- umístěte Myotest na pás a stiskněte enter. Na pípnutí skákejte diagonálně vpřed na 

jednu nohu a stabilizujte polohu. Jakmile máte stabilní postoj, ozve se další pípnutí. 

Myotest vyhodnotí kvalitu vaší koordinace (rovnováhy) na vysokou, průměrnou či 

nízkou. 
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Obr. č. 16: Myotest RUN - Přehled cvičení (Uživatelská brožura Myotest  RUN, 2010) 
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3.  Souhrn teoretické části 

Sport je volnočasovou aktivitou stále větší části populace. Běh samotný i 

triatlon patří mezi vytrvalostní disciplíny, které získávají na popularitě. S tímto 

nárůstem přibývá na trhu stále více přístrojů a produktů určených k rozvoji a analýze 

techniky běhu. Ani námi vybraný přístroj Myotest PRO není výjimkou. Jedná se o 

přístroj určený mj. k analýze techniky běhu. Proto, abychom mohli zhodnotit možnosti 

využití Myotestu v běžeckém tréninku triatlonistů, je nutný popis přístroje MT PRO a 

techniky běhu pro triatlon. Následně vybrat vhodné parametry. 

Z hlediska biomechaniky je běh přirozenou činností, jejímž cílem je překonat 

určitou vzdálenost co nejrychleji a přitom hospodařit co nejekonomičtěji s hnací silou. 

Hlavními složkami pohybového cyklu jsou odraz z jedné nohy a švih druhé nohy. Odraz 

vychází z momentu vertikály. Od tohoto okamžiku je noha v oporové fázi v odrazu, 

který je prováděn především velkým svalem hýžďovým, čtyřhlavým svalem stehenním 

a trojhlavým svalem lýtkovým. Odrazová noha se z mírného pokrčení v kolenním 

kloubu rychle napne a po opuštění podložky se začíná ohýbat v kyčelním kloubu 

převážně zapojením bedrokyčlostehenního svalu, bérec se skládá pod stehno činností 

svalstva na zadní straně stehna. Následně se noha natahuje prací čtyřhlavého svalu 

stehenního a připravuje se na došlap. Z ekonomického hlediska běhu je důležitý 

moment amortizace při kontaktu s podložkou. Ten je zajišťován čtyřhlavým svalem 

stehenním, antagonisty na zadní straně stehna a předním svalem holenním. Běžec opět 

přechází do momentu vertikály a cyklus se opakuje. 

Běžecký styl je individuálním provedením běhu. Optimální je tehdy, pokud je 

kompromisem mezi biomechanickými zákonitostmi pohybu a individuálními 

zvláštnostmi jedince (Formánek & Horčic, 2003). Techniku běhu lze hodnotit pomocí 

mnoha parametrů. Snahou je nejen přiblížit se jejich úrovní ideálu, ale také, aby žádný 

výrazně nenarušoval celkový běžecký projev. Některé parametry je možné hodnotit 

pouhým pohledem, jiné je třeba měřit za pomoci různých přístrojů.  

Vizuálně lze hodnotit kvalitativní stránku běžeckého projevu, např. držení 

hlavy v podélné ose těla, vzpřímený trup s mírným náklonem vpřed, koordinace pohybů 

horních a dolních končetin, poloha a úhly paží, synchronizované pomocné rotace osy 

pánevní a ramenní, horizontální výchylky těžiště, vytvoření tzv. běžeckého luku 
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v momentě odrazu, zamezení ztrátám dopředné rychlosti dokrokem  přes špičku a tzv. 

dvojitou prací v kotníku. Nežádoucími jsou veškeré asymetrie, které mají za následek 

nejen pokles ekonomiky a efektivnosti běhu, ale také mohou způsobit bolesti a zranění 

pohybového aparátu. Použití videozáznamu usnadňuje také vizuální hodnocení 

kvalitativních parametrů. 

Pro měření většiny kvantitativních parametrů je již využití moderních 

přístrojů a softwarových systémů nutností. Jedná se například o charakteristiky odrazu. 

Odraz je směřován do těžiště těla. Pro výkon jsou důležitými úhel odrazu a úhel vzletu, 

s nimiž úzce souvisí vertikální pohyb těžiště. Čím vyšší jsou jejich hodnoty, tím je běh 

energeticky náročnější. Hodnoty úhlů jsou podmíněny rychlostí běhu, konstitučními 

zvláštnostmi a aktuální úrovní specifických běžeckých kondičních schopností. K jejich 

změnám tak může docházet v průběhu výkonu ve snaze udržet výkon, a to ve smyslu 

zvýšení i snížení hodnot. Průměrný vertikální výkyv těžiště dosahuje hodnot 12 cm, 

nejlepší běžci jsou schopni snížit tuto hodnotu až k 5 cm (Formánek & Horčic, 2003). 

S těmito hodnotami úzce souvisí i poměr mezi délkou trvání letové a oporové fáze, 

který je průměrně 1,5 v prospěch fáze letové (Myotest SA, 2010). Kontaktní čas je u 

dobrých běžců pod 200 ms (Tvrzník, Škorpil & Soumar, 2006). Hlavními 

charakteristikami techniky běhu je délka a frekvence kroku. Snahou tréninku je tak 

dosáhnout optimálního poměru. Velikost obou složek je z velké míry individuální, 

závisí především na stavbě těla, vrozené úrovni motoriky, stavu trénovanosti a délce 

trati.  Po stránce mechanické ovlivňuje délku kroku především odrazová síla a úhel, pod 

kterým síla působí. Dále pak anatomické a fyziologické předpoklady. Frekvence kroku 

je ovlivněna v prvé řadě labilností centrální nervové soustavy a rychlostí 

nervosvalových reakcí, z mechanického hlediska výškou letu. Větší rychlosti může být 

dosaženo prodloužením kroku, frekvenci lze tréninkem ovlivnit jen omezeně. Zrychlení 

je tedy dosaženo, pokud je odraz proveden velkou silou při malém úhlu odrazu tak, aby 

bylo těžiště zvedáno jen nepatrně.  

Technika běhu pro triatlon má své odlišnosti založené na absolvování 

plavecké a cyklistické části závodu před poslední běžeckou částí. Závodník nastupuje 

do běžecké části již vyčerpán především cyklistickou částí, při které jsou zapojovány 

svaly dolních končetin. Není tak schopen působit optimální silou v odrazové fázi a 

dochází tím k poklesu výkonu. Je ovšem prokázáno, že na celkový výsledek v triatlonu 
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má největší vliv právě běžecká část (Fröhlich, Klein, Pieter, Emrich & Gießing, 2008). 

Skloubení délky a frekvence kroku se proto stává stěžejním předmětem v tréninku 

triatlonu. 

Přístroj Myotest PRO nabízí aplikaci Runcheck, která umožňuje v terénních 

podmínkách možnost analyzovat parametry techniky běhu. Po ukončení testovacího 

úseku za předpokladu dodržení podmínek testování (především správného nastavení 

požadovaných hodnot, testování na pevném podkladu bez změn převýšení, správné 

zadání délky/rychlosti úseku a umístění přístroje pevně na bocích pomocí pásu) je 

možné ihned zobrazit výsledky parametrů, jako jsou rychlost a čas běhu, délka a 

frekvence kroku, kontaktní čas, vertikální pohyb těžiště, poměr času letu a opory či úhly 

vzletu a dopadu.  

Touto charakteristiku se přístroj Myotest PRO nabízí jako velice praktický a 

užitečný přístroj pro analýzu techniky běhu u triatlonistů. Zjištění možností využití 

tohoto přístroje pro praxi je obsahem praktické části diplomové práce. 

