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Abstrakt 

 

Název:      Vliv délky klik jízdního kola na změnu svalového napětí musculus triceps 

surae 

 

Cíle:  Cílem této diplomové práce je shrnout teoretické poznatky týkající se dané 

problematiky. Experiment má na základě objektivních výsledků odpovědět 

na základní otázku, zda změna délky klik na jízdním kole může, příp. v 

jaké míře, ovlivnit napětí svalu m.triceps surae. 

 

Metody:  Měření k diplomové práci bylo provedeno na UK-FTVS na souboru 8 

probandů. Pomocí myotonometru byly měřeny biomechanické vlastnosti 

(tuhost a viskozita) svalu m. triceps surae před jízdou a po jízdě na 

cyklistickém ergometru. Takto bylo provedeno dvakrát s rozpětím jednoho 

týdne mezi měřeními a s odlišnou délkou klik na jízdním kole (175mm a 

170mm). Na základě reakce měkkých tkání na deformaci hrotem 

myotonometru jsou vytvořeny grafy obsahující hysterézní smyčky, u nichž 

hodnotíme dva fenomény – strmost a obsah křivek. Tyto ukazují na tuhost 

a viskozitu měkkých tkání, resp. i svalové tkáně.  

      

Výsledky:  Měření z 1. a 2.týdne byla mezi sebou porovnána. Výsledky 8 probandů 

ukazují, že jízda na kole mění tuhost a viskozitu m.triceps surae a má vliv 

na změnu svalové napětí. Vzhledem k vyšší tuhosti svalu při použití 

kratších klik zde dochází více ke zvyšování svalového napětí. S ohledem 

na nízký počet probandů a interpersonální rozdíly nelze z výsledků 

vytvořit obecně platný závěr.  

 

Klíčová slova: tuhost, viskozita, fyzická aktivita, myotonometrie, cyklistika 

  



Abstract 

 

Title:  Influence of crank arm length on change of muscle tone of musculus triceps 

surae  

Objectives:   The aim of this thesis is to conclude the theoretical knowledge of this 

issue. The experiment is to uncover via the objective results, if the change 

of the crank arm length can influence the muscle tone of m.triceps surae 

and additionaly how much. 

Methods:  The measurement for this thesis was processed at Charles University at the 

Faculty of Physical Activity and Sports, measuring 8 volunteers. Via 

myotonometry, the biomechanic properties (stiffness and viscosity) of 

m.triceps surae were measured before and after the workout on a bicycle 

ergometer. These steps were repeated twice within a week with different 

crank arm length (170mm and 175mm). On the basis of the reaction of soft 

tissues on deformation from the tip of the myotonometer, the graphs are 

depicted, containing the hysteresis curve. We evaluate there two 

phenomenons – steepness and the content of the curves. They indicate 

biomechanic properties of soft tissues, resp. also the muscle tissue.  

Results:       The measurements from the 1st and 2nd week were compared. The results 

of 8 probands show that cycling as a physical activity changes stiffness and 

viscosity of m. triceps surae and has therefore an influence on the muscle 

tone.  Considering larger increase of the muscle stiffness when using 

shorter crank arms, higher muscle tone is expected there. In view of the 

fact, that low amount of probands participated in measurements and with 

respect to interpersonal differences, general conclusion cannot be created.  

Keywords:  stiffness, viscosity, physical activity, myotonometry, cycling
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1 ÚVOD 

   V diplomové práci se budu zabývat vlivem změny délky klik jízdního kola na změnu 

svalového napětí m. triceps surae. Jako profesionálnímu cyklistovi je mi toto téma velice 

blízké a věřím, že takové téma nebude jen splněním povinnosti ukázat schopnost vědecky 

pracovat, ale vyplní i mezeru neprozkoumaných částí vědy. Téma je uchopitelné a 

hodnotné pro cyklistické nadšence i profesionály. 

   Vzhledem k tomu, že se rekreační cyklistika stává čím dál více populární, dochází zde 

k celkově většímu počtu poranění. Ve sportu obecně připadá až 30-50% všech zranění na 

poranění šlach (Järvinen et al., 2005) v cyklistice dochází v oblasti Achillovy šlachy 

nezřídkakdy k reaktivním změnám (např. zánět, mikroskopické ruptury ve svalové tkáni). 

U triatlonistů patří zánět Achillovy šlachy mezi nejčastější zranění způsobené cyklistikou. 

(Deakon, 2012) Takové potíže mohou být zapříčiněny jak klimatickými podmínkami 

(chladné, vlhké a větrné podnebí), tak změněnou technikou, mechanikou šlapání, resp. 

změněným pohybem dolních končetin při šlapání (Wanich, 2007), způsobeným např. 

změněnou výškou sedla, změnou předozadní polohy sedla, změnou jeho náklonu, změnou 

polohy kufru tretry, jinou délka osy středového složení nebo změnou délky kliky. Právě 

touto poslední proměnnou se zabývá tato diplomová práce. Věřím, že měření pomocí 

myotonometru ve výsledku ukáže, zda-li, a případně která délka klik znamená menší, resp. 

větší napětí obou zkoumaných svalů. Myotonometr použitý ve speciální části této 

diplomové práce neměří svalové napětí jako takové, ale viskoelastické vlastnosti 

měkkých tkání, tedy i svalu. Na odpor, který měkké tkáně vydávají na základě aplikované 

síly účinkující v místě, kde se tento sval v hloubce nachází, budu z následných výsledků 

usuzovat. 

   Existuje mnoho desítek vědeckých prací, které se zabývají a zkoumají vliv různých 

aspektů, které ovlivňují změněným posedem svalovou aktivitu (zpravidla se používá 

EMG), energetický výdej či maximální výkon cyklisty (Verma et al., 2016; Sanderson, 

Amoroso, 2009; Jorge, Hull, 1986; McDaniel et al., 2002 a další). Pozměněná výška sedla, 

předozadní změna posedu, změněné postavení kufrů na tretrách, změna kadence šlapání. 

To jsou modifikace posedu, které jsou předmětem zkoumání ve světě cyklistické vědy. 

Proměnná změna délky klik není příliš zkoumaných fenoménem, případně se pak sledují 

již výše zmíněné aktivita svalu (Mileva, Turner; 2003), energetický výdej (Hull, Gonzalez, 

1988) nebo např. změny rozsahu v jednotlivých kloubech (Too, Williams, 2012). 

Nezkoumají se biomechanické vlastnosti svalové tkáně. V této diplomové práci budu 
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zkoumat právě změnu biomechanických vlastností m. triceps surae při změně délky klik 

neboť změna zkoumaných vlastností, zejména tuhosti svalu a v návaznosti jeho horší 

prokrvení může být potenciální příčinou vzniku tendinopatií či úponových bolestí. 

(GrØntvedt, 2002; Alrashidi et al., 2015) Aplikovatelnost této práce by tedy měla 

směřovat na oblast zdravotnictví a prevence sportovních úrazů a poranění.  

 

Otázka 1: Budou se po změně délky klik na jízdním kole lišit biomechanické vlastnosti 

(tuhost a viskozita) m. triceps surae? 

Otázka 2: Změní-li se tuhost m. triceps surae při použití kratších klik, v jakém rozmezí 

bude tato změna kolísat? 

 

Hypotéza 1: Předpokládám, že se po změněné délce klik na jízdním kole změní 

biomechanické vlastnosti (tuhost a viskozita) m. triceps surae. 

Hypotéza 2: Kratší kliky kladou vyšší silové nároky na stejný vyvíjený výkon. 

Předpokládám tedy, že čím kratší budou kliky, tím vyšší bude tuhost m. triceps surae.   
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2 DISKUZE LITERATURY 

   Zpracování teoretické části bylo provedeno tak, aby obsahovalo základní informace 

k jednotlivým tématům, kterých se tato diplomová práce dotýká. Tato práce poskytuje 

vysvětlení základních biomechanických vlastností tkání živých organismů, popis 

struktury a dalších vlastností měkkých tkání lidského těla, ale i řízení pohybu, stručné 

objasnění pojmu svalový tonus, popis myotonometrie a také zpracování vědeckých 

výzkumů, které se zabývaly proměnnou změna délky klik na jízdním kole. Čerpáno bylo 

z českých i zahraničních monografií, odborných časopisů, skript, studentských prací a 

webových stránek v českém, německém a anglickém jazyce. K vyhledávání odborné 

literatury byly použity databáze PubMed, Scopus, ScienceDirect a Ovid. Dostupnost 

literatury byla dostatečná. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Charakteristika měkkých tkání 

3.1.1 Biomechanické vlastnosti tkání lidského těla 

Klíčové pojmy 

Viskozita – vazkost, opak tekutosti. Je determinována poměrem vnitřního napětí 

v kapalině a rychlostí jejího tečení, resp. rychlosti deformace. Kapalina s vyšší viskozitou 

klade vyšší odpor tlaku, který na ní působí a naopak. Jednoduchý příklad viskózní látky 

je  látka, kde je rychlost deformace přímo úměrná napětí - tzv. Newtonovská látka. Když 

rychlost deformace není přímo úměrná napětí, mluvíme o nenewtonovských látkách. Jsou 

to nelineárně viskózní látky, tj. látky, u kterých rychlost deformace není přímo úměrná 

napětí – v tomto případě se bavíme o biomateriálech. 

Elasticita (= pružnost) - schopnost materiálu vrátit se po odeznění vnější zátěže do 

původního tvaru. 

Viskoelasticita je jedna z vlastností biologických struktur (biomateriálů) a modifikuje 

jejich poddajnost. Variabilita poddajnosti je značně široká: od reálné nenewtonovské 

kapaliny (synoviální tekutina, krev, lymfa, atd.), přes různorodost měkkých tkání až po 

rozmanitost kostí. U viskoelastických materiálů není deformace přímo úměrná napětí. 

Tuhost - schopnost odolávat deformacím, u lineárních materiálů je reprezentována 

konstantou (modulem). 

Pevnost (= mez pevnosti) - mezní zatížení, které pokud je překročeno způsobí destrukci 

materiálu, biologická pevnost je pak hraniční napjatost, která pokud působí po určitou 

dobu nebo opakovaně, způsobí spontánní snižování mechanických vlastností a resorpci 

biologického materiálu. 

Plasticita (= tvárnost) - naopak schopnost materiálu uchovat deformace i po vymizení 

vnější zátěže. 

Mez pružnosti - hraniční hodnota napětí tvořící přechod mezi deformacemi pružnými a 

plastickými. 

Síla – zdroj mechanického zatížení, který je determinován velikostí a směrem 



13 

 

Deformace – změna rozměrů vlivem zatížení, je-li vztažená k původnímu rozměru, pak 

se jedná o poměrnou deformaci 

Napětí – tlak uvnitř materiálu, který je způsoben vnějším silovým zatížením  

Relaxace a creep - dlouhodobé odezvy viskoelastických materiálů, tedy i biologických 

struktur. Při aplikaci vnější síly (či deformace) se kromě okamžité deformační odezvy (či 

potřebné síly k vyvolání této deformace) v průběhu času, při nezměněných podmínkách, 

projevuje pozvolný nárůst deformace při konstantní vnější síle (creep neboli tečení), či 

pokles potřebné zátěžné síly k udržení počáteční deformace (relaxace).  

Euklidova hmota – absolutně tuhé těleso – napětí je nezávislé na deformaci 

Pascalova hmota – ideální kapalina – deformace je nezávislá na napětí 

Hookova hmota – pružné těleso – je přímá úměrnost mezi napětím a deformací 

Newtonova hmota – vazká tekutina – je přímá úměrnost mezi napětím a deformací, zde 

je deformace je nevratná 

(http://biomech.ftvs.cuni.cz; Lopot, 2007; http://cs.wikipedia.org; Havránek, 2007; Šifta, 

2015) 

   Obecně můžeme popsat základní mechanické vlastnosti materiálů zátěžovou křivkou 

(F-dl), kdy F je působící vnější síla a dl je změna délky (deformace). Lze také místo síly 

F použít hodnotu napětí σ (napětí, tedy síla F působící na plochu A). Pro technické 

(umělé) materiály je zátěžová křivka lineární a po zavedení poměrných veličin napětí (síla 

na plochu) a poměrné deformace (změna délky dělená původní délkou) je snadno 

popsatelná lineárním Hookovým zákonem (v tomto případě je zde tedy napětí přímo 

úměrné deformaci). Po vymizení napětí zaujímají látky svůj původní tvar. U jednotlivých 

materiálů dále popisujeme mez pružnosti a mez pevnosti. Jakmile působícím napětím na 

materiál překročíme mez pružnosti, dochází k nevratným změnám tohoto materiálu, tedy 

se materiál nevratně deformuje. Pokud překročíme i mez pevnosti, dochází k destrukci 

tělesa. (http://biomech.ftvs.cuni.cz) 
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Obrázek č. 1 – Grafické znázornění mechanických vlastností materiálů 

(http://biomech.ftvs.cuni.cz) 

   Biologické materiály mají ve svých vlastnostech celou řadu odlišností oproti 

materiálům technickým. Veškeré vlastnosti jsou výrazně interindividuální a závislé na 

okamžitém stavu osoby i na její komplexní historii (pohlaví, genetické předpoklady, věk, 

výživa, životní styl, pracovní zatížení aj.). Řadíme je mezi materiály viskoelastické, 

anizotropní a nehomogenní. Můžeme tvrdit, že vlastnosti biologických materiálu jsou 

dokonale přizpůsobené jejich funkci. V souvislosti s tím jsou však biologické materiály 

velmi často určené k výkonu úzkého spektra činností (kůže je vysoce otěruvzdorná a 

neměla by bránit pohybu v kloubech nebo kost by měla být tuhá a je svou strukturou 

orientovaná ve směru nejčastějšího zatěžování apod.) (http://biomech.ftvs.cuni.cz; Lopot, 

2007) 

   Samotná mechanická zátěž vyvolává u biologických materiálů velmi specifické odezvy. 

Jedná se jednak o adaptační mechanismy, zahrnující regenerační nebo revitalizační 

procesy, ale také může dojít k patologický reakcím těchto živých organismů, např. 

k orgánové dysfunkci. Nepopisujeme zde pouze odezvy strukturální, ale také odezvy 

pohybové, fyziologické či odezvy v chování. (http://biomech.ftvs.cuni.cz) 

   Živé tkáně, tedy viskoelastické materiály, jsou charakteristické tím, že je  jejich tuhost 

závislá na rychlosti deformace, jejich cyklické zatěžování se graficky znázorňuje 

v hysterézní křivce, dlouhodobé odezvy v čase jsou charakteristické tzv. relaxačním a 

creep fenomény, dále jsou tkáně typické např. lomovou houževnatostí, kompozitním 

charakterem, adaptabilitou a aniozotropií aj. Vztah mezi napětím a deformací je zde 

nepřímo úměrný, při změně zatížení je zde tedy průběh zátěžové křivky nelineární, 
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dostáváme ve výsledku hysterézní křivku, kterou v těchto obecnějších případech 

popisujeme tzv. konstitutivní rovnicí, závisející navíc i na čase a rychlosti deformace. 

