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Abstrakt
Název práce: Výskyt prvků reflexní lokomoce při přeběhu překážky

Cíle práce: Hlavním cílem práce bylo zjistit četnost výskytu reciproční inhibice (RI)
a zkříženého extenzorového reflexu (KI - kontralaterální inhibice) během přeběhu
překážky.

Metodika: Probandi byli testováni při přeběhu 3 překážek s upravenými vzdálenostmi,
které vycházely pro 110 m překážek. Výška překážek byla 0,99 m. Svalová aktivita byla
snímána pomocí povrchové elektromyografe a zároveň byl pořizován videozáznam.
Přeběh překážky byl rozdělen do jednotlivých částí, ze kterých se skládal jeden cyklus.
Získaná

data

byla

zpracována

v softwaru

Megawin

(rektifikace,

vyhlazení,

synchronizace s kamerou) a následně převedena do softwaru MATLAB. V MATLABU
se zprůměrovalo 9 cyklů pro každého probanda a takto upravený cyklus se následně
vyhodnocoval.

Výsledky: Větší četnost výskytu reflexů RI a KI se ukázala u skupiny s menšími
pohybovými zkušenostmi s přeběhem překážky. U skupiny, která byla složena ze
zkušenějších probandů, se výrazně častěji vyskytovala koaktivace svalových dvojic.

Klíčová slova:
překážky, biomechanika, sEMG, Reciproční inhibice, kontralaterální inhibice

Abstract
Title: The Appearance of the reflex locomotion elements in the hurdle clearance stride
Thesis Objective: The main objective of this thesis is to state the frequency of the
presence of reciprocal inhibition (RI) and cross extensor reflex (CI – contralateral
inhibition) during hurdle overrun.

Methods: The subjects were tested during running over three hurdles with modified
distances similar to the 110m hurdles. The height of the hurdles was set to 0,99 m. The
muscle activity was monitored by surface electromyography and video was recorded
simultaneously. The hurdle clearance was divided into particular phases which
altogether formed one cycle. Collected data was analyzed by the software Megawin
(rectification, smoothing, and synchronization with camera) and subsequently converted
into software MATLAB. Nine cycles of each subject were averaged. Such modified
cycle was evaluated consequently.

Results: Reflex locomotion (RI and CI) was presented more often in the group with less
experience with the hurdles. Co-activation of antagonist muscles was typical for the
group consisting of more experienced individuals, rather than RI and CI.
Key Words:
hurdles, biomechanics, sEMG, reciprocal inhibition, contralateral inhibition
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
ADD – adductor magnus
AP – akční potenciál
BF – biceps femoris
CNS – centrální nervová soustava
DK – dolní končetina
ECT – extracelulární tekutina
EMG – elektromyografie
GAM – gastrocnemius medialis
GM – gluteus maximus
GME – gluteus medius
ICT – intracelulární tekutina
KA – kinematický analýza
KI – kontralaterální inhibice
MJ – motorická jednotka
Od. – sval odrazové končetiny
PL – peroneus longus
RF – rectus femoris
RI – reciproční inhibice
sEMG – povrchová elektrmyografie
Švih. – sval švihové končetiny
TA – tibialis anterior
VL – vastus lateralis
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1. Úvod
Prací, které využívají metodu povrchové elektromyografie (sEMG), je mnoho. Ve
studiích, které tuto metodu používají pro pozorování a hodnocení pohybu, se autoři
zabývají převážně pohyby jako je běh, jízda na kole, či ji využívají při získávání dat
během dopadu nebo odrazu. Použití sEMG má také široké využití v lékařských oborech.
Já jsem využil tuto metodu k porovnávání funkce svalu během přeběhu překážky.
Vzhledem k tomu, že některé svaly, které hrají důležitou roli během přeběhu překážky,
jsou uloženy příliš hluboko, je nemožné je měřit s pomocí sEMG. Kineziologické
poznatky ohledně přeběhu překážky jsou velice skromné. Rozhodl jsem se tedy proto
vytvořit pilotní studii, která použije sEMG a videozáznam pro analýzu přeběhu
překážky. Pokud bych se snažil vytvořit určitý sled zapojování svalů během přeběhu,
musel bych mít k dispozici probandy, kteří dosahují vrcholové špičkové výkonnosti.
Takové probandy v dostatečném množství je velice složité v České republice sehnat.
Proto jsem zvolil možnost porovnávání dvou skupin překážkářů, kteří mají rozdílné
pohybové zkušenosti s přeběhem překážek. V atletických kruzích se poslední léta
hovoří o nutnosti učit překážky od začátku, tak aby se upevňoval tzv. střih. Jinak řečeno
přeběh překážky by se měl od malička učit tak, aby se tento střih stále více
automatizoval. Cílem didaktického procesu při osvojování techniky přeběhu překážky
je zautomatizování přeběhu. Pokud má být výuka správně směřována je nutné znát
procesy i na nervové úrovni. Proto jsem se rozhodl popsat výskyt reflexu při přeběhu
překážky
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2. Prostředí a přenos nervového signálu
Elektromyografie snímá elektrický potenciál na svalu, který vzniká při kontrakci. Aby
kontrakce vznikla, musí nejprve dojít informace z mozku do svalu. Tato informace se
šíří pomocí centrální nervové soustavy (CNS) až do periferie. Přenos informace je
umožněn díky neuronům, což jsou základní buňky centrálního nervového systému
(CNS). Věda, která se zabývá procesy v nervové soustavě, se nazývá neurofyziologie.
Nervový systém je hlavní systém, který se podílí s pomocí mozku na řízení lidského těla
a s tím souvisí i přenosová funkce. Langmaier (2009) uvádí jako základní
morfologickou jednotku CNS neuron a jako funkční jednotku reflexní oblouk.