Mimo zařízení Myotest PRO, který lze považovat za přední produkt firmy 

Acceltec SA, jsou firmou vyvíjena i další zařízení s odlišnými aplikacemi. Protože si 

naše práce klade za cíl nalézt možnosti analýzy techniky běhu pomocí přístrojů 

Myotest, záměrně jsme si vybrali i přístroj Myotest RUN. Po prozkoumání a popisu 

funkcí přístroje MT RUN (viz 2.2.2 Myotest RUN) jsme zjistili, že jeho zaměřením 

není analyzování parametrů techniky běhu, ale spíše testování a následný rozvoj 

kondičních a koordinačních schopností, jimiž lze dosáhnout zlepšení běžeckého 

výkonu. V možnostech využití, které přístroj MT RUN nabízí, jsme nenalezli žádnou, 

kterou by bylo možné v naší výzkumné práci použít. Z tohoto důvodu jsme se 

v praktické části věnovali již jen testování s přístrojem MT PRO. 
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4.  Cíl, hypotézy a úkoly práce 

4.1  Cíl práce 

Cílem této práce je analyzovat možnosti využití přístroje Myotest PRO 

v tréninku triatlonu. Jedná se o popis přístroje a testů jím nabízených. Následně provést 

pomocí Myotestu PRO analýzu technických parametrů běhu u běžců vybraných na 

základě rozdílné výkonnostní úrovně. 

 

4.2  Hypotézy  

Základní výzkumná práce vycházela z předpokladu, že proband s lepší 

běžeckou výkonností dosáhne lepších průměrných časů na měřených úsecích a 

kvantitativní parametry běhu naměřené přístrojem Myotest PRO budou u 

výkonnostního běžce vyrovnanější.  

1. Lze nalézt parametry analyzované v přístroji Myotest, které budou 

odlišovat techniku špičkových běžců od výkonnostních. 

2. Parametry analyzované přístrojem Myotest budou vykazovat při testu 

opakovaných úseků menší variabilitu u probandů vyšší úrovně. 

 

4.3  Úkoly práce 

1. Vytvořit popis modelové techniky běhu a sepsat indikátory kvalitativní stránky běhu 

(techniky). 

2. Prostudovat dostupné materiály (Myotest) a výsledky dostupných studií. 

3. Pilotně ověřit možnosti přístroje Myotest. 

4. Pomocí přístroje Myotest otestovat triatlonisty (běžce) tří různých výkonnostních 

úrovní (špičkový, výkonnostní, hobby). 

5. Na základě prostudovaných materiálů a analýzy naměřených výsledků zhodnotit 

možnosti a využití přístroje pro praxi. 
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5.  Metodika výzkumné práce 

5.1 Charakteristika výzkumné práce 

Závěrečná práce je teoreticko-empirického charakteru. Jedná se o pilotní 

studii přístroje Myotest PRO. Na základě rešerše zahraniční literatury a dostupných 

informací byly vytvořeny cíle a hypotézy, které byly ověřovány prostřednictvím 

následného výzkumu. 

 

5.2  Popis výzkumného souboru 

Testování se zúčastnili 3 probandi, muži, vybraní na základě aktuální běžecké 

výkonnosti - špičkový běžec (proband A), výkonnostní běžec a triatlonista (proband B) 

a rekreační sportovec (proband C) :  

Tabulka č. 7: Věk, hmotnost a výška testovaných probandů 

Proband A B C 

Věk 30 let 33 let 25 let 

Hmotnost 75 kg 73 kg 98 kg 

Výška 184 cm 176 cm 185,5 cm 

 

5.3  Měření dat 

Měření probíhalo na atletickém stadionu Fakulty tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy (FTVS UK) o délce dráhy 400 m a s povrchem typu Mondo. 

K měření byl použit přístroj Myotest PRO, který je podrobně popsán v teoretické části 

(viz kapitola 2.2.1 Myotest PRO). Přístroj měli běžci umístěni na pravém boku pomocí 

pásu tak, aby se v průběhu testu přístroj na těle nepohyboval. Před testováním se 

probandi individuálně podle svých potřeb rozcvičili a byli seznámeni s průběhem 

testování. Při testování byl účasten vždy jeden proband. 

Testování mělo podobu 10 x 400 m s intervalem odpočinku 1 minuta. Cíl 

testování zadaný probandům bylo dosáhnout co nejlepšího průměrného času. Úkolem 



64 
 

probandů bylo stisknout při startu a doběhu každého úseku tlačítko „enter“. Úseky jim 

byly startovány a po každém jim byl sdělen čas úseku. Měření proběhla bez komplikací 

přesně podle předem stanoveného plánu. 

 

5.4  Analýza dat 

Po testování byly výsledky uloženy, software Myotestu PRO nabízí možnost 

grafického porovnání jednotlivých parametrů v průběhu testovaných úseků či zobrazení 

výsledků všech testovaných parametrů vybraného úseku. Ukázky výstupů výsledků 

probanda B jsou k práci přiloženy (viz přílohy I - XVII.). Získaná data byla zpracována 

pomocí programu Microsoft Excel, protože software MT PRO neumožňuje komparaci 

výsledků více probandů najednou. V zápisu do tabulky i grafu je patrné, že poslední 

úsek testování se charakteristikami výrazně liší od předchozích. Je to dáno zadáním 

testování (tj. běžet na co nejlepší průměr). Proto jsme při určování variability 

jednotlivých parametrů tyto úseky nezapočítali. Variabilitu tedy hodnotíme z prvních 

devíti úseků, a to výpočtem průměru a směrodatné odchylky. Výsledky průměru jsou 

zaokrouhleny na 1 desetinné místo, směrodatné odchylky na 2 desetinná místa. 

Výsledky parametrů jsou bez zaokrouhlení, tak, jak je nabízí přístroj. 
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6.  Výsledky 

Naměřené výsledky jsme pro lepší přehlednost a snazší porovnání znázornili 

pro každý hodnocený parametr zvlášť. Ke každému z nich jsme určili charakteristiky 

variability souboru – průměr a směrodatnou odchylku z prvních devíti měření (viz 5.3 

Analýza dat): 

 Čas 

 Tabulka č. 8: Tabulkové znázornění dosažených časů v jednotlivých úsecích všech tří probandů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Grafické znázornění dosažených časů v jednotlivých úsecích všech tří probandů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proband A (špičkový běžec) zaběhl všechny úseky vyrovnaně, pod 70 s. 

Proband B (výkonnostní triatlonista) zvolil u prvního úseku volnější tempo a 

v následujících úsecích zrychlil, takže od druhého úseku byly všechny jeho výsledky na 

Čas [s] 

Běžec A B C 

1. 400 m 68 96 90 

2. 400 m 69 91 94 

3. 400 m 67 90 97 

4. 400 m 69 91 100 

5. 400 m 68 91 103 

6. 400 m 68 91 104 

7. 400 m 69 90 104 

8. 400 m 69 89 104 

9. 400 m 69 91 103 

10. 400 m 66 88 88 

 A B C 

x  [s] 68,8 91,1 99,9 

s [s] 0,73 1,97 5,13 

Tabulka č. 9: Aritmetický průměr a výběrová 

směrodatná odchylka časů 
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úrovni 90 s. Proband C (hobby běžec) se pokusil o čas 1:30 min na 400m úsek, ovšem 

v následujících čtyřech úsecích zpomaloval až na čas 1:44 min, který byl schopen ve 

zbývajících úsecích testování udržet.  

 

 Rychlost běhu 

Tabulka č. 10: Tabulkové znázornění dosažených rychlostí v jednotlivých úsecích všech tří probandů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Grafické znázornění dosažených rychlostí v jednotlivých úsecích všech tří probandů 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnoty rychlosti běhu jsou spočítány z časů na jednotlivých úsecích. Proto 

jsou výsledky shodné s předešlými (vyšší rychlost znamená nižší čas). Rychlost 

probandů odpovídá jejich očekávané výkonnosti.  

Rychlost běhu [km/h] 

Běžec A B C 

1. 400 m 20,9 15,0 16,0 

2. 400 m 20,9 15,8 15,3 

3. 400 m 21,4 15,9 14,9 

4. 400 m 20,9 15,8 14,4 

5. 400 m 21,1 15,8 14,0 

6. 400 m 21,1 15,9 13,9 

7. 400 m 20,9 16,0 13,8 

8. 400 m 20,9 16,1 13,9 

9. 400 m 21,0 15,9 14,0 

10. 400 m 21,9 16,3 16,4 

 A B C 

x  [km/h] 21,0 15,8 14,5 

s [km/h] 0,17 0,31 0,77 

Tabulka č. 11: Aritmetický průměr a výběrová 

směrodatná odchylka rychlosti běhu 

 

 A B C 

x  [km/h] 21,0 15,8 14,5 

s [km/h] 0,17 0,31 0,77 

 Tabulka č.10: Aritmetický průměr a výběrová 

směrodatná odchylka rychlosti 

běhu 
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 Frekvence kroků 

Tabulka č. 12: Tabulkové znázornění dosažených frekvencí kroků v jednotlivých úsecích všech tří 

probandů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Grafické znázornění dosažených frekvencí kroků v jednotlivých úsecích všech tří probandů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekvence kroků je podle naměřených výsledků stabilní parametr. Výsledné 

hodnoty běžce A v průběhu testování mírně stoupaly. To je dáno jeho stabilní rychlostí 

a zkracující se délkou kroku. U triatlonisty B výsledné hodnoty také mírně stoupali, 

průměrná frekvence byla o 2,6 kroků/min nižší, nižší byla i jeho SD. Nejnižší 

průměrnou hodnotu i SD měl výkonnostně nejhorší běžec C. 