(http://biomech.ftvs.cuni.cz; Valenta, 1985; Lopot, 2007). 

 

Obrázek č. 2 – Grafické znázornění mechanických vlastností biologických 

materiálů legenda: zelená křivka - biologická tkáň, červená přímka – ocel, modrá přímka - kaučuk bez 

meze pružnosti (http://biomech.ftvs.cuni.cz) 

   Mechanické vlastnosti biomateriálů jsou do značné míry dány stavbou a uspořádáním 

tkáně. Základním stavebním prvkem jsou vlákna elastinu a kolagenu. Elastin se 

vyznačuje značnou schopností pružných deformací (až 150%), kolagen naopak značnou 

tuhostí a pevností v tahu. Míra zastoupení jednotlivých vláken a jejich prostorové 

uspořádání výrazně určují výsledné mechanické vlastnosti, které jsou navíc ovlivněny 

množstvím amorfní mezibuněčné hmoty, tedy především tekutinou a např. u kosti 

přítomností minerálních látek. (http://biomech.ftvs.cuni.cz) 

Reologické modely 

   Obecně je úkolem reologie stanovit vztah mezi napětím, deformací a rychlostí 

deformace pro jednotlivé látky. Biologickým materiálům, resp. látkám, ležícím na pomezí 

mezi kapalinami a pevnými látkami, nemůžeme ani v omezeném rozsahu namáhání 

přiřadit jednoduchou reologickou kategorii. Pro sledování takových látek vytváříme 

obecné reologické modely, kombinující vlastnost kapaliny a pevné látky. Zpravidla se 

v nich omezujeme na kombinaci elastického (Hookova) členu, viskózního (Newtonova) 

členu a případně plastického (Saint-Venantova) členu. 

(http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/skripta; http://biomech.ftvs.cuni.cz; Havránek, 2007) 
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   Popisujeme dva základní modely viskoelastických materiálů s jednoduchým 

uspořádáním dvou prvků – elasticity a viskozity (obrázek č. 3) v sérii (Maxwellův model) 

a paralelně (Kelvinův model). Na těchto modelech můžeme simulovat zavedením 

jednotkové deformace nebo jednotkové tahové síly odezvu v čase, tedy tečení (creep) a 

relaxaci. (http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/skripta; http://biomech.ftvs.cuni.cz) 

 

Obrázek č. 3 – reologický model elasticity (vlevo) a viskozity (vpravo) (Hnyluchová, 

2012) 

 

 

Obrázek č. 4 – Maxwellův model (levý sloupec) a Kelvinův model (pravý sloupec) a 

jejich odezvy creepu a relaxace v čase (Tanaka, Eiden, 2003) 
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3.1.2 Kosterní svalovina 

   Svaly obecně jsou orgány, které mají schopnost se smršťovat – provést kontrakci a zpět 

se opět prodloužit. Na těle jich máme přibližně 600. Podle úponu se svaly rozdělují na 

kosterní (začínají a upínají se na kost), svaly kožní (upínají se do kůže, kterou pohybují) 

a svaly kloubní (upínají se do kloubních pouzder). (Elišková, Naňka, 2006) Kosterní 

svaly tvoří hybnou složku pohybového systému. Mohou reprezentovat až 45% hmotnosti 

lidského těla a metabolismus svalové tkáně představuje téměř 45% látkové výměny 

celého organizmu. (Dylevský, 2009) 

   Dle schématu Elišky, Eliškové můžeme kosterní svaly dále rozdělovat na tonické, které 

mají tendenci ke zkrácení a svaly fazické, které mají tendenci k ochabnutí.  Tonické svaly 

jsou uložené především na dorzální straně dolních končetin, dále jsou to svaly zádové, 

svaly šíje, prsní svaly nebo m.iliopsoas. Mezi fazické svaly patří především flexory krku, 

mezilopatkové a břišní svaly a svaly hýžďové. Literatura také odlišuje třetí skupinu svalů 

– svaly smíšené, které nemají ani tendenci k ochabování, ani ke zkracování. (Eliška, 

Elišková, 2009; Dylevský et al., 2000)  

   Ve zdravém stavu mají tonické a fazické svaly normální délku, sílu a napětí. 

Neadekvátní nebo nepřiměřené zatížení může vést k nadměrnému zkrácení, spasmu a 

tuhosti svalu nebo naopak např. zranění nebo inaktivita k ochabování u fazických svalů.  

(Eliška, Elišková, 2009) 

      Dělení svalů na fazické a tonické vyplývá z jejich strukturální charakteristiky. Ve 

svalech tonických převládají tzv. pomalá červená vlákna a naopak ve svalech fazických 

rychlá bílá vlákna. Dělení svalových vláken dle typu vypadá pak následovně. Tenká 

červená svalová vlákna obsažená ve větším množství v tonickém svalstvu jsou vhodná 

k delší, vytrvalostní činnosti. Jsou ekonomičtější a vhodnější pro stavbu svalů, které mají 

zajišťovat statické, polohové funkce a pomalý pohyb, neboť se málo unavují. Druhou 

skupinu tvoří rychlá červená svalová vlákna, která jsou vhodná k rychlé kontrakci 

provedené velkou silou. Proti únavě jsou velmi odolná. Poslední skupinou jsou rychlá 

bílá vlákna obsažená zejména ve fazických svalech provádí rychlý stah maximální silou, 

dochází u nich však rychle k únavě. Toto vysvětlení je však potřeba brát s nadhledem, 

neboť problematika není tak jednoduchá, jak vypadá. (Dylevský et al., 2000; Dylevský, 

2009) 

      Kosterní svaly můžeme jinak dělit na jednokloubové a dvoukloubové. Sval 
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jednokloubový logicky působí jen na jeden kloub, kdežto dvoukloubový na dva. 

(Elišková, Naňka, 2006) 

     Začátek svalu je tvořen šlachou začínající na periostu kosti, nazýváme ho origo. 

Pokračuje svalová hlava se svalovým bříškem, přecházející na úpon svalu – insertio. 

Úpon je tvořen šlachou, která se upíná na kost. Celý sval je pak obalen tzv. svalovou 

povázkou – fascií, která sval fixuje a dovoluje mu klouzat v obalu kloubu. (Elišková, 

Naňka, 2006)  

   Základní tkání kosterních svalů je příčně pruhovaná (kosterní) svalovina, obsahující 

svalové snopečky – fascikuly, které dále obsahují drobnější útvary – svalová vlákna , 

která tvoří základní anatomickou jednotkou kosterního svalu. Jsou to mnohojaderné 

útvary válcovitého tvaru s kónickými konci o průměru 40-100 mikrometrů a délce 

průměrně 1-40 milimetrů. Většinou běží jedno vlákno od začátku svalu k jeho úponu. Jak 

bylo výše zmíněno, svalová vlákna se liší dle typu.  Mimo toto rozdělení je ještě nutné 

chápat dělení na intrafusální a na již popisované extrafusální svalová vlákna. Intrafusální 

svalová vlákna jsou tzv. svalová vřeténka, která detekují přes vlastní motoneurony (gama 

motoneurony) změnu napětí uvnitř svalu. Jsou ve svalu periferněji uložena. (Čihák, 2001) 

   Na povrchu svalového vlákna nalezneme membránu (sarkolema), uvnitř jsou pak 

uložena mimo jader a dalších buněčných organel podélně orientovaná vlákénka 

(myofibrily). Kolem myofibril se nachází vysoká koncentrace vápenatých a hořečnatých 

iontů, uložených v trubicích endoplazmatického retikula, které jsou nezbytné pro 

realizaci svalové kontrakce. 

   Na myofibrilách lze pod mikroskopem pozorovat střídání světlých a tmavých úseků. 

Světlé, izotropní (jednolomné) úseky a tmavé, anizotropní (dvojlomné) úseky. Úseky jsou 

rozděleny tzv. Z linií, které pak tímto rozdělením vytváří tzv. sarkomeru. Obsahem 

sarkomery jsou mikroskopická myofilamenta, např. aktin a myozin. (Dylevský, 2009) 

   Základní funkcí svalové tkáně je umožnit pohyb organismu v prostoru. Sval vyžaduje 

pro svojí správnou funkci volný prostor a pružnou vazivovou tkáň uvnitř svalu i v okolí. 

Základní vlastností svalové tkáně je její kontraktibilita, což je v podstatě převod chemické 

energie na energii mechanickou. Svalové buňky, soustředěné do svazků, tvoří svalové 

jednotky propojené vazivovou tkání s krevním řečištěm schopné vykonávat tuto 

mechanickou práci. (Valenta, 1985) 

   Svalová tkáň je charakteristická svými elastickými vlastnostmi. Vyznačuje se jak 
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pasivní elasticitou nezávislou na excitaci svalu, tak aktivní elasticitou závislou na excitaci 

svalu.  Sval klade případným deformacím odpor. V momentě ukončení deformace má 

schopnost se navrátit do své původní délky. Vzrůstající síla deformace zvyšuje i 

elastickou sílu svalu, příčemž při překročení určité hranice dojde již k plastické deformaci 

a porušení struktury svalové tkáně. Elasticita svalů je determinována mechanickými 

vlastnostmi molekulárních struktur kontraktilního aparátu, buněčné membrány a 

vazivových sruktur svalu. (Trojan, 2003) 

   Vnitřní prostředí svalové tkáně se z důvodu přizpůsobení se vnějším vlivům neustále 

mění tak, aby byl průběh svalové práce co nejekonomičtější. Pokud se tento fenomén 

vytrácí, objevují se tzv. funkční poruchy nejdříve na úrovni svalových vláken a posléze 

se přenáší na vzdálenější struktury. Celý tento proces vede posléze ke změně nastavení 

propriocepce a k následné změně řízení na úrovni centrální nervové soustavy. (Simons et 

al., 2002) 

 

Obrázek č. 5 – Stavba svalu (www.musclesused.com) 

3.1.3 Fascie a pojivová tkáň svalu 

   O fascii je již krátce zmiňováno v předchozí kapitole. Fascie je fibrózní pojivová tkáň 

pokrývající kosterní svaly, které fixuje pohromadě a umožňuje jim hladký posun mezi 

sebou a také jiným tkáním. Fascie jako taková se vyskytuje ve dvou formách, buď jako 

povrchová a hluboká.     

   Povrchová se nachází v hloubce pod dermis (škárou) kůže a lze ji nalézt u lebky, dlaně 

či plosky nohy. Tato řídká pojivová tkáň obsahuje cévy, nervy, lymfatické cévy, tukové 

buňky aj. Její funkce je protektivní a umožňuje kůži pohybovat se volně proti hlubším 
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strukturám.  

   Hluboká fascie je tvořena několika vrstvami hutné tuhé subserózní pojivové tkáně. 

Nachází se na povrchu svalů a mezi skupinami svalů. Opět obsahuje cévy, nervy, 

lymfatické cévy a také malé množství tukové tkáně.  

   Vazivová pojivová tkáň svalu je oproti vlastnostem samotné kontraktilní tkáně vlastního 

svalu pevnější, méně elastická a tvoří zevní obal jednotlivých částí svalu dodávající svalu 

pevnost a umožňuje tak efektivní přenos mechanické energie na kost. Vazivo, které 

obaluje svaly jako takové, se nazývá epimyzium. Je propojeno s ostatními hlubšimi 

vrstvami vaziva svalové tkáně. Epimyzium je propojeno s perimyziem, které obklopuje 

drobnější struktury – svalové snopečky neboli fascikuly. Endomyzium je pak pojivová 

tkáň obklopující již samotná svalová vlákna.  

   Vazivová tkáň svalů jejich jednotlivé části propojuje. Tzv. vazivové stroma svalu 

přechází ve fasciální obal a ústí ve šlašitém úponu na kostěných segmentech či v jiných 

tkáních. Tato tkáň tak představuje důležitou strukturu umožňující hladký posun svalů 

mezi sebou. Někdy může mít i tvar podobný tzv. aponeuróze, tedy ploché šlaše. (Carola 

et al., 1992; Čihák, 2001; Gross, 2005) 

   Vazivo zmírňuje rázy svalových záškubů. Zpevňuje sval a vymezuje rozsah jeho 

pohyblivosti. Retrakce vaziva obalující sval např. při jeho nečinnosti může způsobovat 

jeho zkrácení a jeho horší prokrvení. Vazivová tkáň je pasivní struktura, která není 

inervována pro její aktivaci. Sice zde jsou přítomné nervové struktury, ale je tomu tak z 

logistických, vyživovacích důvodů. Tudíž nedochází ke změně vlastností a podmínek 

uvnitř vazivové tkáně a její reologické vlastnosti jsou na rozdíl od svalové tkáně stálé.  

(Véle, 2006; Valenta, 1985; Čihák, 2001; Wren et al., 2001; Huo et al., 2001) 



21 

 

 

Obrázek č. 6 – Pojivová tkáň svalu (Carola et al., 1992) 

3.1.4 Šlacha 

   Prostřednictvím šlachy je sval upnut na kost, popř. chrupavku, posléze pak směrem pryč 

od úponu šlacha přechází ve vazivovou tkáň svalu. Je jakousi nástavbou hluboké fascie a 

epimyzia, která obklopuje vlastní sval. Šlacha na opačné straně na kostní tkáni zase 

prorůstá do periostu kosti. Nejtlustší šlachou na lidském těle je Achillova šlacha svalu m. 

triceps surae. Na některých místech těla jsou šlachy rozšířené a ploché a tvoří tzv. 

aponeurózy. Je tomu tak například na břiše. (Carola, 1992; http://biomech.ftvs.cuni.cz) 

   Šlacha je lesklý svazek rovnoběžně nebo lehce šroubovitě a úzce spjatých uspořádaných 

kolagenních vláken, mezi kterými jsou ojediněle vmezeřená elastická vlákna tvořící cca 

5% hmoty. Tah za šlachu je pružný kvůli tomu, že kolagenní vlákna probíhají mírně 

šroubovitě. Poměr obsahu kolagenu a elastinu determinují pak elastické či plastické 

vlastnosti šlachy. Liší se výrazně umístěním, stářím i zátěžovou historií. 

(http://biomech.ftvs.cuni.cz; Carola, 1992) 

   Šlacha tvoří se svalem funkční komplex se značnými viskoelastickými vlastnostmi 

(projevuje se jak tzv. tečení - creep, tedy pozvolný nárůst deformace při konstantní vnější 
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síle,  tak zpevnění podle způsobu aplikace vnějšího zatížení). Podle uspořádání svalových 

vláken a jejich připojení ke šlaše je přenášena síla ze svalu na vlastní kost. Šlachy jsou 

uzpůsobeny přenášení zatížení v tahu, přechod vlastních svalových vláken do šlachy 

vypadá tedy tak, že vazivo svalu, hlavně tedy obal svalu, přechází vmezeřeně do vaziva 

šlachy. Tento přechod není lineární, ale schodkový a umožňuje tak velkou pevnost a 

pružnost a pružný a hladký přenos síly svalové kontrakce na skelet. (Dylevský et al., 

2000; http://biomech.ftvs.cuni.cz) 

3.1.5 Kůže 

   Kůže je důležitým orgánem, který chrání lidský organismus před škodlivými vlivy 

vnějšího prostředí (ochrana proti bakteriím, škodlivým plynům, ztrátě vody, 

ultrafialovému záření atd.), významně se podílí na látkové výměně, účastní se 

termoregulace a je důležitým receptorem pro bolest a vjemy hmatové a tepelné.  