2.1.

Neuron

Trojan (2003) považuje neuron za základní funkční a anatomickou jednotku nervové
soustavy. Pro Silbernagl, Despopoulose (2004) je neuron strukturální a funkční
jednotkou nervového systému a průměrně jich obsahuje lidské tělo 1010. S tím se
shoduje Ganong (2001) a udává, že u savců je mnoho druhů neuronů, ale většina je
podobná míšním motoneuronům. Na obr. 1. vidíme stavbu neuronu.
Obr. 1 Stavba neuronu (Ganong ,2001)

Základem každého neuronu je jádro. Neuron je schopen pomocí svých výběžků přijímat
a posílat signál dál. Přijímající (aferetní) výběžky se nazývají dendrity. Jsou to tedy
výběžky, které přijímají vstupní informace (Langmaier 2009). Všeobecně jich bývá více
než eferentních výběžků (axonů) a to okolo 5-7 (Ganong 2001). Vzruch, signál směrem
od těla (eference) neuronu, vede výběžek, který se nazývá axon. Axon vystupuje
z neuronu na axonovém hrbolku a je obalen myelinovou pochvou což je podle Ganong
(2001) lipoproteinový komplex tvořený mnoha vrstvami buněčné membrány
11

Schwannových buněk. Avšak všechny axony nejsou obaleny myelinovou pochvou
(u bezobratlovců). Pokud axon nemá myelinovou pochvu, vede vzruch výrazně
pomaleji oproti axonu s myelinovou pochvou. Myelinová pochva neobaluje axon v celé
délce, ale je přerušena Ranvierovými zářezy, které opět zrychlují přenos nervového
vzruchu. Axon se následně rozděluje do nervových zakončení, která přechází k dalším
neuronům, či synapsím. Langmaier (2009) rozděluje neurony do dvou základních
skupin: principální (projekční neurony), které propojují vzdálené oblasti nervového
systému a neurony lokálních okruhů (interneurony), které dosahují svými axony
v blízké oblasti.

2.2.

Synapse

Trojan (2003) definuje synapse jako funkční kontakty mezi membránou dvou buněk,
z nichž je alespoň jedna neurálního původu. Langmaier (2009) je zase označuje za
specializované mezibuněčné kontakty, které zprostředkovávají komunikaci (přenos
vzruchů) mezi jednotlivými buňkami. Silbernagl, Despopoulos (2004) popisují průběh
přenosu synapse následovně: v synapsích v nervové soustavě se jedná převážně
o chemický přenos, tedy při vzruchu je na presynaptické membráně elektrickým
signálem uvolňován z exocytárních vezikul (místo kde je uložen mediátor)
neurotransmiter (mediátor), který difunduje synaptickou štěrbinou (viz obr. 2.)
k postsynaptické membráně a tam znovu vyvolává elektrické změny. Vzhledem k tomu,
že postsynaptická membrána neuvolňuje žádný mediátor, je přenos pouze jednosměrný.
Samotný přenos mediátoru je možný díky receptorům na daný mediátor
v postsynaptické membráně.
Obr. 2 přenos na synapsích (Silbernagl a Despopoulos, 2004)
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Nervosvalová ploténka nebo-li motorická ploténka je specifická synapse, kterou tvoří
axony míšní motoneuronů se sarkolemou. Tento typ synapse je velmi podobný
chemickým synapsím v CNS a jejich mediátor je acetylcholin. Podle Langmaiera
(2009) se nemyelizované periferní úseky axonu větví na drobná telodendria a pomocí
nich se vytváří kontakty s vláknem kosterního svalu. Tentýž autor označuje prostor
mezi presynaptickým zakončením a svalem za primární synaptickou štěrbinu a prostor
vzniklý sekundární invaginací (vychlípnutí) postsynaptické membrány nazývá
sekundární synaptickou štěrbinou. Takto upravená synapse má významně větší
reciproční plochu. Podle Trojana (2003) probíhá přenos na ploténce následovně: při
příchodu vzruchu do ploténky je acetylcholinem přenesen signál pro vznik akčního
potenciálu v sarkolemě. Acetylcholin se uchytává na nikotinové receptory, které přímo
řídí a otevírají kanály pro Na+ a tím vznikne depolarizace nebo-li ploténkový potenciál.
Na obr 3. můžeme vidět schéma nervosvalové ploténky.
Obr. 3 Schéma nervosvalové ploténky (Trojan, 2003)
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2.3.