Frekvence kroků [kroky/min] 

Běžec A B C 

1. 400 m 175 167 172 

2. 400 m 172 172 169 

3. 400 m 173 172 169 

4. 400 m 173 173 167 

5. 400 m 174 174 167 

6. 400 m 177 175 167 

7. 400 m 177 174 166 

8. 400 m 178 176 167 

9. 400 m 182 175 167 

10. 400 m 203 175 179 

 A B C 

x  [kroky/min] 175,7 173,1 167,9 

s [kroky/min] 3,16 2,67 1,83 

Tabulka č. 13: Aritmetický průměr a výběrová 

směrodatná odchylka frekvence kroků 
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Tabulka č. 14: Tabulkové znázornění dosažených délek kroků v jednotlivých úsecích všech tří probandů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4: Grafické znázornění dosažených délek kroků v jednotlivých úsecích všech tří probandů 
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Nejdelší krok měl v průběhu testování běžec A. Délka jeho průměrného 

kroku byla téměř 2 metry. S přibývající se únavou se jeho hodnoty snižovaly. Ke 

snižování hodnot docházelo i u běžce C, který měl délku kroku o více než 55 cm kratší. 

Kratší krok měl o téměř 50 cm i triatlonista B. V porovnání s běžci A a C měl délku 

kroku stabilnější, SD pouhých 1,27 cm. 

Délka kroků [cm] 

Běžec A B C 

1. 400 m 200 150 155 

2. 400 m 203 153 151 

3. 400 m 206 154 147 

4. 400 m 202 152 144 

5. 400 m 202 151 140 

6. 400 m 199 152 139 

7. 400 m 196 153 138 

8. 400 m 196 153 139 

9. 400 m 193 151 140 

10. 400 m 180 155 152 

 A B C 

x  [cm] 199,7 152,1 143,7 

s [cm] 4,09 1,27 6,08 

Tabulka č. 15: Aritmetický průměr a výběrová 

směrodatná odchylka délky kroků 
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Tabulka č. 16: Tabulkové znázornění dosažených hodnot kontaktní doby v jednotlivých úsecích všech tří 

probandů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5: Grafické znázornění dosažených hodnot kontaktní doby v jednotlivých úsecích všech tří  

probandů 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kontaktní doby dochází s přibývající únavou k jejímu nárůstu. Nejnižších 

hodnot dosáhl běžec A. Od poloviny testování se však jeho doba kontaktu při každém 

dalším úseku prodlužovala. K nárůstu hodnot výsledků docházelo i u běžce C, na rozdíl 

od běžce A spíše v první polovině testování. Triatlonista B měl výsledky kontaktní doby 

nejdelší, ovšem opět po celou dobu stabilní.  

Kontaktní doba [ms] 

Běžec A B C 

1. 400 m 122 166 129 

2. 400 m 123 161 137 

3. 400 m 121 161 140 

4. 400 m 123 165 159 

5. 400 m 125 165 162 

6. 400 m 135 162 162 

7. 400 m 134 163 163 

8. 400 m 132 161 164 

9. 400 m 144 160 164 

10. 400 m 132 158 159 

 A B C 

x  [ms] 128,8 162,7 153,3 

s [ms] 7,87 2,18 13,87 

Tabulka č. 17: Aritmetický průměr a výběrová 

směrodatná odchylka kontaktní doby 
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Tabulka č. 18: Tabulkové znázornění dosažených horizontálních vzdáleností v jednotlivých úsecích všech 

tří probandů                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6: Grafické znázornění dosažených horizontálních vzdáleností v jednotlivých úsecích všech tří 

probandů                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontální vzdálenost je vzdálenost, kterou urazí těžiště běžce za dobu 

kontaktu s podložkou. Je závislá na rychlosti běhu a kontaktní době. Proto je její 

hodnocení komplikované. Cílem správné techniky běhu je co nejkratší doba kontaktu 

při co nejvyšší rychlosti běhu. Běžec A měl díky vysoké rychlosti výslednou vzdálenost 

nejdelší. Triatlonista B měl vzdálenost o něco kratší, ale stabilnější. Běžec C měl tento 

parametr i přes dlouhou kontaktní dobu nejkratší. 

Horizontální vzdálenost [cm] 

Běžec A B C 

1. 400 m 71 69 57 

2. 400 m 71 71 58 

3. 400 m 72 71 58 

4. 400 m 72 73 64 

5. 400 m 73 72 63 

6. 400 m 79 72 63 

7. 400 m 78 72 63 

8. 400 m 77 72 63 

9. 400 m 84 71 64 

10. 400 m 81 72 72 

 A B C 

x  [cm] 75,2 71,4 61,4 

s [cm] 4,52 1,13 2,88 

Tabulka č. 19: Aritmetický průměr a výběrová 

směrodatná odchylka horizontální vzdálenosti 
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Tabulka č. 20: Tabulkové znázornění dosažených hodnot svalového tonu v jednotlivých úsecích všech tří 

probandů                

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 7: Grafické znázornění dosažených hodnot svalového tonu v jednotlivých úsecích všech tří 

probandů                

 

 

 

 

 

 

 

Parametr hodnotí schopnost běžce svalovou pružností minimalizovat 

energetické ztráty v průběhu oporové fáze. Výsledky běžce A jsou vysoké (x  = 63,8 

kN/m, SD = 5,53 kN/m), ovšem opět se prohazuje, že i u tohoto parametru se hodnoty 

s nárůstem únavy snižují. K výraznému poklesu vysokých hodnot dochází současně 

s poklesem rychlosti i u běžce C (x  = 63,1 kN/m, SD = 10,04 kN/m). A opět 

nejstabilnější a nejnižší hodnoty má triatlonista B (x  = 43,2 kN/m, SD = 1,30 kN/m). 

Svalový tonus [kN/m] 

Běžec A B C 

1. 400 m 69 41 82 

2. 400 m 68 44 74 

3. 400 m 69 44 72 

4. 400 m 68 42 58 

5. 400 m 66 42 57 

6. 400 m 59 44 57 

7. 400 m 60 43 56 

8. 400 m 61 44 56 

9. 400 m 54 45 56 

10. 400 m 65 45 61 

 A B C 

x  [kN/m] 63,8 43,2 63,1 

s [kN/m] 5,53 1,30 10,04 

Tabulka č. 20: Aritmetický průměr a výběrová 

směrodatná odchylka svalového tonu 
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Tabulka č. 22: Tabulkové znázornění dosažených hodnot reaktivity v jednotlivých úsecích všech tří 

probandů                

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 8: Grafické znázornění dosažených hodnot reaktivity v jednotlivých úsecích všech tří probandů                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaktivita vyjadřuje poměr letové a oporové fáze. Čím vyšší jsou její 

hodnoty, tím lépe. Nejlepšího průměrného výsledku z prvních devíti běhů dosáhl běžec 

A, ikdyž se jeho výsledky od šestého úseku snižovali (x  = 1,66, SD = 0,21). 

Při porovnání s běžcem A měl běžec C stejnou hodnotu SD výsledků a nižší průměr (x  

= 1,33, SD = 0,21). Triatlonista B měl poměr mezi délkou letové a oporové fáze po 

celou dobu testování vyrovnaný (x  = 1,13, SD = 0,05). 