   Kůže se skládá několika hlavních vrstev. Povrchový epitel – pokožka (epidermis) 

nasedá na vazivovou vrstvu – škáru (dermis), hlouběji pak nalezneme podkožní vazivo 

(subcutis). 

   Pokožka je vrstevnatý dlaždicový epitel, jehož vnější zrohovatělé vrstvy brání ztrátě 

vody, na kterou je pokožka bohatá. Chemicky tvoří jakousi inertní bariéru a plní hlavně 

statické mechanické funkce. Její vrstva je podle oblasti silná 0,07 – 1,4 milimetru. Díky 

stále obnově povrchových vrstev dochází k zesilování rohovějících vrstev tam, kde 

dochází k výraznějšímu mechanickému zatížení (kůže na dlaních, ploskách nohou, 

mozoly).  

   Škára je převážně složena z vazivové tkáně - kolagenních fibril, které jsou doprovázeny 

vlákny elastickými a retikulárními. Svazky vláken probíhají všemi směry, převážně však 

rovnoběžně s povrchem. Vlákna zajišťují pružnost, roztažitelnost, pevnost a štěpitelnost 

kůže.  

   Podkožní vazivo je pak tvořeno sítěmi kolagenních a elastických vláken 

s roztroušenými vazivovými buňkami. 

   Kůže má některé zajímavé mechanické vlastnosti. Existují spojité linie (tzv. Langerovy 

linie), ve kterých je možnost maximálního protažení kůže. Jsou to směry preference 

kožních vláken.  

   Základními složkami kůže jsou vlákna kolagenu (asi 77%) a elastinu. Funkcí kolagenu 



23 

 

je v tomto případě zabránit poškození tkáně při mimořádných namáháních a funkcí 

elastinu je vrátit kůži ten tvar, který měla na počátku deformace. V první fázi (deformace 

asi do 50%) se kolagenní vlákna natáčejí do směru silového toku, a tím jsou namáhána 

vlákna elastinu. Křivka závislosti napětí-deformace stoupá velice pozvolna. V druhé fázi 

deformačního procesu se již zapojují kolagenní vlákna a křivka začíná prudce růst.  Tento 

mechanismus je umožněn značnými elastickými vlastnostmi elastinu, který je schopen 

návratu do původního stavu i po 100% deformaci. (Dylevský, 2009; Valenta, 1985) 

3.1.6 Krevní a nervové zásobení svalu 

   Krevní zásobení svalů je zajišťováno tepnami, které pronikají v místě 

neurovaskulárního hilu společně s nervovými vlákny skrz pojivovou tkáň svalů. Tepny se 

dále větví na drobné, tenkostěnné kapiláry, které zajišťují přísun krve bohatě zásobené 

kyslíkem.  

   Každé svalové vlákno je obklopeno kapilárami. Několik kapilár pak zásobuje svalová 

vlákna kyslíkem a glukózou. Bez stálého adekvátního přísunu kyslíku by svaly nebyly 

schopny správné kontrakce. Pokud by došlo k přerušení zásobení na delší dobu, svaly by 

ochably nebo odumřely. Nakumulované odpadní látky jsou ze svalu krví transportovány 

kapilárami a dále většími žílami zpět do srdce. (Carola, 1992; Čihák, 2001) 

   Kosterní svaly jsou inervovány mozkovými a míšními nervy. Bez nervového impulzu 

nedojde ke koordinované a řízené svalové kontrakci. Do svalu vstupuje nerv (svazek 

nervových vláken), obsahující nervová vlákna dvojího typu: motorická (alfa 

motoneurony) a sensitivní (gama motoneurony), navíc obsahuje ještě nervy autonomní. 

Na povrchu svalových vláken začínají další tzv. nociceptivní vlákna, která přenášejí 

pocity bolesti, tepla, tlaku. (Elišková, Naňka, 2006; Dylevský, 2009) 

3.2 Stavba m.triceps surae   

   Podrobnější popis si v této diplomové práci zaslouží sval m. triceps surae (trohlavý sval 

lýtkový), který je předmětem zkoumání. Tento sval se nachází na dorzální straně bérce. 

Má dvě vrstvy: povrchovou a hlubokou. Povrchovou vrstvu tvoří dvě hlavy – 

m.gastrocnemius caput mediale et laterale. Hlubokou vrstvu tvoří třetí hlava – m. soleus.  

   M. gastrocnemius je fazický sval dvoukloubový, začínající na mediálním (caput 

mediale) a laterálním (caput laterale) epikondylu femuru. V polovině délky bérce se m. 

gastrocnemius spojuje s hlubokou hlavou m. soleus – tonickým svalem, začínajícím 
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širokou šlašitou aponeurózou na arcus tendineus m.solei. Spojené 3 hlavy m.triceps surae 

vytváří jednotnou Achillovu šlachu – tendo calcaneus – Achillis, která se upíná na tuber 

calcanei.  

   Celý sval provádí plantární flexi nohy, ve stoji brání přepadnutí těla dopředu. Musculus 

gastrocnemius navíc provádí flexi kolenního kloubu, avšak účinek na kolenní kloub je 

oproti účinku na nohu poměrně malý. Celý sval navíc spolupůsobí i při supinaci nohy a 

udržuje tak podélnou klenbu. Je hlavním svalem při odvíjení nohy a propulzi při chůzi. 

Při chůzi musí vyvíjet větší sílu, než je váha těla (až okolo 20%), neboť pracuje proti 

gravitaci. Při stání je m. gastrocnemius v klidu, kdežto m. soleus vykazuje stále určitou 

základní posturální aktivitu. 

  Celý m. triceps surae tvoří povrchovou část dorzální skupiny svalů bérce. V hloubce se 

nachází vrstva flexorové skupiny svalů. (Čihák, 2001; Dylevský, 2009; Véle, 2006) 

     

Obrázek č. 7 – m. triceps surae (gastrocemius et soleus) (www.musclesused.com) 

3.3 Motorická jednotka 

   Motorická jednotka je skupina svalových vláken inervovaných jedinou nervovou 

buňkou (motoneuronem) a vytváří funkční a biomechanickou jednotku svalu (Dylevský, 

2009; Čihák, 2001; Herzog, 2007). 

   U svalů vykonávajích jednoduché, hrubé pohyby, obsahuje motorická jednotka až 150 

svalových vláken. U svalů vykonávajících jemné a přesné pohyby pak zpravidla 8-15 

svalových vláken. (Čihák, 2001; Herzog, 2007) 
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   Motorická jednotka je zdrojem pohybové energie pro sval, která se neuvolňuje plynule, 

ale v kvantových skocích v binárním režimu. Pracovní stavy jsou dva: 

a) stabilní stav klidu (relaxace - „nic“) 

b) labilní stav aktivace (excitace - „vše“)  

   Motorická jednotka je funkčním i strukturálním celkem, ve svalových atlasech se sice 

řídící nervy od jednotlivých svalů oddělují, nicméně tomu tak bývá z čistě schematických 

důvodů. (Véle, 2006)    

3.4 Svalová činnost 

3.4.1 Svalová kontrakce 

  Svalová kontrakce, neboli zkrácení, stah, je hlavním projevem mechanické funkce 

svalových vláken. Kontrakci svalové sarkomery realizují dvě bílkoviny: myozin a aktin. 

Pružnost pak podmiňují jiné molekuly - titin a nebulin. Existují však i další bílkoviny 

obsažené v sarkomeře, tzv. fixační bílkoviny. (Dylevský, 2007) 

   Kontrakce svalu probíhá jako synchronní záškub všech svalových vláken motorické 

jednotky. Ke kontrakci svalových vláken (myofibril) dochází na základě vzruchů 

přicházejících motorickými nervovými vlákny vyšších nervových center. Tyto vzruchy 

probíhající nervovými vlákny způsobují tzv. depolarizaci membrány svalového vlákna, 

která se projevuje akčním potenciálem motorické jednotky. Tento jev lze snímat 

elektromyograficky a sledovat tak objektivně aktivitu motorických jednotek ve svalu. 

Konce motorických vláken se podílejí na stavbě tzv. nervosvalových plotének, kam se 

vzruch po nervovém vláknu šíří, uvolňuje se acetylcholin, který mění prostupnost 

sarkolemy pro vápník. Díky zvýšené propustnosti membrány vstupují vápenaté ionty skrz 

sarkolemu do sarkoplazmy. Vápník se naváže na určitá místa aktinu a aktivuje jej. 

(Dylevský, 2009; Véle, 2006) 

   Výsledkem aktivace svalového vlákna je změna tvaru molekuly aktinu a uvolnění 

prostorů, do kterých se na několik setin sekundy zasouvají „hlavy“ myozinu. Spojením 

myozinu s aktinem vzniká přechodný komplex – aktomyozin, dovolující jednosměrný 

posun myofilament, tedy zasunutí aktinových filament mezi filamenta myozinu. 

Vzdálenost mezi Z liniemi se tedy zmenšuje. Všechny myofibrily  jednoho svalového 

vlákna se kontrahují současně.  

   Dekontrakce (uvolnění) vzniká chemickým procesem uvnitř svalových vláken již 
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v údobí kontrakce, kdy se začíná tvořit tzv. relaxační faktor. Po dosažení jeho určité 

hladiny způsobí uvolnění stahu. Vápenaté ionty se vracejí zpět do trubic 

sarkoplazmatického retikula a myozinová hlava „odskakuje“ od vazebného místa na 

aktinovém vláknu. Nastupuje relaxace svalového vlákna. (Dylevský, 2009) 

   Rozdělujeme svalovou kontrakci izotonickou a izometrickou. Při izotonické svalové 

kontrakci se mění délka svalu. Tato izotonická kontrakce může být navíc buď 

koncentrická, při níž se sval zkracuje, nebo excentrická, při níž se sval prodlužuje a 

vykonává tak brzdný pohyb. Při izometrické kontrakci se délka svalu nemění, ale mění 

se výrazně jeho napětí. (Elišková, Naňka, 2006) 

3.4.2 Svalová kooperace 

   Svaly vytváří okolo kloubů různé funkční skupiny tak, aby zajišťovaly svou souhrou 

pohyb.  Agonista je sval, který vytváří pohyb. Sval provádějící pohyb opačný je 

antagonista. Svaly, které provádějí souhlasný pohyb, se nazývají synergisté. Jeden je pro 

určitý pohyb hlavní, ostatní vedlejší – tzv. pomocné svaly. Takto svaly vytváří svým 

tahem společně s kostmi a klouby složitý pákový systém. Současná aktivita obou partnerů 

se nazývá „kokontrakce“ nebo koaktivace. (Elišková, Naňka, 2006) 

3.4.3 Řízení svalové činnosti 

   Řízení svalové činnosti je zajištěno dvěma systémy nervové soustavy. 

   Alfa systém spouští volní pohyb a řízení jeho průběhu. Jeho dráhy vycházejí z 

kortikálních oblastí, ale i z některých struktur subkortikálních (řízení postury z 

vestibulospinální dráhy). Rozlišujeme 2 systémy a to extrapyramidový, zajišťující 

podpůrnou hybnost kořenovou i akrální a pyramidový, spouštící obratnou volní akrální 

hybnost. (Véle, 2006) 

   Gama systém (gama-motoneurony) připravuje a nastavuje podmínky pro realizaci 

pohybu a předchází aktivitě druhého alfa systému (alfa-motoneuronů), který pohyb 

spouští. Dráhy gama systému vychází z formatio reticularis v mozkovém kmeni a jdou 

ke gama-motoneuronům v míše, ovlivňují činnost míšní neuronové sítě a působením 

specializovaných receptorů zvaných svalová vřeténka a šlachová tělíska nastavují 

dráždivost motoneuronů. Stejně tak obráceně lze říci, že protažením svalu a samotným 

svalovým napětím jsou drážděny nervy svalových vřetének, které předávají informaci o 

výši napětí do míchy a vyšších mozkových center. Šlachová vřeténka jsou do této 
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regulace svalového napětí zapojena obdobně. (Véle, 2006; Čihák, 2001; Elišková, Naňka, 

2006) 

   Kontrakce svalu pak ve vztahu k centrálnímu nervovému systému vypadá tak, že podnět 

z vyšších mozkových center aktivuje alfa i gama-motoneurony současně. Vyvolá 

kontrakci jednak extrafusálních vláken svalu, ale i intrafusálních vláken (svalových 

vřetének). Případné korekce stahu se upravují na míšní úrovni reflexním míšním 

obloukem za pomocí interneuronové sítě. Tyto korekce pak mohou trvat až do dalšího 

vyvolání podnětu z vyšších mozkových center. (Čihák, 2001)    

3.4.4 Řízení motoriky 

   Proces řízení pohybu probíhá obousměrnou výměnou informací mezi řídícími orgány 

CNS a výkonným pohybovým aparátem, tedy svaly. 

   Existuje navíc zdroj zpětnovazebných informací o průběhu pohybu – proprioceptivní 

receptory ve svalech, šlachách, kloubech a vestibulárním aparátu, ale i receptory kožní, 

zrakové i sluchové, které informují řídící orgán o tom, jak byl řídící příkaz vykonán. Tyto 

informace z receptorů se porovnávají v CNS s vyslanými příkazy a po vyhodnocení 

mozečkem je provedena korekce. (Véle, 2006)    

   Hierarchie řídícího procesu  

   Rozlišujeme 4 hlavní hierarchicky uspořádané řídící úrovně, determinované 

fylogeneticky: 

1. autonomní úroveň řídící základní biologické funkce 

Činnost autonomního systému jako řídící složky vnitřních orgánů tvoří předpoklad i pro 

funkci pohybového aparátu (dechová funkce, zažívání, cirkulace, pocení, vyměšování, 

vnitřní sekrece, sexuální funkce). Porucha autonomních funkcí se může projevovat např. 

při neuropatiích či lézích periferních nervů. Sympatická aktivita má i vliv na aferentaci 

ze svalových vřetének, toto bylo však zatím přímo dokázáno pouze na zvířatech. (Véle, 

2006; Kolář, 2009) 

2. spinální úroveň pro základní ovládání svalů 

   Na míšní úrovni řízení jsou již pevně zabudovány spoje pro střídavé pohyby končetin 

při lokomoci, realizované vzájemnými vztahy proprioceptivních čidel, které řídí pracovní 

režim svalů reciproční inhibicí mezi agonisty a antagonisty potřebnou pro fazický pohyb. 

Aby bylo možné pevně udržet zaujatou polohu, musí agonisté a antagonisté pracovat i v 



28 

 

režimu cílené koaktivace, který se realizuje postupně v průběhu posturální ontogeneze. 