Vznik vzruchu

Jak již bylo zmíněno výše, přenos na synapsi je možný kvůli presynaptické,
postsynaptické membráně a mediátoru. Pokud je na axon přenesen vzruch, začne
uvolňovat mediátor. Trojan (2003) tento proces rozdělil do čtyř fází:
1) syntéza mediátoru v presynaptickém neuronu
2) skladování mediátoru v presynaptickém útvaru a jeho výdej do synaptické
štěrbiny
3) interakce mediátoru s receptorem presynaptické membrány
4) odstranění mediátoru ze synaptické štěrbiny
První tři body slouží k tomu, aby se chemicky řízené kanály otevřely a poslední pro
uzavření. Pokud se podíváme ještě hlouběji, je důležité, aby vzruch, který se přenáší na
vedoucí axon, dosáhl vyššího napětí než je klidový membránový potenciál. Tento
potenciál definuje Langmeir (2009) jako potenciál mezi povrchem a nitrem nervového
vlákna a je okolo -70 až – 90 mV (Silbernagl, Despopoulos 2004 uvádí -50 mV až -100
mV). Při klidu je záporný náboj na vnitřní straně membrány. Zdrojem potenciálu jsou
ionty K+, Na+, Cl+ Příčinu klidového potenciálu je podle Sillbernagl, Despopoulose
(2004) nerovnoměrné rozmístění iontů mezi intracelulární (ICT) a extracelulární (ECT)
tekutinou, dále uvádí, že v klidu je membrána pro Na+ a Ca2+ téměř nepropustná.
Naopak pro ionty K+ je buňka dobře propustná a z tohoto důvodu pronikají ionty K+
z ICT do ECT a tím udržují klidový potenciál. Pokud však je z axonu přenesen vzruch
(signál) vychýlí se membránový klidový potenciál z klidových hodnot směrem k méně
negativním hodnotám. Při vychýlení membránového klidového potenciálu začnou být
iontové kanály více propustné pro Na+ . Pokud bude vzruch natolik silný, aby překročil
tzv. prahovou hodnotu, podle Ganonga (2001) 15mV, vznikne podle Sillbernagl,
Despopoulose (2004) akční potenciál (AP). Nastane obrácení polarity membrány neboli tzv. depolarizace. Následkem toho se ještě více otevřenou iontové kanály pro Na+ a
začne tzv. depolarizační fáze, v jejímž důsledku se dosáhne pozitivních hodnot
potenciálu +20 mV až 30 +mV. V době kdy se dostane úroveň potenciálu na tuto
úroveň +20 -30 mV dochází k tzv. překmitu a začíná repolarizační fáze AP.
V této fázi se otevírají napěťově řízené kanály pro ionty K+ a tímto mechanizmem se
membránový potenciál ustálí na klidové hodnotě. Napěťově řízené kanály pro ionty
zvětšují vodivost pro K+ a tím může v návaznosti na tuto fázi podle Sillbernagl,
Despopoulose (2004) vzniknout tzv. hyperpolarizace. Tento celý proces se podle
14

Langmeiera (2009) nazývá jako akční potenciál a jeho celý průběh je znázorněn na
obr. 4.
Obr. 4 Fáze akčního potenciálu (Sillbernagl a Despopoulos, 2004)

