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Abstrakt  

 
Název: Porovnání timingu vybraných svalů pletence ramenního při plaveckém 

způsobu prsa ve vodě a na suchu 

Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit míru aktivity a načasování 

vybraných svalů pletence ramenního během plaveckého záběru při 

plavání v bazénu s protiproudem a při cvičení s gumovým expandérem 

na suchu a porovnat tyto naměřená data mezi sebou.  

Metody: Jedná se o případovou studii, ve které bude hodnocena aktivita 

vybraných svalů pletence ramenního při plavání plaveckého způsobu 

prsa ve vodě a simulování stejného záběrového pohybu na suchu proti 

tahu gumových expandérů. Jako objektivizační metoda byla zvolena 

povrchová elektromyografie. Plavecká část výzkumu probíhala 

v protiproudovém bazénu FLUM FTVS UK v Praze. Gumové 

expandéry byly natažené stejnou silou, kterou musí plavec během 

plavání ve vodě vykonávat horními končetinami. Výzkumu se účastnil 

1 profesionální plavec. 

Výsledky: Výsledky naznačují, že pohyb horních končetin plavce ve vodě se liší 

oproti situaci na suchu při tahu gumových expandérů. Timing i míra 

aktivity svalů se lišili ve většině měřených údajů. 

Klíčová slova: plavání, plavecký způsob prsa, EMG, WaS-EMG, elektromyografie, 

svaly ramenního pletence, timing  



Abstract 

 
Title: The Comparison of Muscle Timing of Chosen Shoulder Girdle Muscles 

During Breaststroke Inside and Outside the Water 

Objectives: The aim of this thesis was to compare timing and activation of chosen 

shoulder girdle muscles during breaststroke in the pool with 

counterflow and during excercise with rubber expander.  

Methods: It was analyzed timing and level of muscle activation during swimming 

and simulating the same movement of upper extremities in the air 

against the power of rubber expander. As an objetification was used 

surface electromyography. One profesional swimer took part in this 

experiment 

Results: Based on results it seemed that the movement of upper extremities are 

different in the pool and in the air during swimming stroke of 

breaststroke. Most of the measurement were different in the pool and in 

the air. 

Keywords: swimming, breaststroke, EMG, WaS-EMG, electromyography, 

shoulder girdle muscles, timing 
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1. Úvod 

Plavání, jako jeden z nejrozšířenějších sportů na světě, je velmi technicky náročné. 

Pro zvládnutí správné techniky je nezbytné umět zkoordinovat pohyb paží, dolních 

končetin a v neposlední řadě i souhyb trupu s hlavou (pro nádech a výdech). Teprve až 

plavec zvládne správnou techniku všech čtyř plaveckých způsobů, může budovat 

svalstvo a zvyšovat tím svojí sílu záběru. 

Korektnost techniky plaveckého záběru se dříve hodnotila pouze pomocí zrakové 

kontroly, ale v posledních 30 letech se začalo velmi využívat povrchové 

elektromyografie, přizpůsobené pro měření ve vodním prostředí. Díky záznamům 

z elektromyografie kombinované s videozáznamem byl již možný precizní rozbor 

techniky záběru. Výsledky z těchto studií pak využívali trenéři a samotní plavci ke 

zdokonalení jejich techniky a dosažení rychlejších časů. 

Právě pro svou technickou náročnost je těžké při samotném plavání budovat i 

svalovou sílu. Proto téměř každý závodní plavec má ve svém tréninkovém plánu i 

suchou přípravu zahrnující posilování. 

V této diplomové práci se budu zabývat rozdílem svalového náboru (timingem) 

vybraných svalů horní končetiny při plavání plavecké techniky prsa ve vodě a 

porovnávat jej s často rozšířeným cvikem doporučovaným pro posílení horních končetin 

pro plavce specializující na tuto techniku. Pro objektivizaci svalového timingu budu 

používat povrchový elektromyograf upravený pro práci ve vodním prostředí. Vzhledem 

k faktu, že podobná studie (zahrnující plavce, jejich suchou přípravu a vzájemný timing 

svalů) doposud neexistuje, a dále pro technickou náročnost měření, bude vybrán do 

studie pouze jeden proband a bude se jednat o případovou studii. Pokud budou výsledky 

relevantní a hodnotné, bude moci tato práce sloužit pro další možné prohlubování 

znalostí o plaveckých technikách a nezbytné suché přípravě plavců. 
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2 Plavání 

Považuje se za jeden z nejzdravějších sportů vůbec. Díky hydrostatickým a 

hydrodynamickým vlastnostem vody, může plavat téměř každý. Vztlak vody 

nedovoluje takové zatížení kostí, kloubů, vazů a svalů jako na suchu, a tak je plavání 

velmi preferováno například lidmi po operacích kloubů (Colwin 1999, Máček, Máčková 

2012).  

Závodní plavání vzniklo v Evropě zhruba v roce 1800. Od té doby proběhlo mnoho 

změn v pravidlech, které korigovaly vývoj jednotlivých plaveckých způsobů. Například 

motýlek vznikl jako modifikace prsařské techniky. Až od roku 1952 je motýlek uznáván 

jako samostatný plavecký způsob. Závody se odehrávají vždy buď v 25m dlouhém 

bazénu nebo v 50m dlouhém bazénu. Ve Spojených státech amerických, kde se běžně 

nepoužívá metrický systém jako v Evropě, jsou tak uskutečňovány závody i v 25 

yardových bazénech (Colwin 1999, Costill, Ernest 1992, Ružbarský, Turek 2006). 

Plavání je individuální sport specifický svým prostředím, ve kterém se odehrává. 

Většina ostatních sportovců, kteří vykonávají svůj sport mimo vodní prostředí, mají 

vždy nějakou pevnou podložku, do které se mohou opřít a následně se třeba rozběhnout 

nebo hodit oštěpem. Při plavání se však tělo nachází v kapalině, a je tak velmi těžké 

vytvořit punctum fixum pro svaly vykonávající například pohyb paže. Plavcům slouží 

jako punctum fixum převážně stabilizace všech tělních segmentů pomocí svalů, které se 

při daném pohybu nesmí pohnout. Dále se jako punctum fixum využívá i 

hydromechaniky vody. Díky jejím vlastnostem, jako jsou vlnový odpor, tvarový odpor a 

také například hustota, má plavec možnost při správné koordinaci pohybů vytvořit při 

záběrové fázi dolních končetin punctum fixum pro trup a horní končetiny. Důkazem 

může být studie Jurák a kol. (2012), kteří potvrdili, že klíčem k dobré technice při 

kraulovém záběru, by měla být dostatečná aktivace m. obliquus abdominis externus 

(Costill, Ernest 1992, Jurák a kol. 2012, Vojta, Peters 2006). 

Existují čtyři základní plavecké techniky. Všechny budou níže v textu popsány, ale 

vzhledem k tématu této práce, bude kladen největší zřetel na prsařskou techniku. Každý 

závodní plavec se specializuje na jeden, maximálně na dva plavecké styly. Počet a délka 

tréninků, stejně jako uplavaná vzdálenost během jednoho tréninku se liší podle 

aktuálního období v sezóně. Nicméně průměrně má plavec 5-10 tréninků týdně 
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(dvoufázové tréninky nejsou nikterak výjimečné, naopak jsou spíše pravidlem) trvající 

1-2 hodiny každý. Během týdne se uplavaná vzdálenost pohybuje mezi 50-100 km. 

Výjimkou v dnešní době není ani suchá příprava, které bude v této práci také věnována 

kapitola (Colwin 1999, Čechovská, Miler 2008, Giehrl, Hahn 2005, Hofer 2011) . 

 

2.1 Přehled technik plaveckých způsobů 

V této kapitole se zaměříme především na plavecké způsoby kraul, motýlek a znak. 

Čtvrtý oficiální plavecký způsob, prsa, bude podrobně a více do detailů rozebrán a 

popsán v následující kapitole. 

Kraul je nejvíce využívaná technika při plaveckých trénincích. Především na 

začátku sezóny, kdy cílem trenérů a plavců je tzv. „naplavat“ co nejvíce kilometrů. Pro 

to je kraulová technika ideální, jelikož je to nejrychlejší a energeticky nejekonomičtější 

plavecký způsob díky poloze těla a technice záběru. Poloha těla je téměř vodorovná a 

žádná část končetin, nacházející se v danou chvíli pod vodou, nepracuje proti směru 

pohybu plavce. Tím je docíleno pravidelného zrychlování a možnosti dosáhnout 

nejvyšší rychlosti (Costill, Ernest 1992, Čechovská, Miler 2008). 

Výchozí poloha těla je v pronační pozici s horními končetinami vzpaženými, s 

rukama na sobě, a dolní končetiny v prodloužení těla s propnutými špičkami. Hlava je 

uložena mezi pažemi obličejem směřující ke dnu. Z této polohy začíná plavec po startu 

kopat nohama a jakmile dosáhne hladiny, začínají zabírat i horní končetiny. Práce 

dolních končetin je převážně pro stabilizaci celého těla a vytvoření opěrného bodu pro 

zabírající horní končetinu. Podílí se však i na celkové rychlosti (zhruba 20%). Kopání 

nohama má sice záběrovou a odpočinkovou fázi, ale obě dvě slouží k vytvoření 

dopředného pohybu. Záběrová fáze vychází z kyčelního kloubu směrem do flexe. Dále 

postupuje přes mírně pokrčené koleno (cca 50° flexe), které se okamžitě extenduje, a 

pohyb pokračuje do chodidla, které je v plantární flexi a mírné inverzi. Celý pohyb 

připomíná vlnění dolní končetiny. Odpočinková fáze začíná extenzí v kyčli a celá 

natažená dolní končetina směřuje k hladině. Pouze chodidlo je mírně povoleno 

v hlezenním kloubu, aby kopírovalo proudící vodu. Pohyb paží je střídavý. Zabírá-li 

jedna horní končetina, druhá je ve fázi přenosu nebo splývání. Záběr začíná od zápěstí, 
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kdy se ruka palmárně flektuje a zahajuje pohyb. Této fázi se často říká, že plavec 

„uchopí vodu“. Tím se začíná i mírně flektovat loket, který zhruba v tupém úhlu 110° 

začíná následovat dlaň směrem ke dnu. Úhel v loketním kloubu se již nezmenšuje a 

horní končetina se extenduje v ramenním kloubu a podbíhá pod tělem plavce. Když je 

dlaň přibližně v úrovni pánve, začíná se loket extendovat, plavec dokončuje záběrovou 

fázi. Tu následuje fáze přenosu, kde se jako první z vody vynořuje loketní kloub. Tím se 

loketní kloub flektuje a celá horní končetina je přenášena nad hladinou, kousek u těla 

s dlaní směřující ke dnu (taktéž nad hladinou). Horní končetina je přenášena směrem k 

hlavě a dále pokračuje až do plného natažení v prodloužení těla ve směru pohybu. 

Nádech plavec vykonává rotací hlavy na stranu horní končetiny v přenosové fázi. 

Nádech musí být dokončen ještě před poslední čtvrtinou přenosové fáze (Costill, Ernest 

1992, Counsilman 1974, Čechovská, Miler 2008, Motyčka 1991). 

Motýlek vznikl v roce 1952 modifikací z plaveckého způsobu prsa. Typické pro 

tento způsob je vlnění celého těla, které je zkoordinováno s pohybem horních i dolních 

končetin. Trajektorie pohybu paží je velmi podobná jako u kraulového způsobu. U 

motýlku ale zabírají obě paže naráz. Pohybem paží vzniká již zmíněná vlna, která 

pokračuje přes ramena, páteř, pánev až do dolních končetin. Jelikož na každý záběrový 

cyklus připadají dva kopy nohama (jsou výjimky, kdy plavci používají pouze jeden 

kop), slouží pohyb nohou jednak pro vytvoření rychlosti a také pro oporu těla při 

přenosové fázi horních končetin. Pohyb dolních končetin je opět shodný s pohybem 

dolních končetin u kraulového způsobu, ale stejně jako u horních končetin se pohybují 

obě naráz. Tělo se při vlnění vychyluje oproti vodorovné hladině cca do 30°. Ačkoliv se 

střídají fáze záběru a fáze přenosu končetin, tak díky vlnění těla se plavec stále 

pohybuje vpřed a brzdící síly vody se tolik neprojeví na rychlosti plavání. Také díky 

tomu je tento způsob druhý nejrychlejší. Rozdíl v pohybu paží při záběrovém cyklu 

oproti kraulu je při přenosové fázi. U motýlku začíná přenosová fáze opět s rukama u 

stehen. Přenos nad hladinou je však s nataženými pažemi. Tento přenos je vykonáván 

s mnohem větší silou, díky čemuž paže získají větší setrvační rychlost a pomohou plavci 

ve výsledné rychlosti a zahájení další vlny celého těla. Plavec se nadechuje při záběrové 

fázi paží extenzí krční páteře, čímž zvedne hlavu nad úroveň hladiny. Hlava je opět 

flektována při přenosové fázi horních končetin (Costill, Ernest 1992, Counsilman 1974, 

Čechovská, Miler 2008, Hofer 2011). 
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Znak je jediným způsobem, který se odehrává v supinační poloze. Výchozí poloha 

těla je v zásadě stejná jako u kraulu s tím rozdílem, že plavec leží na hladině zády. 

Kopání nohama opět vychází z kyčelního kloubu, přes mírně pokrčené koleno a končí 

záběrem chodidla. Záběrová fáze je směrem do flexe v kyčelním kloubu, tedy ve fázi, 

kdy dolní končetina směřuje ke hladině. Odpočinková fáze je směrem do extenze 

v kyčelním kloubu a celá dolní končetina je natažená. Pohyb horních končetin je 

střídavý a doplněný o rotaci trupu směrem k zabírající paži. Tato rotace opět pomáhá 

plavci pro dosažení zevní rotace v ramenním kloubu a tím odlehčení měkkých tkání. 

Zároveň pomáhá silnějšímu záběru pod vodou, neboť horní končetina tak nemusí být 

vedena při záběru směrem ke stehnům za frontální rovinou těla, ale její pozice je antero-

mediální z pohledu plavce. Při rotaci trupu rotuje i pánev a s ní dolní končetiny, které 

v tu chvíli kopou do strany zabírající horní končetiny. Obličej směřuje během celého 

záběrového cyklu směrem ke stropu/nebi a nádech je prováděn v na konci záběrové fáze 

jedné horní končetiny a konci přenosové fáze druhé. Při záběrové fázi je paže pokrčena 

v lokti.  Tento úhel se od začátku záběru zmenšuje (od 180° při natažené paži) a nejvíce 

ohnutá je v polovině záběru. Minimální úhel bývá kolem 90° a ve druhé polovině 

záběru se opět zvětšuje až do plného natažení lokte. Takto natažená horní končetina u 

stehna je následně vytažena nad hladinu a pohybem v ramenním kloubu do flexe je 

přenesena až za hlavu do výchozí pozice (Counsilman 1974, Čechovská, Miler 2008, 

Hofer 2011, McLeod 2014). 

 
2.2 Technika plaveckého způsobu prsa 

Plavecký způsob prsa patří mezi nejstarší plavecké techniky. Tato plavecká technika 

je popisována již v nejstarších plaveckých učebnicích. Dodnes je převážně v rekreačním 

plavání nejčastějším plaveckým způsobem jak mezi starší tak i mezi mladší generací 

(Hofer 2011, Hoch 1987, Ružbarský, Turek 2006). 

Ze všech závodních plaveckých způsobů (motýl, znak, prsa, kraul) je prsařská 

technika nejpomalejším způsobem lokomoce ve vodě. Z hlediska biomechaniky je tento 

způsob málo efektivní, jelikož přenos horních i dolních končetin v přípravné fázi záběru 

je prováděn pod hladinou proti směru lokomoce (Counsilman 1974, Motyčka 1991). 
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Ještě do druhé poloviny 20. století byl pro plavání na prsou typický široký záběr 

dolními končetinami a rychlé snožení. Tzv. klínový styl byl však pro závodní techniku 

velmi neekonomický, neboť zabírající plocha dolních končetin směřovala k ose těla a ne 

ve směru kaudálním, jak je tomu dnes (tato „klínová technika“ však stále přetrvává u 

plavání široké veřejnosti). Také záběr horními končetinami byl v té době převážně pro 

stabilizaci těla ve vodě a nesloužil jako hnací síla kupředu. Největších změn doznala ve 

druhé polovině 80. let dvacátého století vlivem úprav plaveckých pravidel. Nyní plavci 

využívají spíše švihovou techniku dolních končetin. Tou dokáže plavec vytvořit velkou 

sílu dolními končetinami, které zabírají ve směru osy těla, ale v opačném směru pohybu. 

Dále musí plavec při každém záběru (vyjma prvního záběru po startu a po obrátkách) 

protnout hladinu vody částí svého těla (hlavou). Toto pravidlo vzniklo pro eliminování 

plavání pod vodou v průběhu celého závodu (Counsilman 1974, Čechovská, Miler 

2008). 

Konkrétní popis prsařské techniky je následující: 

- Poloha těla je převážné horizontální, avšak dochází k vlnivému pohybu trupu 

při každém záběru horních končetin. Hlava je skloněná, aby udržela pokud možno co 

nejlepší hydrodynamickou polohu. 

- Vdech je proveden na konci záběru horních končetin. Je rychlý a mohutný a 

hlava je nad hladinou pouze na krátký okamžik. 

- Pohyb horních končetin je současný a symetrický a rozděluje se do 4 fází: 

přípravná, záběrová, fáze přenosu a splývání. 

Fáze přípravná začíná ve vzpažení. Horní končetiny se pohybují směrem od sebe 

do stran (addukce v ramenních kloubech) asi 25cm pod hladinou. Předloktí je 

v maximální pronaci a dlaně směřují od sebe. Na přípravnou fázi navazuje fáze 

záběrová, která začíná ohnutím paží v loketních kloubech a záběrem šikmo dolů 

směrem pod tělo plavce, předloktí do stran. Stejně jako u kraulu a motýlku se snaží mít 

plavec lokty vysoko nad dlaněmi (ne však výš než jsou ramena). Vzniká tím velká 

záběrová plocha (prsty, dlaň a ventrální strana předloktí). V okamžiku, kdy dlaně 

dosáhnou úrovně loktů (ve vertikální rovině), přitahuje plavec ohnuté lokty k sobě 

navzájem a k hrudníku. Záběr probíhá se stupňovaným úsilím. V okamžiku přitahování 

loktů se tělo plavce prohýbá do extenze, hlava a ramena se dostávají nad hladinu a boky 
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zůstávají na hladině nebo těsně pod ní. Nyní se plavec nadechuje. Poté následuje fáze 

přenosu paží, která by měla plynule navazovat na předchozí fázi. Mezi přechodem 

těchto dvou fází nemá být pauza, jelikož v té chvíli začíná záběrová fáze dolních 

končetin. Pro tu je potřeba, aby byly paže již mírně nataženy a tělo směřovalo zpět pod 

hladinu. Pokud by tak plavec neučinil, záběr dolními končetinami by nebyl využit na 

100%. Paže se pohybují švihem vpřed. Prsty a dlaně jsou přenášeny těsně nad hladinou 

pro snížení odporu horních končetin nebo ji protínají. Loketní klouby však musí zůstat 

dle pravidel pod úrovní hladiny. Během této fáze plavec opět vrací hlavu do vody ve 

středním postavení krční páteře a začíná postupně vydechovat vzduch. Po dosažení 

vzpažení následuje fáze splývání, ve které se ruce téměř dotýkají a dlaně směřují ke 

dnu. Jakmile plavec cítí, že ztrácí rychlost z předešlého záběrového cyklu horních i 

dolních končetin, nastupuje opět fáze přípravná. Při splývání plavec vydechuje nosem a 

ústy do vody. Obličej směřuje ke dnu bazénu (Costill, Ernest 1992, Counsilman 1974, 

Čechovská, Miler 2008, Hofer 2011). 