Na spinální úrovni řízení nalezneme jednoduché míšní reflexy, které jsou vnímány jako 

základní jednotky hybnosti, překryté komplexem koordinované hybnosti (subkortikální a 

kortikální úrovní řízení). Na této úrovni je také řízen základní svalový tonus. Rozhodující 

je ale pro něj za normálních okolností supraspinální řízení. (Véle, 2006; Kolář, 2009) 

3. subkortikální úroveň pro posturální a lokomoční motoriku 

   Subkortikální úroveň řízení nastavuje a řídí funkce nadřazené spinální úrovni. Zahrnuje: 

   - přednastavení logistiky, excitability motoneuronů, výchozí postury 

   - adaptaci na podmínky vnitřního i zevního prostředí v průběhu pohybu 

   - vyhlazování hrubé funkce spinálních servomechanismů 

   - udržování orientované polohy v gravitačním poly 

   - automatizaci opakovaných pohybových úkonů a jejich kontrolu – tvorba stereotypů 

   - vytváření náhradních pohybových schémat při nocicepci 

4. kortikální úroveň pro účelovou ideokinetickou motoriku 

   Kortikální úroveň je nadřazeným orgánem řízení volní ideokinetické motoriky 

realizující pohybovým aparátem představu pohybu vytvořenou v mysli. Účelového 

pohybu se promítá v celém pohybovém aparátu a ovlivňuje posturu i pohybové chování. 

Ideokinetický vzor je zahájen představou cíle a promítá se do něj stav mysli a charakter 

osobnosti jedince. 

   Jednotlivé úrovně od sebe nelze izolovat, všechny složky se při každém pohybu na 

procesu řízení hierarchicky podílejí. (Véle, 2006) 

3.5  Svalový tonus 

  Sval se vyznačuje určitým napětím, neboli tonusem. Aby sval fungoval, je již v klidu do 

určité míry napjatý, tedy přípraven se kontrahovat. (Elišková, Naňka, 2006; Scott, Fong, 

2009) Tak je např. zajištěno, aby hlavice pažní kosti nevypadla z jamky na lopatce,  

posturální svaly drží například díky určitému napětí přímé držení těla. Tonus se zároveň 

mění tak, aby nedošlo k poškození organismu. (Elišková, Naňka, 2006) Mnoho autorů 

popisuje svalový tonus jako odpor svalu proti jeho pasivnímu protažení. (Little, Massagli, 

1998; Braddom, 2007; Kolář, 2009)  Davson, Segal popisují svalový tonus jako určité 

trvale udržované napětí ve svalu, které se projevuje jako tuhost či odpor při jeho natažení, 
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přičemž sval nevykonává mechanickou práci a nevykazuje známky únavy a přičemž je 

zabezpečen vysoký stupeň ekonomiky metabolismu. (Davson, Segal, 1975) Trojan 

rozděluje svalový tonus na klidový a reflexní, kdy klidový tonus vyplývá 

z biomechanických vlastností měkkých tkání, reflexní vyplývá z nastavení gama systému. 

(Trojan, 2003; Trojan, 2005) Podstatu klidového napětí reprezentuje biomechanická 

složka, kterou tvoří jednak napětí kontraktilních elementů svalové tkáně, druhak napětí 

dané vazivovou složkou. (Šifta, 2015) 

   Dle Véleho  je svalový tonus proměnlivé napětí ve svalu, které je závislé na stavu CNS 

a souvisí palpačně s konzistencí svalu a turgorem okolních tkání. Je to průvodní jev 

reaktivity svalu na zevní podnět a je to výraz velmi často užívaný pro základní svalové 

napětí, které spojujeme s určitým stupněm elastičnosti svalu při snaze změnit jeho tvar 

(pasivním posunem). (Véle, 1997; Véle, 2006) 

   Míra svalového tonu je ovlivněna např. hlukem, silným světlem, teplem,  fyzickou 

činností, ale závisí i na činnosti limbického systému, současném stavu mysli a celkově na 

psychice jedince. Různé emoční situace ovlivňují např. naše držení těla. O změnách 

napětí je proto nutné uvažovat celkově  (Kolář, 2009; Šifta, 2015; Véle, 1997; Véle, 2006) 

Kvantitativně rozdělujeme svalový tonus takto: 

1. Atonie – úplné vymizení tonu 

2. Hypotonie – snížený tonus 

3. Eutonie – normální tonus 

4. Hypertonie – zvýšený tonus (Véle, 2006) 

3.5.1 Hodnocení svalového tonu 

   Svalový tonus hodnotíme aspekcí a palpací. Aspekcí se jeví bříško hypotonického svalu 

plošší, u hypertonického svalu se naopak bříško svalu „vyklenuje a rýsuje“. (Véle, 2006) 

Palpačně zjišťujeme konzistenci svalu, která se svalovým napětím úzce souvisí. Dle 

Koláře takovéto vyšetření svalového tonu a jeho hodnocení však nemají dostatečnou 

výpovědní hodnotu a nemohou být pokládány za klinickou jednotku. (Kolář, 2009) Véle 

tvrdí, že je palpační vyšetření sice subjektivní ale pro klinické účely směrodatné. (Véle, 

2006) 

    Klinicky může být svalový tonus testován pasivními pohyby flexí a extenzí končetiny 

pacienta a subjektivně tak monitorován odpor svalů během pohybu. Existují různé 
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možnosti, jak snížit subjektivní hledisko této formy testování. Jedním z nich je např. 

Asworthova škála. Tato škála je dnes zlatým standardem v klinice pro testování svalového 

tonu, nicméně není optimální z hlediska spolehlivosti v případě testování jinou osobou 

(jiné subjektivní hledisko) a kvůli tzv. shlukovacímu efektu (mnoho pacientů obdrží 

podobné hodnocení nehledě na stupeň postižení). (Leonard, Mikhailenok, 2000) K 

testování svalového tonu lze využít také tzv. Pendulum test. (Braddom, 2007)  

   Metodou, která měří viskoelastické vlastnosti měkkých tkání, tedy i svalů, a ze které 

lze svalové napětí usuzovat, je myotonometrie. (Šifta, 2005; Šifta et al., 2006) 

3.6 Myotonometrie  

   Myotonometrie je objektivizační metoda, která zkoumá viskoelastické vlastnosti 

měkkých tkání, tedy i svalu. Přístroj, který tyto vlastnosti měří a je jím vlastně simulována 

palpace svalu, je myotonometr. Měření zde není zatíženo takovou chybou, jako tomu je 

u subjektivního vyšetření pomocí palpace. (Šifta, 2005; Nováková, 2009) 

   Myotonometr je přenosný přístroj v pevném rámu s měřícím tupým hrotem, silovým 

snímačem a kloubem připevněným k motoru. Přístroj komunikuje bezdrátově s počítačem 

(nebo tabletem), kam jsou pomocí programu zaneseny do grafu data. Výsledná hysterézní 

smyčka svým tvarem a hodnotami podává informaci o viskozitě, elasicitě a tuhosti měkké 

tkáně. (Šifta, 2005; Nováková, 2009). 

   Existuje více myotonometrických nástrojů, které zkoumají biomechanické vlastnosti 

měkkých tkání nebo hodnotí svalový tonus. 

   Vůbec první vědecký článek, zkoumající pomocí myotonometru profesora Herzoga 

klidový tonus u příčně pruhované svaloviny, je německý Untersuchung über den 

Ruhetonus der quergestreiften Muskeln mit dem Myotonometer von Herzog an Gesunden 

und Kranken z roku 1933. Byl vydán v Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 

Autorem je H. Perémy, který se řadil k budapeštské universitě. (Perémy, 1933) 

   Dále se zabývá myotonometrem autor E. Szirmai, The myotonometer, an instrument for 

measuring the muscular tonus and the contractions of the voluntary muscles. (Szirmai, 

1952) Jak je podle názvů následujících nalezených prací patrné, myotonometr, tak jak ho 

použil Szirmai, byl stejně tak využíván i dále v odborné práci autorů v 50.letech (E. 

Bajusz - Measurement of resting tonus and contractions of cross-striated muscles with 

Szirmai's myotonometer (Bajusz, 1953), L.I. Tóth - Szirmai's myotonograph and 
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myotonometer in study on extremity musculature in pregnancy; preliminary report. (Tóth, 

1954)). V 60. letech použil již přenosný myotonometr Petrenko (Petrenko, 1962). V 

databázi patentů USPTO lze nalézt, že byl zaveden patent svalového myotonometru 

Muscle Myotonometer a to 19. května 1964 vynálezcem Alanem Gordonem. Gordonův 

patent cíleně testoval svalový tonus resp. klidové svalové napětí, které zachycoval citlivý 

indikátor spojený s mikrometrem. Součástí byl také zdvihač pro nastavení pozice 

indikátoru pro test svalu. (Gordon, 1964) Pravděpodobně kvalitnějším typem 

myotonometru byl patentovaný Apparatus for measuring muscle tone vynálezců C.T. 

Leonarda a E.L. Mikhailenka. Přístroj hodnotí svalové napětí, tuhost a svalovou sílu. 

Ruční přístroj, tzv. handheld, je elektronický a může být propojen s počítačem, tudíž 

můžou být mezi sebou porovnávány výsledky. Z výsledků lze soudit například na míru 

spasticity. (Leonard, Mikhailenok, 2000) 

      Mimo využívání amerického typu myotonometru sestrojený Leonardem se v 

posledních letech používá ve studiích často typ myotonometrických přístrojů Myoton 2, 

Myoton 3 a také MyotonPro (Chuang et al., 2012; Chuang et al., 2013;  Bizzini, Mannion, 

2003; Myburgh et al., 2008). 

Zde je výčet nejnovějších studií, které pracují s myotonometrem jako měřícím nástrojem:        

   Mustalampi et al. hodnotí pomocí myotonometrie korelaci mezi progredujícím 

svalovým úsilím a tuhostí svalu. Ve výsledku nejvíce koreluje se zvyšujícím se úsilím 

svalová tuhost a můžou tak tyto parametry detekovat stav svalu (Mustalampi et al., 2013). 

Marusiak et al. měřil pomocí myotonometru snižování svalového napětí u parkinsoniků. 

(Marusiak et al., 2012) Rätsep, Asser měří viskoelastické vlastnosti svalu při stimulaci 

thalamu u parkinsoniků (Rätsep, Asser, 2011). Rusu et al. hodnotí pomocí myotonometru 

svalové napětí ve vazbě k různým typům silového tréninku (Rusu et al., 2015). Giancarlo 

et al. hodnotí pomocí myotonometru, Asworthovy škály a dotazníku efekt infiltrace 

botulotoxinu u pacientů se spasticitou (Giancarlo et al., 2015). Vaca et al. hodnotí pomocí 

myotonometru tuhost paravertebrálních svalů u pacientů se skoliózou (Vaca et al., 2014). 

Kalyani et al. hodnotí pomocí MyotonPro tuhost lumbární fascie v klidu (Kalyani et al., 

2015).  Viklund et al. porovnává v randomizované studii efekt klasické masáže a masáže 

pojivových tkání na bolest beder, tuhost a elasticitu svalové tkáně pomocí přístroje 

MyotonPro (Viklund et al., 2015). Frenzel et al. měří biomechanické vlastnosti plantární 

fascie pomocí MyotonoPro po přístrojové aplikaci vibrací a aktivní terapie použitím 

míčků (Frenzel et al., 2015) . 
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   Myotonometr sestrojený PhDr. Petrem Šiftou, PhD. v České republice byl využit při 

měření viskoelastických vlastností měkkých tkání při spastickém syndromu Šiftou, 

Süssovou a Otáhalem (Šifta et al., 2004, 2005, 2006, 2008). 

   Plno studií se také zabývá hodnocením validity či reliability u mnoha typů tohoto 

měřícího nástroje (viz kapitola Metodika práce). 

3.7 Práce dolních končetin při jízdě na kole 

   Jízdu na kole řadíme mezi arteficiální typ lokomoce (De Koning, Van Soest, 2002; 

Martincová, 2015) jelikož pohyb vykonáváme pomocí jízdního kola. Jedná se o cyklický 

dokola se opakující pohyb dolních končetin. Pomocí převodního systému (pedály, kliky, 

převodník, řetěz, kazeta, zadní náboj, zadní kolo) se svalová síla, vyvinutá dolními 

končetinami, mění v sílu hnací. (Konopka, 2000; Martincová, 2015) 

   Dolní končetiny se mají při jízdě na kole pohybovat jako dvě ojnice ve dvou 

rovnoběžných rovinách s rámem, s koleny těsně u horní rámové trubky. Tato ideální práce 

nohou je možná jen tehdy, když jsou nohy správně upevněny v pedálech. 

   Nejdůležitější schopnost při jízdě na kole je tzv. „kulaté“ šlapání. Toto „kulaté“ šlapání 

nacvičují začátkem každé sezóny i cyklističtí profesionálové. 

   Čistě technicky, šlapání je souhrn tří pák. První pákou je stehenní kost, která je pomocí 

kyčelního kloubu spojena s pánví. Pánev představuje při šlapání pevný bod, ze kterého 

vychází pohyb. Při šlapání uskutečňuje stehno flexí a extenzí v kyčelním kloubu rytmický 

pohyb shora dolů a zdola nahoru. Druhou pákou je bérec a třetí pákou je noha. Síla je 

přenášena na úrovni metatarsophalangeálního kloubu palce nohy na botu a pedál. Přitom 

provádí noha pokud možno uvolněný pohyb v hlezenním kloubu. 

   Dolní končetiny musí umět při jízdě na kole přeměnit s co možná nejmenší silovou 

ztrátou co možná nejvíce energie na mechanickou sílu pro pohyb vpřed. Toho lze 

dosáhnout, pokud přenášíme sílu během celé otáčky kliky rovnoměrně nohama na pedál, 

co možná nejvíce v průběhu celého 360° otočení kliky. (Konopka, 2000) 

   Na obrázku č. 8 jsou ve dvanácti na sebe navazujících polohách pedálů znázorněny síly 

působící na pedál ve formě silových rovnoběžníků. Ideální směr síly je znázorněn vždy 

šipkou (A-B) kolmou k příslušné poloze kliky. Tuto výslednou hnací sílu (A-B) tvoří dvě 

síly v určitém poměru - horizontální síla (A-D) a vertikální síla (A-C). 
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Obrázek č. 8 – Síly při otočení kliky (Konopka, 2000) 

   Nejdůležitější částí dolní končetiny při šlápání je noha a hlezenní kloub. Kolem osy 

hlezenního kloubu vykonává noha neustále uvolněný pohyb. Přitom směřuje špička nohy 

během šlapání střídavě mírně nahoru a dolů. Aby toto bylo možné, musí být noha v 

hlezenním kloubu uvolněná. Čím rychlejší (frekvenčnější) bude šlapání, tím více bude 

šlapání probíhat špičkou nohy směrem dolů. (Konopka, 2000) 

 

Obrázek č. 9 – Změny postavení nohy při zvyšující se frekvenci šlapání (Konopka, 

2000) 

   Tyto úhlové charakteristiky a rozsah změny úhlů se mění jednak frekvencí šlapání, 

délkou klik, dále se různí mezi pravou a levou dolní končetinou a také jsou závislé na 

zkušenostech cyklisty. (Konopka, 2000; Too, Landwer, 2000) 
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Obrázek č. 10 – Změny rozsahu pohybu v jednotlivých kloubech dolní končtiny při 

změně délky klik (Too, Williams, 2012) 

      Anatomická studie šlapání naznačuje nezbytnou souhru zatěžovaných svalových 

skupin, kdy v jednotlivých fázích šlapání dochází ke střídání zatížení a odpočinku 

konkrétního svalu. (Wilson, 2012) M. soleus a m. gastrocnemius jsou zvýrazněny 

v černém kruhu a jejich křivka aktivity je označena šipkami. 