Reaktivita (poměr) 

Běžec A B C 

1. 400 m 1,8 1,2 1,7 

2. 400 m 1,8 1,2 1,6 

3. 400 m 1,9 1,2 1,5 

4. 400 m 1,8 1,1 1,2 

5. 400 m 1,8 1,1 1,2 

6. 400 m 1,5 1,1 1,2 

7. 400 m 1,5 1,1 1,2 

8. 400 m 1,5 1,1 1,2 

9. 400 m 1,3 1,1 1,2 

10. 400 m 1,2 1,2 1,1 

 A B C 

x  (poměr) 1,66 1,13 1,33 

s (poměr) 0,21 0,05 0,21 

Tabulka č. 23: Aritmetický průměr a výběrová 

směrodatná odchylka reaktivity 



73 
 

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sí
la

 [
N

/k
g]

 

Naměřený úsek 

A B C

 Síla 

Tabulka č. 24: Tabulkové znázornění dosažených hodnot síly v jednotlivých úsecích všech tří probandů                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9: Tabulkové znázornění dosažených hodnot síly v jednotlivých úsecích všech tří probandů                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkonnostně nejlepší proband, běžec A, působil v průběhu dokroku na 

podložku největší silou a jeho výsledky byly u tohoto parametru ze všech tří probandů 

nejvyrovnanější (x  = 26,1 N/kg, SD = 0,37 N/kg). Hodnoty triatlonisty B se v průběhu 

testování mírně zvěyšovaly (x  = 22,0 N/kg, SD = 0,65 N/kg), zatímco u běžce C se o 

výrazně snižovaly (x  = 21,7 N/kg, SD = 1,69 N/kg). 

Síla [N/kg] 

Běžec A B C 

1. 400 m 26,3 21,3 25,0 

2. 400 m 26,1 21,0 23,6 

3. 400 m 26,4 21,1 23,0 

4. 400 m 26,4 22,0 21,2 

5. 400 m 26,5 22,3 20,8 

6. 400 m 25,9 22,6 20,6 

7. 400 m 26,0 22,4 20,6 

8. 400 m 26,2 22,4 20,5 

9. 400 m 25,3 22,6 20,4 

10. 400 m 24,8 21,4 20,9 

 A B C 

x  [N/kg] 26,1 22,0 21,7 

s [N/kg] 0,37 0,65 1,69 

Tabulka č. 25: Aritmetický průměr a výběrová 

směrodatná odchylka síly 
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Tabulka č. 26: Tabulkové znázornění dosažených úhlů vzletu v jednotlivých úsecích všech tří probandů                
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Graf č. 10: Grafické znázornění dosažených úhlů vzletu v jednotlivých úsecích všech tří probandů                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čím nižší je úhel vzletu, tím lépe. U obou probandů lepší výkonnostní 

úrovně, běžce A i triatlonisty B, došlo v průběhu testovaných úseků ke snížení této 

hodnoty. S přibývající únavou u nich docházelo k zlepšení tohoto parametru techniky 

běhu. Velice stabilní výkon podal běžec C, který měl ve všech analyzovaných úsecích 

úhel vzletu 14°, tudíž SD = 0°. 

Úhel vzletu [°] 

Běžec A B C 

1. 400 m 11 13 14 

2. 400 m 11 12 14 

3. 400 m 11 12 14 

4. 400 m 11 11 14 

5. 400 m 10 11 14 

6. 400 m 10 11 14 

7. 400 m 10 11 14 

8. 400 m 10 11 14 

9. 400 m 9 11 14 

10. 400 m 7 11 11 

 A B C 

x  [°] 10,3 11,4 14,0 

s [°] 0,71 0,73 0,0 

Tabulka č. 27: Aritmetický průměr a výběrová 

směrodatná odchylka úhlu vzletu 
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Tabulka č. 28: Tabulkové znázornění dosažených úhlů dopadu v jednotlivých úsecích všech tří probandů                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 11: Grafické znázornění dosažených úhlů dopadu v jednotlivých úsecích všech tří probandů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úhel dopadu je parametr, který souvisí mj. s úhlem vzletu. Podle získaných 

výsledků se jeví jako stabilní parametr. U běžce A docházelo opět k mírnému snižování 

(x  = 67,8°, SD = 1,39°). Triatlonista B měl s vyšší rychlostí v 2. - 9. úseku nižší hodnoty 

úhlu dopadu než v prvním, pomalejším úseku (x  = 68,1°, SD = 0,33). Běžec C měl 

průměrnou velikost úhlu dopadu největší (x  =72,1°, SD = 0,78). 

Úhel dopadu [°] 

Běžec A B C 

1. 400 m 69 69 73 

2. 400 m 69 68 73 

3. 400 m 69 68 73 

4. 400 m 69 68 71 

5. 400 m 68 68 72 

6. 400 m 67 68 72 

7. 400 m 67 68 72 

8. 400 m 67 68 72 

9. 400 m 65 68 71 

10. 400 m 66 68 69 

 A B C 

x  [°] 67,8 68,1 72,1 

s [°] 1,39 0,33 0,78 

Tabulka č. 29: Aritmetický průměr a výběrová 

směrodatná odchylka úhlu dopadu 
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Tabulka č. 30: Tabulkové znázornění vertikálního pohybu těžiště v jednotlivých úsecích všech tří 

probandů                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 12: Grafické znázornění vertikálního pohybu těžiště v jednotlivých úsecích všech tří probandů                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj výsledků vertikálního pohybu těžiště je závislý na mnoha jiných 

parametrech techniky běhu. Čím je běh ekonomičtější a efektivnější, tím by měly být 

hodnoty nižší.  Jak je z grafu patrné, u běžce A docházelo v průběhu k poklesu hodnot 

(x  = 10,4 cm, SD = 0,68). Stabilnější a nižší výsledky měl proband B (x  = 9,7 cm, SD = 

0,36 cm). Běžec C měl hodnoty nejvyšší a nejvyrovnanější (x  = 10,8 cm, SD =0,20 cm). 

Vertikální pohyb těžiště [cm] 

Běžec A B C 

1. 400 m 10,7 10,6 11,0 

2. 400 m 11,1 9,9 11,1 

3. 400 m 11,0 9,8 11,0 

4. 400 m 11,0 9,7 10,7 

5. 400 m 10,8 9,6 10,6 

6. 400 m 10,0 9,5 10,7 

7. 400 m 10,0 9,6 10,7 

8. 400 m 9,9 9,4 10,6 

9. 400 m 9,1 9,5 10,6 

10. 400 m 7,2 9,5 9,0 

 A B C 

x  [cm] 10,4 9,7 10,8 

s [cm] 0,68 0,36 0,20 

Tabulka č. 31: Aritmetický průměr a výběrová 

směrodatná odchylka vertikálního pohybu těžiště 
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Tabulka č. 32: Tabulkové znázornění pravidelnosti v jednotlivých úsecích všech tří probandů                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf č. 13: Grafické znázornění pravidelnosti v jednotlivých úsecích všech tří probandů                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidelnost vyjadřuje vyrovnanost běhu v průběhu úseku. Běžec A měl 

průměrné výsledky i charakteristiky variability tohoto parametru ze všech tří probandů 

nejhorší (x  = 69,2 %, SD = 16,30 %). Probandi B a C měli naopak výsledné průměry 

vysoké (triatlonista B: x  = 93,0 %, běžec C: x  = 89,4 %) s nízkou hodnotou směrodatné 

odchylky (oba SD = 1,66 %). 

Pravidelnost [%] 

Běžec A B C 

1. 400 m 82 90 88 

2. 400 m 83 94 87 

3. 400 m 83 94 89 

4. 400 m 81 92 90 

5. 400 m 78 91 88 

6. 400 m 58 94 89 

7. 400 m 60 93 92 

8. 400 m 62 94 91 

9. 400 m 36 95 91 

10. 400 m 29 92 68 

 A B C 

x  [%] 69,2 93,0 89,4 

s [%] 16,30 1,66 1,66 

Tabulka č. 33: Aritmetický průměr a výběrová 

směrodatná odchylka pravidelnosti 
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Tabulka č. 34: Tabulkové znázornění spotřeby energie v přepočtu na 1 km v jednotlivých úsecích všech tří 

probandů                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 14: Grafické znázornění spotřeby energie na 1 km v jednotlivých úsecích všech tří probandů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energie na km je teoretický výpočet množství energie spotřebované při běhu 

o délce 1 km. Výsledné hodnoty jsou u všech běžců vyrovnané a odpovídají jejich 

výkonnostní úrovni. Tento parametr je ovlivněn mj. tělesnou hmotností a rychlostí 

běhu. Čím nižší je spotřeba energie, tím je běh efektivnější.  