- Pohyb dolních končetin je taktéž současný a symetrický a rozděluje se na tři 

fáze: přípravná, záběrová a splývání. 

V průběhu přípravné fáze se dolní končetiny flektují v kolenních kloubech se 

snahou udržet chodidla těsně pod hladinou, ale v žádném případě jimi nesmí hladinu 

protnout. Zároveň se flektují i kyčelní klouby, ale zhruba dvakrát pomaleji než kolenní. 

Vzdálenost kolen od sebe navzájem je maximálně na šíři boků, paty se otáčí směrem k 

sobě (zevní rotace v kolenních kloubech a vnitřní rotace v kyčelních kloubech) a 

současně se provádí dorzální flexe v hlezenních kloubech. V této chvíli plavec 

dokončuje také záběrovou fázi horními končetinami a jeho pozice těla má největší 

tvarový odpor, kterého v průběhu prsařského záběru plavec dosahuje. Po dokončení 

přípravné fáze následuje záběrová fáze, která je rychlá a energická. V kombinaci se 

zanořením paží spolu s horní částí trupu, který se zvlní podobně jako u motýlku, vzniká 

největší rychlost záběrového cyklu. Záběrová plocha dolních končetin je na vnitřní 

straně chodidel a bérců a směřuje na opačnou stranu než je směr lokomoce (extenze 

kolenních kloubů, rotace bérců do středního postavení a plantární flexe hlezenních 

kloubů). Následuje splývání, jehož délka a doba závisí na intenzitě plavání (Costill, 

Ernest 1992, Čechovská, Miler 2008, Hofer 2011). 
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- Souhra horních a dolních končetin je taková, že pohyb horních končetin mírně 

předchází pohybu dolních končetin. Záběrové pohyby paží a nohou na sebe optimálně 

navazují nebo se mírně překrývají. Záběrovou fázi paží provází přípravná fáze pohybu 

nohou a přenosovou fázi paží záběrová fáze nohou. Fáze splývání je relativně krátká a 

závisí na frekvenci (respektive na rychlosti) plavání (McLeod 2014, Motyčka 1991). 

 

 

2.3 Suchá příprava plavců 
Suchá příprava je v přípravě závodního plavce téměř nezbytnou součástí. Díky ní se 

zlepšuje kondice plavce jak z pohledu síly, tak i z pohledu vytrvalosti a ohebnosti. 

V neposlední řadě také předchází svalovým dysbalancím, které trénováním pouze ve 

vodě vznikají. Uvědomíme-li si, že každý den udělá plavec orientačně 4000 téměř 

totožných cirkumdukcí v ramenním kloubu, je jasné, že bez kompenzačních cvičení, by 

byl pohybový aparát velmi jednostranně zatěžován. Pro nápravu těchto dysbalancí je 

nutností znát anatomii pohybového aparátu a také jednotlivé plavecké techniky. Díky 

tomu můžeme odhadnout, které svalové partie se nejvíce zapojují při jednotlivých 

plaveckých způsobech. Této problematice velmi pomohl rozvoj EMG měření ve vodě. 

Díky takto vzniklým studiím mohli trenéři zlepšovat své tréninkové postupy a 

předcházet zraněním pohybového aparátu. Pro nápravu svalových dysbalancí se nejlépe 

využívá posilovacího konceptu izolace. Při tomto cvičení je posilována pouze velmi 

malá svalová skupina. Tím se dá cvičení dobře zacílit a řešit dysbalanci přímo v daném 

tělesném segmentu. Pro posilování za účelem zvýšení síly a vytrvalosti se využívá 

konceptu přenosu. Ten se dále dělí na přímý a nepřímý. U přímého přenosu se využívají 

stejné či podobné polohy těla včetně stejných pohybů jako je tomu při samotném 

plavání. U nepřímého přenosu se posilují pouze svalové skupiny, které nejvíce zabírají 

při záběrové fázi. A právě u prsařské techniky je jedním z nejčastěji zmiňovaných cviků 

u konceptu přímého přenosu „stoj rozkročmo, předklon a simulování pohybu paží jako 

ve vodě proti tahu gumového expandéru“ (Giehrl, Hahn 2005, Kabelíková, Vávrová 

1997, McLeod 2014, Ružbarský, Turek 2006, Tovin 2006). 
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3. Anatomie ramenního pletence 

3.1 Kosti 

Ramenní pletenec je součástí horní končetiny, která se spolu s dolní končetinou 

vyvinula evolučně z párových ploutví. Zatímco dolní končetina slouží převážně pro 

lokomoci, horní končetina se specializovala spíše do role komunikačního orgánu, 

kterým člověk zasahuje do okolního prostředí a přetváří ho k obrazu svému (má však i 

funkci lokomoční – plazení po čtyřech nebo při plavání). Tato funkce je zajištěna díky 

velké pohyblivosti celé horní končetiny a převážně ramenního pletence. Ten je tvořen 

třemi pohyblivými kostmi, které mezi sebou vytvářejí dva klouby. Jsou zde však další 

dva klouby, které fixují ramenní pletenec k hrudnímu koši. Jedním z kloubů je spojení 

mezi klíční kostí a hrudní kostí a druhým (nepravým) kloubem je spojení mezi lopatkou 

a hrudníkem. Podrobněji o těchto kloubech bude pojednáno v kapitole „Klouby pletence 

ramenního“(Čihák 2001, Dylevský 2007, Dylevský, Kubálková, Navrátil 2001, Tichý 

2008). 

 Clavicula (klíční kost) je štíhlá kost dlouhá přibližně 12-16 cm spojující lopatku 

se sternem. Je pro ní typické esovité zakřivení. Mediální dvě třetiny claviculy jsou 

konvexní na anteriorní straně a laterální třetina kosti je konvexně prohnutá na dorzální 

straně. Celá kost se od acromionu svažuje pod úhlem cca 25°. Je důležitým článkem 

ramenního pletence, který přenáší většinu sil působících na horní končetinu na sternum. 

Díky této funkci však často dochází k poranění kloubů, kterých se clavicula účastní, 

nebo v těžších případech i k frakturám (nejčastěji v přechodu esovitého zakřivení – 

laterální 2/3 kosti) (Čihák 2001, Dylevský 2007, Kolář a kol. 2009). 

 Scapula (lopatka) je plochá kost troúhelníkovitého tvaru, která leží na dorzální 

straně hrudního koše. Její tři okraje (margo superior, lateralis a medialis) se sbíhají v 

úhlech (angulus superior, inferior a lateralis). Tyto okraje, úhly, plochy a další výběžky 

(spina scapulae, acromion, processus coracoideus) slouží především pro začátky či 

úpony svalů zad, hrudníku a horní končetiny. Na laterálním úhlu je kromě drsných 

vyvýšenin pro začátky dlouhých hlav m. biceps brachii a m. triceps brachii i jamka pro 

skloubení s pažní kostí (cavitas glenoidalis). Tato jamka je mělká a dorzálně skloněna 

(cca 9°) oproti rovině samotné lopatky. Přední plocha kosti (facies anterior/costalis) 

naléhá na žebra a je lehce konkávní. Lopatku můžeme najít na zádech mezi 2. a 7 
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žebrem (Čihák 2001,Naňka a kol. 2009, Tichý 2008). 

 Humerus (pažní kost) je dlouhá kost na paži horní končetiny. Na proximálním 

konci dyafízy najdeme caput humeri, která tvoří hlavici pro skloubení s lopatkou. 

Distálně od hlavice humeru najdeme dva hrboly (tuberculum majus a minus) jež 

přecházejí v lišty (crista tubercoli majoris a crista tuberculi minoris). Mezi těmito 

lištami se nachází žlábek (sulcus intertubercularis), ve kterém probíhá dlouhá hlava m. 

biceps brachii. Sklon stěn tohoto žlábku je velmi variabilní. Pohybuje se mezi 30 – 90°. 

Hloubka žlábku je také u každého jedince individuální. Kombinací malého úhlu mezi 

stěnami a mělkostí žlábku vzniká anatomický předpoklad pro luxaci šlachy dlouhé 

hlavy m. biceps brachii. Více o patologiích týkajících se této šlachy bude zmíněno dále 

v textu v kapitole „Nejčastější zranění plavců“. Distální konce diafízy humeru je 

rozšířen a tvoří epikondyly, na kterých začínají svaly předloktí. Taktéž tento konec kosti 

slouží ke skloubení s předloketními kostmi a společně tvoří loketní kloub (Čihák 2001, 

Dylevský, Kubálková, Navrátil 2001, Tichý 2008). 

Vlivem evoluce a změny držení těla (myšleno páteře) z horizontální roviny do 

vertikální došlo ke změně postavení lopatky a tím i rotaci celé pažní kosti. Lopatka se ze 

sagitální roviny posunula dorzálně do roviny frontální a pootočením kloubní jamky 

došlo k torzi humeru, který v dnešní době činí 16°. Tento torzní úhel kosti se měří mezi 

epikondyly, které by měli být rovnoběžné s frontální rovinou a hlavicí humeru. Torze 

humeru je (jak vyplývá z posunu lopatky) dorzálním směrem (Dylevský 2007, Kolář a 

kol. 2009). 

 

3.2 Klouby ramenního pletence 

Articulatio acromioclavicularis (skloubení klíční kosti s nadpažkem) je plochý 

kloub spojující laterální konec klíční kosti a akromion. Pohyby v kloubu jsou minimální 

a jsou převážně posuvného charakteru. Důvodem je tuhé kloubní pouzdro a vazy 

zesilující toto skloubení. Především ligamentum coracoclaviculare je velmi pevné a při 

zlomeninách klíčku dislokuje akromiální konec klavikuly. Samotný akromion je velmi 

namáhanou částí lopatky a je proto zpevněn lig. coracoacromiale, který končí na 

hákovitém výběžku a hraje důležitou roli v kineziologii ramenního kloubu, neboť o 

tento vaz se při pohybu nad horizontálu opírá tuberculum majus a končuje tak pohyb 
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humeru v kloubní jamce a zbylý pohyb horní končetiny závisí na pohybu lopatky 

(Čihák 2001, Dylevský, Kubálková, Navrátil 2001). 

Articulatio sternoclavicularis (skloubení klíční kosti a hrudní kosti) spojuje 

mediální konec klíční kosti s manubrium sterni. Tento kloub je složený, jelikož je mezi 

kloubními plochami vložen diskus, který vyrovnává nestejné zakřivení obou kostí. Díky 

disku je v tomto kloubu možný pohyb všemi směry jako u kulovitého kloubu, pouze 

s menším rozsahem. Kromě pohybu je další a velmi důležitou funkcí kloubu stabilizace 

a upevnění celého ramenního pletence a horní končetiny ke zbytku těla (konkrétně 

k hrudnímu koši) (Čihák 2001, Dylevský, Kubálková, Navrátil 2001). 

Articulatio humeri (ramenní kloub) je kulovitý kloub spojující pažní kost 

s lopatkou. Hlavici tvoří humerus, jejíž tvar odpovídá přibližně 1/3 povrchu koule a 

jamku kloubu vytváří lopatka. Samotná jamka je velmi mělká a proto je po jejím 

obvodu vytvořen chrupavčitý lem (labrum glenoidale), který zvětšuje styčnou plochu 

pro hlavici humeru. I tak je však plocha jamky třetinová až čtvrtinová oproti povrchu 

hlavice. Vzájemný dotyk kloubních ploch zajišťují vazy, kloubní pouzdro a především 

svaly. Jelikož výše zmíněná šlacha dlouhé hlavy dvojhlavého svalu pažního prochází 

skrz kloubní pouzdro v sulcus intertubercularis, je její synoviální membrána tvořena 

vychlípeninou kloubního pouzdra. Nicméně největší roli, v zajištěný dotyku kloubních 

ploch, mají samotné svaly díky jejich klidovému tonu. Rozsah pohybu je oproti 

předešlým kloubům výraznější a pohyb může být vykonáván ve všech třech rovinách. 

Mluvíme zde o flexi, extenzi, abdukci, addukci, vnitřní rotaci a zevní rotaci. Při těchto 

pohybech je však výsledný rozsah vždy doplňován o pohyby ve všech kloubech 

ramenního pletence. Podrobněji bude tato problematika rozepsána v kapitole 

„Kineziologie ramenního pletence“ (Dylevský, Kubálková, Navrátil 2001, Kolář a kol. 

2009, Tichý 2008). 

Čtvrtým kloubem ramenního pletence je tzv. skapulotorakální skloubení. Dle 

anatomických pravidel nejde o pravý kloub, ale z kineziologického hlediska má 

nezastupitelný význam v pohybu celého ramenního pletence. Jedná se o spojení lopatky 

a hrudního koše, které je zajištěno pomocí vmezeřeného vaziva, sloužící k snadnějšímu 

pohybu lopatky po hrudníku. Jedná se tedy spíše o funkční spoj, který zajišťují svaly. 

Ty mají funkci jak pohybovou, tak i stabilizační. Nejde však o jednotnou skupinu svalů. 
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Mluvíme zde o svalech zádových, svalů hrudníku a také o svalech samotné lopatky 

jdoucích na pažní kost. Při pohybech horní končetiny pracují svaly buď fixačně, aby 

drželi lopatku na správném místě a ta mohla být punctum fixum pro ostatní svaly, nebo 

vykonávají zmíněný pohyb končetiny. Rozsah pohybů je velký a trochu odlišný od 

klasických kloubů. Jedná se zde o posuvné či rotační pohyby. Elevace ( 40° ) a deprese 

( 10° ) jsou pohyby ve frontální rovině směrem kraniálním nebo kaudálním. Při 

protrakci ( 30° ) a retrakci (25° ) dochází k horizontálnímu posunu lopatky bud 

anterolaterálně a nebo posteromediálně. Třetím druhem pohybu je rotace popisovaná dle 

směru dolního úhlu. Laterální rotace je možná až do 60° a mediální okolo  15° 

(Dylevský, Kubálková, Navrátil 2001, Dylevský 2007, Kolář a kol. 2009, Véle 2006). 

 

3.3 Vybrané svaly ramenního pletence 

V této kapitole budou popsány pouze svaly, které byly zařazeny do našeho 

výzkumu. Svaly byly vybrány na základě předchozích studií zabývající se touto 

problematikou (viz. kapitola 4.1 Aktivace vybraných svalů pletence ramenního při 

plavání), na základě kineziologie pohybu horní končetiny při prsovém záběru a na 

poloze blízko pod povrchem kůže pro dobře zaznamenatelné údaje pomocí povrchové 

EMG. 

M. latissimus dorsi (široký sval zádový) – je velký, široce se rozprostírající sval 

zad. Vzhledem k jeho poloze v první vrstvě je u štíhlejších lidí dobře viditelný a 

rozpoznatelný. Začátek svalu je od fascie thoracolumbalis (ta začíná od dorsální části 

crista iliaca, dorzální plochy křížové kosti a od trnů bederních obratlů), tří kaudálních 

žeber a dolních pěti až šesti trnových výběžků hrudních obratlů (Th7-8 až Th12). Úpon 

svalu najdeme na humeru, konkrétně na crista tuberculi minoris humeri. Inervaci svalu 

zajišťuje n. thoracodorsalis. Hlavní funkcí svalu je především pohyb v ramením kloubu 

– extenze, addukce a vnitřní rotace. Spojením těchto tří pohybů získáme velmi typický 

pohyb horní končetiny, který se vyskytuje při plavání kraulem. Kraul je nejčastější 

způsob, kterým plavci získávají vytrvalost (v řádech stovek kilometrů za sezonu) a 

proto je u nich tento sval tak výrazný. Další důležitou funkcí svalu je jeho rozpínání 

hrudníku, které zajišťuje nádech. Je ale nutné, aby humerus vytvářel punctum fixum 

svalu (Čihák 2001, Čechovská, Miler 2008, Neumann 2010). 
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M. pectoralis major (velký prsní sval) – je mohutným svalem ventrální skupiny 

svalů hrudního koše. Začátek svalu je od mediální poloviny klíční kosti, od hrudní kosti 

a přilehlých šesti žeber a od pochvy přímého břišního svalu. V průběhu svalu se jeví 

vlákna jakoby pootočena o 180° neboť úpon svalu začíná na distální části crista 

tuberculi majoris humeri (klavikulární vlákna) a pokračuje proximálně po této liště, 

tudíž abdominální vlákna svalu se upínají nejblíže ramennímu kloubu. Funkce svalu se 

odvíjí podle začátku jednotlivých vláken – klavikulární část pomáhá při flexi a addukci 

v rameni, sternokostální a abdominální část zase při vnitřní rotaci a addukci v rameni. 

Při fixované horní končetině sval naopak přitahuje hrudník k paži a tím i pomáhá při 

nádechu. Toto přitažení hrudníku k paži vidíme právě při plavání prsou v první polovině 

záběrové fáze horních končetin, při které se plavec mimo jiné i nadechuje. Inervace 

svalu je zajištěna pomocí dvojice nervů n. pectoralis medialis a n. pectoralis lateralit 

pocházející z pars supraclavicularis plexus brachialis (Counsilman 1974, Čihák 2001). 

M. deltoideus (sval deltový) má jméno podle svého trojúhelníkovitého tvaru, který 

připomíná řecké písmeno delta (Δ). Pro začátek slouží svalu spina scapulae, acromion a 

laterální dvě třetiny klíční kosti. Mezi začátek m. deltoideus a m. pectoralis major na 

klíční kosti najdeme prostor nazývaný trigonum detoideopectorale, který dobře slouží 

pro orientaci a rozlišení těchto dvou svalů mezi sebou. Úpon svalu je zhruba v polovině 

pažní kosti na laterální straně v tuberositas deltoidea humeri. Sval je inervován z kořene 

C5 a C6 přes n. axillaris a jelikož je jedním z hlavních stabilizátorů ramenního kloubu. 

Proto při postižení nervového zásobení tohoto svalu dochází velmi často k luxaci 

ramene. Tím, že obaluje kloub z ventrální, laterální a dorzální strany, podílí se na třech 

pohybech. Ventrální porce svalu provádí flexi, laterální abdukci a dorzální extenzi 

v ramenním kloubu. Opět je to jeden z hlavních svalů, bez kterého by se plavci neobešli 

jak pro záběr, tak ještě více pro přenos horní končetiny zpátky do splývavé polohy 

(kraul, prsa, motýl, znak) (Čihák 2001, Hofer 2006, Naňka a kol. 2009). 

M. biceps brachii (dvouhlavý sval pažní) – patří do přední skupiny svalů paže. Obě 

jeho hlavy začínají na lopatce a upínají se na předloktí. Dlouhá hlava (caput longum) 

začíná na tuberculum supraglenoidale, což je výběžek nacházející se těsně nad jamkou 

ramenního kloubu. Šlacha této hlavy probíhá skrz pouzdro kloubu, z něhož je i tvořena 

synoviální pochva šlachy. Krátká hlava (caput breve) začíná mediálněji na lopatce na 

processus coracoideus. Obě hlavy pokračují od svých začátků distálně a zhruba 
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v polovině délky se spojí v jedno bříško. Úpon svalu je na proximální části radia 

z ventrální strany (tuberositas radii) a část šlachy (lacertus fibrosus) i na ulnu. Inervuje 

ho n. musculocutaneus. Tento sval je oproti předešlým dvoukloubový. V loketním 

kloubu je jeho hlavní funkcí flexe a supinace předloktí. V ramenním kloubu se funkce 

liší podle jednotlivých hlav. Dlouhá hlava pomáhá při abdukci, zatímco krátká hlava 

naopak addukci a flexi ramene (Čihák 2001, Dylevský 2007, Naňka a kol. 2009). 