   

 

Obrázek č. 11 – Aktivita jednotlivých svalů dolních končetin při šlapání (Wilson, 

2012) 
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3.8 Délka klik na jízdním kole 

   Délky klik na jízdním kole se obvykle pohybují v rozmezí 165-180mm. Jejich délka 

závisí na tom, kterou cyklistickou disciplínu sledujeme nebo jak vysokou postavu 

dotyčný má. U závodníků, specializující se na silniční časovky a na silniční kopcovité 

závody, vídáme délky okolo 175mm. U kritérií (krátkých okruhových závodů často v 

městských ulicích) a na dráhových závodech se pak běžně používají délky 165-170mm. 

Zkrátka je těžké stanovit nějaké pravidlo, u jaké výšky postavy nebo délky končetiny 

použít tu kterou délku klik. Kratší kliky usnadňují a podněcují k vysokofrekvenční 

kadenci šlapání, naopak dlouhé kliky zase lepší přenos síly. (Schmidt, 2007; Burke, 2002) 

   Ukazuje se (viz studie níže), že použití kratších klik klade nižší nároky na spotřebu 

energie metabolismu, avšak nejsou tak výhodné z hlediska přenosu síly na kolo, jako je 

tomu u delších klik. Existují i výpočty, které mají určit jakousi ideální délku klik: 

Formule dle Sprulse 

Pro až 51% populace lze predikovat ideální délku klik dle tohoto vzorce: 

ideální délka klik (mm) = (18.971 * délka tibie) – (7.438 * anatomická délka dolní 

končetiny) + 90.679 

Vzorec dle Martina 

Optimální délka kliky: 0.2 * (rozdíl mezi výškou těla vstoje a vsedě s 90° flexí v 

kolenním a kyčelním kloubu)  nebo 0.41 * délka tibie. (De Koning, Van Soest, 2002) 

3.8.1 Sledování parametrů při změně délky klik na jízdním kole 

   Tato oblast vědy není dodnes příliš prozkoumána. Ačkoliv existuje mnoho studií, které 

zkoumají či shrnují různé parametry při jízdě na kole, které jsou dnes vcelku běžně v 

hledáčku amatérských i profesionálních cyklistů, věnují se zejména jiným proměnným, 

než je změněná délka klik. Jsou to například výška sedla, frekvence (kadence) šlapání, 

srovnání obyčejných pedálů a nášlapných pedálů, jízda po vodorovné a nakloněné rovině 

a další.  Bereme-li v úvahu níže uvedené zdroje, pak určitě nelze hovořit o nějaké ideální 

délce klik. Ta je různá dle výšky postavy, dále dle priorit, zda-li chceme sledovat 

energetický výdej, nebo maximální podávaný výkon. 

   Níže uvedené studie se zabývají sledováním různých parametrů při změně délky klik: 

   Mileva, Turner měří pomocí EMG změnu aktivity svalů dolních končetin při změně 

délky klik (155, 175 a 195mm) při nízkém výkonu 90-100W a kadenci 60/min. U 
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m.soleus se při prodlužování klik prohloubila amplituda a zároveň se zkrátil čas jeho 

aktivity, dalšími měřenými svaly byly m. rectus femoris a m. tibialis anterior. (Mileva, 

Turner, 2003) 

   McDaniel et al. měří ve své studii energetický výdej organismu při změně délky klik. 

Proměnnými byly délka klik, tepová frekvence a kadence šlapání. Závěrem je 

zhodnoceno, že vyvíjený výkon a  rychlost v bodě osy pedálu, nikoliv kadence šlapání 

jako taková, jsou dva klíčové  faktory určující energetický výdej. (McDaniel et al., 2002) 

   Martin, Spirdusso se snaží ve své studii určit ideální délku klik (protokoly obsahovaly 

120, 145, 170, 195 a 220mm kliky) a optimální kadenci a rychlost pedálu 

pro maximálnímu vyvíjený výkon. Nejvyšší výkony byly dosaženy u 145 a 170mm klik. 

Optimální kadence se snižovala s prodlužující se klikou a pohybovala se mezi 110-136 

ot./min. Optimální rychlost pedálu se s delší klikou zvyšovala (od 1.71 do 2.53 m/s). 

(Martin, Spirdusso, 2001) 

    Too, Landwer hodnotí ve své studii vliv délky klik na výkon a na změnu úhlů svírající 

jednotlivé klouby dolní končetiny při Wingate testu. Čím delší kliky, tím se zvětšoval 

rozsah pohybu v jednotlivých kloubech a zvětšovalo se parabolické zakřivení 

znázorňující sílu vyvíjenou na pedál. Největší absolutní i průměrný výkon byl naměřen 

při délce klik 180mm (další délky klik 110, 145, 230, 265mm). (Too, Landwer, 2000) Too, 

Williams vyvrací svou vlastní hypotézu v další studii, že se u kratších klik bude rozsah 

pohybu v hlezenním kloubu snižovat a zjišťují, že rozsah pohybu u hlezenního kloubu 

pohybu při zvyšující se délce klik stagnuje nebo se u velmi krátkých klik (145 a 110mm) 

velmi mírně zvyšuje. (Too, Williams, 2012) 

   Morris, Londeree zkoumali ideální délku klik, která by se dala predikovat z délky 

končetiny cyklisty. Byly vytvořeny protokoly s 165mm, 170mm, 175mm délkou klik. 

Konstantami byly podíl z max. spotřeby kyslíku (68%), kadence a vzdálenost jízdy. Byly 

objeveny signifikantní rozdíly mezi jednotlivými protokoly a nepotvrdila se predikce 

ideální délky kliky vzhledem k délce končetiny. (Morris, Londeree, 1997) 

   Hull, Gonzalez se zabývali měřením minimálního energetického výdeje při 

konstantním výkonu. Proměnnými byly délka klik a kadence šlapání. Výsledkem bylo 

naměření minima energetického výdeje při délce klik 170mm a kadenci 100 ot./min. Při 

vyšších výkonech bylo navíc minimum energetického výdeje více závislé na kadenci 

šlapání než na délce klik, a nacházelo se na úrovni vyšších kadencí. U vyšších postav je 
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navíc minimální energetický výdej při použití delších klik a šlapání nižší kadencí v 

porovnání s menšími postavami. (Hull, Gonzalez, 1988) 

   Pakliže změna délky klik povede ke změně tuhosti lýtkového svalu, resp. ke zvýšení 

tuhosti, tedy i k jeho horšímu prokrvení, způsobí to zvýšenou koncentraci kyseliny 

mléčné ve svalu a edém, který bude dále zhoršovat prokrvení svalu. Takto může dojít 

vlivem dlouhodobého nebo intenzivního zatížení k větší predispozici k tendinopatiím 

Achillovy šlachy, případně až ke kompartement syndromu. (GrØntvedt, 2002; Magnan et 

al., 2014; Šifta, 2015) 

   Při kratší délce klik by mohlo dojít ke zvýšení tuhosti svalu m.triceps surae kvůli 

celkově vyšším silovým nárokům na stejný výkon při šlapání (za předpokladu, že má 

cyklista udržet s kratšími klikami stejný výkon, musí vyvinout dolními končetinami větší 

sílu na pedál, protože se zkrátí páka, resp. klika jízdního kola, přes kterou pohání cyklista 

kolo vpřed), dále by mohlo dojít ke zvýšení tuhosti kvůli kratším periodám relaxace m. 

soleus v průběhu 360° otočení kliky a menšímu rozsahu pohybu v jednotlivých kloubech 

dolní končetiny (Bittner, 2015; Schmidt, 2007; Burke, 2002; Too, Landwer, 2000; Mileva, 

Turner, 2003). 
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4 CÍLE, ÚKOLY PRÁCE, STANOVENÉ OTÁZKY A 

HYPOTÉZY 

4.1 Cíle práce 

   Cílem teoretické části ndiplomové práce je shrnutí poznatků o biomechanických 

vlastnostech a struktuře měkkých tkání, o struktuře a vlastnostech měkkých tkání, 

svalovém napětí a jeho řízení, dále jsou popsány myotonometrie a měřící nástroj – 

myotonometr, správná technika šlapání na kole a dosud zkoumané proměnné při změně 

délky klik na jízdním kole. 

   Cílem praktické části je ohodnotit vliv změny délky kliky při jízdě na kole na změnu 

svalového napětí m. triceps surae. 

4.2 Úkoly práce 

a) Shrnout teoretické poznatky o měkkých tkáních, svalovém napětí, myotonometrii a     

technice šlapání  

b) Stanovit metodický postup 

c) Provést měření a sběr dat 

d) Analyzovat data 

e) Vyhodnotit a interpretovat sebraná data 

4.3 Stanovené otázky 

Otázka 1: Budou se po změně délky klik na jízdním kole lišit biomechanické vlastnosti 

(tuhost a viskozita) m. triceps surae? 

Otázka 2: Změní-li se tuhost m. triceps surae při použití kratších klik, v jakém rozmezí 

bude tato změna kolísat? 

4.4 Stanovené hypotézy 

Hypotéza 1: Předpokládám, že se po změněné délce klik na jízdním kole změní 

biomechanické vlastnosti (tuhost a viskozita) m. triceps surae 

Hypotéza 2: Kratší kliky kladou vyšší silové nároky na stejný vyvíjený výkon. 

Předpokládám tedy, že čím kratší budou kliky, tím vyšší bude tuhost m. triceps surae.   
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5 METODIKA PRÁCE 

   Tato diplomová práce je pojata jako pilotní studie, jež má za cíl zhodnotit vliv změny 

délky klik při jízdě na kole na svalové napětí m. triceps surae. Výsledky měření jsou 

zhodnoceny u každého probanda zvlášť a následně jsou mezi sebou porovnávány. Projekt 

této diplomové práce byl schválen etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 

179/2015 (viz Příloha č. 1). Před začátkem měření byl každý proband seznámen s 

průběhem měření a podepsal Informovaný souhlas (viz Příloha č. 2). 

5.1 Popis zkoumaného souboru 

   Soubor tvořilo 8 výkonnostních cyklistů – závodníků ve věku 20 – 40 let, mužského 

pohlaví, s cyklistickou historií minimálně 5 let a s počtem tréninkových hodin minimálně 

400/rok. Probandi používají délku klik na jízdním kole 175mm. Den před měřením a v 

den měření probandi nepodstoupili žádnou fyzicky náročnější aktivitu, případně 

podstoupili takovou, která byla shodná v obou případech měření. 

   Během posledních 6 měsíců před měřením neutrpěli probandi žádná zranění, která by 

mohla ovlivnit výsledky experimentu a v průběhu měření a několik týdnů před měřením 

nebyl žádný z probandů nemocný. Měřený m. triceps surae  nebyl u žádného probanda 

zkrácen ani neobsahoval TrP. Probandi netrpí žádnými interními chorobami a během 

měření neutrpěli žádná zranění. 

Tabulka č. 1 – Popis jednotlivých probandů 

Proband věk Výška 

[cm] 

Váha 

[kg] 

Domi-

nantní 

DK 

Užívaná 

délka klik 

[mm] 

Cyklis-

tická 

historie 

[roky] 

Roční 

nájezd 

[km] 

Trénink 

za rok 

[hod.] 

Závody Silnič-

ní 

cyklis-

tika 

MTB 

(horská 

kola) 

1 40 190 83 pravá 175 15 10 000 400 ano ano ne 

2 24 185 72 levá 175 6 13 000 500 ano ne ano 

3 25 190 78 levá 175 7 18 000 700 ano ano ano 

4 40 192 90 levá 175 8 5 000 400 ano ne ano 

5 28 185 77 levá 172.5-75 5 15 000 1000 ano ano ano 

6 23 184 69 pravá 172.5-75 10 8 000 400 ano ne ano 

7 22 184 69 pravá 175 5 10 000 500 ano ne ano 

8 26 184 78 levá 175 10 6 000 400 ano ano ano 

Legenda: cm – centimetr, kg – kilogram, DK – dolní končetina, mm – milimetr, km – kilometr, hod. – 

hodiny 
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5.2 Myotonometrie 

    Myšlenkou celé metody je přístrojová analogie palpačního vyšetření, které se běžně 

používá k posouzení stavu svalového napětí ve fyzioterapii. Je to objektivizační metoda, 

která zkoumá mechanické vlastnosti měkkých tkání, v tomto případě svalu. Konkrétně 

jsou v této diplomové práci sledovány jeho tuhost a viskozita. 

    Vyšetřovaný sval je při testování vystaven tlakové deformační zkoušce. Místo palce 

fyzioterapeuta vyvíjí zatížení indentor se silovým snímačem napojený na měřič posuvu. 

Dle Šifty je nejvhodnější metodou popsání těchto dat zobrazení velikosti odporu tkáně 

v závislosti na hloubce zanoření měřícího hrotu do zkoumané tkáně. Výsledkem je 

hysterézní křivka vznikající při zasouvání a vytahování měřícího hrotu do měkké tkáně. 

Tyto křivky lze pak následně použít pro relevantní popis vlastností měkkých tkání jako je 

viskozita, elasticita nebo tuhost. 

   Podle způsobu a rychlosti deformace lze získat různé funkční charakteristiky závislosti 

snímaného tlaku na hloubce/délce chodu měřícího hrotu myotonometru. I když metoda 

má za úkol objektivizovat stav svalové tkáně, jedná se o metodu neinvazivní, kdy žádná 

část přístroje neproniká skrz kožní kryt. Při zvyšování tlaku měřícího hrotu 

myotonometru na měkké tkáně tak dochází k deformaci všech tkáňových vrstev pod 

čidlem. Jedná se o kůži s podkožím, tukovou tkáň, svalovou fascii a samotný sval nebo 

skupinu svalových vrstev. Kost se vzhledem k malým deformačním silám a hloubce 

zanoření (desítky milimetrů) prakticky nedeformuje. Společně s ostatními strukturami 

pod ní tak tvoří reakční podložku pro tlakové síly měřícího hrotu. Každá měkká tkáň 

klade jiný, ale specifický odpor při zatížení. Ten kromě druhu tkáně bude záviset i na 

dalších faktorech, zejména teplotě.     

   Dojde-li ve svalové tkáni ke změně napětí, předpokládáme, že odezva na měřícím hrotu 

bude odlišná. Tato změna se posléze projeví i na hysterézní křivce. (Šifta, 2005) 

   O zhodnocení validity do té doby dostupného myotonometru (v abstraktu blíže 

nespecifikovaný) se pokusil na běžné populaci již Fischer v roce 1987 (koeficient 0.81-

1.00) (Fischer, 1987).   