 

Všechny parametry jsou podrobněji analyzovány níže (viz 7. Diskuse). 

Energie [kcal/km] 

Běžec A B C 

1. 400 m 54 67 93 

2. 400 m 55 60 97 

3. 400 m 54 60 98 

4. 400 m 55 60 95 

5. 400 m 54 59 98 

6. 400 m 54 59 99 

7. 400 m 54 59 99 

8. 400 m 54 58 98 

9. 400 m 54 59 97 

10. 400 m 47 58 81 

 A B C 

x  [kcal/km] 54,2 60,1 97,1 

s [kcal/km] 0,44 2,67 1,96 

Tabulka č. 35: Aritmetický průměr a výběrová 

směrodatná odchylka energie 
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7.  Diskuse 

Testování proběhlo u všech probandů přesně podle plánu, tak, jak bylo 

předem stanoveno. Získané hodnoty byly přepsány z Myotestu do tabulek podle 

jednotlivých parametrů pro snazší porovnání rozdílů mezi probandy. Výsledky průměru 

a výběrové směrodatné odchylky jsou počítány z prvních devíti úseků, protože 

v posledním docházelo ke snaze celkový průměr vylepšit, běžci běželi tzv. „co to dá“ a 

hodnoty většiny charakteristik se značně odlišovaly od ostatních, což by výrazně 

pozměnilo celkové výsledky. Parametry jsou přístrojem počítány z dat od tří vteřin po 

startu do tří vteřin před ukončením měření. Tím pádem je omezen dopad stisknutí 

tlačítka při startu a doběhu, které by mohlo mít vliv na techniku běhu. 

 

 Čas / Rychlost běhu 

O tom, jak rychle běžci překonali 400 m úseky, nám vypovídají výsledky 

času a rychlosti, jen s tím rozdílem, že čím byl nižší čas, tím byla vyšší rychlost. Pro 

posouzení vývoje těchto hodnot u jednotlivých běžců jsme si zvolili časové údaje. Časy 

vykazují významné rozdíly nejen kondičních schopností, ale také taktických, což je 

možné pozorovat na vývoji časů jednotlivých úseků. 

Špičkový běžec (proband A) předem odhadl tempo, které se mu podaří udržet 

a tím všechny úseky zaběhl. Jeho průměrný čas je x  = 68,8 s, což je 21,0 km/h a jeho 

výsledky jsou velice vyrovnané, směrodatná odchylka (SD) pouze 0,73 s. Triatlonista 

(proband B) začal raději první úsek opatrněji a od druhého úseku mírně zrychlil a snažil 

se toto tempo na všech dalších úsecích udržet. Jeho průměrný čas x  = 91,1 s na okruh (v 

= 15,8 km/h) a SD = 1,97 s, což je zvýšeno především prvním volnějším okruhem. 

Hobby běžec (proband C) se pokusil o co nejlepší průměrný čas rychlým rozběhnutím 

prvního úseku a co nejrychlejším tempem i v následujících úsecích. V průběhu 

docházelo k pochopitelnému zpomalování v prvních pěti úsecích, než se dostal na 

tempo 103 -104 s na 400 m, které byl schopen reálně udržet. Průměrný čas na okruh byl 

x  = 99,9 s (v = 14,5 km/h) a SD = 5,13 s. Zde byl výrazný rozptyl způsoben naopak 

„přepálením“ tempa prvních úseků. 

Z rychlosti či času běžce na jednotlivých úsecích lze výkonnost běžce určit 

nejen podle jejich výsledků, ale také změnami rychlosti a vyrovnaností výkonů na 
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jednotlivých úsecích, což vypovídá o zkušenosti běžce. V našem případě to dokazuje 

vyrovnaný a rychlý výkon běžce A, pomalejší první úsek a vyrovnané všechny 

následující úseky triatlonisty B a výsledky běžce C, který první úsek rozběhl rychle a na 

dalších úsecích zpomaloval až na časy o více než 15 % pomalejší. 

 

 Délka a frekvence kroků 

Úvodem je nutné poznamenat, že na délku kroků má vliv mj. i výška postavy, 

která byla u triatlonisty B nižší (176 cm) než u běžců A a C (184 a 185,5 cm). Proto 

nelze srovnávat pouze absolutní hodnoty délky kroku.   

Obecný předpoklad je, že lepší běžec bude mít vyšší frekvenci a větší délku 

kroku, než běžec pomalejší. Tento předpoklad se potvrdil i v našem měření, ovšem 

zajímavé je i sledovat, jak se tyto parametry u jednotlivých běžců v průběhu testování 

měnily. U běžce A, který běhal úseky vysokou stabilní rychlostí, se výsledky frekvence 

a délky kroku (s výjimkou 1. běhu, ve kterém byly oba výsledky blízké průměrným 

hodnotám), v průběhu testování měnily. S přibývající únavou docházelo ke snižování 

délky kroku a tomu odpovídajícímu zvyšování frekvence ve snaze udržet rychlost. 

Průměrné výsledky byly pro délku kroku x  = 199,7 cm a SD = 4,09 cm a frekvenci x  = 

175,5 kroků/min a SD = 3,16 kroků/min. Triatlonista B měl výsledky obou parametrů 

nižší, ale vyrovnanější. Opět byl odlišný první úsek, kde byly naměřené hodnoty nižší, 

ale to z důvodu nižší rychlosti na tomto úseku. Další úseky byly velice vyrovnané. 

Průměrná délka kroku x  = 152,1 cm a SD = 1,27 cm a frekvence x  = 173,1 kroků/min a 

SD = 2,67 kroků/min. Běžec C, který v průběhu prvních čtyř úseků zpomaloval, než se 

jeho rychlost od pátého stabilizovala, má tomuto průběhu přesně odpovídající výsledky 

délky a frekvence kroků. Ty se od prvního běhu snižovaly (frekvence jen minimálně) a 

od pátého běhu zůstaly stabilní. Průměrné hodnoty jsou délka kroků x  = 143,7 cm a SD 

= 6,08 cm a frekvence x  = 167,9 kroků/min a SD = 1,83 kroků/min. 

Výsledky těchto parametrů prokázaly, že frekvence kroků je poměrně stálý 

parametr a tréninkem ho lze měnit jen do jisté míry. Jediný běžec schopný ji v průběhu 

testování výrazně zvyšovat byl nejvíce trénovaný běžec A. 
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 Kontaktní doba  

Kontaktní doba je čas, po který působí běžec na podložku silou stejnou nebo 

větší než silou tělesné hmotnosti. Obecně platí, že čím je tako doba kratší, tím lépe. 

Absolutní hodnoty mohou být ovšem matoucí, efektivitu tohoto parametru lze 

posuzovat pouze ve spojitosti s rychlostí běhu. Často bývá tento parametr hodnocen 

také v poměru s dobou letu, tzv. reaktivita (viz níže). 

U běžce A docházelo v průběhu testování k zvyšování kontaktní doby, 

výrazný nárůst nastal v polovině testování. V tu dobu došlo ke změně (zhoršení) většiny 

parametrů techniky běhu. Průměrná doba kontaktu byla x  = 128,8 ms a SD = 7,87 ms. 

V porovnání s běžcem A byly výsledky kontaktní doby obou probandů B a C výrazně 

vyšší. Triatlonista B měl výsledky vyrovnané (x  = 162,7 ms, SD = 2,18 ms), u běžce C 

docházelo s narůstajícím časem běhu při prvních pěti úsecích i k nárůstu kontaktní 

doby, v dalších úsecích byly časy stabilní (x  = 153,3 ms a SD = 13,87 ms). Je to 

pochopitelné vzhledem k jeho stabilní frekvenci kroků. 