M. triceps brachii (trojhlavý sval pažní) – rozprostírá se po celé dorzální ploše paže 

a je hlavním antagonistou pro m. biceps brachii. Má tři hlavy – caput longum, mediale a 

laterale. Dlouhá hlava začíná jako jediná už na lopatce na tubeculum infragleoidale 

(výběžek nacházející se kaudálně od jamky fossa glenoidalis na laterální hraně lopatky). 

Zbylé dvě hlavy začínají na dorzální straně humeru. Caput laterale na proximolaterální 

straně a caput mediale na distomediální. Všechny tři hlavy se sbíhají do jedné šlachy a 

společně se upínají na olecranon (ulna). Inervace pochází z n. radialis. Celý sval je 

hlavním extenzorem loketního kloubu. Dlouhá hlava má však ještě důležitou funkci 

v ramenním kloubu, kterou je extenze a addukce (Čihák 2001, Naňka a kol. 2009, Tichý 

2008). 

 

4. Kineziologie ramenního pletence 

Horní končetiny jsou uchopovacím a manipulačním orgánem člověka, jež slouží 

k sebeobsluze, práci, komunikaci a účastní se při příjímání nebo udělování kinetické 

energie. Taktéž měli funkci lokomoční, která do jisté míry přetrvává dodnes v raném 

dětství, kdy je využíváme k tzv. kvadrupedální lokomoci a právě při pohybu ve vodním 

prostředí, kde je důležitá souhra horních a dolních končetin. Díky tomuto uvolnění 

z lokomoční funkce (na souši) získala horní končetina větší volnost a rozsah pohybu. 

Rozsah pohyblivosti horní končetiny a převážně ramenního kloubu je základním 

předpokladem pro správnou funkci. Pohyb ramenního pletence je vždy komplexní a 

probíhá v několika kloubech najednou. Při pohybu horní končetiny nedochází pouze 

k pohybu v ramenním kloubu, ale zároveň v celém ramenním pletenci, skládajícího se 

z následujících kloubů, jejichž souhrou získáme výsledný pohyb: sternoklavikulární, 

akromioklavikulární, glenohumerální a skapulotorakální. Pohyb celého komplexu se 

odehrává ve všech zmíněných participujících kloubních spojení a jeho rozsah je 

pravděpodobně největší ze všech ostatních lidských kloubů. Nejčastěji se jedná o 
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kombinovaný pohyb paže a lopatky, který nazýváme skapulohumerální rytmus. Je to 

charakteristický mechanismus pro pletenec ramenní při elevaci ve frontální rovině. Je 

definován poměrem stupňů pohybu, kdy na každých 15 stupňů abdukce paže spadá 10 

stupňů pro glenohumerální kloub a 5 stupňů pro skapulotorakální kloub. 

Skapulotorakální kloub není pravým kloubem. Kontakt hrudního koše a lopatky je 

zajištěn pomocí vmezeřeného řídkého vaziva, které vyplňuje štěrbinu mezi m. 

subscapularis a hrudní stěnou. Toto vazivo zajišťuje klouzavý pohyb, který je 

základním předpokladem pro pohyb lopatky (Dylevský 2009, Kolář a kol. 2009, 

Vilímek 2006, Vojta, Peters 2010). 

Lopatka sama o sobě vykonává posuvné a otáčivé pohyby. Při rotačních pohybech 

lopatky se pohybuje dolní úhel zevně či vnitřně v celkovém rozsahu asi 50 stupňů. Díky 

těmto rotačním pohybům je možno zajistit správný sklon kloubní jamky a provádět 

pohyby horní končetiny v plném rozsahu nad úrovní ramene. Pohybové možnosti 

lopatky jsou determinované jejím svalovým závěsem a pohyblivostí 

v sternoklavikulárním a akromioklavikulárním skloubení, které jsou zároveň i 

limitujícím faktorem pro pohyb. Každých 10 stupňů abdukce paže (do 90 stupňů) je 

zároveň spojeno se 4 stupňovou elevací klíční kosti ve sternoklavikulárním kloubu 

(celkem tedy 36 stupňů). Poté dochází k napětí lig. costoclaviculare a zbývající pohyb 

lopatky po hrudním koši do abdukce se odehrává mezi lopatkou a klíčkem 

v akromioklavikulárním kloubu. Při abdukci paže nad 80 stupňů rotuje díky lig. 

coracoclaviculare klíček podél své podélné osy přední plochou nazad. Celkový rozsah 

rotace klíční kosti je mezi 45-50 stupni (Neumann 2010, Vilímek 2006). 

Celý systém kostí, vazů a svalů je vystaven tahovému a tlakovému zatížení, které za 

fyziologických podmínek absorbuje. Při větší tahové síle se zátěž přenáší na 

sternoklavikulární kloub a jeho pouzdro se napíná. To se stává zdrojem signálů, které 

reflektoricky aktivují m. trapezius a m. pectoralis minor. Při této aktivaci je tažena 

klíční kost směrem ke sternu. Při tlakové zátěži (nárazu) směřuje síla obvykle do fossa 

glenoidalis a přes lopatku, respektive přes vazy, kterými je lopatka spojena s okolními 

strukturami, je přenášena na horní žebra (Dylevský, Kubálková, Navrátil 2001, Tichý 

2008). 
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4.1 Aktivace vybraných svalů pletence ramenního při 

plavání 

Jedna z prvních studií využívající EMG a zabývající se aktivací svalů při plavání 

byla od japonských autorů Michio a kol. (1964). Porovnávali rozdíl v EMG záznamu 

mezi vrcholovým plavcem a kontrolní osobou, která taktéž uměla plavat, ale nevěnovala 

se tomuto sportu vrcholově. Výsledky ukázaly, že vrcholový plavec zapojuje svaly 

působící při fázi přenosu (m. deltoideus a m. trapezius) s menším důrazem a po kratší 

dobu než průměrný plavec. V další studii bylo zjištěno, že vrcholový plavec používá při 

záběru svaly pro depresi lopatky (m latissimus dorsi, m. teres major a m. triceps brachii) 

déle a s větší intenzitou než kontrolní osoba (Counsilman 1974). Podobnou studii 

provedl i Jurák a kol. (2011), kteří taktéž hodnotili plaveckou techniku záběru mezi 

profesionálním plavcem a plavcem, který se naučil plavat až v dospělém věku. Autoři 

došli k podobným výsledkům jako v uvedených studiích (neprofesionální plavec 

používá méně efektivní techniku pro přenos a záběr horní končetinou) a spatřují hlavní 

příčinu tohoto problému v nedostatečné aktivaci m. obliquus abdominis externus. Tyto 

výsledky nám částečně vysvětlují, proč méně schopní plavci pociťují v průběhu plavání 

tzv. tuhnutí ramen nebo zvýšené napětí v oblasti šíje (m. trapezius), jsou dříve unavení a 

nedokážou tak získat stejnou rychlost plavání jako profesionální plavec.  

 I další studie se zabývali aktivací m. latissimus dorsi. Je totiž zcela očividné, při 

pohledu na skupinu profesionálních plavců, že je jejich široký zádový sval nadměrně 

vyvinut oproti běžnému člověku, který se nevěnuje plavání. Například Vitti a Bankoff 

(1978) změřili 50 vrcholových plavců různého věku. Rozdělili fázi záběru na 

splývavou, přípravnou, záběrovou a fázi přenosu. Z výsledků vyplynulo, že m. 

latissimus dorsi se značně zapojuje v přípravné, záběrové fázi a fázi přenosu, ale ve 

splývavé fázi pouze minimálně. Taktéž přišli na fakt, že m. pectoralis major (jeho 

sternokostální část) se ani v jedné fázi záběru nezapojuje s velkou intenzitou. O rok 

později proběhla další studie těchto autorů, kde došli k závěru, že m. pectoralis major se 

nejvíce zapojuje na konci splývání (Vitti a Bankoff 1979). 

 Nízká aktivita m. pectoralis major byla překvapující, jelikož například ze studie 

DeSousa, Berzin a Berardi (1969) vyplývá, že se m. pectoralis major zapojuje při 

provedení vnitřní rotace v rameni, kterou plavci dělají hlavně na začátku záběrové fáze 
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(kraul, motýl, prsa). Rozdíl v měření spočíval ve faktu, že tito autoři měřili klavikulární 

část svalu oproti sternokostální, jak tomu bylo v předchozí studii. Druhým důležitým 

faktorem je také fakt, že všechny zmíněné studie byly založené na kraulovém záběru. Je 

logické, že každý plavecký způsob bude mít jinou souhru jiných svalových jednotek. A 

právě to zkoumal Rodeo (1984). Zaměřili se na plavecký způsob prsa a motýlek, jejichž 

první polovina záběrové fáze je velmi podobná a vyskytuje se u ní větší pohyb paže do 

vnitřní rotace, než je tomu u kraulové techniky. Díky tomu se stává m. pectoralis major 

jedním z hlavních svalů účastnící se tohoto záběrového pohybu. 

 Dalšími svaly, které autoři často vybírali do svých studií, rozebírající plaveckou 

techniku, jsou m. biceps brachii a m. triceps brachii. Například Maes, Clarys a Brouwer 

(1975) si všimli, že m. biceps brachii je zapojován s velkou intenzitou při prsařském 

záběru a oproti tomu při kraulovém záběru je zapojován s menší intenzitou. Dále 

Lewillie (1973) se zaměřil na aktivitu m. triceps brachii při kraulové a prsařské 

technice. Z naměřených hodnot vyplynulo, že aktivace m. triceps brachii při prsařské 

záběrové fázi je krátká a intenzivní, zatímco u kraulové techniky se zapojuje sice 

s menší intenzitou, ale po mnohem delší časový úsek záběrové fáze. Dokonce i během 

fáze splývání byla zaznamenána zvýšená aktivita m. triceps brachii. Tento výsledek 

přikládáme k faktu, že při kraulovém splývání se plavec snaží být co nejvíce vytažen za 

konečky prstů (u horní končetiny ve vzpažení) a tudíž se snaží mít i co nejvíce natažen 

(extendován) loket. Lewillie tedy tvrdí, že největší aktivita m. triceps brachii se dá 

pozorovat právě při kraulové technice. 

 V novějších studiích, zabývajících se měřením plavců pomocí EMG, již autoři 

nesledují ani tak zapojování jednotlivých svalů do pohybu, ale častěji se setkáváme 

s výzkumnými otázkami typu: Jak se snižuje aktivita svalu během plavání určité 

distance? nebo Jaká je souvislost mezi vzrůstající hodnotou laktátu ve svalech a jejich 

aktivitou? atd. Například Coceicao et al. (2010) sledovali během plavání 200 metrů 

kraulovou technikou (přesněji plavec plaval stylem 4x50 s intervalem 15 vteřin mezi 

jednotlivými úseky) aktivitu m. biceps brachii a m. triceps brachii. Měření ukázalo, že 

během 200 metrů se průměrná svalová aktivita m. biceps brachii snížila o 43% a u m. 

triceps brachii o 26%. 
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Také se při dnešních výzkumech plavců setkáváme s využitím kamerového systému, 

který je synchronizovaný s EMG signálem. Díky těmto záznamům se dá dobře 

analyzovat průběh jednotlivých záběrových cyklů plavání a na tomto základě vytvořit 

kinematický počítačový model, sloužící k dalším výzkumům. Conceicao et al. (2013) 

díky této technice mohl sledovat vztah mezi aktivitou jednotlivých svalů (m. pectoralis 

major, biceps brachii, triceps brachii a deltoideus pars anterior). Sledoval celkovou 

rychlost plavce, délku jednotlivého záběrového cyklu, frekvenci záběrů a míru aktivity 

sledovaných svalů v korelaci s výše zmíněnými kinematickými hodnotami. 

S kinematickým muskuloskeletárním modelem pracovali také autoři Nakashima et al. 

(2013). Ti ve své předchozí studii vytvořili model, který měl simulovat plaveckou 

kinematiku ve vodě. V této studii si chtěli ozřejmit, zda model pracuje správně a tudíž 

s využitím EMG a dvou kamer změřili potřebné údaje na dvou plavcích, kteří plavali 

(prsa) v bazénu s protiproudem. Měřenými svaly byly: m. triceps brachii, biceps brachii, 

pectoralis major, latissimus dorsi, deltoideus, rectus femoris, biceps femoris a tibialis 

anterior. Porovnání muskuloskeletárního modelu a naměřených hodnot bylo podle 

autorů uspokojující. Počítačový model dokázal velmi dobře odhadnout nástup 

jednotlivých svalů s výjimkou těch, které jsou dvoukloubové (jednalo hlavně o m. 

rectus femoris a biceps femoris). V této oblasti se autoři shodují, že má model mezery, 

na kterých je možné dále pracovat. 

 

5. Nejčastější plavecká zranění 

Nejčastější zranění ve sportu jsou dvojího druhu. První vzniká na podkladě náhlé 

příliš velké zevní síly, která působila na tělo jedince, následkem čehož došlo k poruše 

zdraví. Označujeme jej jako úraz a velmi často se s tímto druhem zranění setkáváme 

například u fotbalistů, kde vzájemným střetem soupeřů dochází k natržení předního 

zkříženého vazu. Druhé nejčastější zranění bývá způsobeno dlouhodobým přetěžováním 

určité struktury. K dlouhodobému přetěžování dochází vlivem frekventovaných 

tréninků bez odpočinku a bez kompenzačních cvičení (Kučera, Dylevský a kol 1999). 

Ristolainen a kol. (2010) provedli studii, kde se pomocí dotazníků ptali sportovců na 

jejich úrazovou historii v průběhu posledních 12 měsíců. Do studie bylo vybráno 149 

běžců na lyžích, 154 plavců, 143 běžců na dlouhé tratě a 128 fotbalistů ve věku 15-35 
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let. Výsledky ukázaly, že fotbalisti trpí mnohem častěji zraněním (častěji úrazovým) 

oproti ostatním dotazovaným sportovcům. Na druhou stranu vytrvalostní běžci měli 

častější zranění z přetížení než fotbalisti. Co se týče plavců, u těch se vyskytovalo 

výrazně vyšší poranění ramenních kloubů z přetížení. Dokonce i oproti běžkařům, kde 

jsou horní končetiny také velmi namáhány. Dále uvádějí, že většina zranění vyskytující 

se v plavání vzniká při trénování a ne při samotném závodění. 

Jestli přetížením ramenních kloubů trpí pouze vrcholoví plavci nebo i rekreačně 

trénující plavci, zkoumal Stocker a kol. (1995). Dotazoval se dvou skupin plavců po 100 

členech. V první skupině byli mladí plavci s vyšším počtem tréninkových jednotek za 

týden a s vyšším počtem uplavaných kilometrů. Ve druhé skupině byli rekreačně 

trénující plavci staršího věku s polovičním množstvím tréninků za týden. Navzdory 

rozdílnému času stráveného ve vodě trénováním a uplavanými kilometry, udávaly obě 

skupiny téměř totožnou incidenci bolestí ramenních kloubů (47% a 48%). Také se obě 

skupiny shodly, že bolesti se nejvíce projevují při větším zatížení během tréninku. 

Oproti tomu se nezjistila žádná souvislost mezi záběrovým pohybem či preferovanou 

stranou pro nádech (při kraulu) a bolestí ramene. 

I mnoho dalších studií došlo k závěru, že v plavání dochází k poranění pohybového 

aparátu nejčastěji z přetížení. Knobloch a kol. (2008) hodnotili frekvenci zranění u 341 

závodních plavců (19 let +/- 11 let). Mimo výše zmíněného častějšího výskytu zranění 

z přetížení zjistili, že častěji je postižena horní končetina, následně dolní končetina a 

nejméně často trup. U plavců specializující se na prsa byla zjištěna 5x vyšší incidence 

bolestí kolenního kloubu oproti ostatním plavcům. U kraulu a motýlku se častěji 

vyskytovaly bolesti ramenního kloubu. U motýlku častěji než u kraulu, jelikož při 

kraulové technice nedochází k takovému utlačení subakromiálního prostoru při 

splývavé poloze horní končetiny. To proto, že při kraulovém záběru dochází současně 

k rotaci trupu vůči vzpažené horní končetině (splývavá poloha) a v ramením kloubu tak 

humerus rotuje vůči lopatce zevně a tím uvolňuje prostor pro tuberculum majus humeri. 

U motýlku tato rotace chybí a tak se můžeme častěji setkat s tzv. impingement 

syndromem. Dále z výsledků vyplynulo, že trénování častěji než 4x za týden zvyšuje 

riziko bolesti kolenního kloubu dvojnásobně a bolesti ramenního kloubu až 

čtyřnásobně. K podobným výsledkům došli i Bak a kol. (1989), kteří tvrdí, že jsou 

prsaři více náchylní ke zranění kolenních kloubů oproti kralařům, kteří naopak trpí na 
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poranění ramenních kloubů. Vysvětlení tohoto jevu můžeme najít v článku Tovina 

(2006), který popisuje nejčastější příčiny bolestí ramen z přetížení u plavců. Spočítáme-

li kolik záběrů (cirkumdukcí v ramenním kloubu) udělá průměrný plavec během 

standardního tréninku, dostáváme se k 4000 opakování. To velmi značně přetěžuje 

kloubní pouzdro, které se pod tíhou zatížení stává měkčím a nevytváří tak pevnou oporu 

pro hlavici humeru v kloubní jamce. Tím se stále více narušuje labrum glenoidale a 

jediný způsob jak tělo zabrání takto nestabilnímu ramenu, je větší aktivací okolních 

svalů. Dle Tovina (2006) jsou nejvíce zapojovány svaly rotátorové manžety a dlouhé 

hlavy m. biceps brachii, což jsou zároveň svaly, které v předešlých studiích vyšli jako 

svaly způsobující bolest ramenních kloub z přetížení. 

Nejen kolenní klouby jsou přetěžovanou částí dolních končetin u prsařského 

způsobu. Dle Grote a kol. (2004) mají prsaři také často potíže s bolestí třísel. Vysvětlení 

těchto obtíží můžeme najít ve studii Jagomägi a Jürimäe (2005). Ti se snažili najít 

souvislost mezi určitými antropometrickými rysy a rychlostí plavání prsařskou 

technikou. Jako nejdůležitější jednotlivý parametr vyšla z výsledků výška plavce. Ale 

ještě důležitější vlastností, která určovala rychlost plavce, byla pohyblivost tří 

základních klubů dolní končetiny. Při dobré pohyblivost kolene do zevní rotace, hlezna 

do supinace a kyčelního kloubu do zevní rotace dosahovali plavci mnohem lepších 

výsledků. A jelikož se plavci snaží mít co největší záběr dolními končetinami, pro co 

největší možné kopnutí, dochází v těchto kloubech k pohybům za fyziologickou hranici 

a k jejich přetěžování, které se nejčastěji projevuje bolest, což výše uvedené dokazují 

studie. 

Téměř pro všechny sportovce znamená zranění velký zásah do denního koloběhu. 