Důležité je také připomenout, že AP se řídí zákonem “vše nebo nic“. To znamená, že
pokud přenesený vzruch je natolik silný, že potenciál dosáhne prahové hodnoty, objeví
se akční potenciál bez ohledu na to, jestli vzruch přesáhne prahovou hranici jen
nepatrně nebo značně.
Langmaier (2009) také upozorňuje na tzv. absolutní refrakterní fázi, která začíná
dosažením prahové hodnoty a končí opět na úrovni prahové hodnoty při repolarizaci.
Tato fáze se vyznačuje tím, že sodíkové kanály jsou v inaktivovaném stavu a nemohou
se otevřít dříve, než dojde k repolarizaci membrány a pravé kvůli tomuto důvodu je
membrána refrakterní (resistenční, odolná) jakékoliv stimulaci. Po repolarizaci a během
hyperpolarizace až dokonce hyperpolarizace je tzv. relativní refrakterní fáze, při níž
může dojít k vybavení nového akčního potenciálu ale pouze ve výjimečných případech,
podnět tedy musí být výrazně intenzivnější než běžný.

2.4.

Vedení vzruchu

Pokud vznikne akční potenciál, objeví se pouze v určitém úseku nervového vlákna. Jak
uvádí Trojan (2003) při depolarizaci membrány vzniká tzv. místní proud, který dráždí
sousední úsek axonu. Právě kvůli tomuto dráždění se aktivují napěťově řízené kanály
a membrána v tomto úseku se depolarizuje. Tento děj se neustále opakuje a tím se
15

vzruch přenáší dál po axonu. Vzruch se šíří podle uvedeného autora bez dekrementu,
tudíž jeho amplituda se nemění. Proud, který vzniká při depolarizaci membrány se šíří
oboustranně, nicméně kvůli již výše popsanému mechanismu refrakterní fáze se
depolarizace membrány může šířit pouze centrifugálně (jedním směrem). Takto probíhá
přenos vzruchu v nemyelizovaných vláknech.
U myelizováných vláken je přenos mnohem rychlejší. Důvodem rychlejšího přenosu je
místní proud, který dráždí až v nejbližším Ranvierově zářezu. Tento jev přináší
urychlení ze dvou důvodů: za prvé zářez je oblast bohatě osazena napěťovými řízenými
iontovými kanály oproti internodium a samozřejmě za druhé pokud vzruch přeskakuje
větší část nervu a celý proces akčního potenciálu se opakuje méněkrát, dochází pak ke
zrychlení přenosu. Důležité je také zmínit, že na rychlosti přenosu se také podílí průměr
nervového vlákna. Na obrázku 5. jsou znázorněny oba dva typy přenosu, s tím, že
Sillbernagl, Despopoulos (2004) první zmíněný nazývají kontinuální a druhý saltatorní.
Obr. 5 Typy vedení akčního potenciálu (Sillbernagl a Despopoulos, 2004)
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2.5.

Typy periferních nervových vláken u savců

Podle průměru vlákna, rychlosti vedení a dalších parametrů rozděluje Trojan (2003)
nervové vlákna u savců viz tabulka 1.
Tab. 1 typy nervových vláken v savčích nervech (Trojan, 2003)

2.6.

Svaly

Podle Trojana (2003) rozdělujeme svaly na tyto čtyři typy:
1. kosterní svalovina (příčně pruhované svaly)
2. hladká svalovina
3. srdeční svalovina
4. myoepitel
Vzhledem k předmětu této práce se budu dále zabývat pouze kosterní svalovinou.
2.6.1.

Struktura kosterního svalu

Základní jednotkou kosterního svalu (dále jen svalu) je svalové vlákno, což je jiné
označení pro svalovou buňku. Tato svalová vlákna se shlukují do větších
kontrahovatelných celků tzv. snopců či svazků vláken. Buněčná membrána svalové
buňky se nazývá sarkolema dále také podle Sillbernagla, Despopoulose (2004) svalová
buňka obsahuje cytoplazmu, která se u svalu nazývá sarkoplasma, více buněčných
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jader, sarkosomy (mitochondrie svalu), sarakoplazmické retikulum (endoplazmatické
retikulum). Samotné svalové vlákno (buňka) obsahuje několik set myofibril. Každá
myofibrila je rozčleněna do proužků tzv. Z- disky. Jeden úsek je asi 2 um dlouhý
a označuje se jako sarkomer. Sarkomera se považuje za funkční jednotku svalového
vlákna a je tedy ohraničena z obou stran Z-disky (Z linie),(viz obr. 6.).
Obr. 6 Struktura příčně pruhovaného svalového (kosterního) vlákna (Sillbernagl,
Despopoulose , 2004)