 

 Horizontální vzdálenost 

Parametr horizontální vzdálenost je vzdálenost, kterou běžec (těžiště) urazí za 

dobu kontaktu s podložkou. Tato charakteristika je vypočítávána z rychlosti běhu a 

kontaktní doby. Výsledky nejsou tedy nijak překvapivé, v průběhu testu se vyvíjejí 

stejně jako kontaktní doba (vzdálenost se prodlužuje s prodlužováním doby kontaktu), 

přesná délka poté ještě závisí na rychlosti běhu v daném úseku. Běžec A urazil za dobu 

kontaktu průměrně x  = 75,2 cm s SD = 4,52 cm. Vysoká hodnota SD je dána 

významnými změnami kontaktní doby. Běžec B má průměrnou horizontální vzdálenost 

x  = 71,4 a SD = 1,13 a běžec C x  = 61,4 a SD = 2,88.  

Tento parametr lze hodnotit pouze v kontextu s výsledky dalších parametrů, 

jako např.: rychlost, doba kontaktu a reaktivita. Jen těžko je možné zobecnit, jaký 

výsledek je ideální. Dobrý běžec by měl mít výsledky stabilní. Je to doplňkový 

parametr, jehož individuální vývoj u běžce je přínosné hodnotit dlouhodobě a 

komplexně. 
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 Svalový tonus 

Parametr vyjadřující odolnost běžce vůči deformacím v průběhu oporové 

fáze. Hodnocení schopnosti běžce efektivně využívat svalovou pružnost a 

minimalizovat energetické ztráty. Typické hodnoty se pohybují pro rychlost 12 km/h 

v rozmezí 35 – 45 kN/m. Velmi pevní běžci mají hodnoty v mezi 60 až 80 N/m, zatímco 

nezpevnění běžci 25 – 33 kN/m. Dlouhodobým sledováním tohoto parametru je možné 

sledovat vývoj efektivnosti běhu, své uplatnění má i jeho hodnocení v průběhu 

testování. Vypovídá o možnostech zranění v důsledku svalové únavy. Výborní běžci by 

měli mít hodnoty tohoto parametru v průběhu testování nejen vysoké, ale také stálé, což 

vypovídá o vysoké efektivnosti běhu s nastupující únavou. 

Průměrné hodnoty byly u běžce A vysoké (x  = 63,8 kN/m a SD = 5,53 

kN/m), ale v průběhu se snižovaly přímou úměrou narůstajícím hodnotám kontaktního 

času a horizontální vzdálenosti. Je tedy jisté, že výpočet úrovně svalového tonu při 

výpočtech s těmito hodnotami kalkuluje. S delší dobou kontaktu se ztrácí pevnost při 

dokroku a rychlost odrazu, svalové napětí je nižší. Pokud dochází k poklesu hodnot 

tohoto parametru v průběhu výkonu, je vhodné se na zpevnění v tréninku zaměřit, zvýšit 

tím výkonnost a efektivnost běhu. Triatlonista B měl hodnoty svalového tonu nízké (x  = 

43,2 kN/m, SD = 1,30 kN/m), ale rovněž jako předchozí hodnoty stabilní. U běžce C 

docházelo k výraznému poklesu s poklesem rychlosti a nárůstem únavy z důvodu nízké 

úrovně trénovanosti (x  = 63,1 kN/m a SD = 10,04 kN/m). Hodnoty tuhosti v průběhu 

prvních tří úseků byly opravdu vysoké, v prvním z nich dokonce 82 kN/m. Při vhodném 

tréninku by mohl dosáhnout velice efektivního odrazu. 

 

 Reaktivita 

Reaktivita je, jak již bylo výše zmíněno, parametr udávající hodnotu poměru 

doby letové a oporové fáze. Podává tedy poměrně zajímavou informaci o efektivnosti 

běhu. Cílem techniky běhu je, aby byl běh co nejefektivnější a tím nejrychlejší. 

Zjednodušeně lze říci, že běh je tím efektivnější, čím je delší letová fáze a kratší fáze 

oporová. Z biomechanického hlediska je hnací silou odraz, kterým končí oporová fáze. 

Cílem je, aby byl proveden co největší silou. V letové fázi dochází jen k minimálním 

brzdným silám vlivem odporu prostředí. Reaktivita je tak ukazatelem schopnosti běžce 

uvolnit energii při odrazu a pohánět těžiště k optimálnímu pohybu vpřed. 
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Běžec A dosahoval v první polovině testování vysokých a vyrovnaných 

hodnot reaktivity. Z důvodu již zmíněné únavy došlo v druhé polovině k výraznému 

zhoršení tohoto parametru. Je to z důvodu kratšího kroku a delší kontaktní doby v této 

části testování. Průměrná hodnota reaktivity je x  = 1,66 a SD = 0,21. Nižší průměrné 

hodnoty, ale stejné SD dosáhl v průběhu testování i běžec C (x  = 1,33 a SD = 0,21). 

Úplně nejnižší výsledky variability tohoto parametru byly zjištěny u triatlonisty B. Ten 

měl průměrnou hodnotu jen x  = 1,13, ale opět s nejnižší směrodatnou odchylkou (SD = 

0,21). Poměr mezi délkou letové a oporové fáze byl u něj po celou dobu testování 

stabilní. 

 

 Síla 

Jedná se o hodnoty průměrné síly působící na podložku v průběhu oporové 

fáze vyjádřené ve vztahu k tělesné hmotnosti - N/kg. Pro lepší analýzu oporové fáze by 

byly vhodnější výsledky zobrazující průběh reakční síly během oporové fáze. Průměrné 

hodnoty nám vypovídají o velikosti interakce běžce a podložky. S vyšší hodnotou lze 

předpokládat větší koncentraci síly do odrazu. O efektivním využití síly do odrazu nás 

informují další parametry, např. úhel vzletu. 

Hodnoty síly běžce A byly po celou dobu velice vyrovnané, pouze s menším 

poklesem v posledních úsecích. Průměrně dosáhl x  = 26,1 N/kg a SD = 0,37 N/kg. 

Triatlonista B měl hodnoty průměrné síly také vyrovnané, v průběhu docházelo spíše k 

mírnému nárůstu, x  = 22,0 N/kg a SD = 0,65 N/kg. U běžce C docházelo k poklesu 

průměrné síly v průběhu prvních pěti úseků, poté se výsledky stabilizovaly, x  = 21,7 

N/kg, SD = 1,69 N/kg. Při porovnání s vývojem v průběhu testování ostatních 

parametrů je zde nápadná podobnost s rychlostí běhu - vyrovnanost běžce A a 

triatlonisty B, pokles a stabilizování běžce C. I hodnotové rozložení je velice podobné, 

pokud považujeme výkon běžce A jako 100 %, pak procentuálně vyjádřené průměrné 

hodnoty rychlostí v pořadí běžců A - B - C jsou 100 - 75,2 - 69,0 % a síly 100 - 84,3 - 

83,1 %, pokud totéž provedeme s SD, získáme pro rychlost SD = 100 - 182,4 - 453,0 % 

a pro sílu = 100 - 175,7 - 456,0 %. Variabilita obou parametrů je tedy také velice 

podobná. 
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 Úhel vzletu, Úhel dopadu a Vertikální pohyb těžiště 

Úhel vzletu je definován jako úhel, pod kterým se dostává těžiště těla do 

letové fáze. Je-li úhel vzletu příliš velký, dochází ke značným vertikálním výchylkám 

těžiště a tím k neúplnému využití hnacích sil. Vertikální pohyb těžiště je vzdálenost 

mezi nejvyšším a nejnižším bodem těžiště v průběhu běžeckého kroku. Z tohoto 

vyplývá blízký vztah mezi oběma parametry. Úhel vzletu ovlivňuje výšku, do které 

těžiště vystoupá. Svůj podíl na hodnotě vertikálního pohybu těžiště má i úhel dopadu, 

který ovlivňuje oporovou fázi v jejím počátku a tím nejnižší výškové hodnoty polohy 

těžiště. Úhel dopadu je definován jako úhel, který svírá rovina podložky se spojnicí 

místa dopadu a těžiště. Vzájemná provázanost těchto parametrů je očividná. 

Úhel vzletu je závislý především na rychlosti běhu a konstitučních 

zvláštnostech, ale co je pro naše testování zajímavé, také na aktuální úrovni běžeckých 

kondičních schopností. Z výsledků je patrné, že se jedná o poměrně stabilní parametr. 