Místo trénování musí být nejčastěji doma v klidu, aby se zranění mohlo dobře léčit. 

Proto často u sportovců dochází k bagatelizování či disimulaci příznaků úrazu a je velmi 

důležité u nich trvat na dodržení doby nutné pro zaléčení úrazu. V plavání se touto 

problematikou zabýval Swaine (1997). Porovnával izometrickou sílu mezi horními 

končetinami, přičemž jedna z nich byla po úrazu v oblasti ramene. Jelikož se jednalo o 

skupinu plavců, byla síla horních končetin měřena na plaveckém trenažéru. Podle 

výsledků Swaine tvrdí, že po 8-12 týdnech dochází k vyrovnání izometrické síly mezi 

horními končetinami, což považuje za ukončení poúrazové rehabilitace a možnosti 

plného tréninkového zatížení. Je však nutné při rehabilitování a obzvláště při 
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fyzioterapii postižených ramen dbát i na druhostranný kloub, který může být na první 

pohled v pořádku a bez bolestí, ale dle studie Wadswortha a Bullock-Saxtona (1997) 

dochází při postižení ramenního kloubu logicky k porušení skapulohumerálního rytmu 

oproti zdravé straně, ale současně i k opoždění aktivace m. serratus anterior na straně 

zdravé. Experiment byl měřen na plavcích specializující se na kraulové disciplíny. První 

skupina, skládající se z plavců s postiženým jedním ramenním kloubem, byla přes Poly-

EMG snímána během pohybu paže do abdukce a výsledky byly porovnávány oproti 

zdravé skupině plavců (Kučera, Dylevský a kol 1999, Swaine 1997, Wadsworth, 

Bullock-Saxton 1997).  

 

6. Elektromyografie 

První, kdo pozoroval a prokázal vztah mezi elektřinou, svalem a jeho záškubem, byl 

boloňský lékař Luigi Galvani. V 70. letech 18. století prezentoval svůj experiment na 

žabích stehýnkách, na kterých byl vidět stah po aplikaci elektrické jiskry. V té době to 

byl důkaz o tzv. „vitální elektřině“, kterou svaly generují a roznáší přes nervy do 

organismu. Od té doby proběhlo mnoho experimentů, které daly základ 

elektromyografii. První elektromyograf sestrojil Herbert Jasper v roce 1944. Od té doby 

se tato technika rozvíjela. Později byla zkombinována s počítačovou technikou a od té 

doby se exponenciálně rozvíjí až do podoby, jak ji známe dnes. Pod pojmem 

elektromyografie (EMG) se dnes rozumí souhrn elektrofyziologických metod, které 

umožňují vyšetřit stav periferního nervového systému a kosterního svalstva. Tyto 

metody zachycují elektrické děje na membránách nervových a svalových buněk. 

Elektromyografií také rozumíme znázornění (resp. záznam) této elektrické aktivity 

svalů či nervů v čase (Dufek 1995, Krobot, Kolářová 2011, Svatoš 1998). 

Elektromyografie má několik metod, které můžeme rozdělit do tří základních 

skupin. 

o Nativní EMG – snímání elektrické aktivity svalů při jejich úplném uvolnění 

o EMG při funkčním zatěžování svalu – snímá spontánní motorickou aktivitu svalu 

během volního úsilí. 

o Stimulační EMG – spadá také do kondukční elektromyografie, která používá 

elektrické dráždění svalu a měří rychlost převedení podnětu z nervu na sval. 
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Umožňuje objektivně zhodnotit funkční stav nervu a i příslušná nervosvalová 

spojení. 

Jsou dva způsoby, jak se dá snímat elektrická aktivita svalu. Jedním z nich je 

snímání aktivity pomocí jehlové elektrody, která se zavádí přímo do svalu. Ta 

zaznamenává elektrické potenciály z motorických jednotek. Tato invazivní metoda je 

velice rozšířená především v oblasti diagnostiky nervosvalových onemocnění. Hodnotí 

se především charakter inzerční aktivity během vpichování elektrody, spontánní aktivita 

svalu v klidu, a aktivita svalu během pohybu. Výhodou této aplikace je přesnost zacílení 

na jednotlivé motorické jednotky, ale pro naší práci má velkou nevýhodu v invazivním 

přístupu do svalu, který není vhodný pro déletrvající svalovou činnost a také může 

způsobovat bolest, která by tak mohla ovlivnit výsledný pohyb (Dufek 1995, Krobot, 

Kolářová 2011, Svatoš 1998). 

V klinické rehabilitaci se proto ujalo povrchové snímání svalové aktivity přes kůži. 

Kožní elektrody umožňují neinvazivně snímat akční potenciály z dostatečně velkých 

skupin motorických jednotek během pohybu a zaznamenat tak začátek a konec svalové 

aktivity. V rehabilitaci se tato metoda ujala především pro snímání více svalů během 

pohybu pomocí tzv. Poly-Elektro-Myo-Grafie (polyEMG). V dnešní době je možné 

snímat až 32 svalů najednou, což umožňuje objektivně hodnotit chování svalů při 

pohybu a lépe porozumět individuálním pohybovým strategiím. Tím získala 

kineziologická analýza důležitého pomocníka v kvantifikaci a následné srozumitelné 

reprodukci pohybového chování jedince. (Krobot, Kolářová 2011, Pánek a kol. 2009, 

Svatoš 1998) 

Kožní elektrody jsou nejčastěji vyrobeny ze stříbra a potaženy chloridem stříbrným 

(AgCl), díky čemuž vzniká kontaktní potenciál o maximální velikosti jednotky mV. Při 

použití cínových elektrod vzniká mezi elektrodou a kůží kontaktní potenciál dosahující 

až 100mV. Je tedy vždy nutné uvézt, s jakou elektrodou se při měření pracuje. 

V povrchové polyEMG se běžně používá bipolární registrace elektrické aktivity svalu. 

To umožňuje eliminovat potenciální šum z okolních elektrických zdrojů. Dvě elektrody 

jsou umístěny v průběhu svalu paralelně se svalovými vlákny a třetí elektroda je 

umístěna na elektricky neutrální místo (místo s minimální bioelektrickou odezvou). 

Elektrody umístěné nad svalem musí být skutečně nad samotnou svalovinou zhruba ve 
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středu bříška, které je elektricky vodivé. Nesmí se stát, aby elektrody byly nad 

elektricky nevodivým šlachovým úponem svalu. Vzdálenost mezi dvěma elektrodami 

na jednom svalu má být dle de Lucy 1cm (de Luca 1997, Pánek a kol. 2010, Svatoš 

1998). 

 Speciálním odvětvím polyEMG je Water Surface Electromyography (WaS-EMG). 

Jde o snímání elektrické aktivity svalů ve vodě. V principu se WaS-EMG neliší od 

klasické povrchové polyEMG, ale má svá specifická pravidla, které je nutno při měření 

dodržovat (Pánek a kol. 2010). Tyto speciální pravidla budou popsána v kapitole „5.1.2 

Faktory vnější“. 

 

6.1 Faktory ovlivňující EMG signál 

Signál, který zaznamenává EMG přístroj, je ovlivňován mnoha faktory. Těm je 

nutno porozumět a při měření je buď eliminovat a nebo s nimi počítat při následném 

vyhodnocování. 

Tyto faktory rozdělujeme do dvou skupin na faktory vnější a vnitřní. Mezi vnitřní se 

řadí fyziologické, anatomické a biomechanické vlastnosti svalu během kontrakce. Také 

by se sem měla řadit motivace měřeného probanda, která ovlivňuje nábor jednotlivých 

motorických jednotek. Ovlivnění vnitřních faktorů je minimální, ale i tak se na ně musí 

brát zřetel. Například při měření maximální volní kontrakce se doporučuje udělat mezi 

kontrakcemi alespoň 3 minutovou pauzu pro snížení svalové únavy (de Luca 1997, 

Krobot, Kolářová 2011) 

Mezi faktory vnější patří například umístění elektrod či materiál, ze kterého jsou 

vyrobeny (viz. výše v textu).  

6.1.1 Faktory vnitřní 

- Svalová aktivita měřeného svalu: pro porozumění je nezbytné rozumět 

neurofyziologickým mechanismům řízení pohybu a fyziologii svalové kontrakce 

(podrobněji v kapitole „fyziologie svalové kontrakce“). Ve svalu má potom největší vliv 

na výsledný signál typ aktivovaných svalových vláken a jejich průměr. Velikost 

průměru totiž ovlivňuje rychlost, jakou je akční potenciál veden po vláknech. Dále 

počtem aktivovaných svalových vláken. Výsledná síla svalu je totiž ovlivněna jak 
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navyšujícím se počtem aktivovaných vláken tak i frekvencí záškubů jednotlivých 

vláken. Mluvíme zde o prostorové a časové sumaci. A v neposlední řadě je to i umístění 

svalu vůči elektrodě. Tento faktor je pro polyEMG limitující, jelikož čím hlouběji jsou 

uložena aktivovaná svalová vlákna tím nižší intenzitu má výsledný signál. Proto se 

doporučuje měřit pomocí polyEMG spíše povrchové svaly blízko pod kůží (de Luca 

1997, Krobot, Kolářová 2011). 

- Cross talk: v české literatuře uváděno jako aktivita z okolních svalů. Je již dobře 

známo, žádný pohyb člověka není vykonáván pouze jedním svalem, ale vždy jde o 

souhru několika svalů či svalových skupin. Proto je nezbytné dbát na správné uložení 

elektrod, aby nedocházelo ke snímání elektrické aktivity z okolních svalů.  Elektroda 

musí být aplikována na střed bříška, jelikož na kraji svalu by docházelo ke 

zmiňovanému Cross talk (de Luca 1997, Hug 2011, Krobot, Kolářová 2011). 

- Elektrická aktivita jiných tkání: svaly nejsou jediný orgán, který obsahuje vzrušivou 

tkáň. PolyEMG tak při svém měření může snímat i aktivitu ostatních orgánů. Velmi 

často je na výsledném grafu vidět EKG křivka u svalů trupu či svalů pletence 

ramenního. Tyto vzniklé artefakty je nutné před zahájením hodnocení grafu odstranit, 

jinak by mohli být výsledky zavádějící (Krobot, Kolářová 2011) 

- Vlastnosti tkání: lidské tělo je velmi dobrý vodič elektrického proudu. Nicméně ne 

každá tkáň má stejné vlastnosti vodivosti. Výsledný signál je ovlivněn množstvím tkáně 

mezi elektrodou a svalem. Záleží na tloušťce, fyziologických změnách, teplotě a 

v neposlední řadě na typu tkáně. Tyto podmínky (resp. faktory) se liší člověk od člověka 

a dokonce se mohou lišit i v samotném jednotlivci (de Luca 1997, Konrad 2005). 

- Další faktory: mezi ně řadíme kupříkladu délku depolarizované zóny, pH krve, 

rychlost přestupu iontů skrz buněčnou membránu (při odstraňování metabolitů během 

svalové kontrakce) a s tím spojené i pH intersticiální tekutiny (de Luca 1997, Krobot, 

Kolářová 2011). 

6.1.2 Faktory vnější 

Důvod, proč je nutné znát vnější faktory, ovlivňující EMG signál, je v možnosti jejich 

ovlivnění či úplného odstranění. 
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- Umístění elektrod: při aplikaci elektrod na sval je nezbytné znát podrobně jejich 

anatomii. Špatně umístěná elektroda by negativně ovlivnila EMG signál a výsledky by 

byly nepřesné. Při bipolárním měření musí být elektrody vždy uloženy paralelně 

s průběhem svalových vláken. Nesmí se však stát, aby elektroda byla umístěna v těsné 

blízkosti přechodu svalu v šlachu či přímo na šlachu. Ta není elektricky aktivní. Dále by 

elektroda neměla ležet nad inervační zónou, jinak by ovlivňovala výslednou frekvenci a 

amplitudu signálu. Také je potřeba dbát na aplikaci elektrod na střed svalového bříška, 

kde jsou svalová vlákna nejtlustší, s čímž roste i velikost amplitud. Při aplikaci na okraj 

svalu by docházelo k výše zmiňovanému Cross talk. De Luca (1997) ještě dodává, že 

jsou důležité i parametry elektrody. Čím větší má elektroda svoji plochu, tím může 

snímat aktivitu více svalových vláken (více motorických jednotek). Jinými slovy menší 

elektrodou se dá zvýšit selektivita jednotlivých vláken svalu. S menší elektrodou ale 

vzniká větší impedance. Co se týče interelektrodové vzdálenosti názory autorů se liší, 

ale pohybují se mezi 1-2 cm nebo u malých svalů ¼ délky svalu. Při měření je vždy 

nutné umístit také zemnící elektrodu. Ta se přikládá na místo s nízkou elektrickou 

aktivitou. Nejčastěji jde o kostěné výstupky těsně pod kůží, jako jsou například spinální 

výběžek C7 nebo kotník. Při špatné aplikaci zemnící elektrody by docházelo 

k elektromagnetické interferenci například z okolních přístrojů v blízkosti probanda (de 

Luca 1997, Dufek 1995, Konrad 2005, Krobot, Kolářová 2011). 

- Aplikace elektrod na kůži: před aplikací elektrody na kůži je nutné z ní odstranit 

veškeré nečistoty včetně potu, který obsahuje spoustu minerálních látek a mění 

impedanci na rozhraní kůže-gel. K odstranění potu se nejčastěji používá alkohol 

(například lihobenzín) nebo abrazivní pasta. Dále se používá vodivý gel pro snížení 

impedance a zesílení vodivosti elektrického signálu. Gel se aplikuje na elektrodu, která 

se následně přilepí na kůži. Při použití WaS-EMG je potřeba ještě přelepit elektrody 

krycí přelepkou a kobercovou páskou, aby nedošlo k vniknutí vody mezi kůži a 

elektrodu. Da Silva Carvalho (2009) doporučuje při měření na suchu a následně ve 

vodě, přelepit elektrody už na suchu. Dle jejich experimentu se výsledky při měření na 

suchu s přelepenou elektrodou a nepřelepenou elektrodou neliší. Oproti tomu ve vodě 

docházelo k velkým rozdílům v naměřených hodnotách, pokud šlo o odkrytou nebo 

přelepenou elektrodu (da Silva Carvalho 2009, Dufek 1995, Krobot, Kolářová 2011, 

Pánek a kol. 2010). 
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- Externí šum: vzniká narušením elektromagnetického pole v okolí bipolárních 

elektrod. Pro eliminaci externího šumu se v dnešní době používají předzesilovače, které 

jsou v těsné blízkosti elektrod. Pánek a kol. (2010) a Konrad (2005) doporučují při 

měření EMG signálu při pohybových činnostech přelepit tyto předzesilovače spolu 

s kabely vedoucími z elektrod pro snížení artefaktů, vznikajících jejich pohybem 

(Konrad 2005, Krobot, Kolářová 2011, Pánek a kol. 2010). 

- Další faktory při práci s WaS-EMG: při práci s WaS-EMG je vždy nutné dobře 

zajistit vysílač od vodního prostředí.  Používá se voděvzdorný vak, do kterého je vysílač 

uložen a odizolován od vody. Tento vak obsahuje i otvory pro vstup/výstup kabelů ke 

snímacím elektrodám. Pánek a kol. (2010) však ještě doporučují zalít kabely v drážkách 

běžným Silikonem Universal. To umožní pozdější bezproblémové uvolnění kabelů a 

očistění drážek v těsnící gumě. Také doporučují vložit například polystyrenovou desku 

do vaku. Ta bude v průběhu měření ve vodě vysílač nadnášet a nedojde ke ztrátě signálu 

během jeho přenosu. V neposlední řadě je důležité zmínit i teplotu vody jako faktor, 

který ovlivňuje EMG signál. Studie Petrofského a Laymona (2005) nebo Veneziano a 

kol. (2005) dokazují, že teplota vody úzce souvisí s teplotou svalu. Vzhledem 

k mnohonásobně (23x) vyšší tepelné vodivost vody oproti vzduchu, dochází u svalů 

potopených pod vodu k rychlejší změně jejich teploty. Při ochlazení svalů se mění 

rychlost vedení vzruchu, což ovlivňuje i sílu svalů. Petrovský a Laymon (2005) zjistili, 

že vyšší teplota vody příliš neovlivňuje vedení vzruchu a maximální volní kontrakci 

(MVC), ale při nižší teplotě (24°C) se už mění MVC až o 44%. To už je významný 

rozdíl a proto je důležité uvádět ve studiích zabývající se touto problematikou i teplotu 

vody, ve které experiment probíhal (Pánek a kol. 2010, Pánek a kol. 2012, Petrofsky a 

Laymon 2005, Veneziano a kol. 2006).   

 

6.2 Původ elektrické aktivity ve svalech 

Svalová tkáň spolu s tkání nervovou mají specifickou vlastnost, kterou se odlišují od 

ostatních tělesných struktur. Jsou tzv. vzrušivé. Svalstvo díky tomu má schopnost 

kontrakce a relaxace, čímž je zajištěn pohyb těla v prostoru. Kontrakce svalu, která 

navazuje na excitaci vzrušivé buněčné membrány, je přímou ukázkou přeměny 

chemické energie na mechanickou. Schopnost vzrušivosti mají všechny typy svaloviny 
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(kosterní, hladká i srdeční svalovina), ale v kontextu této diplomové práce se budeme 

dále zabývat pouze svalovinou příčně pruhovanou (kosterní) (Trojan a kol 2003). 

 

6.2.1 Molekulární struktura kosterního svalu 

Svalové vlákno je složeno ze stovek myofibril, které obsahují pravidelné úseky zvané 

sarkomery. Ty jsou označované jako základní funkční a strukturální jednotky svalu. 

Okraj sarkomery je tvořen Z-disky, do kterých jsou ukotvena tenká (aktinová) flamenta. 

Okolo aktinových filament se obtáčí tropomyozin, ke kterému je přilehlý troponin. 

Paralelně s aktinovými vlákny jsou ve středu sarkomery uložena tlustá (myozinová) 

filamenta. Díky jejich částečnému překrývání vzniká pod světelným mikroskopem 

příčné pruhování, podle kterého získal tento druh svaloviny své jméno. Povrchová 

membrána svalového vlákna se jmenuje sarkolema, jejich cytoplazma sarkoplazma a 

mitochondrie sarkosomy. Kolmo ke svalovým fibrilám vytváří sarkolema transverzální 

tubuly (T-systém), které se nachází v extracelulárním prostoru. Akční potenciál proniká 

podél T-systému rychle do svalového vlákna, kde vyvolá uvolnění Ca2+ ze 

sarkoplazmatického retikula, což umožní interakci myozinu s aktinem (Trojan a kol. 

2003, Trojan a kol. 2005). 

 

6.2.2 Motorická jednotka 

 Je základní funkční jednotka pohybového systému. Skládá se z II. motoneuronu a 

všemi svalovými vlákny inervované tímto II. motoneuronem. Každé svalové vlákno 

příčně pruhované kosterní svaloviny je spojeno s nervovým vláknem přes 

nervosvalovou ploténku. Na základě typu motorného neuronu rozlišujeme 2 typy 

motorických jednotek. Jedním z nich je motorická jednotka s nízkou výbojovou 

frekvencí, která zásobuje tzv. červená vlákna, vyznačující se pomalou kontrakcí a 

nízkým prahem podráždění. Druhý typ, zásobující bílá svalová vlákna, je jednotka 

s rychlou výbojovou frekvencí a vyšším prahem dráždění. V každém svalu jsou 

zastoupeny oba typy motorických jednotek a o výsledné vlastnosti svalu rozhoduje, 

který z typů převažuje. Počet svalových vláken na jednu motorickou jednotku se také 

liší. Svaly, které jsou používány pro jemný a přesný pohyb, obsahují v jedné motorické 
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jednotce pouze pár svalových vláken (například okohybné svaly mají pouze 3 svalová 

vlákna). Naopak u svalů používaných převážně pro silové činnosti se vyskytuje v 1 

motorické jednotce i několik tisíc svalových vláken (m. gastrocnemius má cca 2000 

svalových vláken v 1 motorické jednotce) (Dufek 1995). 