   Odborná práce japonských autorů Sakai et al., kteří měřili pomocí myotonometru tuhost 

na svalech šíje u pacientů s bolestmi hlavy (n=60) a porovnávali výsledky s relativně 

zdravými probandy (n=223). Ačkoliv jejich primárních úkolem nebylo zhodnotit validitu 

myotonometrie, zmiňují, že výsledky z myotonometrie mají významnou korelaci s 
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výsledky palpačního vyšetření šíjových svalů. (Sakai et al., 1995)   

   Leonard et al. porovnávali vztah mezi Modifikovanou Ashworthovou škálou a 

myotonometrickým měřením. Korelace obou měření se pohybovala v číselném rozmezí 

0.64-0.81. (Leonard et al., 2001)   

   Bizzini a Mannion hodnotí reliabilitu nového přístroje Myoton-2. Test-retest reliabilita 

0.8-0.93 platila pro všechny testované svaly (tj. m. rectus femoris, m. vastus lateralis, m. 

biceps femoris, a m. gastrocnemius). Testování proběhlo u svalů v klidu, m. rectus 

femoris byl testován i v submaximální kontrakci. K validitě přispívají naměřené zvýšené 

hodnoty tuhosti svalu po submaximální kontrakci.  (Bizzini, Mannion, 2003)   

   Taiwanská studie hodnotí relativní i absolutní reliabilitu přístroje Myoton-3 na svalech  

HK u pacientů po CMP. Parametry, které jsou sledovány, jsou svalové napětí, tuhost a 

elasticita. Koeficient validity osciluje mezi hodnotami 0.83-0.95. (Chuang et al., 2013) 

Již o rok dříve hodnotil Chuang ve studii zabývající se mechanickými vlastnostmi svalové 

tkáně u pacientů se subakutní CMP reliabitu a validitu přístroje Myoton-3 u postižených 

i nepostižených m. extensor digitorum, m. flexor carpi radialis, m. flexor carpi ulnaris 

(Chuang et al., 2012a), stejný rok hodnotí kolektiv autorů  Chuang et al. přístroj Myoton-

3 jako reliabilní s reliabilitou 0.79–0.96 k hodnocení svalového napětí, tuhosti a elasticity 

u m.biceps et triceps brachii u subakutní CMP (Chuang et al., 2012b). 

      Srovnáním dvou měřících nástrojů - EMG a myotonometrií, se zabývá americká 

studie Leonard et al. Determinuje korelaci mezi tuhostí svalu a svalovou aktivitou u 

různých stupňů volní izometrické kontrakce u m.biceps brachii. U 8 probandů se měřila 

aktivita svalu (pomocí EMG) a tuhost (pomocí myotonometrie) v klidu, ve středním 

zatížení a při maximální izometrické volní zátěži. Obě dvě metody byly ve výsledku 

vysoce korelující (s koeficientem korelace 0.70 – 0.90). Svalová tuhost měřená 

myotonometrem byla zhodnocena jako vhodná k testování změn aktivity svalu. (Leonard 

et al., 2004) 

   Aarrestad et al. hodnotí reliabilitu Leonardova myotonometru u dětí s mozkovou obrnou 

u mediální části m.gastrocnemius s výsledkem 0.84-0.99. (Aarrestad et al., 2004) 

   Jiná studie zkoumá vztah výsledků z myotonometrie a tzv. Parkinsonian rigidity score. 

Autoři ve výsledku hodnotí myotonometr jako validní pro zjišťování zvýšeného 

svalového napětí u Parkinsonovy choroby s korelačním koeficientem validity 0.866. 

(Marusiak, et al., 2010).   

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6602994565&amp;eid=2-s2.0-77951287486
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    Ditroilo et al. se věnuje ve své práci zhodnocení citlivosti myotonometru, kdy měří 

změnu tuhosti svalu m. biceps femoris v klidu a maximální kontrakci a to v různých 

stupních extenze v kolenním kloubu. Absolutní reliabilita myotonometru byla 

vyhodnocena jako excelentní s koeficientem variace menším jak 5%. (Ditrolio et al., 2011) 

   Aird et al. hodnotí reliabilitu přístroje MyotonPro u starší populace mužů k 

vyhodnocení mechanických vlastností svalové tkáně a to porovnáváním stranových 

rozdílů měřeného m. rectus femoris. Výsledky korelačního koeficientu jsou mezi 

probandy více jak 0.9 a mezi dny 0.7. (Aird et al., 2012) 

     Pruyn et al. hodnotí tuhost svalu u házenkářek pomocí 3 metod, kde přístroj 

MyotonPro hodnotí jako středně až vysoce reliabilní (0.5-1.00) ke zjištění tuhosti svalu a 

jako validní nástroj ve vztahu tuhosti svalu k míře statické a dynamické svalové zátěže. 

(Pryun et al., 2015)    

   Z dostupných zdrojů vyplývá, že je více typů myotonometru hodnoceno jako validní a 

reliabilní nástroj k měření různých biomechanických vlastností svalové tkáně. 

5.2.1 Myotonometr 

   Pro měření této práce byl použit myotonometr 4. generace, sestrojen PhDr. Petrem 

Šiftou, PhD. v kooperaci s Technickou univerzitou v Liberci, umožňující zadávat vstupní 

požadavky na rychlost a hloubku snímacího hrotu (indentoru). Základem myotonometru 

je tenzometrický snímač, na který je přichycený deformační člen, zanořující se do 

zkoumané měkké tkáně.  Tenzometrický snímač s deformačním členem jsou přes 

pohyblivé rameno upevněny na pevné a stabilní kovové těleso, umožňující transport 

přístroje a zajišťující ochranu celého interního mechanismu přístroje. 

      Tenzometrický snímač M 102  od firmy UTILCELL je napojený na deformační člen, 

který je použitý z běžné laboratorní váhy. Tenzometrický snímač je spojen s deformačním 

členem kolmo na směr namáhání a spolu jsou přes šroub se stoupáním 5 mm připevněny 

na třífázový krokový motor 4 Nm typ YK3610A, ke kterému byl použit driver YKB 3606 

MA, tedy řídící jednotka k motoru, s rozlišením 60 tisíc kroků na otáčku. Nejmenší 

měřitelný krok je pak 8,3 x10-5 mm. Snímač síly je schopen určit normálovou složku 

celkové síly působící na tkáně ve vybraném místě povrchu lidského těla. Krokový motor 

je řízen přes řídicí systém, který byl speciálně naprogramován v prostředí DELPHY 7.0 

a umožňuje kalibraci přístroje, nastavení rychlosti a hloubky zanoření a stanovení mezní 

deformační síly. 
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Obrázek č. 12 – Schéma myotonometru a přístroj v reálu (Šifta, 2005) 

 

Obrázek č. 13 – Myotonometr v reálu (Vojtová, 2015) 
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5.3 Sběr dat 

   Sběr dat proběhl na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze pod 

vedením PhDr. Petra Šifty PhD., který obsluhoval tablet spárovaný programem s 

myotonometrem. Měření jednotlivých probandů probíhalo v stejných časech postupně od 

15 do 20h s odstupem 7 dní – ve dnech 20. a 27.1.2016, za dodržení přibližně stejné 

teploty a tlaku v místnosti. 

   Měřící nástroj – myotonometr, byl upevněn na pevné podložce vedle lehátka, kde byl 

probandům měřen odpor, který vydávají měkké tkáně v definovaném místě průběhu svalu 

m.triceps surae na základě aplikované síly účinkující v místě. Sledována je tuhost a 

disipace energie svalu, která je daná jeho viskózními vlastnostmi. Myotonometr byl 

nastaven na rychlost průniku měřícího hrotu 4mm/s a hloubku průniku 20mm. Měření 

bylo kvůli možným odchylkám vždy 3x zopakováno. Naměřená data se po každém 

měření uložila pod daným názvem do tabletu jako dokument Microsoft Excel společně 

s hysterézní křivkou a později se speciálním softwarem vyhodnotila a zobrazila. 

    Poloha zaujatá při měření byla vleže na břiše na lehátku. Měřena byla odrazová dolní 

končetina, která byla v mírné flexi v kolenním kloubu (cca 10°). Ostatní klouby DK byly 

v neutrálním postavení. Měřená dolní končetina byla stabilizována v oblasti hlezenního 

kloubu tak, aby se zabránilo nociceptivním podnětům. Probandi leželi na břiše uvolněně 

a při měření nemluvili. Hrot přístroje byl nastaven těsně nad tkání m. triceps surae, 

příbližně 5cm proximálně před koncem svalu bříška. Byla měřena střední část m. 

gastrocnemius caput mediale a střed bříška m. soleus. Jedná se o svaly dobře palpovatelné 

a tudíž vhodné pro sledovaný účel.    

   Fyzický výkon probíhal na silničním kole upevněném do trenažeru vedle lehátka. 

Trenažerem rozumíme pevný rám, na který je připevněn magneticky bržděný válec. Do 

rámu trenažeru je nasazeno zadní kolo, které váhou kola a jezdce tlačí zároveň na 

magnetický válec. Odpor zadního kola, tedy převod, lze upravovat buď na magnetu 

volbou jeho distance od válce, nebo pak převody na jízdním kole. Délka klik jízdního 

kola byla 175mm, u následujícího měření byly kliky vyměněny za 170mm. 

   Na jízdním kole byl zároveň instalován měřič výkonu značky Powertapp ANT+, 

umístěn v náboji zadního kola. Signály ze zadního náboje kola byly bezdrátově vysílány 

do cyklocomputeru Garmin Edge 900, kde pak lze na displeji výkon sledovat a 

kontrolovat. Díky cyklocomputeru Garmin Edge 900 a kompatibilnímu hrudnímu pásu 
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bylo možno kontrolovat i aktuální tepovou frekvenci probanda. 

 

Obrázek č. 14 – Prostředí měření (vlastní zdroj) 

   Režim fyzického výkonu probíhal u obou dvou měření, tedy v obou týdnech, 

následujícím způsobem: 

   Prvních 5 minut proběhlo zahřátí na úrovni 200W (wattů). Následně každé 2 minuty 

docházelo ke zvyšování zátěže se stepem 30W (tedy v 6. a 7. minutě byla zátěž 230W, v 

7. a 8. minutě 260W atd.). Toto skokové zvyšování zátěže bylo zastaveno ve chvíli, kdy 

proband dosáhl úrovně 85% své maximální tepové rezervy (dále jen MTR). Následující 

týden už nebylo potřeba kontroly tepové frekvence, neboť bylo v podstatě úkolem zrcadlit 

výkonové hodnoty z prvního týdne.     

   Výpočet 85% MTR:  ( TFmax - TF  klid ) * 0.85 + TF  klid , kdy MTR představuje maximální 

tepovou rezervu, TFmax maximální tepovou frekvenci a TFklid klidovou tepovou frekvenci. 

Probandi vzhledem k trénovanosti a pravidelným kontrolám v laboratorních podmínkách 

znají své klidové a maximální hodnoty TF. 

   1. týden měření: 

   Měření m. triceps surae proběhlo 3x na odrazové dolní končetině. Nejprve tedy 3x v 

klidu – před zátěží, následně 3x ihned po zátěži na tomtéž místě. 

2. týden měření: 

   Před 2.měřením byly na jízdním kole nainstalovány kliky o délce 170mm. M. triceps 
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surae byl opět 3x změřen na odrazové dolní končetině končetině. Opět nejprve 3x v klidu 

– před zátěží, následně 3x ihned po fyzické aktivitě na tomtéž místě.    

   Doplňkově byla také u probandů sledována tepová frekvence pomocí hrudního pásu 

Garmin. 

5.4 Analýza dat 

Získané výsledky z měření měkké tkáně je možno graficky znázornit a interpretovat díky 

programu MatLab. Ten umožňuje jednak zpracování dat, druhak poté interpretaci 

výsledků. 

   Získané výsledky jsou vykresleny v hysterézní smyčce. Smyčka, obsahující dvě křivky, 

má vzestupnou část, představující protlačení měkké tkáně, a sestupnou část, představující 

vysouvání hrotu zpět z tkáně. Sledujeme dva fenomény: 

   Za prvé strmost vzestupující křivky. Křivka leží v intervalu mezi Pascalovou tekutou 

kapalinou a Euklidovou tuhou hmotou. Plošší (horizontální) zobrazení, znamená 

vlastnost tkáně, která je blíže vlastnostem tekuté kapaliny (tuková tkáň, podkožní vazivo, 

hypotonický sval). Naopak strmější průběh křivky znamená spíše vlastnost tuhé hmoty 

(kost, spastický sval, sval v izometrické kontrakci). Tato strmost odpovídá míře tuhosti 

měkké tkáně a rozpoznáváme jí na ose y, která vyjadřuje v newtonech [N] sílu proti 

pronikajícímu hrotu produkovanou měkkou tkání. Tuhost tkáně odpovídá nejvyššímu 

bodu hysterézní křivky na ose y. Hodnoty osy x se neliší, neboť hloubka penetrace, kterou 

tato osa představuje, je konstantní. Čím vyšší tuhost svalové tkáně, tím vyšší lze 

předpokládat svalové napětí. 

   Za druhé sledujeme míru disipace energie, vyjádřenou v milijoulech [mJ]. Vzestupná 

část křivky, kdy hrot protlačuje měkkou tkáň, se liší od sestupné části křivky, kdy hrot 

myotonometru vyjíždí zpět (sestupná křivka klesá zpravidla rychleji). Tento fenomén 

ukazuje právě na disipaci energie. Je za něj zodpovědná viskozita měkké tkáně. Čím více 

se sval přibližuje k fyziologickým hodnotám, tím je tato disipace, resp. viskozita tkáně, 

menší. Naopak např. u spastického svalu je disipace energie relativně velká. Hodnota 

míry disipace energie je počítána programem MatLab a je v grafu znázorněna červenou 

plochou. (Nováková, 2009; Šifta, 2005; Šifta, 2015) 
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Obrázek č. 15 – Grafické znázornění viskoelastických vlastností měkké tkáně 

v programu MatLab (vlastní zdroj) 
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6 VÝSLEDKY PRÁCE 

6.1 Popis hodnocení výsledků 

   Výsledky jednotlivých probandů jsou hodnoceny zvlášť a následně jsou mezi sebou 

porovnávány.  

   Měření se účastnilo 9 probandů. Jeden před druhým měřením onemocněl, proto jsou 

výsledky uvedeny pouze u 8 probandů. Nejdříve je u probanda uvedena jeho 

charakteristika. Následně jsou srovnávány klidové a pozátěžové hodnoty tuhosti v 

newtonech [N] z testování s 175mm klikami a 170mm klikami. Stejně tak je poté 

provedeno u parametru disipace energie (jednotkou je milijoule [mJ]). Vyšší číselná 

hodnota u tuhosti i disipace energie znamená vyšší tuhost, resp. vyšší míru disipace 

energie svalu. Poté jsou v procentech porovnány změny tuhosti a disipace energie u obou 

délek klik, porovnávána je vždy změna parametru před zátěží a po zátěži. Hodnota menší 

jak 100 znamená snížení parametru po zátěži. Na závěr je v souhrnném grafu znázorněna 

velikost změny tuhosti a disipace energie v procentech u jednotlivých probandů (opět je 

porovnávaná změna parametru před a po zátěži). Tyto změny jsou číselně vyjádřeny 

procentuálním podílem hodnoty tuhosti a disipace energie na konci zátěže vůči hodnotě 

tuhosti a disipace energie v klidu před zátěží. Osa y v grafech vyjadřující změny tedy 

představuje procentuální vyjádření změn tuhosti a disipace energie po zátěži vůči 

hodnotám před zátěží.  