Běžec A měl hodnoty mírně klesající. Ke změnám v jeho výsledcích docházelo, stejně 

jako u většiny ostatních parametrů, v polovině a v samém závěru testování. Průměrné 

hodnoty úhlu vzletu tohoto běžce byly x  = 10,3° a SD 0,71°. Téměř totožný vývoj 

hodnot měly i parametry úhel dopadu a vertikální pohyb těžiště. Z grafického 

znázornění je dobře patrné, že u obou parametrů docházelo v průběhu testování 

k poklesu s výraznějšími změnami opět po čtvrtém a následně po osmém úseku. 

Hodnoty charakterizující variabilitu parametrů jsou pro úhel dopadu x  = 67,8°, SD = 

1,39° a pro vertikální pohyb těžiště x  = 10,4 cm a SD = 0,68 cm. Triatlonista B měl při 

stabilní rychlosti na 2. - 9. úseku velice stabilní výsledky všech tří parametrů (jen 

s minimálním snižováním hodnot vertikálního pohybu těžiště). Při nižší rychlosti na 1. 

úseku měl výsledky u všech tří o něco vyšší. Konkrétní hodnoty jsou pro úhel vzletu x  = 

11,4°, SD = 0,73°, úhel odrazu x  = 68,1°, SD = 0,33° a pro vertikální pohyb těžiště x  = 

9,7 cm a SD = 0,36 cm. V porovnání s běžcem A má triatlonista B vyšší hodnoty obou 

měřených úhlů, ale nižší vertikální pohyb těžiště. Vyrovnané či nižší má i směrodatné 

odchylky všech parametrů, což opět značí větší stabilitu jeho techniky běhu. Běžec C 

měl sice výsledné hodnoty všech parametrů o něco vyšší, ale velice vyrovnané. Úhly 

vzletu měl ve všech analyzovaných úsecích 14°, takže jeho x  = 14° a SD = 0°. Úhly 

dopadu byly v rozsahu 71 - 73° s x  = 72,1° a SD = 0,78°. A vertikální pohyb těžiště se 
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v průběhu jen minimálně snižoval, průměrná hodnota byla x  = 10,8 cm a SD pouhých 

0,20 cm.  

Při porovnání výsledků všech tří probandů měl průměrné hodnoty nejnižší 

běžec A, který byl nejrychlejší, ale nejvyrovnanější je měl nejpomalejší běžec C. A to i 

přesto, že se v průběhu testován jeho rychlost významně snižovala. 

 

 Pravidelnost 

Parametr hodnotící vyrovnanost běhu v průběhu celého úseku. Má 

provázanost s parametrem reaktivity, která porovnává poměr letové a oporové fáze. 

Parametr hodnotí vyrovnanost poměru obou fází v průběhu jednoho úseku a výsledky 

udává v procentuálních hodnotách. Čím vyšší je hodnota, tím nižší jsou energetické 

náklady a snižuje se riziko zranění. Cílové hodnoty jsou 80 - 90 %, což značí velice 

vyrovnaný běžecký krok.  Výsledky pod 70 % značí nepravidelný a energeticky 

nákladnější běh. 

Zatímco výsledky tohoto parametru jsou u probandů B a C velice vyrovnané 

a vysoké, u probanda A dochází počínaje pátým úsekem k výraznému poklesu. U 

triatlonisty B, který běhá všechny úseky stále stejnou rychlostí, je poměr letové a 

oporové fáze v průběhu úseku vyrovnaný. Průměrná hodnota pravidelnosti je u něj 

dokonce vysokých x  = 93 % a SD pouhých 1,66 %. Stejnou směrodatnou odchylku a 

jen o něco málo nižší průměrnou hodnotu měl i běžec C (x  = 89,4 %, SD = 1,66 %). 

Běžec A měl parametr po prvních pět úseků opět poměrně vyrovnaný (mírně se 

snižující), ovšem od šestého úseku došlo k výraznému snížení až na pouhých 36 % v 9. 

úseku. Průměrná hodnota je u něj pouhých x = 69,3 % s SD = 16,30 %.  

 

 Energie na km 

Tento parametr udává odhad spotřebované energie na 1 km běhu. Parametr 

hodnotí efektivnost běhu, protože čím nižší je spotřeba energie, tím je běh efektivnější. 

Zde jsou při vzájemném porovnání, i s přihlédnutím k tělesným hmotnostem, nejlepší 

výsledky běžce A, který dosahoval nejnižších a nejvyrovnanějších hodnot (x  = 54,2 

kcal/km; SD = 0,44 kcal/km). Výsledky triatlonisty B byly také velice vyrovnané, pouze 
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v prvním běhu byla spočítána hodnota vyšší. Protože v něm běžel pomaleji, lze 

předpokládat, že právě nižší rychlost a její vliv na další parametry je příčinou tohoto 

navýšení. Průměrné výsledky probanda B jsou x  = 60,1 kcal/km a SD = 2,67 kcal/km. 

S postupným zpomalováním rychlosti běhu probanda C docházelo i k mírnému 

navyšování energie na 1 km, x  = 97,1 kcal/km a SD = 1,96 kcal/km. Výsledky běžce C 

byly celkově vyšší nejen z důvodu pomalejšího běhu, ale také vyšší tělesné hmotnosti. 

 

Asymetrie, Riziko poranění, Únava, Efektivita 

Výsledy posledních čtyř parametrů zobrazovaných pouze po stažení výsledků 

pomocí softwaru Myotestu PRO, kterými jsou riziko poranění, asymetrie a indexy 

únavy a efektivnosti, jsme nezobrazovali. Jejich výsledky nelze zobecnit, jsou velice 

individuální.  Výrobce upozorňuje, aby jejich hodnoty byly brány s jistým nadhledem, 

protože se jedná o různé indexy získané z jiných parametrů. Jejich přínos by byl při 

dlouhodobém hodnocení konkrétního jedince, kdy je možné sledovat nejen absolutní 

hodnoty, ale vývoj těchto hodnot a následně hledat příčiny změn. Pro představu o 

možných hodnotách výsledků uvádíme níže konkrétní hodnoty a problémy spojené 

s jejich interpretací. 

Asymetrie je parametr, který uvádí rozdíl mezi kontaktem pravé a levé nohy. 

Úroveň a změny asymetrie nohou mohou být celkovým ukazatelem únavy a prevence 

úrazů. Rozdíly jsou pouze číselně vyjádřeny, ovšem bez vztahu ke konkrétní končetině, 

protože přístroj není schopen odlišit, o kterou končetinu se jedná. Výsledky jsou 

uváděny v ms. Výsledky probanda B, který měl technické parametry běhu v průběhu 

testování nejstabilnější, byly u tohoto parametru velice rozkolísané. Průměrná hodnota 

byla x  = 7 ms. Stabilní rozdíly by mohly být způsobeny během na atletickém oválu, kdy 

vykonává levá noha polovinu tratě kratší krok z důvodu běhu po půloblouku, ovšem to 

nevysvětluje proměnlivost výsledků mezi jednotlivými úseky (viz. Příloha 1n). Při 

porovnání s grafickými zobrazeními ostatních parametrů v průběhu testování nebyla 

nalezena spojitost s jiným parametrem. Nelze tedy určit možnou příčinu těchto rozdílů.  

Odhad rizika poranění je stanoven podle vývoje asymetrie během po sobě 

jdoucích testů. Hodnocení je prováděno pouze kvalitativně. U probanda B bylo riziko 

poranění vyhodnoceno jako vysoké.  
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Index únavy je zjišťován z vývoje hodnoty pravidelnosti. S parametrem je 

nutné zacházet s opatrností – u některých běžců se pravidelnost zvyšuje s určitou mírou 

únavy. Úroveň únavy je opět hodnocena pouze kvalitativně. Např. triatlonista B měl 

hodnoty pravidelnosti po celou dobu vysoké a stabilní, úroveň únavy byla vyhodnocena 

jako žádná. 

Celkový index efektivnosti je vyhodnocován na základě různých parametrů. 

Výsledky jsou udávány pro rychlost 12,5 km/hod, u probanda je stanoven x  = 50 %. 

Princip výpočtu není výrobcem specifikován. 