 

6.2.3 Klidový, prahový a akční potenciál 

Buněčná membrána, která tvoří rozhraní nitra buňky a okolí je tvořena 

dvouvrstevnou lipidovou membránou s nepravidelně rozmístěnými molekulami 

proteinů. Přestup látek nebo iontů se děje buď pasivně nebo aktivním transportem 

využívajíc membránové bílkoviny. Klidový membránový potenciál vzniká na podkladě 

rozdílů nabojů v intra a extracelulárním prostoru. Vnitřek buňky je nabit záporně. 

Rozdíl těchto nábojů je kolem   -90 mV. Podstatou vzniku klidového potenciálu je 

nerovnoměrná distribuce iontů na obou stranách buněčné membrány. Distribuce iontů je 

ovlivněna semipermeabilitou (polopropustností) membrány, která je pro sodíkové 

kationty Na+ za klidového stavu nízká. Tím vzniká asi patnáctinásobná převaha Na+ 

v extracelulárním prostoru. Pro draslíkové kationty K+ je však propustnost membrány 

vysoká a tak snadno difundují do intracelulárního prostoru. Jejich koncentrace je asi 

čtyřicetinásobná proti vnějšku. Na+ ionty jsou aktivním transportem pumpovány ven 

z buňky za K+ ionty za pomocí sodno-draselné pumpy. Při tomto aktivním transportu je 

spotřebovávána energie z makrofosfátových molekul (ATP – adenosintrifosfát) 

(Bartůňková 2006, Dufek 1995, Trojan a kol. 2003). 

Jak již bylo řečeno výše, svalové a nervové buňky mají schopnost vzrušivosti, jinak 

řečeno mají schopnost měnit membránový potenciál. To je základním předpokladem 

pro vznik akčního potenciálu (Dufek 1995). 

Vznik akčního potenciálu ve svalu vychází z nervosvalové ploténky. Ta spojuje 

axon II. motoneuronu se svalovým vláknem. Na konci II. motoneuronu je terminální 

větvení axonu, které obsahuje vesikuly s acetylcholinovými molekulami. Po příchodu 

vzruchu dojde za účasti vápníkových kationtů k uvolnění acetylcholinu do synaptické 

štěrbiny. Acetylcholin difunduje a váže se na receptory na postsynaptické membráně, 

tvořené buněčnou membránou svalového vlákna. Je-li acetylcholinem obsazen 
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dostatečný počet receptorů na postsynaptické membráně dojde k její depolarizaci. 

Změní se permeabilita buněčné membrány pro Na+ ionty, díky čemuž dojde k většímu 

průniku Na+ do nitra buňky. Tím se mění hodnota klidového membránového potenciálu. 

Dosáhne-li tato změna prahového potenciálu (-50 až -70 mV) dochází k prudkému 

zvýšení permeability membrány pro Na+ do intracelulárního prostoru. Tím se stává 

membrána méně polarizovaná, což nazýváme depolarizací. Na krátký okamžik dochází 

dokonce na povrchu membrány ke změně polarity označovanou jako transpolarizace. 

V tomto okamžiku je náboj na povrchu membrány negativní na vnější straně a pozitivní 

na vnitřní straně (opačně oproti klidovému membránovému potenciálu). 

Transpolarizace trvá zlomek milisekund a má za následek zvýšení propustnosti K+ iontů 

pasivním únikem po koncentračním spádu vně buňky za současné snížení propustnosti 

pro Na+ ionty. Tím se membránový potenciál dostává do původního stavu. Těsně 

předtím dochází ještě k hyperpolarizaci (výraznější polarizaci než je klidový potenciál) 

způsobenou vyšší koncentrací K+ iontů v extracelulárním prostoru. Pro navrácení iontů 

do původní klidové situace slouží sodno-draselná pumpa (Bartůňková 2006, Dufek 

1995, Trojan a kol. 2003). 

Množství iontů, jejichž pohybem vzniká akční potenciál, je malé, což slouží pro 

jejich rychlou restituci a znovu opakování děje. Platí zde zákon „vše nebo nic“, který 

říká, že pro vznik akčního potenciálu je nutné, aby stimul dosáhl prahového potenciálu, 

čímž vznikne vzruch. Pokud stimul nedosáhne prahového potenciálu, tak vyhasne a 

nedochází k jeho dalšímu přenosu (Dufek 1995). 

 

6.2.4 Propojení excitace a kontrakce 

Aktivací acetylcholinových receptorů nikotinového typu na nervosvalové ploténce 

vznikne místní depolarizace a následně akční potenciál. Ten se šíří po povrchové 

membráně sarkolemy včetně T-systému rychlostí 10m.s-1. Po proniknutí akčního 

potenciálu až do nitra svalového vlákna dojde k masivnímu uvolnění Ca2+ iontů. Ten se 

váže na troponin a vyvolává konformační změny, které vedou k zasunutí vláken 

tropomyozinu hlouběji do štěrbiny mezi vlákny aktinu. Změna polohy tropomyozinu 

zpřístupní myozinu vazbu s aktinem. Výsledkem vzniklé vazby je aktivace ATPázy hlav 

myozinu. Následuje štěpení ATP za přítomnosti Mg2+ iontu, což způsobuje pohyb 
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myozinové hlavy vůči aktinu a tím smrštění sarkomery (síla interakce jedné molekuly 

myozinu s aktinem je 0,7-5 pN při pohybu o délce 4-11 nm). Pro uvolnění myozinové 

hlavy z aktinu je opět potřeba ATP. Aktin-myozinové spojení trvá pouze několik setin 

sekundy a frekvence znovuspojení hlav myozinu s aktinem se pohybuje mezi 5-50 Hz 

(Bartůňková 2006, Trojan a kol 2005). 

Fyziologická kontrakce lidských svalů má formu tetanického stahu, konkrétně 

hladkého tetanu. Principem tetanické kontrakce je frekvence akčních potenciálů, které 

navazují na předchozí svalové trhnutí. Při této formě kontrakce je každý následující stah 

intenzivnější a silnější, jelikož se nestačí znovu uložit všechen intracelulární vápník do 

extracelulárních zásobáren a postupně narůstá jeho koncentrace. Pokud přijde další 

impulz v sestupné fázi kontrakce, vzniká tzv. vlnitý tetanus. Zdravé svaly lidí (a 

ostatních savců) mají formu hladkého tetanu, který vznikne při příchodu akčního 

potenciálu ještě v době vzestupné fáze kontrakce. Mluvíme zde tedy o časové sumaci, 

která je charakterizována zvýšenou frekvencí vzruchů na nervosvalovou ploténku pro 

vytvoření silnější kontrakce. Existuje ještě druhý způsob, jakým tělo získává větší sílu 

ze svalu a to prostorovou sumací. Při ní dochází k aktivaci více motorických jednotek 

najednou. Jelikož je ale nábor svalových jednotek tzv. asynchronní nedojde nikdy 

k náboru všech motorických jednotek najednou (Bartůňková 2006, Trojan a kol 2003). 

 

7. Hydromechanika 

Na člověka, pohybujícího se ve vodě, působí stejné fyzikální zákony vody jako na 

jakýkoliv jiný předmět. Specifikací těchto fyzikálních sil se zabývá hydromechanika, 

která se dělí na dvě základní skupiny. Hydrostatika zabývající se pouze jevy související 

s přítomností nepohybujícího se člověka či jiného objektu ve vodním prostředí a 

hydrodynamika studující pohyb člověka či jiného objektu ve vodním prostředí. V tomto 

oboru se v posledních desetiletích začalo objevovat spousta studií, zaměřující se na 

fyzikální vlastnosti vody během plavání. Díky těmto studiím se zlepšila jednak technika 

profesionálních plavců a také byly vynalezeny i nové materiály, ze kterých se šijí 

plavecké kombinézy (Counsilman 1974, Hlinková 2004, Marinho 2011, van Geer 

2012). 
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7.1 Hydrostatika 

Archimédes je považován za zakladatele hydrostatiky. Již ve 3. století př. n. l. si 

všiml a popsal zákonitost mezi vodou a ponořeným tělesem, kterou dnes známe jako 

Archimédův zákon. Voda (H2O) je nejvíce zastoupená kapalina na celé zeměkouli a její 

hustota je (po zaokrouhlení) 1000kg/m3. Přítomnost a pohyb tělesa ve vodě je závislý na 

její hustotě. Ta se mění v závislost na teplotě či na obsahu dalších (například 

minerálních) látek. Nejvyšší hustotu v závislosti na teplotě má voda při 3,98°C. 

V plaveckých bazénech je ale voda mnohem teplejší a teplota se nejčastěji pohybuje 

mezi 25°C až 32°C (Counsilman 1974, Lepil a kol. 2012). 

Na povrch tělesa, ponořeného do kapaliny, působí hydrostatický tlak. Velikost 

tlaku roste s hloubkou, jelikož závisí na tíze vodního sloupce. Hydrostatický tlak 

můžeme vypočítat dle jednoduché rovnice p = h . ρ . g, kde h je hloubka, ρ je hustota 

kapaliny a g je tíhové zrychlení. Ponořené těleso (v našem případě tělo plavce) je však 

nadlehčováno hydrostatickým vztlakem. Ten vzniká na základě rozdílů 

hydrostatických tlaků, působících na ponořené tělo (či jeho části), v opačném směru než 

působí gravitační síla. Síla vztlaku je dána Archimédovým zákonem a závisí na rozdílu 

hustoty kapaliny (vody) a ponořeného tělesa (plavce). Hustota lidského těla se pohybuje 

okolo 1000kg/m3. Závisí na poměru jednotlivých tkání. Kupříkladu kosti a svaly mají 

větší hustotu než voda, ale tuková tkáň má nižší hustotu než voda. Dále je naše hustota 

stále vychylována nádechem a výdechem. Při vdechu se hustota těla snižuje o objem 

vdechnutého vzduchu a tělo je tak ve vodě nadlehčováno větší vztlakovou silou. Při 

výdechu je tomu naopak (Hlinková 2004, Marinho a kol 2011). 

 

7.2 Hydrodynamika 

Hydrodynamické síly jednak dovolují pohyb ve vodě, ale zároveň ho také ztěžují. 

Propulzní (hnací) síly a brzdné síly jsou z fyzikálního hlediska tytéž hodnoty s tím 

rozdílem, že každá působí opačným směrem (Counsilman 1974, Motyčka 1991).  

Mezi brzdící síly se řadí tvarový odpor, vlnový odpor a třecí odpor. 
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Tvarový odpor – je determinován polohou plavce. Záleží na tvaru náběžné a 

odtokové strany těla. Nejmenší tvarový odpor má těleso ve tvaru kapky. Podobný tvar 

se snaží zaujmout i plavci během splývání. Současně využívají plavci tvarový odpor i 

při záběrové fázi horních a dolních končetin. Při správné poloze záběrové plochy může 

plavec vyvinout větší rychlost a dosahovat tak rychlejších časů. Counsilman (1974) 

dokonce tvrdí, že víry, vznikající turbulentním prouděním vody díky 

hydrodynamického vztlaku (viz níže) za záběrovou rukou, jsou hlavní silou posunující 

tělo plavce vpřed (Counsilman 1974, Marinho 2011, Motyčka 1991). 

Vlnový odpor – při pohybu plavce na hladině vytváří jeho tělo před sebou tlak a 

hromadí tak před sebou vodu. Naopak u jeho nohou je tím pádem méně vody a vzniká 

tak rozdíl tlaků. Vlnový odpor je závislý na exponovaném příčném průřezu těla. Pro 

vytvoření těchto vln je potřeba energie, která je čerpána z energie vynaložené pro pohyb 

končetin a těla při záběrové fázi. Plavci se proto logicky snaží snížit vznik těchto vln a 

tím ušetřit energii potřebnou pro výkon ve vodě. Vlnový odpor roste se čtvrtou 

mocninou rychlosti a dá se eliminovat, plave-li jedinec pod hladinou v dostatečné 

hloubce, tak aby na hladině nevznikaly vlny vytvářející odpor. Jsou však situace, kdy je 

tento vlnový odpor využit pro pohyb plavce vpřed. Při záběrové fázi dolních končetin 

při prsařské technice, udržují plavci chodidla těsně pod hladinou, čímž vzniká vlnový 

odpor. Čím rychleji plavec kopne, tím vzrůstá odpor a plavec tak lépe využije vydanou 

sílu z dolních končetin (Arellando a kol. 2006, Counsilman 1974). 

Třecí odpor – závisí na struktuře povrchu a jeho ploše. V závodním plavání se tento 

třecí odpor redukoval speciálními plaveckými kombinézami, které byly od roku 2010 

zakázány světovou plaveckou federací FINA. Nyní závisí třecí odpor na struktuře 

pokožky a množství ochlupení (van Geer 2012). 

Hydrodynamický vztlak působí na pohybující se těleso v kapalině a je definováno 

Bernoulliho rovnicí. Má-li těleso nesourodý tvar, dochází k rozdílnému proudění 

kapaliny po jeho povrchu. Na straně, kde musí vodní částice urazit delší dráhu, narůstá 

rychlost proudění kapaliny. Tím se zvýší dynamický tlak a v okolí tělesa dojde ke 

vzniku podtlaku. Rozdílem těchto tlaků okolo tělesa vzniká hydrodynamický vztlak, 

který působí kolmo na směr pohybu tělesa (Arrelando a kol. 2006, Hlinková 2004). 
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8. Cíle práce, úkoly práce, řešené otázky, hypotézy 

8.1 Cíle práce  
Cílem této diplomové práce je zjistit pomocí povrchové elektromyografie timing 

neboli načasování vybraných svalů pletence ramenního během prsařského záběru 

v bazéně s protiproudem a ve dvou polohách na suchu a porovnat tato rozdílná prostředí 

či postury mezi sebou. Dále bude hodnocena a porovnávána i míra aktivity jednotlivých 

svalů během pohybu ve vodě a na suchu. 

 

8.2 Úkoly práce 
- Zpracovat literaturu a přehled článků zabývající se plaváním, EMG, WaS-EMG, 

kineziologií ramenního pletence, využití EMG v plavání se zaměřením na plaveckou 

techniku prsa. 

- Stanovit svaly ramenního pletence, které se budou při výzkumu měřit. 

- Najít vhodného probanda. 

- Zajistit technické vybavení nutné pro uskutečnění experimentu. 

- Provést experiment, během kterého budou naměřena data dle stanovených kritérií a 

postupů. 

- Stanovit závěr a provézt diskuzi. 

 

8.3 Řešené otázky 

č. 1: Je timing vybraných svalů pletence ramenního rozdílný při provádění plaveckého 

záběru ve vodě a na suchu? 

č. 2: Je míra aktivity vybraných svalů pletence ramenního stejná při záběru ve vodě a na 

suchu? 

č. 3: Liší se timing nebo míra aktivity vybraných svalů pletence ramenního při 

provádění prsařského záběru ve stoje a vleže? 
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8.4 Hypotézy 

č. 1: Předpokládám, že timing vybraných svalů pletence ramenního je rozdílný při 

provádění plaveckého záběru ve vodě a na suchu. 

č. 2: Předpokládám, že je míra aktivity vybraných svalů pletence ramenního rozdílná při 

záběru ve vodě a na suchu. 

č. 3: Předpokládám, že timing vybraných svalů pletence ramenního bude rozdílný při 

provádění prsařského záběru ve stoje a vleže, ale míra aktivity zůstane stejná. 

 

9. Metodika práce 

9.1 Charakter výzkumu 

V této diplomové práci bude použit výzkum charakteru případové studie, při které 

bude zaznamenán a zhodnocen timing vybraných svalů pletence ramenního při plavecké 

technice prsa ve vodě a na suchu a také porovnána míra aktivity těchto svalů během 

prováděného pohybu. 

 

9.2 Použitá technika a přístroje 

Pro měření svalové aktivity bude použit telemetrický 16kanálový EMG přístroj 

TelemyoMini 16 od firmy Neurodata, který v základní výbavě obsahuje vlastní EMG 

přístroj, vysílač se zesilovačem spojený s bipolárními elektrodami a 2 samostatné 

antény určené k příjímání signálu z vysílače. Součástí vybavení je i videokamera od 

firmy Canon, která snímá pohyb probanda ve stejném čase, jako měří EMG přístroj 

svalovou aktivitu. Videozáznam je následně možné využít k vizuální kontrole při 

vyhodnocování EMG signálu. Pro snímání EMG signálu ve vodním prostředí bude 

zapotřebí dále: voděvzdorný vak na EMG zesilovač s vysílačem, speciální bipolární 

elektrody se sadou oboustranně lepících štítků a k nim voděvzdorné krycí přelepky, 

EMG vodivý gel, kobercovou pásku Patex a lihobenzín (pro očištění pokožky). 
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Dále byl potřeba pro měření pohybu na suchu gumový expandér, který se používá ve 

fyzioterapeutické metodě SM-systém, úzká lavička (20 cm), která se běžně používá ve 

fitness centrech a siloměr od firmy Natis. 

Pro měření ve vodě byl využit tréninkový bazén FLUM, schopný vytvářet 

protiproud o různých rychlostech, na půdě FTVS UK v Praze. 

Pro vyhodnocení naměřených dat byl použit originální software MyoResearch XP 

Master edition. 

 

9.3 Charakteristika výzkumného souboru 

Vzhledem k technické náročnosti měření a následnému vyhodnocování výsledků 

bude do výzkumu zařazen pouze 1 proband. Nároky na jeho výběr byly: věnování se 

závodnímu plavání min. 8 let (pro ujištění, že má danou plaveckou techniku skutečně 

zafixovanou), stále ještě trénující (minimálně 3x týdně), hlavní disciplína musí být 

prsařská, v historii nesměl být žádný úraz na horních končetinách či krční nebo hrudní 

páteři a vzhledem k aplikaci elektrod to musel být muž. V den měření nesměl mít 

proband zdravotní komplikace, které by znehodnotily výzkum, či by byly hygienicky 

závadné ve vlhkém prostředí (nachlazení, ekzémy, nezhojené rány,…). Experiment byl 

schválen etickou komisí FTVS UK. Proband byl informován o průběhu výzkumu, načež 

podepsal informovaný souhlas a výzkumu se účastnil dobrovolně. 

 

9.4 Aplikace elektrod 

Vzhledem k faktu, že EMG přístroj je velmi sofistikované zařízení a provádět s ním 

výzkum ve vodním prostředí je technicky náročné, shledávám za vhodné popsat aplikaci 

elektrod a zajištění EMG přístroje proti nechtěnému poškození vodou či pouhou 

vlhkostí jak bylo popsáno v článku autorů Pánek a kol (2010). 