   U dvou probandů nejsou kvůli poruše snímání dat z hrudního pásu k dispozici data o 

tepové frekvenci. 

6.2 Výsledky jednotlivých probandů 

6.2.1 Proband 1 

Věk: 40 let Cyklistická historie: 15 let 

Výška: 190cm Roční tréninkové hodiny: 400 

Váha: 83 kg Roční nájezd: 10 000 km 

Dominantní DK: pravá Závody: ano 

Používaná délka klik: 175mm Silniční cyklistika: ano 

 Horská kola: ano 
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Dosažený výkon na úrovni 85% MTR: 260W 

Tepová frekvence na konci zátěže se 

175mm klikami 

Tepová frekvence na konci zátěže se 

170mm klikami 

136 tepů/min. 130 tepů/min. 

 

 

Graf č. 1 – Znázornění tuhosti a disipované energie u m. triceps surae – Proband 1 

 

 

Graf č. 2 – Znázornění změn tuhosti a disipované energie před a po zátěži –  

Proband 1 

   Proband 1 reagoval po obou zátěžích s délkou klik 170 i 175mm snížením tuhosti i 

disipace energie m.triceps surae. K výraznějšímu poklesu tuhosti došlo při použití 

standartních 175mm klik. Výraznější pokles disipace energie byl naopak zaznamenán po 

zátěži s 170mm klikami. Při zátěži s kratšími klikami nedošlo k tak velkému nárůstu 

tepové frekvence, na konci fyzického výkon byla tepové frekvence o 6 tepů za minutu 
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nižší, než u 175mm klik. 

6.2.2 Proband 2  

Věk: 24 let Cyklistická historie: 6 let 

Výška: 185cm Roční tréninkové hodiny: 500 

Váha: 72 kg Roční nájezd: 13 000 km 

Dominantní DK: levá Závody: ano 

Používaná délka klik: 175mm Silniční cyklistika: ne 

 Horská kola: ano 

Dosažený výkon hodnota na úrovni 85% MTR: 290W 

Tepová frekvence na konci zátěže se 

175mm klikami 

Tepová frekvence na konci zátěže se 

170mm klikami 

175 tepů/min. 168 tepů/min. 

 

 

Graf č. 3 – Znázornění tuhosti a disipované energie u m. triceps surae - Proband 2 
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Graf č. 4 – Znázornění změn tuhosti a disipované energie před a po zátěži – 

Proband 2 

   U probanda 2 došlo po zátěži při použití delších 175mm klik ke zvýšení tuhosti m. 

triceps surae, naopak na zátěž s použitím 170mm klik reagoval snížením tuhosti svalu. 

Disipace energie m.triceps surae se po použití 175mm klik téměř dvojnásobila, po zátěži 

s 170mm klikami se naopak snížila. Zde je nutné zmínit, že výchozí hodnota tuhosti a 

disipace energie svalu v klidu před zátěží s delšími klikami byla nezvykle nízká. Tepová 

frekvence při skončení zátěže s kratšími klikami byla o 7 tepů nižší než tomu bylo u 

175mm klik.  

6.2.3 Proband 3 

Věk: 25 let Cyklistická historie: 7 let 

Výška: 190cm Roční tréninkové hodiny: 700 

Váha: 78 kg Roční nájezd: 18 000 km 

Dominantní DK: levá Závody: ano 

Používaná délka klik: 175mm Silniční cyklistika: ano 

 Horská kola: ano 

Dosažený výkon hodnota na úrovni 85% MTR: 290W 

Tepová frekvence na konci zátěže se 

175mm klikami 

Tepová frekvence na konci zátěže se 

170mm klikami 

168 tepů/min. 160 tepů/min. 
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Graf č. 5 – Znázornění tuhosti a disipované energie u m. triceps surae - Proband 3 

 

 

Graf č. 6 – Znázornění změn tuhosti a disipované energie před a po zátěži – 

  Proband 3 

   Proband 3 reagoval na obě zátěže s různými délkami klik snížením tuhosti i disipace 

energie m.triceps surae. Míra snížení tuhosti byla markantní při použití 175mm klik, 

velmi malý pokles byl pak naměřen po použití 170mm klik. Stejně tomu bylo u hodnot 

disipace energie. Hodnoty výrazně klesly po použití 175mm klik a téměř se nezměnily po 

použití 170mm klik. Po zátěži s kratšimi klikami byla naměřena tepová frekvence o 8 

jednotek nižší.  
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6.2.4 Proband 4 

Věk: 40 let Cyklistická historie: 8 let 

Výška: 192cm Roční tréninkové hodiny: 400 

Váha: 90 kg Roční nájezd: 5 000 km 

Dominantní DK: levá Závody: ano 

Používaná délka klik: 175mm Silniční cyklistika: ano 

 Horská kola: ano 

Dosažený výkon hodnota na úrovni 85% MTR: 260W 

Tepová frekvence na konci zátěže se 

175mm klikami 

Tepová frekvence na konci zátěže se 

170mm klikami 

163 tepů/min. 145 tepů/min. 

 

 

Graf č. 7 – Znázornění tuhosti a disipované energie u m. triceps surae - Proband 4 
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Graf č. 8 – Znázornění změn tuhosti a disipované energie před a po zátěži –  

Proband 4 

   Proband 4 reagoval na zátěž s použitím 175mm klik mírným nárůstem tuhosti svalu 

oproti hodnotě v klidu, naopak po zátěži s použitím 170mm klik byly naměřeny mírně 

snížené hodnoty tuhosti. Disipace energie svalu se po zátěži s 175mm klikami oproti 

hodnotám v klidu zvýšila, s použitím 170mm klik se po zátěži snížila na poloviční 

hodnotu. Při použití kratších klik zdaleka nedošlo k takovému nárůstu tepové frekvence 

při zátěži, kterou proband skončil na hodnotě tepové frekvence o 18 tepů za minutu nižší, 

než u 175mm klik. 

6.2.5 Proband 5 

Věk: 28 let Cyklistická historie: 5 let 

Výška: 185cm Roční tréninkové hodiny: 1 000 

Váha: 77 kg Roční nájezd: 15 000 km 

Dominantní DK: levá Závody: ano 

Používaná délka klik: 172.5-175 mm Silniční cyklistika: ano 

 Horská kola: ano 

Dosažený výkon hodnota na úrovni 85% MTR: 320W 

Tepová frekvence na konci zátěže se 

175mm klikami 

Tepová frekvence na konci zátěže se 

170mm klikami 

- - 
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Graf č. 9 – Znázornění tuhosti a disipované energie u m. triceps surae - Proband 5 

 

 

Graf č. 10 – Znázornění změn tuhosti a disipované energie před a po zátěži - 

Proband 5 

   Proband 5 reagoval na zátěž velice mírným zvýšením tuhosti svalu oproti klidovým 

hodnotám při použití obou délek klik. Výraznější zvýšení hodnot tuhosti svalu po zátěži 

lze pozorovat při použití kratších 170mm klik. Disipace energie svalu se po zátěži 

s 175mm klikami zvýšila a naopak se snížila po zátěži s použitím 170mm klik. Hodnoty 

tepové frekvence nelze porovnávat kvůli poruše hrudního pásu při druhém měření.  
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6.2.6 Proband 6 

Věk: 23 let Cyklistická historie: 8 let 

Výška: 184cm Roční tréninkové hodiny: 400 

Váha: 69 kg Roční nájezd: 8 000 km 

Dominantní DK: levá Závody: ano 

Používaná délka klik: 172.5-175 mm Silniční cyklistika: ne 

 Horská kola: ano 

Dosažený výkon hodnota na úrovni 85% MTR: 290W 

Tepová frekvence na konci zátěže se 

175mm klikami 

Tepová frekvence na konci zátěže se 

170mm klikami 

188 tepů/min. 180 tepů/min. 

 

 

Graf č. 11 – Znázornění tuhosti a disipované energie u m.triceps surae - Proband 6 
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Graf č. 12 – Znázornění změn tuhosti a disipované energie před a po zátěži - 

Proband 6 

   Proband 6 reagoval na zátěž s použitím 175mm klik snížením tuhosti m. triceps surae. 

Po zátěži s 170mm klikami se tuhost svalu téměř nezměnila. Disipace energie svalu se po 

zátěži s 175mm klikami více jak dvojnásobně snížila,  s použitím 170mm klik se oproti 

klidovým hodnotám, stejně jako tuhost svalu, téměř nezměnila. Na konci zátěže 

s použitím 170mm klik byla naměřena hodnota tepové frekvence o 8 jednotek nižší, než 

u 175mm klik.  

6.2.7 Proband 7 

Věk: 22 let Cyklistická historie: 5 let 

Výška: 184cm Roční tréninkové hodiny: 500 

Váha: 69 kg Roční nájezd: 10 000 km 

Dominantní DK: pravá Závody: ano 

Používaná délka klik: 175 mm Silniční cyklistika: ano 

 Horská kola: ano 

Dosažený výkon hodnota na úrovni 85% MTR: 290W 

Tepová frekvence na konci zátěže se 

175mm klikami 

Tepová frekvence na konci zátěže se 

170mm klikami 

- - 
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Graf č. 13 – Znázornění tuhosti a disipované energie u m.triceps surae – Proband 7 

 

 

Graf č. 14 – Znázornění změn tuhosti a disipované energie před a po zátěži - 

Proband 7 

   Proband 7 reagoval na zátěže s délkou klik 175mm snížením tuhosti svalu m. triceps 

surae. Po zátěži s délkou klik 170mm byla naopak hodnota tuhosti svalu naměřena mírně 

vyšší oproti klidové hodnotě. Disipace energie m.triceps surae se po zátěži s použitím 

175mm klik téměř pětinásobně snížila, naopak se zvýšila po zátěži s kratšími klikami 

oproti klidovým hodnotám. Hodnoty tepové frekvence nelze porovnávat kvůli poruše 

hrudního pásu při druhém měření. 
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6.2.8 Proband 8 

Věk: 26 let Cyklistická historie: 10 let 

Výška: 184cm Roční tréninkové hodiny: 500 

Váha: 78 kg Roční nájezd: 8 000 km 

Dominantní DK: levá Závody: ano 

Používaná délka klik: 175 mm Silniční cyklistika: ano 

 Horská kola: ano 

Dosažený výkon hodnota na úrovni 85% MTR: 290W 

Tepová frekvence na konci zátěže se 

175mm klikami 

Tepová frekvence na konci zátěže se 

170mm klikami 

188 tepů/min. 178 tepů/min. 

 

 

Graf č. 15 – Znázornění tuhosti a disipované energie u m.triceps surae - Proband 8 
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Graf č. 16 – Znázornění změn tuhosti a disipované energie před a po zátěži - 

Proband 8 

   Proband 8 reagoval na zátěž s délkou klik 175mm mírným zvýšením tuhosti svalu m. 

triceps surae, naopak na zátěž s kratšími klikami snížením tuhosti svalu. Disipace energie 

se po zátěži s délkou klik 175mm oproti klidovým hodnotám zvýšila, naopak po zátěži 

s kratšimi klikami se oproti klidovým hodnotám snížila. Hodnoty tepové frekvence byly 

na konci zátěže s kratšími 170mm klikami o 10 jednotek nižší.  

6.3 Zhodnocení výsledků 

 
Graf č. 17 – Porovnání změn tuhosti m.triceps surae u všech probandů před a po 

zátěži 

 

   U pěti probandů, tedy u 62.5% testovaného vzorku, došlo výraznějšímu zvýšení (resp. 

k menšímu snížení) tuhosti svalu m.triceps surae po zátěži s kratšími klikami. Hodnoty 
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tuhosti svalu se zde tedy s použitím kratších klik oproti klidovému stavu výrazněji 

zvyšovaly (Proband 5) nebo také méně snižovaly (Proband 1, 3, 6, 7). Naopak u probandů 

2, 4 a 8, tedy u zbylých 37.5%, docházelo k obrácenému efektu. S použitím kratších klik 

se změnila tuhost ve smyslu jejího výraznějšího snížení po zátěži oproti delším klikám. 

Zajímavým jevem je celkové snižování tuhosti svalu m.triceps surae u většiny probandů 

be ohledu na délku klik. Bylo tomu tak u 10 měření z 16 , tedy u 62.5% měření.  

 

  
 

Graf č. 18 – Porovnání změn disipované energie m.triceps surae u všech probandů 

před a po zátěži 

 

   U třech probandů, tedy u 37.5% testovaného vzorku, došlo výraznějšímu zvýšení, resp. 

k menšímu snížení disipované energie svalu m.triceps surae po zátěži s kratšími klikami. 

U těchto probandů sledujeme dva fenomény. U prvního jsou hodnoty disipované energie 

svalu s použitím kratších klik oproti klidovému stavu vyšší a s použitím delších klik 

oproti klidovému stavu nižší (Proband 6, 7), v druhém případě došlo s použitím kratších 

klik k méně výraznému snižování hodnoty disipace energie v porovnání s použitím 

delších klik. V ostatních případech (u 67.5%) docházelo k opačnému efektu. Hodnoty 

rozdílu disipace energie v klidu a po zátěži se v případě použití kratších klik měnily více 

ve smyslu snižování, kdežto s použitím delších klik se hodnoty disipace po zátěži 

zvyšovaly (Proband 2, 4, 5, 8) nebo méně výrazně snižovaly (Proband 1). Opět je 

zajímavé sledovat, že u 10 měření došlo pozátěžově ke snížení disipace energie, tedy u 

62.5% případů. 

      Lze také pozorovat, že změny tuhosti a disipace energie svalu m.triceps surae mezi 
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sebou korelují v tom smyslu, že pokud došlo např. při použití kratších klik ke zvýšení 

tuhosti, byl tomu tak i u disipace energie (Proband 3, 6, 7). A obráceně, pokud byla 

hodnota změn tuhosti svalu při použití kratších klik po zátěži snížila, můžeme tuto 

tendenci pozorovat i u disipace energie (Proband 2, 4, 8).  Tak tomu bylo u 75% probandů, 

tedy u 6 z celkových 8. 