 

Hypotézy 

Na základě získaných výsledků můžeme zodpovědět naše hypotézy, které 

jsme si stanovili takto: 

 

1. Lze nalézt parametry analyzované v přístroji Myotest, které budou 

odlišovat techniku špičkových běžců od výkonnostních.  

Ano, podle našich zjištění špičkoví běžci dosahují v porovnání 

s výkonnostními sportovci v absolutních hodnotách lepších výsledků. Aby bylo možné 

porovnávat i charakteristiky variability souboru, je nutné zajistit podmínky testování 

tak, aby byly pro testované shodné a výsledky tudíž porovnatelné. Obecné podmínky 

testování jako prostředí, cíl testování a seznámení s průběhem testování jsou 

samozřejmostí. Hodnoty zátěže při testování nelze při hledání rozdílů mezi dvěma 

kvalitními běžci zadat pouze pocitově, tak, jak tomu bylo v případě našeho testování 

(běžet tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího průměrného času), ale stanovit úroveň 

zatížení s možností kontroly. Ta může být prováděna pro určitou úroveň zatížení 

například pomocí tepové frekvence či v případě krátkých úseků časem, například běžet 

na úrovni ANP (anaerobního prahu) či na 95 % SFmax (maximální srdeční frekvence). 

Pokud chceme porovnávat techniku dvou běžců, je nutné zajistit i podobné vstupní 

podmínky. Běžci musí být před testování v podobné tréninkové zátěži. Nelze, aby byl 

jeden po nemoci, náročném tréninku či závodě a druhý odpočatý. Také je nutné 

přihlédnout ke konstitučním zvláštnostem běžců - jejich výšce/délkám jednotlivých 

segmentů těla u parametrů, které s těmito hodnotami kalkulují. Pokud by byly tyto 
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rozdíly významné (v řádu desítek cm), mohlo by to mít vliv na výsledky těchto 

parametrů a nebylo by možné na jejich základě porovnávat úroveň techniky mezi běžci 

navzájem. Při dodržení všech podmínek je možné na základě výsledků některých 

parametrů odlišit techniku špičkových běžců od výkonnostních. Těmito parametry jsou 

podle našeho zjištění např. rychlost běhu, délka a frekvence kroku, kontaktní doba, 

reaktivita, úhel vzletu, síla či energie spotřebovaná na 1km. Špičkový běžec bude mít 

v takovém případě výsledky lepší (kvalitnější) než běžec výkonnostní. 

 

2. Parametry analyzované přístrojem Myotest budou vykazovat při testu 

opakovaných úseků menší variabilitu u probandů vyšší úrovně. 

Tuto hypotézu výsledky testování vyvrátily. Lze říci, že u parametrů 

závisejících na kondiční připravenosti běžce (rychlost a čas běhu, doba kontaktu) 

výsledky tuto hypotézu potvrzují. Ovšem zobecnit toto tvrzení u většiny parametrů 

nelze, a to z toho důvodu, že variabilita sama o sobě neurčuje hodnotu parametru. Proto 

ji může mít proband nižší úrovně menší, i když s výkonově horšími výsledky (viz 

stabilní úhel vzletu 14° u probanda C tudíž směrodatná odchylka SD = 0,0° aj.). Některé 

parametry, např. pravidelnost, měly dokonce u probandů nižší úrovně lepší hodnoty a 

menší variabilitu výsledků, než u probanda nejvyšší úrovně. 
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8.  Závěr 

V praktické části výzkumné práce jsme otestovali pomocí přístroje Myotest 

PRO tři probandy, běžce či triatlonisty, rozdílné výkonnostní úrovně: špičkový, 

výkonnostní a hobby. Na základě hodnot naměřených přístrojem Myotest jsme provedli 

analýzu jejich výsledků a vzájemné porovnání probandů. Výsledky nám na našem 

výzkumném vzorku potvrdily hypotézu č. 1, že lze nalézt parametry analyzované 

v přístroji Myotest, které budou odlišovat techniku špičkových běžců od výkonnostních. 

Hypotéza č. 2, předpokládající, že parametry analyzované přístrojem Myotest budou 

vykazovat při testu opakovaných úseků menší variabilitu u probandů vyšší úrovně, byla 

vyvrácena.  

Myotest PRO nabízí svou aplikací Runcheck možnost hodnocení široké škály 

parametrů techniky běhu. Na základě informací získaných studiem dostupných zdrojů  a 

výsledků testování jsme zjistili, že použití tohoto přístroje je velice jednoduché a 

nenákladné. Pro získání výsledků technických parametrů nejsou zapotřebí odborné 

znalosti, dovednosti, ani speciální materiální vybavení. Jeho hlavními výhodami je 

kompaktnost přístroje, jednoduchost použití, kapacita paměti přes 200 testů, nastavení 

až pěti uživatelů a možnost okamžitého zobrazení výsledků. Výsledky je možné 

zobrazit přímo v přístroji nebo připojením k počítači po nainstalování softwaru 

dodávaného výrobcem. Parametry techniky běhu jsou hodnoceny jako průměrné 

hodnoty z testovaného úseku.  

Jako nepraktické jsme shledali, že nelze sledovat změny zvoleného parametru 

v průběhu úseku. Ten je vyhodnocen vždy celý, přístroj neumožňuje hodnocení pouze 

vybrané části nebo například kroku. Jako nedostatečný se nám jeví softwarové 

vybavení, které nenabízí nástroje pro práci s výsledky, vzájemnou komparaci výsledků 

více osob, vyhodnocení variability souboru apod. Výsledky jsou závislé na počátečním 

nastavení hodnot (výška postavy, tělesná hmotnost a rychlost či délka běhu). Pokud je 

nastavení špatné či nedojde k jejich přesnému dodržení, jsou výsledky parametrů 

zkreslené. 

Přístroj uvádí výsledky mnoha parametrů. Většina z nich jsou velice 

praktické, některé však pouze doplňkové, jejichž výsledky jsou odvozené z jiných 

parametrů. U těchto parametrů je nutná opatrnost při jejich interpretaci (např. 
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horizontální vzdálenost, únava, index efektivnosti aj.). Nejlépe použitelnými parametry 

jsou rychlost běhu, délka a frekvence kroku, vertikální pohyb těžiště, úhel vzletu, 

svalový tonus, reaktivita a pravidelnost běžeckého kroku. Pomocí výsledků těchto 

parametrů je možné s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem jedince určit úroveň 

technických a kondičních schopností, jejich hodnoty cíleně ovlivňovat tréninkem a tím 

zvyšovat úroveň běžecké výkonnosti. 

Přístroj jsme využili pro testování tří probandů různých běžeckých 

výkonností a analýzou techniky běhu bylo dosaženo zajímavých zjištění. Výkonnostně 

nejlepší běžec A (špičkový běžec) dosahoval u většiny parametrů nejlepších hodnot, 

ovšem od poloviny testování docházelo k výrazným změnám (zhoršení) techniky běhu. 

Výkonnostní triatlonista a běžec (B) měl technické parametry běhu výrazně horší, 

ovšem ani s narůstající únavou u něj nedocházelo k změnám hodnot sledovaných 

parametrů. Jeho technika byla ze všech tří probandů nejstabilnější. Běžec C (hobby 

sportovec) měl v celkovém porovnání všech probandů výsledky nejhorší, avšak 

variabilita výsledků některých parametrů byla nízká. Vzhledem k malému počtu 

testovaných probandů není možné zobecňovat výsledky na širší populaci. 

V porovnání s jinými možnostmi analýzy technických parametrů a 

s přihlédnutím k specifikům triatlonu je použití přístroje pro terénní testování přínosné, 

umožňuje rychlé a jednoduché vyhodnocení techniky běhu. Pomocí přístroje je možné 

dlouhodobé sledování změn technických parametrů. Doposud nebyly publikovány 

žádné studie zabývající se reliabilitou parametrů hodnocených aplikací Runcheck. 

Ověření reliability testů aplikace Runcheck se nabízí jako jedno z možných témat 

k dalšímu výzkumu. Dále by bylo možné provést testování většího počtu probandů a na 

základě jejich výsledků kvalifikovat různé typy a výkonnostní úrovně běžců s popisem 

hodnot a průběhem testování typických pro danou skupinu. 
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