Použity byly povrchové bipolární elektrody kruhového tvaru, které mají průměr 5 

mm. Tyto diskové elektrody jsou po svém obvodu zality umělou hmotou a pouze střed 

elektrody je odkryt pro snímání elektrického potenciálu. Elektrody se musí přikládat na 



43 

 

dobře očištěnou pokožku (pokožka nesmí být mastná či jinak znečištěna). Ve svém 

experimentu jsme použili lihobenzínu pro odmaštění pokožky. Jiné nečistoty nebylo 

nutno odstraňovat. Aby elektroda držela na kůži probanda, je nutné na ni přilepit 

oboustrannou lepicí pásku (opět s volným prostorem uprostřed). Do tohoto středu je 

před nalepením na kůži potřeba aplikovat vodící gel. Množství gelu nesmí být velké. Při 

větší aplikaci gelu se může stát, že se gel dostane mezi kůži a lepicí pásku elektrody a ta 

pak nedrží správně na svém místě. Dále jsou elektrody přelepeny kruhovou přelepkou 

s centrálním otvorem, přes kterou se ještě aplikovala kobercová páska pro větší utěsnění 

elektrody od vodního prostředí. Vzhledem k odporu vody a relativně rychlým pohybům, 

které bude proband v bazéně provádět, jsme se rozhodli přelepit kruhovou přelepkou a 

kobercovou páskou i předzesilovače pro větší fixaci elektrod na kůži a zabránění tak 

následným artefaktům, které mohou vzniknout jejich pohybem. 

Samotný EMG vysílač musí být vložen do speciálního voděodolného vaku, ze 

kterého vedou kabely k jednotlivým elektrodám na kůži probanda. Vývod těchto kabelů 

je opět zajištěn tak, aby se k EMG vysílači nedostala žádná voda. 

 

9.5 Výběr svalů 

Z výše uvedených studií a vzhledem k biomechanice těla během plavání prsařskou 

technikou byly vybrány následující svaly: m. pectoralis major (pars clavicularis), m. 

deltoideus (pars anterior), m. deltoideus (pars posterior), m. biceps brachii, m. triceps 

brachii, m. latissimus dorsi. 

 

9.6 Umístění elektrod 

Pro umístění elektrod jsme se řídili doporučením několika autorů (Hug 2011, De 

Luca 1997, Pánek et al. 2012), zabývajících se problematikou EMG a aplikovali 

elektrody v průběhu střední linie bříška uvedených svalů dominantní horní končetiny. 

Zemnící elektroda byla umístěna v místě processus spinosus C7. Interelektrodová 

vzdálenost byla přibližně 1/3 průměru kruhové přelepky. 



44 

 

 
Obr. č. 1: Umístění elektrod včetně kruhových přelepek a kobercové pásky přes elektrody a 

předzesilovače 
 

9.7 Nastavení síly odporu gumového expandéru 

Jelikož je jedním z cílů této práce i porovnání míry aktivity jednotlivých svalů 

během prsařského záběru ve vodě a na suchu, bylo potřeba nastavit gumové expandéry 

na přibližně stejnou sílu odporu, proti které musí plavec působit ve vodě při dané 

rychlosti. Pro tento účel bylo tedy zapotřebí vypočítat odpor, který vytváří voda na 

plavce a který musí překonat pro udržení určité rychlosti plavání. Pro tento účel existuje 

vzorec, který hodnotí rychlost plavce, plochu průřezu plavce, tvarový činitel těla a 

hustotu vody. Na základě těchto údajů zjistíme sílu odporu vody působícího na plavce. 

Vztah těchto proměnných je následující: 

  F = c . S . (ρ . v2 / 2) 
Kde F je tvarový odpor vody, c  je tvarový součinitel, S je plocha ponořeného těla kolmá na směr pohybu 

plavce, ρ je hustota vody a v rychlost plavce  

Tvarový součinitel se může pohybovat v rozmezí od 0,06 (pro tělesa, které mají 

nejmenší tvarový odpor) až do 1,4 (tělesa s největším tvarovým odporem). Lidské tělo 

může nabývat různých hodnot v závislosti na poloze těla vůči směru pohybu a vzhledem 

k faktu, že při plavání je tělo v každém okamžiku v jiné postuře, bylo těžké zvolit jednu 
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konstantní hodnotu. Bohužel neexistuje mnoho studií, které by komplexně zhodnotili 

tvarový součinitel během celého záběrového cyklu prsového stylu, ale již byly 

vypočítány hodnoty pro splývání pod vodou. Marinho a kol. (2011) pomocí počítačové 

simulace spočítali, že průměrná mužská postava závodního plavce má při splývání pod 

vodou s extendovanými horními končetinami u hlavy tvarový součinitel 0,48 a při 

splývání pod vodou s rukama připaženýma u těla 0,824. Když vezmeme v úvahu, že 

záběr dál pokračuje, tělo plavce se extenduje v páteři a dolní končetiny se flektují, 

tvarový součinitel musí dále vzrůstat až k hodnotám 1,4 (vycházíme z faktu, že plavec 

se v nádechové pozici téměř zastaví na místě). Proto jsme v našem experimentu zvolili 

průměrnou hodnotu c = 1. 

Plochu ponořeného těla kolmou na směr pohybu bylo z výše uvedených důvodů 

taktéž složité jednoznačně určit, ale vzhledem k tomu, že nepotřebujeme přesnou 

hodnotu síly odporu vodního prostředí, ale pouze podobnou, postačilo nám změřit 

obvod probanda v nejširším místě hrudního koše společně s připaženými horními 

končetinami. Z tohoto obvodu jsme vypočítali plochu o velikosti 0,1345 m2. 

Rychlost plavce jsme určili na hodnotu 1 m . s-1, která odpovídá spíše lehkému 

tréninkovému tempu. Pomalejší plavecké tempo se více hodilo k potřebám našeho 

experimentu, jelikož nám jde především o techniku, či-li svalovou souhru, než o 

rychlost. 

Hodnota hustoty vody byla zaokrouhlena na 1000 kg . m-3. 

Po dosazení těchto hodnot nám vyšla síla o velikosti 67,25 N, po zaokrouhlení 67 N. 

Gumové expandéry jsme napnuli pomocí siloměru na hodnotu 67 N, což znamenalo, že 

pro každou horní končetinu byl odpor o velikosti 33,5 N. 

Vlnový odpor jsme zanedbali vzhledem k typu protiproudového bazénu. V bazénu 

typu FLUM neproudí voda (spolu s vlnami, které vznikají) pouze jedním směrem. 

Voda, která je hnaná proti směru pohybu plavce, naráží na zadní stěnu bazénu a je 

nucena se vracet zpátky podél okrajů bazénu. Tím dochází k mnohem více vlnám, než 

samotný plavec vytvoří a některé mohou dokonce působit ve směru plavání a tím 

ulehčovat pohyb ve vodě. 
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9.8 Průběh experimentu 

Experiment proběhl v prostorách tréninkového bazénu FLUM FTVS UK v Praze. 

Všechny naměřené hodnoty byly pořízeny během jednoho dne. Proband byl před 

začátkem experimentu seznámen s průběhem měření. Poté co se proband převlékl do 

tréninkových plavek, byly přilepeny bipolární elektrody EMG přístroje podle postupu 

v kapitole Aplikace elektrod na zvolené svaly dominantní horní končetiny a zemnící 

elektroda na processus spinosus C7. Před samotným měřením plaveckých pohybů byla 

naměřena maximální volní kontrakce (MVC) pro každý sval zvlášť. Umístění elektrod 

nám však nedovolilo využít předepsané pozice svalového testu dle Jandy a tak jsme 

použili modifikovaných pozic, které měly vždy základ sed obkročmo na úzké lavičce. 

MVC každého svalu trvala 10 s, 3x po sobě. Mezi každým opakováním byla pauza 2 

minuty na odpočinek a odpor svalu při MVC byl vytvářen manuálně druhou osobou. 

Měření prsařského záběru proběhlo ve třech různých pozicích. Nejdříve proběhlo 

měření ve stoji. Výchozí pozice pro toto měření byla: stoj na obou dolních končetinách, 

chodidla na šířku pánve, kolena mírně pokrčena, trup flektován v kyčelních kloubech 

zhruba 90°, hlava v prodloužení páteře a horní končetiny ve vzpažení podél hlavy. 

Gumové expandéry byly pevně připevněny ke kovové tyči ve výši pánve probanda. 

Dále byly nataženy na výše zmiňovanou sílu 67 N a v této pozici byly přichyceny 

k rukám probanda. Poutko tohoto expandéru je konstruováno tak, aby se upevnilo okolo 

zápěstí, a samotný gumový šlahoun vede přes dlaň. Díky uchycení na zápěstí zůstává 

volná ruka s prsty a proband mohl mít stejnou pozici ruky jako při záběru ve vodě. 

Z této výchozí pozice proband simuloval prsařský záběr pohybem horních končetin, 

hlavy a trupu. Vzhledem k relativně lehkému odporu gumových expandérů pro 

trénovaného plavce trvalo měření v této pozici necelou minutu, což odpovídá cca 25 

záběrům.  
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Obr. č.2 : Uchycení gumového expandéru na zápěstí 

Druhou pozicí byl zvolen leh na úzké lavičce. Výchozí poloha byla: leh v pronační 

poloze na úzké lavičce o šířce 20cm, přičemž horní okraj lavičky dosahoval processus 

xiphoideus hrudní kosti, hlava opět v prodloužení páteře a ruce vzpažené podél hlavy. 

Dolní končetiny spočívaly na lavičce a proband se jimi nesměl zapírat či si jinak 

pomáhat v provedení pohybu. Gumové expandéry byly uchyceny stejně jako u 

předchozího měření, nataženy opět na 67 N a výška expandérů odpovídala výšce týlní 

kosti ve výchozí pozici. Z této polohy proband simuloval opět pohyb horních končetin, 

hlavy a trupu jako při prsovém záběru ve vodě. Měření opět trvalo cca 1 minutu a bylo 

provedeno 30 záběrů. 

Třetí pozicí bylo již samotné plavání v protiproudovém bazéně. Hloubka vody 

v bazéně byla 120 cm a teplota vody na hladině byla při měření experimentu 28°C. Před 

samotným vstupem do bazénu, byly zkontrolovány všechny elektrody, zda drží správně 

na svém místě a nemůže dojít během pohybů ve vodě k jejich odlepení. Dále si proband 

nasadil plavecké brýle pro lepší orientaci pod vodou a vešel do bazénu přístupovými 

schůdky. Následně do bazénu vstoupila i pomocná osoba, která držela vak s EMG 

vysílačem a kontrolovala kabely vedoucí od elektrod, pro co největší eliminaci artefaktů 

způsobené pohybem kabelů. Rychlost vody byla nastavena na 1 m . s-1 a proband začal 

plavat prsa. Samotné plavání trvalo cca 40 sekund a bylo provedeno 20 záběrů (či-li 

frekvence záběrů byla u všech měření okolo 30/minuta). Poté proband opustil bazén 

opět pomocí schůdků a za ním pomocná osoba.  
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9.9 Analýza dat 

Naměřená data byla zpracována a vyhodnocena v originálním softwaru 

MyoResearch XP Master Edition 1.08.27 firmy Noraxon. Tento software umožňuje 

synchronní hodnocení jak naměřeného signálu z EMG tak vizuální kontrolu pohybu 

pomocí videonahrávky. 

 
Obr. č. 3: Ukázka softwaru MyoResearch XP Master Edition 1.08.27 firmy Noraxon. Vpravo nahoře je 

 vidět videonahrávka synchronizovaná s EMG křivkami pro každý sval zvlášť v levé polovině obrázku. 

Získaný signál z EMG měření byl nejprve rektifikován, vyhlazen a následně 

odstraněn o EKG křivku, kterou elektrody EMG přístroje také zaznamenávají u svalů, 

které jsou anatomicky v blízkosti srdce. Pro funkci vyhlazení jsme v našem případě 

zvolili velikost vyhlazovací periody na 100 ms.  

Maximální volní kontrakce (MVC) byla hodnocena z 3 měření trvajících 10 sekund. 

Pro výpočet MVC jsme zvolili 2 sekundový interval v každém měření, během kterého 

se ustálil signál a následně z  nich byla vypočtena průměrná MVC pro každý jednotlivý 

sval. 

Ačkoliv mají závodní plavci pevně zafixovaný pohyb svého primárního plaveckého 

způsobu, tak při EMG měření je evidentní, že každý záběr se, ač minimálně, trochu liší 

(například v síle náboru jednotlivých svalů). Proto bylo zapotřebí vybrat skupinu 
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alespoň 6 plaveckých záběrů, které byly téměř totožné (Hug 2011). V teoretické části 

této práce jsme si rozdělili záběrový cyklus na 4 fáze. V naší práci, stejně jako ostatní 

autoři (Concieacao 2010, Nakashima 2013,…), budeme pracovat s dvěma fázemi. První 

je záběrová, která začíná od ukončení splývání (jinými slovy začátek záběru) a končí 

chvílí, kdy plavec začíná provádět dopředný pohyb paže v ramenních kloubech (flexi 

v rameni). Druhá fáze přenášení (horních končetin) bude začínat právě ve chvíli, kdy se 

v rameních kloubech objeví flexe a končí splýváním až do zahájení záběrové fáze. 

Timing a míru aktivity jsme tedy hodnotili pro každou fázi zvlášť ve všech třech 

polohách (stoj, leh, bazén). 

Pro timing jsme použili předdefinované funkce, kterou software nabízí. Pro správné 

hodnocení jsme museli umístit markery v průběhu zvolených 6 záběrových cyklů. Tyto 

markery byly umístěny manuálně pomocí vizuální kontroly pohybu na začátek a konec 

jednotlivých fází pohybu.  

Míra aktivity byla hodnocena na základě stanovení průměrné amplitudy během 

záběrové fáze a fáze přenášení a porovnána s MVC. Tyto hodnoty budou následně 

znázorněny v tabulkách níže v textu. 
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10. Výsledky 

10.1 Velikost aktivity svalů 

V tabulce č.1 jsou zaznamenány průměrné hodnoty aktivace vybraných svalů během 

záběrového cyklu ve stoji, vleže a při plavání v bazéně. Taktéž je uvedena i hodnota 

maximální volní kontrakce pro lepší porovnání a představu o aktivaci svalů. Každá 

měřená poloha je uvedena dvakrát, zvlášť pro fázi záběru a fázi přenosu. 

 

 BB DA DP LD PM TB 

MVC 2290 μV 1519 μV 1609 μV 611 μV 845 μV 1230 μV 

Stoj záběr 38,4 μV 262 μV 800 μV 242 μV 31,8 μV 338 μV 

Stoj přenos 70,8 μV 397 μV 434 μV 101 μV 53 μV 121 μV 

Leh záběr 30,4 μV 85,3 μV 314 μV 225 μV 70,7 μV 135 μV 

Leh přenos 57,3 μV 327 μV 448 μV 118 μV 70,2 μV 128 μV 

Bazén 
záběr 

175 μV 107 μV 128 μV 130 μV 359 μV 187 μV 

Bazén 
přenos 

101 μV 770 μV 912 μV 101 μV 193 μV 295 μV 

Tab. č.1: tabulka znázorňující maximální volní kontrakci (MVC) a průměrnou hodnotu kontrakce během 
záběrové fáze a přenosové fáze ve všech třech polohách pro svaly m. biceps brachii (BB), m. deltoideus 
pars anterior (DA), m. deltoideus pars posterior (DP), m. latissimus dorsi (LD), m. pectoralis major 
(PM) a m. triceps brachii (TB). Hodnoty jsou v jednotkách mikrovoltů (μV) zaokrouhleny na 1 desetinné 
místo. 

Tyto průměrné hodnoty signálu z EMG v mikrovoltech (μV) (tab. č.1) jsme převedli 

do procentuálního zastoupení vůči MVC svalů, čímž jsme dostali přehlednější výstup 

pro hodnocení. 
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 Záběrová fáze Přenosová fáze 

 Stoj Leh Bazén Stoj Leh Bazén 

BB  1,7% 1,3% 7,6% 3,1% 2,5% 4,4% 

DA  17,2% 5,6% 7% 26,1% 21,5% 50,7% 

DP  49,7% 19,5% 8% 27% 27,8% 56,7% 

LD  39,6% 36,8% 21% 16,5% 19,3% 16,5% 

PM  3,8% 8,4% 42,5% 6,3% 8,3% 22,8% 

TB  27,5% 11% 15,2% 9,8% 10,4% 24% 

Tab. č.2: Tabulka znázorňující průměrnou hodnotu kontrakce během plaveckého záběru vyjádřenou 
v procentuálním zastoupení vůči MVC jednotlivých svalů: biceps brachii (BB), m. deltoideus pars 
anterior (DA), m. deltoideus pars posterior (DP), m. latissimus dorsi (LD), m. pectoralis major (PM) a m. 
triceps brachii (TB). Zeleně znázorněny hodnoty, které se vzájemně podobají s hodnotami z měření v 
bazéně. 

Můžeme si z tabulky č.2 povšimnout, že průměrná aktivace svalů ve vodě i na suchu 

nepřesahovala 50% MVC, což odpovídá lehkému plaveckému tempu, kterého jsme 

chtěli dosáhnout, jelikož nám šlo především o hodnocení mezisvalové koordinace 

nikoliv o maximální sílu během plavání. Zmíněnou hranici 50% překročil pouze deltový 

sval (přední i zadní vlákna) při plávání v bazéně a to při přenosové fázi. 

Dále byly zeleně zvýrazněny hodnoty, které se shodují s hodnotami naměřenými 

v bazéně. Aby bylo shody dosaženo, musely se výsledky shodovat maximálně do 5% 

MVC. Již na první pohled je zřetelné, že výsledků, které by se shodovaly, není příliš. 

K plné shodě všech tří poloh došlo pouze ve dvou případech. Jedním z nich byla fáze 

přenosu u m. biceps brachii, kde signál dosahoval hodnot 70,8 μV (3,1%), 57,3 μV 

(2,5%), 101 μV (4,4%). Sami vidíte, že tyto hodnoty jsou velmi malé. V kombinaci 

s faktem, že se jedná o přenosovou fázi záběru, ve které dochází k extenzi lokte, 

přikládáme tuto aktivitu spíše k pohybu v ramenním kloubu do flexe, který vykonávají 

společně obě hlavy tohoto svalu. Druhým případem, kdy došlo k plné shodě 

v naměřených hodnotách, je u m. latissimus dorsi opět při přenosové fázi záběru. 

Těmito hodnotami byly: 101 μV (16,5%), 118 μV (19,3%), 101 μV (16,5%). Zde 

dokonce došlo k plné shodě v poloze ve stoje a v bazéně (16,5%). Ovšem opět šlo o 

přenosovou fázi záběru, ve které působí m. latissimus dorsi spíše jako adduktor paže. 
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Zajímavé však je, že se tento sval aktivuje s velmi podobnou silou (21%) i při záběrové 

fázi ve vodě, kdy extenduje, addukuje a vnitřně rotuje paži v ramenním kloubu. 

Další shody v síle záběru s hodnotami z bazénu byly nalezeny již pouze u polohy 

vleže a to ve dvou případech. Jedním z nich je záběrová fáze pro m. deltoideus pars 

anterior. Hodnoty 85,3 μV (5,6%) a 107 μV (7%) jsou téměř totožné a je vidět v tomto 

případě, že poloha vleže, která se více podobá poloze těla v bazéně, se projeví změnou 

aktivace tohoto svalu pletence ramenního oproti poloze ve stoje, ve které se tento sval 

aktivuje s 2-3x větší aktivitou. Druhou shodu nalezneme u m. triceps brachii. 135 μV 

(11%) a 187 μV (15,2%) jsou hodnoty naměřené EMG přístrojem při záběrové fázi. To 

opět dokazuje, že poloha vleže se z pohledu síly zapojení tohoto svalu více podobá 

podmínkám při samotném plavání prsou ve vodě. 