   U všech šesti probandů, kterým se měřila tepová frekvence, byl pozorován menší 

vzestup tepové frekvence při zátěži s použitím kratších klik, na konci zátěže byly hodnoty 

o 6-18 tepů/min. nižší než s použitím delších klik.  
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7 DISKUZE 

   V teoretické části bylo mým cílem shrnout poznatky týkající se biomechanických 

vlastností a struktury měkkých tkání, svalového napětí a jeho řízení, uvedl jsem základní 

informace a poznatky o měření pomocí myotonometru, souhrn správné techniky šlapání 

na kole a vědecké materiály zabývající se změnou délky klik na jízdním kole. Úkolem 

v praktické části bylo ohodnotit vliv změny délky klik na jízdním kole na změnu 

svalového napětí, které lze předpokládat z naměřených hodnot tuhosti svalu a jeho 

disipace energie.  

   Považuji za nutné uvést, že metoda myotonometrie neměří svalové napětí v pravém 

smyslu slova. Je to objektivizační metoda představující přístrojovou analogii palpačního 

vyšetření, které se používá k posouzení stavu svalového napětí ve fyzioterapii a hodnotí 

míru a charakter odporu tkáně proti tlačícímu indentoru, který do měkké tkáně proniká. 

Indentor myotonometru  proniká přes mnoho vrstev měkkých tkání. Nejedná se jenom o 

svalovou strukturu, ale také o kůži, podkoží a fascie. Vycházím však z toho, že v místě 

měření změn má nejvyšší míru reaktibility právě svalová tkáň a nepředpokládají se žádné 

výrazné změny ostatních měkkých tkání při výrazněji nezměněných podmínkách měření. 

Lze takto získat údaje o biomechanických vlastnostech svalové tkáně - tuhosti, viskozitě 

či elasticitě a dále na míru svalového napětí usuzovat (Šifta, 2005; Šifta, 2012; Nováková, 

2009). I jiné typy myotonometru hodnotí jednak tuhost a elasticitu svalu, ale také i 

svalové napětí (Sakai et al., 1995; Chuang et al., 2012; Chuang et al., 2013; Aird et al., 

2012 a další). Pojem svalový tonus nebo svalové napětí není jednoznačně vyjádřen a 

existuje více definic či názorů, stejně tak jako na způsob jeho hodnocení (Véle, 2006; 

Kolář, 2009; Trojan, 2003).  I přes tuto nejednoznačnost, zda-li tato metoda skutečně měří 

svalové napětí, je to jediná možnost hodnocení tohoto podstatného aspektu reaktibility 

organismu.   

   Chtěl bych podotknout, že stav svalového napětí nezávisí jen na biomechanických 

vlastnostech měkkých tkání. Je závislý i na činnosti CNS, celkově na psychice jedince a 

také na zevních podmínkách. (Kolář, 2009; Šifta, 2015; Véle, 1997; Véle, 2006) 

   Zevní prostředí bylo v průběhu měření relativně konstantní, probandi byli také 

z důvodu zachování co nejvyšší validity měření požádáni, aby se pokud možno co 

nejméně měnila jejich fyzická aktivita v den a předchozí den měření. Nelze však zajistit 

naprosto shodné podmínky po oba týdny měření. Také psychický stav probandů se mohl 
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u každého měření lišit.  

   Snahou bylo co nejvíce zúžit nábor sledované skupiny cyklistů – probandů. Účastnili 

se ho jen muži, kteří jsou vysoce výkonnostní cyklisté. Bylo žádoucí, aby délka klik, 

kterou běžně používají, byla 175mm, ve výjimečných případech 172.5mm a to pouze na 

jediném z kol, na kterých trénují nebo závodí. Proto nebylo možné oslovit např. probandy, 

měřící okolo 170cm do výšky. Používají totiž zpravidla kratší kliky. 

   Vytváření hypotézy k tématu této diplomové práce nebylo zdaleka tak jednoduché, jak 

se může zdát. Nelze brát v úvahu pouze faktor změny délky klik, který může hrát roli 

v ovlivnění svalového napětí fyzickým výkonem. Při změněné délce klik může nastat za 

stejného vyvíjeného výkonu i změna tepové frekvence, jak to například potvrzuje studie 

McDaniela, což může ve výsledku ovlivňovat sledované parametry. (McDaniel et al., 

2002) Tento fenomén při měření opravdu nastal a byť došlo ke změně délky klik o 

pouhých 5mm, tepová frekvence se pohybovala u měřených probandů o 6-18 jednotek 

níže. Tento fakt může přispět k tomu, že tuhost svalu a jeho disipace energie nedosahují 

tak vysokých hodnot. Stejně tak může dojít při použití kratších klik ke zvýšení frekvence 

šlapání, jak to uvádí se svých publikacích Schmidt a Burke (Schmidt, 2007; Burke, 2002), 

která s sebou navíc může nést i změnu postavení v hlezenním kloubu – dle Konopky 

dojde v hlezenním kloubu u frekvenčnějšího šlapání k více flekčnímu postavení, resp. 

větší plantární flexi při šlapání ve všech úvratích pohybu (Konopka, 2000). Vzhledem 

k vysoké trénovanosti probandů bylo také nutné počítat se situací, že se parametry tuhost 

a disipace energie svalu nebudou při nastavené intenzitě zatížení zvyšovat, ale naopak 

snižovat, jak uvádí Šifta. (Šifta, 2015) I tento fenomén lze u více než poloviny měření 

pozorovat. Dále vyvstávala otázka, zda-li použít co největší rozptyl délky klik (např. 

20mm), nebo použít standartní délku (tedy 175mm) a u druhého měření nepatrně kratší 

(např. 170mm). Přiklonil jsem se k druhé variantě, vzhledem k tomu, že takto byla lépe 

simulována případná reálná situace, kdy jedinec přechází z délky klik, na kterou je zvyklý, 

na jinou, nepatrně vyšší či nižší. Podobně jsem se také rozhodl v případě sledování 

kadence šlapání, která v reálu také nebývá kontrolována, tedy nebyla kontrolována ani 

při měření. 

   Ve výsledcích měření nejdříve hodnotím jednotlivě každého probanda, následně jsou 

výsledky porovnávány. Tuhost i disipace energie (tedy parametr ukazující na viskozitu 

svalu) svalové tkáně se při použití dvou odlišných délek klik lišily. Hypotéza č. 1 se tedy 

potvrdila. Vzhledem ke změnám tuhosti i disipace energie lze tedy očekávat i změnu 
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svalového napětí.  

   Pokud konfrontujeme změny tuhosti svalu po výkonu za použití kratších 170mm klik a 

delších 175mm klik, pak se tuhost svalu výrazněji zvyšovala u kratších klik (bylo tomu 

tak u 62.5% probandů). Pokud porovnáváme změny disipace energie svalu, ukazující na 

jeho viskozitu, pak se disipace zvyšovala spíše u delších klik (u 62.5% probandů), 

přestože jinak tento parametr s tuhostí koreloval u 75% probandů (tedy zde docházelo 

k tomu, že v případě zvyšování tuhosti m. triceps surae u kratších klik docházelo i 

k zvyšování disipace energie tohoto svalu a obráceně). Hypotéza č.2 se tedy také potvrdila, 

tuhost svalu m. triceps surae se u kratších klik zvyšuje. U použití kratších klik by tedy 

mohla být větší náchylnost k tendinopatiím Achillovy šlachy. Je však nutné podotknout, 

že výsledné procento probandů, kteří takto reagovali, neukazuje nikterak zásadně na tento 

fenomén. Disipace energie svalu byla naměřena u kratších klik spíše nižší, tedy sval zde 

nejspíše pracoval s menší ztrátou energie. Do jaké míry jsou u 170mm klik výsledné 

hodnoty ovlivněny nižší tepovou frekvencí probandů při měření je z mého pohledu 

diskutabilní. Samotný fenomén snižování tuhosti po zátěži lze přisoudit vysoké 

trénovanosti jedinců, kteří jsou na nastavenou intenzitu při měření dobře adaptovaní. 

(Šifta, 2015) 

   Jak uvádí Schmidt a Burke, určit ideální délku klik není jednoduché a mohou se zde 

vyskytovat interindividuální rozdíly (Schmidt, 2007; Burke, 2002). Vztaženo na měření 

tuhosti a viskozity svalu, výsledky této práce pak toto tvrzení podtrhávají. Není vyloučeno, 

že někteří probandi reagují na kratší kliky zvýšením tuhosti/disipace energie svalu, jiní 

opačně, tedy snížením tuhosti/disipace energie, popř. kombinovaně.  

   Z naměřených hodnot lze předpokládat, že svaly mají tendenci zvyšovat své napětí 

spíše u kratších klik. Můžeme tak usoudit z vyšší míry tuhosti svalu po zátěži s kratšími 

klikami.  Aby bylo možné určit obecně platný závěr, jak velký vliv má změna délky klik 

na jízdním kole na svalové napětí, resp. aby bylo možné aplikovat tyto závěry v oblasti 

dalšího výzkumu ve zdravotnictví či sportovních vědách, bylo by nutné provést měření 

na větším počtu probandů. Stejně tak je nutné brát v úvahu interindividuální rozdíly. Jak 

velký vliv má tepová frekvence na změnu tuhosti svalu a jeho disipace energie je otázka 

hodná výzkumu. 
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8 ZÁVĚR 

   Tato diplomová práce je pojata jako pilotní studie, která má za cíl zhodnotit vliv změny 

délky klik při jízdě na kole na svalové napětí m. triceps surae. Tato práce nezkoumá čistý 

sportovní výkon, jak tomu je u jiných studií, které se zabývají minimálním energetickým 

výdejem, maximálním výkonem nebo nejoptimálnější kadencí šlapání. Aplikovatelnost 

této práce by měla být v oblasti zdravotnictví, neboť zkoumá změnu biomechanických 

vlastností jako např. tuhost svalu, která může mít vliv např. na vznik tendinopatií.  

   V teoretické části objasňuji základní biomechanické vlastnosti měkkých tkání a jejich 

strukturu, přiblížuji pojem svalové napětí a jeho řízení, je zde popsána myotonometrie, 

resp. myotonometr a jeho využití, dále zde shrnuji informace týkající se správné techniky 

šlapání na kole a informuji o studiích, které se zabývají změnou délky klik na jízdním 

kole. Teoretická část tak vytvořila kvalitní podklady pro stanovení hypotéz. 

   V druhé části práce jsem měřil, jakým způsobem se mění tuhost a viskozita svalu 

m.triceps surae, pokud se změní délka klik na jízdním kole. Měřeno bylo 8 probandů. 

Měření opravdu prokázalo, že pří jízdě na kole s jinou délkou klik dochází ke změně 

tuhosti i viskozity svalu m. triceps surae, čímž se potvrdila hypotéza č. 1. U 62.5% 

probandů (tedy u pěti z 8) došlo k výraznějšímu vzestupu tuhosti svalu při použití kratších 

klik. Potvrdila se tedy i hypotéza č. 2. U 62.5% probandů byl dále naměřen výraznější 

vzestup disipace energie svalu (tedy výraznější vzestup jeho viskozity) při použití delších 

klik. Lze předpokládat, že při použití kratších klik dojde k většímu vzestupu napětí svalu 

a to vzhledem k výraznějšímu vzestupu tuhosti svalu. Jinými slovy čím kratší klika, tím 

předpokládám výraznější vzestup svalového napětí. 

   K vytvoření obecně platného závěru, jak velký vliv má změna délky klik na jízdním 

kole na svalové napětí, by bylo nutné provést měření na větším počtu probandů. Je nutné 

brát také v potaz interindividuální rozdíly a velký vliv vnitřních (např. psychika, úroveň 

odpočatosti probanda) i zevních faktorů (teplota, hluk, světlo). 

   Otázkou zůstává, jak velký vliv má tepová frekvence na změnu tuhosti svalu a jeho 

disipace energie. Tato vzájemná vazba není objasněna a její zodpovězení by mohlo být 

přínosné v oblasti sportovní vědy. Aby se protokol speciální části této studie co nejvíce 

podobal reálným podmínkám, bylo by nutné zatížit probandy na mnohem delší časový 

úsek než na 10-20 minut. Hodnoty tuhosti i viskozity by pak mohly být odlišné. Další 

možností je zatížení probandů na úrovni jejich maximálního výkonu po dobu např. 30 
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minut, ovšem poté je nutné počítat s náročnějším náborem dobrovolníků, kteří by toto 

podstoupili (měření této studie probíhalo v zimních měsících, kdy probíhá objemová 

cyklistická příprava bez výrazných intenzivních tréninků). Pokud bychom chtěli vázat 

podobnou studii na rekreační cyklisty, kterých je větší množství, než těch, kteří závodí, 

doporučuji konfrontovat změnu biomechanických vlastností svalové tkáně na dolní 

končetině u rekreačních cyklistů se závodníky a to s měřením před a po delším fyzickém 

výkonu. Mohli bychom tak pozorovat rozdílnost reakce svalové tkáně, která je na 

charakter této fyzické činnosti díky pravidelnosti adaptovaná a té, která není. Takové 

výsledky jsou aplikovatelné například v oblasti prevence sportovních úrazů a poranění.  
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Příloha č. 1 – Vyjádření etické komise 

 

  



 

 

Příloha č. 2 – Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Vážený pane, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 

závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. 

Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, 

Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména 

ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve 

výzkumném projektu v rámci diplomové práce s názvem  „Vliv délky klik jízdního kola na 

změnu svalového napětí m. soleus a m. Gastrocnemius“. 

  Cílem sledování je porovnání účinku změny délky klik na jízdním kole na svalové napětí. 

Metodou měření svalového napětí je myotonometrie. Měření bude provádět Bc. Vojtěch 

Stránský jako diplomant a PhDr. Petr Šifta Ph.D. jako vedoucí diplomové práce. 

Myotonometrické měření bude probíhat na UK FTVS v předem smluvených termínech, 

proběhne 3x před samotným fyzickým výkonem a 3x po fyzickém výkonu na odrazové 

dolní končetině. Samotný fyzický výkon, jízda na silničním kole bezpečně upevněném na 

ergometru, bude trvat 15 minut a proběhne na úrovni 85% maximální tepové rezervy 

probanda. Celková doba měření zahrnující 3 měření před, 3 měření po fyzickém výkonu a 

samotný fyzický výkon nepřesáhne 30 minut. Takto bude zopakováno znovu o týden 

později s již změněnou délkou klik. Výsledky měření budou pak v diplomové práci 

porovnávány.  

  Myotonometrie je neinvazivní metoda měřící viskoelastické vlastnosti povrchově 

uložených měkkých tkání, přičemž  měřící hrot protlačuje měkké tkáně a v závislosti na 

síle a protlačení určí velikost napětí měkkých tkání, v našem případě napětí musculus 

gastrocnemius a m.soleus.    Měřící metoda je neinvazivní a bezbolestná. Projekt 

nepředstavuje pro účastníka rizika vyšší než běžná. 

  Proband podstupuje měření bez nároku na odměnu.  

  V maximální míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

  Osobní data nebudou zveřejněna. Data budou publikovaná a uchovaná v anonymní formě.  

Jméno a příjmení předkladatele projektu .......................... Podpis: ............................. 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení ....................... Podpis:........................ 

   Dnešního dne jsem byl odborným pracovníkem poučen o plánovaném měření. Prohlašuji 

a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím se 

svojí účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném 

čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se 

mé účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. 

Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas 

kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně 

informovat předkladatele projektu. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 
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