 V tabulce č. 3 jsou uvedeny stejné údaje jako v tabulce č. 2 s tím rozdílem, že v tab. 

č.3 jsou zeleně zvýrazněny stejné hodnoty (rozdíl max. 5% z MVC) při simulování 

prsařského záběru ve stoje a vleže. Již z předchozího textu víme, že pro m. biceps 

brachii a m. latissimus dorsi, jsou hodnoty při přenosové fázi téměř shodné jak pro 

situace na suchu tak i ve vodě. Ke shodě naměřených dat však došlo i u ostatních svalů 

v přenosové fázi. Všech 6 svalů, které jsme měřili, vykazovaly stejnou míru zapojení 

v porovnání postur ve stoje a vleže na suchu. Tuto podobnost pro situace na suchu (a 

nepodobnost v porovnání s plaváním ve vodě) přičítáme k faktu, že na suchu při 

přenosové fázi působily na horní končetiny vnější síly (gumového expandéru) převážně 

ve směru přenášení končetin směrem do splývavé polohy (druhý směr vnějších sil je ve 

směru gravitace). To znamená, že měřené svaly pracovaly převážně excentricky a nebo 

stabilizačně. Ve vodě však musí plavec překonávat odpor vody a jeho svaly musí 

pracovat více koncentricky i ve fázi přenosu horních končetin. Tím pádem vyvíjí 

odlišné síly než na suchu. Z této myšlenky se dá usoudit, že m. biceps brachii a m. 

latissimus dorsi pracují ve vodě při přenosové fázi hlavně stabilizačně. 

Dále z tab. č. 3 vyplývá do jaké míry se shodují údaje při záběrové fázi v polohách 

na suchu. Zde vidíme shodu už pouze u tří ze šesti svalů. Jedním z nich je m. biceps 

brachii, který se aktivoval s menší silou oproti situaci ve vodě (cca 5x méně). Mluvíme 

zde však o velmi malých hodnotách (v řádech jednotek procent z MVC). M. latissimus 

dorsi je dalším svalem, který se zapojoval s velmi podobnou silou v situacích na suchu 
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při záběrové fázi. Oproti vodě byla tato aktivace ale téměř dvojnásobná. Navíc 

podíváme-li se na aktivitu ostatních svalů při záběrové fázi vleže, uvidíme, že m. 

latissimus dorsi a m. deltoideus pars posterior převyšují svými hodnotami ostatní svaly. 

K podobné situaci došlo i při záběrové fázi ve vodě, kde m. pectoralis major značně 

převyšoval aktivitu ostatních svalů. Oproti tomu při simulování prsařského pohybu ve 

stoje byla aktivita m. pectoralis major významně nižší v porovnání s ostatními 

měřenými svaly. Druhým svalem vykazující nižší aktivitu ve stoji byl i m. biceps 

brachii. 

Máme zde tedy, co se týče velikosti aktivity svalů na suchu a ve vodě, plnou shodu 

ve dvou svalech (m. biceps brachii a m. latissimus dorsi) při přenosové fázi. Při 

porovnání pouze bazénu se stojem vidíme shodu v dalších dvou svalech (m. deltoideus 

pars anterior a m. triceps brachii) při záběrové fázi. Co se týká aktivity svalů, je 

vhodnější poloha vleže než-li ve stoje. Nicméně rozdíl je pouze ve výše zmíněných 

dvou svalech při záběrové fázi. Rozdíl mezi stojem a lehem tudíž není nikterak velký. 

 

 Záběrová fáze Přenosová fáze 

 Stoj Leh Bazén Stoj Leh Bazén 

BB  1,7% 1,3% 7,6% 3,1% 2,5% 4,4% 

DA  17,2% 5,6% 7% 26,1% 21,5% 50,7% 

DP  49,7% 19,5% 8% 27% 27,8% 56,7% 

LD  39,6% 36,8% 21% 16,5% 19,3% 16,5% 

PM  3,8% 8,4% 42,5% 6,3% 8,3% 22,8% 

TB  27,5% 11% 15,2% 9,8% 10,4% 24% 

Tab. č.3: Tabulka znázorňující průměrnou hodnotu kontrakce během plaveckého záběru vyjádřenou 
v procentuálním zastoupení vůči MVC jednotlivých svalů: biceps brachii (BB), m. deltoideus pars 
anterior (DA), m. deltoideus pars posterior (DP), m. latissimus dorsi (LD), m. pectoralis major (PM) a m. 
triceps brachii (TB). Zeleně znázorněny hodnoty, které se vzájemně podobají v polohách na souši (stoj, 
leh). 
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10.2 Timing svalů 
V následující kapitole bude popsán charakter záběru z pohledu načasování 

vybraných svalů pletence ramenního ve třech polohách a záběr je opět rozdělen na 

záběrovou fázi a fázi přenosu horních končetin. V uvedených tabulkách budou seřazeny 

svaly chronologicky dle zapojení v průběhu záběru ve vodě a tímto pořadím hodnoceno 

chování svalů na suchu při použití gumových expandérů. 

10.2.1  Záběrová fáze 

V bazéně začíná záběrová fáze zadní částí deltového svalu s malou aktivitou, 

následující dvojhlavým svalem pažním také s nízkou aktivitou (oba svaly v rozmezí 7-

8% své MVC). Jako třetí v pořadí nastupuje m. pectoralis major s vysokou intenzitou 

(cca 42% MVC). Vrchol zapojení tohoto svalu je ve chvíli, kdy se horní končetiny 

dostávají pod úroveň těla a tlačí ho směrem vzhůru nad hladinu. Pak následuje aktivace 

přední části m. deltoideus a za ním m. triceps brachii. Trojhlavý sval pažní (na 5. místě) 

se aktivuje zhruba na přechodu 1. a 2. třetiny vzdálenosti záběrové fáze ve chvíli, kdy se 

paže začínají addukovat k tělu. Předpokládáme tedy, že zde byla aktivována především 

dlouhá hlava. Jako poslední je zapojen m. latissimus dorsi, který dokončuje pohyb paže 

k tělu a extenduje ramenní kloub. Zajímavostí je, že vrcholy intenzit všech šesti svalů 

jsou buď na začátku záběrové fáze nebo před polovinou záběru, zatímco ve druhé 

polovině záběru aktivace svalů ustupuje s výjimkou m. pectoralis major. Důvod tohoto 

chování je logický, jelikož na začátku a v polovině záběru musí plavec vykonat 

maximální sílu pro vyzdvižení těla nad hladinu, zatímco v druhé polovině záběru 

využívá už jen setrvačnosti těla a horní končetiny se připravují na přenosovou fázi, která 

má přesně opačný směr.  

Ve stoji byly zapojeny opět všechny svaly do záběrového cyklu. Shodně se zapojily 

první dva svaly, kdy m. deltoideus pars posterior byl první a m. biceps brachii druhý. 

Rozdíl byl však ve velikosti zapojení (především pro m. deltoideus). Ten byl při 

zahájení záběrové fáze stále aktivní z přenosové fáze a jeho aktivace stoupala až na 

49,7% MVC. Oproti tomu v bazéně byla aktivace zadní části deltového svalu na začátku 

záběru téměř nulová a poté nedosahovala takového zapojení v průběhu záběru. Třetí 

sval byl m. triceps brachii, který v bazéně byl až na 5. místě. Jeho aktivita byla téměř 

dvojnásobná oproti situaci v bazéně a místo jeho zapojení bylo mnohem později než ve 
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vodě. Vrchol aktivity měl až v konečné fázi záběru, kdy jsou lokty v úrovni hlavy a 

addukují se k tělu. Čtvrtým v pořadí byla přední část deltového svalu stejně jako 

v bazéně. Předposlední byl m. latissimus dorsi s zhruba 50% větší aktivitou než ve vodě 

a jako poslední m. pectoralis major, jehož aktivita byla velmi nízká. Kromě odlišné 

synchronizace tří svalů si můžeme také povšimnout, že vrcholy aktivace svalů 

dosahovaly až na přechodu 2. a 3. třetiny záběru, tedy později, než-li tomu bylo ve 

vodě. Na konci záběrové fáze však aktivita svalů klesala téměř k nule jako v bazéně, ale 

včetně velkého prsního svalu. 

 Vleže byla situace naprosto odlišná. Do pohybu se dle softwaru zapojily pouze 3 

svaly, ale po vizuální kontrole křivky spolu s videozáznamem pohybu, jich bylo 

hodnoceno 5. První je aktivován m. biceps brachii s velice malou aktivitou (1,3% MVC) 

následovaný m. latissimus dorsi. Ten se naopak zapojoval s podobnou intenzitou jako 

ve stoje (cca 37% MVC). Třetí byl aktivován zadní deltový sval s vrcholem aktivity 

zhruba v polovině záběru, kdy bylo potřeba začít zdvihat lokty na úroveň ramen 

(horizontální abdukce) za současné extenze v rameni. Čtvrtým svalem, který již nebyl 

programem zaznamenán, byl trojhlavý sval pažní. Jeho aktivita byla při záběrové fázi 

téměř konstantní a tak ji software neidentifikoval jako aktivovaný sval. Aktivita tricepsu 

končila podobně jako aktivita zadní části m. deltoideus při addukování paže v rameni, 

tudíž se dá říci, že v této poloze m. triceps brachii nepomáhá připažení horní končetiny, 

jako tomu bylo v předešlých dvou pozicích. Jako poslední je aktivován m. pectoralis 

major, který se zapojil až na konci záběru, kdy jsou horní končetiny téměř u těla. 

Ostatní svaly (kromě m. latissimus dorsi) v této chvíli relaxují a m. pectoralis major je 

v danou chvíli hlavní sval addukující paže k tělu. M. latissimus dorsi je taktéž aktivován 

a působí především extenčně na ramenní kloub proti gumovým expandérům. Podobně 

jako ve stoje byla maximální aktivace svalů na přechodu 2. a 3 třetiny záběru. Rozdíl 

oproti vodě a stoji byl v aktivaci svalů na konci záběrové fáze. U předešlých situací (až 

na výjimky) aktivace klesala k nule. Vleže ale na konci záběru naopak opět mírně 

vzrůstala aktivita m. pectoralis major, m. deltoideus pars posterior a m. triceps brachii. 
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Záběrová fáze Bazén Stoj Leh 

m. deltoideus posterior 1. 1. 3. 

m. biceps brachii 2. 2. 1. 

m. pectoralis major 3. 6. 5. 

m. deltoideus anterior 4. 4.  

m. triceps brachii 5. 3. 4. 

m. latissimus dorsi 6. 5. 2. 

Tab. č.4: Tabulka znázorňující timing vybraných svalů pletence ramenního ve třech pozicích: při plavání 
v bazéně, ve stoji a vleže na suchu při simulování prsařského záběru za pomocí gumových expandérů při 
záběrové fázi. 

 

Z předešlého textu a z tabulky č.4 je tedy patrné, že co se týče timingu svalů, je 

situace ve stoje podobnější reálné situaci ve vodě. Avšak podíváme-li se na míru 

aktivace těchto tří shodně zapojených svalů, uvidíme hodnoty, které se sobě ani 

vzdáleně nepodobají.  

10.2.2  Přenosová fáze 

Druhá část sledovaného prsařského záběru je zahájena ve chvíli, kdy se horní 

končetiny začínají vracet zpět do polohy splývání. V bazénu zahajuje dopředný pohyb 

horních končetin m. pectoralis major. Po zahájení pohybu však svou aktivitu rychle 

ztrácí a pohyb přebírá m. deltoideus přední i zadní část téměř ve stejnou chvíli (rozdíl 

v tisícinách sekund). Aktivita svalu přesahuje 50% MVC, jak již bylo popsáno výše 

v textu. Tuto vysokou aktivitu připisujeme odporu vody, který musí plavec překonat pro 

přenesení horních končetin do splývavé polohy. K tomu by stačila teoreticky pouze 

přední část deltového svalu, ale při pohledu na pohyb je vidět, že se v ramenním kloubu 

odehrává jak flexe, tak i abdukce, pro kterou je potřeba synchronizace přední i zadní 

strany m. deltoideus. Čtvrtým svalem je m. triceps brachii, který se aktivuje zhruba na 

konci 1. třetiny přenosové fáze a vrchol křivky je při plném propnutí loktů, po kterém 

následuje splývání a snižování aktivity svalu. Pátým svalem je m. latissimus dorsi, který 

má stejný vrchol křivky jako trojhlavý sval pažní. Tuto aktivitu připisujeme addukční a 
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vnitřně rotační složce svalu (horních končetin), která je pro splývání potřebná. Jako 

poslední se aktivuje m. biceps brachii, který se zapojuje po vrcholu křivky m. triceps 

brachii a povoluje tak loketní kloub z plné extenze. Zajímavostí je, že vrchol aktivity 

pro všechny svaly (kromě velkého prsního a mírně opožděného m. biceps brachii) byla 

chvíle aktivního zanoření hlavy a trupu plavce za současného plného natažení horních 

končetin do splývání. V následujícím splývání aktivita svalů klesala až do zahájení 

záběrové fáze. 

Ve stoji se timing svalů lišil v 5 z 6 případů. Zde pohyb zahajoval m. biceps brachii 

následovaný velkým prsním svalem. Aktivita obou svalů byla nízká (mezi 3-6% MVC). 

V polovině přenosové fáze se začíná aktivovat jako třetí m. deltoideus pars anterior 

(stejně jako ve vodě). Aktivace je však o polovinu nižší než v situaci ve vodě. Jako 

čtvrtý se aktivuje zadní část deltového svalu a podobně jako ve vodě je z křivky patrné, 

že působí spolu s přední částí svalu pro abdukci ramenního kloubu. Posledním (5.) 

svalem je triceps brachii, který se aktivuje až na samém konci pohybu při plném 

natažený loketního kloubu. Sval nemusel vykonávat nikterak velkou sílu, jelikož se 

loket pasivně natahoval stálým tahem gumových expandérů. Zbývající sval m. 

latissimus dorsi byl aktivován celou dobu přenosové fáze na stejné úrovni (16,5% 

MVC). Z kapitoly „Velikost aktivity svalů“ již víme, že se tato míra aktivity shodovala i 

se situací ve vodě. Ve vodě se ale sval choval odlišně. Zatímco ve stoji byla aktivita 

více méně konstantní, v bazéně je z křivky poznat, že ve svalu docházelo jak k aktivaci, 

tak i k relaxaci. 

Vleže započal pohyb stejně jako ve vodě m. pectoralis major, ovšem s mnohem 

menší aktivitou (viz tab. č.1 a 2). Zhruba na konci první třetiny přenosové fáze začíná 

nastupovat m. deltoideus přední část a následuje ho m. biceps brachii. Dvojhlavý sval 

pažní má ale strmější křivku, která se drží až do natažení loktů, kde ve splývání 

polevuje. Tuto aktivitu připisujeme excentrické práci m. biceps brachii. Naproti tomu 

přední delt má pomalejší nástup vrcholu intenzity, ale je opět shodný s vrcholem 

intenzity zadní části deltového svalu, který se zapojil do pohybu jako čtvrtý (shodně 

jako v situaci ve stoje). Poslední sval je opět m. triceps brachii se stejnou křivkou 

zapojení i mírou aktivace jako v situaci ve stoje. A opět m. latissimus dorsi byl 

aktivován po celou dobu přenosové fáze se stále stejnou intenzitou, jako tomu bylo ve 
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stoje. Poslední tři zmiňované svaly se účastní pohybu shodně jak ve stoje, tak vleže, ale 

neshodují se s timingem svalů ve vodě. 

 

Přenosová fáze Bazén Stoj Leh 

m. pectoralis major 1. 2. 1. 

m. deltoideus posterior 2. 4. 4. 

m. deltoideus anterior 3. 3. 2. 

m. triceps brachii 4. 5. 5. 

m. latissimus dorsi 5.   

m. biceps brachii 6. 1. 3. 

Tab. č.5: Tabulka znázorňující timing vybraných svalů pletence ramenního ve třech pozicích: při plavání 
v bazéně, ve stoji a vleže na suchu při simulování prsařského záběru za pomocí gumových expandérů při 
přenosové fázi. 
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11. Diskuze 

V hypotéze č. 1 jsme se domnívali, že timing vybraných svalů pletence ramenního je 

rozdílný při provádění plaveckého záběru ve vodě a na suchu. Tato hypotéza se nám 

potvrdila. Podíváme-li se do výsledků a hodnotíme záběrovou i přenosovou fázi 

prsařského záběrového cyklu ve vodě, tak se timing svalů příliš neshoduje ani s jednou 

situací na suchu. Při záběrové fázi byla trochu překvapivě podobnější situace ve stoje, 

kdy se zapojily 3 ze 6 svalů ve shodném pořadí. Nicméně tyto tři svaly byly zrovna ty, 

které se z pohledu síly zapojovaly ve vodě s malou aktivitou a nebyly tak hlavními 

vykonavateli záběru. Naopak ve stoje byly hlavními svaly vykonávající záběr paží právě 

dva (přední a zadní deltový sval) z těchto tří svalů. Podobnější timing svalů ve stoji, 

porovnáván se situací ve vodě, shledávám v dřívějším nástupu zdvihání trupu. Ve vodě i 

ve stoje zvedal proband trup již od druhé čtvrtiny záběru, zatímco vleže docházelo 

k extenzi páteře až v poslední čtvrtině záběru.  

 
Obr. č. 4: Extenze trupu při záběrové fázi ve vodě 

 

 
Obr. č. 5: Extenze trupu při záběrové fázi ve stoji 
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Obr. č. 6: Extenze trupu při záběrové fázi vleže 

Co se týče přenosové fáze záběru, tak zde se timing svalů lišil ještě více. Se situací 

ve vodě se podobaly pouze dva svaly, ale každý v jiné situaci na suchu. V lehu se 

shodně zapojil m. pectoralis major při iniciaci pohybu paží vpřed a v situaci ve stoje se 

zapojil přední deltový sval třetí v pořadí stejně jako ve vodě. Ačkoliv se pohyb paží a 

trupu při plavání na první pohled velmi podobal situacím na suchu, tak z výsledků je 

patrné, že chování svalů je v každé situaci odlišné. Podíváme-li se podrobněji na průběh 

záběru ve vodě (Obr. č. 4), všimneme si, že plavec zabírá téměř nataženými pažemi 

spíše směrem pod sebe a vytváří tak páku, která mu pomáhá při zdvihnutí trupu nad 

hladinu. Ve stoje a v lehu na lavičce je ale vidět, že proband přitahuje gumové 

expandéry a horní končetiny směrem k sobě (Obr. č. 5 a 6). V tomto průběhu horních 

končetin spatřuji největší rozdíl. Ačkoliv je tento cvik jedním z nejvíce preferovaných i 

v naučných knihách (například Giehrl, Hahn 2005, Ružbarský, Turek 2006), jedná se o 

odlišný pohyb a dle mého názoru by mělo být cvičeno s gumovými expandéry 

v různých pozicích, s různou výškou uchycení expandérů na stěně, s pohybem paží pod 

tělo. Tím by mělo být dosaženo podobnějšího záběrového pohybu a tím kvalitnějšího 

procvičení potřebných svalů pro záběr ve vodě. Toto opatření by však pomohlo pouze 

záběrové fázi, ale přenosová fáze by byla opět odlišná. Dle mého názoru se nedá 

procvičit jedním cvikem celý záběrový cyklus. Ve vodě plavec musí působit proti 

odporu vody jak při záběru tak i při přenosu horních končetin. Na suchu s expandéry 

člověk vždy působí proti odporu pouze jedním směrem a v opačném směru pouze brzdí 

tah expandérů a svaly působí převážně excentricky. 

Hypotéza č. 2 (Předpokládám, že je míra aktivity vybraných svalů pletence 

ramenního rozdílná při záběru ve vodě a na suchu) se také potvrdila. Při záběru ve vodě 

vykonávaly největší sílu svaly pectoralis major, triceps brachii, biceps brachii a 

latissimus dorsi. Z tabulek č. 2 a 3. se zdá, že dvouhlavý sval pažní se nezapojil s velkou 
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intenzitou. Pro reálnou sílu je potřeba se podívat do tabulky č. 1. V ní uvidíme, že 

maximální volní kontrakce m. biceps brachii převyšovala všechny ostatní svaly a tak se 

v procentuálním zastoupení síly zdá, že sval pracoval pouze okrajově. Pravdou ale je, že 

vytvářel větší aktivitu než m. latissimus dorsi. Ke stejným výsledkům došli například i 

Maes a kol. (1975) a Nuber a kol (1986). Při přenosové fázi pracovaly nejvíce deltové 

svaly, následované trojhlavým svalem pažním a velkým prsním svalem. Ve stoje a vleže 

se shodovaly z pohledu síly pouze dva svaly. M. biceps brachii a m. latissimus dorsi 

vykazovaly stejnou míru aktivity ve vodě, ve stoji i vleže při přenosové fázi horních 

končetin. Zde však narážíme na slabé místo softwaru, ve kterém se výsledky hodnotily. 

Průměrná aktivace m. latissimus dorsi se sice shodovala ve všech situacích, ale při 

pohledu na křivku je patrné, že se sval choval odlišně. Ve vodě docházelo v přenosové 

fázi k jeho aktivaci a relaxaci, zatímco vleže a ve stoje byl konstantně aktivován po 

celou dobu této fáze záběru. Důvodem by mohl být fakt, že při záběru na suchu na horní 

končetiny působila stálá síla expandérů, proti kterým musel sval pracovat nepřetržitě, 

zatímco ve vodě má plavec na konci záběru možnost sval relaxovat a tím oddálit únavu. 

 
Obr. č. 7: Křivka EMG záznamu m. latissimus dorsi při prsařském záběrovém cyklu v bazéně. Světlé 

úseky odpovídají přenosové fázi horních končetin 

 
Obr. č. 8: Křivka EMG záznamu m. latissimus dorsi při prsařském záběrovém cyklu ve stoji. Světlé 

úseky odpovídají přenosové fázi horních končetin 

 
Obr. č. 9: Křivka EMG záznamu m. latissimus dorsi při prsařském záběrovém cyklu ve stoji. Světlé 

úseky odpovídají přenosové fázi horních končetin 

 Tato schopnost relaxace zajišťuje déletrvající aktivitu svalu ve vodě (například při 

závodě) a tím oddálení únavy a možnosti dosáhnout lepších výsledků. Únavu svalů 

detekovanou přes EMG měřilo již mnoho studií a prokázali, že je to jeden z hlavních 
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faktorů správné plavecké techniky, kterým se liší závodní plavec od rekreačního plavce 

(Counsilman 1974, Jurák a kol. 2012, Michio a kol. 1964). 

Se situací ve vodě se dále shodovaly další dva svaly v pozici vleže. Při záběrové fázi 

to byly m. deltoideus pars anterior a m. triceps brachii. U trojhlavého svalu pažního se 

výsledky z vody shodují se studií, kterou provedl Lewillie (1973), ve které tvrdil, že se 

tento sval aktivuje s velkou a krátkou intenzitou. Při záběru vleže na suchu tomu bylo 

podobně, ale při přenosové fázi je vidět rozdíl oproti reálnému plavání ve vodě. Při 

přenosu vleže na suchu se sval aktivoval minimálně, což je další důkaz o odlišnosti 

tohoto cviku od reálného plavání. Ačkoliv se z výsledků zdá, že poloha vleže se více 

podobá reálné situaci ve vodě, tak z charakteru chování svalů tomu tak není. Už 

v předchozím odstavci u hypotézy č.1 jsme rozebírali odlišné načasování extenze trupu 

sloužící pro nádech. U velikosti aktivace svalů dochází k podobné situaci, způsobené 

dle mého názoru, opět na základě extenze trupu. Vrcholy aktivace svalů při záběrové 

fázi se liší pro situace ve vodě a na suchu. Ve vodě proband vyvíjí největší sílu na 

přechodu 1. a 2. čtvrtiny záběru, což je shodný okamžik, kdy se začíná zvedat trup nad 

hladinu. Ve 3. a 4. čtvrtině záběru aktivace svalů ve vodě již klesá, neboť proband 

využívá získané rychlosti a zbytek pohybu trupu nad hladinu je zajištěn setrvačností a 

šikmou oporou ventrální strany hrudníku o vodu. Vleže je však největší aktivace svalů 

právě ve 3. a 4. čtvrtině záběru. Stejná situace s rozdílným vrcholem aktivace svalů 

nastala i při přenosové fázi záběru. Ve stoje i vleže bylo dosaženo největší aktivace 

těsně před dosažením splývavé polohy, zatímco v bazénu byl vrchol aktivace svalů již 

dřív. Ve vodě dosahovaly svaly největší aktivace ve chvíli, kdy se horní končetiny 

zanořují pod hladinu spolu s trupem za současného aktivního kopu dolními 

končetinami. K tomuto vrcholu aktivace dochází pravděpodobně kvůli nutnosti 

zpevnění horních končetin a trupu, a dosažení tak co nejlepšího hydrodynamického 

tvaru pro snížení odporu, protože při záběrové fázi dolních končetin plavec získává 

velkou rychlost a potřebuje ji co nejvíce využít. Dalším problémem je, že svaly, které se 

shodují, nejsou těmi primárními, které vykonávají hlavní sílu pro správný pohyb ve 

vodě při prsařském záběru. Na základě těchto informací považujeme hypotézu č.2 za 

potvrzenou. 

Hypotéza č.3 (Předpokládám, že timing vybraných svalů pletence ramenního bude 

rozdílný při provádění prsařského záběru ve stoje a vleže, ale míra aktivity zůstane 
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stejná) se potvrdila pouze částečně. Jak timing tak i míra aktivity se shodovaly, ale 

nikdy (až na jednu výjimku) se neshodovaly plně. Co se týče timingu, tak při záběrové 

fázi cyklu pracovaly svaly naprosto odlišně. Ani v jednom ze šesti měřených svalů 

nedošlo ke shodné aktivaci. Ale při přenosové fázi se aktivovaly tři svaly shodně. 

Respektivě dva svaly (zadní část deltového svalu a trojhlavý sval pažní), které 

ukončovaly pohyb, a jeden sval (m. latissimus dorsi), který v přenosové fázi pracoval 

konstantně s malou aktivitou. Z pohledu síly zapojení se však obě situace velmi 

shodovaly. Především pro fázi přenosu došlo k plné shodě mezi oběma situacemi na 

suchu. Všech šest svalů vykazovalo stejnou míru aktivace. Mezi svaly vykazujícími 

největší sílu byly zadní a přední část deltového svalu. To se shoduje se situací ve vodě, 

avšak ve vodě se tyto svaly aktivovaly s dvojnásobným úsilím. Pravděpodobně 

z důvodu překonání odporu vody, či většího zpevnění ramenních kloubů při záběrové 

fázi dolních končetin a zanořování trupu pod hladinu. 

Při záběrové fázi horních končetin se míra aktivace svalů v situacích na suchu už 

neshodovala na 100%. Kupříkladu hlavní sval vykonávající největší aktivitu byl v obou 

případech zadní deltový. Nicméně vleže byla aktivace zhruba o 50% nižší než ve stoji. 

Vzhledem k tomu, že ve vodě se zadní delt při záběru aktivoval minimálně, je zřejmě 

výhodnější z pohledu síly pozice vleže. I velký prsní sval se vleže choval podobněji 

situaci ve vodě. Oproti stoji měl větší aktivitu, ale stále byla zhruba 7x nižší než ve 

vodě. 

Shrneme-li výsledky, tak dle našeho měření se cvičení s gumovými expandéry liší 

od klasického prsařského záběrového cyklu ve vodě. Ačkoliv se zdají tyto pohyby na 

první pohled stejné, tak výsledky z měření tomu neodpovídají. Rozdílnost ve výsledcích 

shledávám především v odlišném provedení pohybu ve vodě a na suchu. Ve vodě se 

plavec snaží horními končetinami hlavně zdvihnout trup nad hladinu a teprve 

sekundárně získat rychlost. Zatímco při cvičení na suchu jak ve stoji tak vleže směřují 

paže pokaždé směrem k tělu (snaha přitáhnout se a získat rychlost) a ne pod něj jako je 

tomu ve vodě. Druhý hlavní rozdíl shledávám v načasování extenze trupu pro nádech. 

Ve vodě začíná plavec zdvihat hlavu s trupem již ve druhé čtvrtině záběru paží, zatímco 

na suchu extenduje páteř později. Ačkoliv má závodní plavec tyto pohyby ve vodě již 

zautomatizované, tak na suchu, kde není nucen přizpůsobovat dech v závislosti polohy 

hlavy vůči hladině, zdvihá trup až na poslední chvíli. Jistě by stála za zvážení studie, 
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která by porovnala dechový cyklus v závislosti záběrového cyklu paží při plavání a na 

suchu. Domnívám se, že se plavec při cvičení na suchu bude nadechovat od první chvíle 

emendování trupu, což by v reálné situaci ve vodě nebylo možné.  

Je zde však ještě jeden faktor, který by mohl velmi ovlivňovat naše výsledky 

měření. Při rozhovoru s probandem po provedeném experimentu jsem se dozvěděl, že se 

(dle jeho subjektivního názoru) plavání v protiproudovém bazéně liší od plavání 

v klasickém bazéně. Při plavání v nepohybující se vodě se plavec při plavání prsou 

pohybuje stále vpřed, či stojí téměř na místě. Zatímco v protiproudovém bazéně je 

plavec při nádechové pozici, kdy má největší tvarový odpor, tažen proudící vodou 

v opačném směru k zamýšlenému pohybu. Tím je nucen hlídat pozici těla v relativně 

malém prostoru bazénu a například se nesoustředí na techniku tak jako při tréninku. 

Druhým rozdílem a zároveň překážkou pro probanda byly vlny, které vznikaly 

prouděním vody. Jednak vznikaly vlny v protisměru plavajícího probanda, ale zároveň 

vznikaly i vlny ve směru plavání. Bazén, ve kterém jsme prováděli experiment, 

nedisponuje cirkulujícím okruhem pro proudící vodu a tak se pohybující voda z trysek 

odráží od zadní stěny bazénu a směruje po stranách opět dopředu. Kombinace proudící 

vody (hlavně u hladiny) a nepravidelných vln nutila probanda splývat níže pod 

hladinou, než tomu bývá v klasickém bazéně. Tím byl nucen k větší extenzi trupu pro 

docílení nádechové pozice. Z těchto důvodů bych doporučoval pro další studie 

experiment provádět v klasickém bazéně, kde se podmínky pro plavání tolik neliší od 

podmínek v protiproudovém bazénu. 

Již v předchozím textu této práce jsme si uváděli, že vrcholoví plavci trpí velmi 

často zraněním způsobené hlavně přetížením pohybového aparátu. Proto je důležité, aby 

se v suché přípravě věnovali jednak posilování svalových partií, které plavec nejvíce 

využívá při daném způsobu plavání, ale také kompenzačním cvikům, snižující rizika 

z přetížení pohybového aparátu (McLeod 2014, Tovin 2006). V této diplomové práci 

jsme vybrali pravděpodobně nejčastější posilovací cvik pro prsařskou techniku, 

abychom zjistili, zda je opravdu daný cvik vhodný pro tento plavecký způsob (Giehrl, 

Hahn 2005 Ružbarský, Turek 2006). Counsilman (1974) tvrdí, že suchá příprava slouží 

plavcovi převážně pro tři složky výkonu, kterými jsou síla, vytrvalost a kloubní 

pohyblivost. Z našeho experimentu můžeme konstatovat, že simulování prsařského 

záběru s gumovými expandéry jak ve stoje tak i vleže slouží z pohledu této plavecké 
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techniky pouze k udržení kloubní pohyblivosti horní končetiny, jelikož výchozí (horní 

končetiny ve splývání) a konečná (horní končetiny flektované v loktech a addukované 

v ramenních kloubech) poloha záběrové fáze cyklu odpovídají polohám horních 

končetin ve vodě. Síla s vytrvalostí se samozřejmě tímto cvičením také zlepšuje, ale na 

základě našeho měření jde o naprosto odlišnou techniku, neboť timing a poměr aktivace 

jednotlivých svalů se mezi sebou lišila oproti reálné situaci ve vodě. Ideálnější svalové 

souhry by se, dle mého názoru, mohlo docílit pomocí výše uchycených gumových 

expandérů (ve stoji) a prováděním stejného záběrového pohybu jako ve vodě směrem 

k zemi šikmo pod tělo (viz Obr. č. 4). Pro přenosovou fázi záběru zvolit uchycení 

expandérů za tělem a natahovat paže směrem do splývavé polohy. Nicméně i tak se 

obávám, že by svalová souhra nebyla 100% totožná se situací ve vodě a tak bych 

například nedoporučoval tento druh cvičení provádět těsně před závodem pro rozcvičení 

a zahřátí svalů. Cyklickým opakováním „chybné techniky“ pomocí gumových 

expandérů by se mohla narušit správná technika plavce ve vodě a tím negativně ovlivnit 

závodní výkon. Ačkoliv je náš experiment založen na měření pouze jednoho probanda, 

tak k podobným závěrům došel i Bonacci a kol. (2010a,  2010b), který sledoval změnu 

ve svalové souhře při běhu po předchozím šlapání na kole. U téměř 50% zkoumaných 

triatlonistů (7 z 10) došlo ke změně svalového řízení. Na základě této studie se 

domnívám, že by došlo k narušení prsařské techniky při předchozím cvičení námi 

zkoumaného cviku s gumovými expandéry. 
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12. Závěr 

V této diplomové práci byl hodnocen nábor svalů horní končetiny při plavání a 

porovnáván s posilovacím cvikem prováděným na suchu využívající gumové 

expandéry. Samotná plavecká technika prsa již byla popsána a rozebrána ve starších 

studiích a mnoho trenérů a plavců díky těmto výsledkům zlepšovali své výkony. 

Nicméně studie, která by hodnotila pomocí elektromyografie nábor svalů při suché 

přípravě plavců, pravděpodobně neexistuje. 

Do experimentu byl vybrán jeden proband, závodní plavec specializující se na tuto 

plaveckou techniku. Vzhledem k tomuto faktu můžeme z výsledků pouze usuzovat na 

chování svalů. Pomocí povrchové elektromyografie byla hodnocena aktivita vybraných 

svalů ramenního pletence (m. latissimus dorsi, pectoralis major, biceps brachii, triceps 

brachii a deltoideus pars anterior et posterior). Měření proběhlo nejdříve na suchu a poté 

ve vodě. Výsledky byly hodnoceny pomocí počítačového softwaru a případně 

upravovány manuálně na základě vizuální kontroly prováděného pohybu z 

videozáznamu. 

Z výsledků vyplynulo, že pohyb paží ve vodě při plavání a na suchu proti tahu 

gumových expandérů se liší jak timingem svalů, tak i mírou aktivace jednotlivých svalů. 

Rozdílnost shledávám především v pozdějším nástupu extenze trupu a hlavy pro 

nadechnutí v situacích na suchu a také v odlišném pohybu horních končetin. Ve vodě 

horní končetiny byly více extendované a směřovaly pod tělo, zatímco na suchu se horní 

končetiny více flektovaly a pohybovaly se směrem k tělu. 

Vzhledem k tomu, že je tento cvik s gumovými expandéry velmi rozšířen 

v komunitě závodních plavců, doporučoval bych na základě výsledků této studie změnu 

v uchycení gumových expandérů a pohybu paží. Dále bych doporučoval tento cvik 

neprovádět před závodním výkonem (pro zahřátí svalů), jelikož podobnost pohybu, ale 

zároveň odlišnost ve svalové souhře, by mohla způsobit nabourání správné plavecké 

techniky a tak negativně ovlivnit výsledný čas závodu. 

Tato doporučení jsou však pouze domněnkami, které by bylo potřeba ověřit dalšími 

studiemi. Věřím, že zdokonalení suché přípravy může pozitivně ovlivnit plavcům výkon 

ve vodě a v ideálním případě posunout hranice světových rekordů. 
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Příloha č.1 – Souhlas etické komise FTVS UK v Praze 
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Příloha č.2 – Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas 

Dobrý den, 

byl jste vybrán jako vhodný proband pro výzkum do diplomové práce, jejímž 
řešitelem je Bc. Jonáš Böswart studující druhý ročník navazujícího magisterského programu 
fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. 

Žádám Vás o souhlas k naměření Vaší svalové aktivity během plavání prsou ve vodě a 
simulování stejného pohybu na suchu proti odporu gumových expandérů. K měření svalového 
záškubu bude použit povrchový elektromyograf, který nijak neporušuje kožní kryt a snímá 
svalovou aktivitu přes kůži. Naměřená data budou použita v diplomové práci na Fakultě 
tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. 

Cílem práce je zhodnotit timing (načasování) vybraných svalů pletence ramenního 
během plavání prsou ve vodě a simulování stejného pohybu paží na suchu ve stoje a vleže. 

Vyšetření bude trvat 60-90 minut, během kterého budete oblečen pouze 
v tréninkových plavkách a při měření budou přítomni další 2-3 členové fakulty, kteří mají 
zdravotnické vzdělání a budou pomáhat s experimentem. Měření proběhne v prostorách 
Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Veškeré elektronické přístroje 
budou bezpečně odizolovány od vodního prostředí, takže nebude hrozit jakékoliv nebezpečí. 

Osobní údaje nebudou v diplomové práci zveřejněny a dále se s nimi nebude nijak 
nakládat. 

Prohlašuji, že jsem uvedenému textu porozuměl, na případné dotazy mi bylo 
srozumitelně odpovězeno a účastním se výzkumu dobrovolně. 

Jméno a příjmení probanda: …………………………………………... 

Datum narození probanda: ……………………………………………. 

Podpis probanda: ……………………………………………………… 

 

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení:   

Podpis osoby, která provedla poučení: ……………………………….. 
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Příloha č.3 – Elektromyografický záznam 

 
Záznam z měření ve stoje proti tahu gumových expandérů. Zeleně m. pectoralis   

major, červeně m. deltoideus pars anterior, světle fialová m. triceps brachii, žlutě m. 

deltoideus pars posterior, modře m. latissimus dorsi, tmavě fialová m. biceps brachii. 

 

 
Záznam z měření vleže proti tahu gumových expandérů. Zeleně m. pectoralis   

major, červeně m. deltoideus pars anterior, světle fialová m. triceps brachii, žlutě m. 

deltoideus pars posterior, modře m. latissimus dorsi, tmavě fialová m. biceps brachii. 
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Záznam z měření při plavání v protiproudovém bazéně. Zeleně m. pectoralis   

major, červeně m. deltoideus pars anterior, světle fialová m. triceps brachii, žlutě m. 

deltoideus pars posterior, modře m. latissimus dorsi, tmavě fialová m. biceps brachii. 