Sarkomera potažmo myofibrila se skládá ze dvou hlavních filament, které umožnují
samotnou kontrakci: aktinová a myozinová filamenta. Právě díky těmto dvou
filamentám nese kosterní svalstvo přívlastek pruhované, protože pod mikroskopem tyto
filamenty tvoří světlé a tmavé pruhy. Na každém středu Z-disku je fixováno asi 2000
aktinových filament sarkomery, z toho polovina vyčnívá do sousední sarkomery
(Sillbernagl a Despopoulos, 2004). Trojan (2003) udává počet zapojených sarkomer
sériově ve vlákně až na hodnotu 20 000. U Z-disku se aktinové filamenty nepřekrývají
s myozinovými (proužek, pás I). Oblast, kde se filamenty překrývají, se nazývá proužek
(pás) A. Naopak zóna, kde se nachází pouze myozinové filamenty, se nazývá H-zóna
a následně ve středu sarkomery se tvoří M-disk viz obr. 7.
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Obr. 7 Struktura sarkomery. Aktinového a myoziového filamentu (Sillbernagl
a Despopoulos, 2004).

Myozinové filamentum tvoří svazek asi 300 dimerických molekul myozinu II
(Sillbernagl, Despopoulos, 2004). Každá z nich má dvě globulární hlavy s ohebným
krčkem. Tyto hlavy mají na sobě vazebné místo pro aktin. Díky pohyblivosti krčku
a vazebnému místu pro aktin je myofibrila schopná samotné kontrakce.
Aktinové filamenty se skládají z globulární bílkovinné molekuly, která se nazývá aktin.
Jak je vidět na obrázku 7. dva řetězce těchto molekul tvoří šroubovici, která vytváří
aktinové filamentum. Dle Sillbernagla, Despopoulose (2004) přiléhá k aktinovému
filamentu tropomyozin svými konci molekul. A zhruba na každých 40nm je připojena
jedna molekula troponinu. Troponin podle uvedených autorů se skládá ze tří
podjednotek, které mají následující funkci:
-

TN-C má na aminoskupinovém konci dvě regulační vazební místa pro Ca2+

-

TN-I zamezuje v klidu posuvu filament

-

TN-T vzájemně reaguje s TN-C, TN-I a aktinem.

Význam troponinu a Ca2+ bude popsán níže při popisu kontrakce svalu. Dále se podle
nových poznatků, jak uvádí Trojan (2003), objevuje v sarkomeře ještě jeden systém
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filamentu tzv. titin, který se podílí na stavební struktuře sarkomery a klidové tenzi
neaktivovaného svalu.
Na závěr struktury svalu musím ještě upřesnit dva pojmy: T- systém a sarkoplazmatické
retikulum. T-systém vzniká pomocí transverzálních tubulů, které se “vychlípávají“ ze
sarkolemy a míří přímo k myofibrilám a tím urychlují přenos signálu. Sarkoplazmatické
retikulum tvoři podle Sillbernagla, Despopoulose (2004) uzavřený prostor (cisterny),
bez spojení s intracelulární nebo extracelulárním prostorem, a který je uložen především
podél svalových fibril a jsou rezervoárem pro Ca2+.
2.6.2.

Průběh svalové kontrakce

Svalová vlákna jsou ovládána CNS pomocí motorneuronů, které vedou na
nervosvalovou ploténku. Pokud tedy je přiveden signál na nervosvalovou ploténku
a vznikne AP, v tu chvíli se podráždí všechna svalová vlákna, která daná ploténka
reguluje. Pokud je tedy přiveden signál na ploténku a v motorické ploténce
(nervosvalové ploténce) se uvolní acetylcholin, který funguje jako chemický transmiter,
dle Sillbernagla, Despopoulose (2004) vzniká ploténkový proud, který se šíří po
sarkolemě a aktivuje napěťově řízené kanály pro Na+ a tím umožní šíření AP po celé
délce sarkolemy. Samotné převedení AP na kontrakci se nazývá elektromechanické
spřažení. Díky T-systému proniká AP rychleji do vnitra svalové buňky, zde reaguje na
přítomnost AP sarkoplazmatické retikulum, které uvolní Ca2+ do cytosolu. Ca2+
následně nasytí vazební místo na tropinu pro Ca2+ a tím inhibuje troponinové funkce:
bránit přichycení myozinové hlavy na aktin. Pokud tedy Ca2+ pootočí troponin, uvolní
tak vazební místa pro myozin. Následně při rozštěpení molekuly ATP dle Ganonga
(2001) dochází ke kontrakci. Dle téhož autora při posunu tropinu je vždy odkryto sedm
vazebních míst pro myozin. Po pevném uchycení hlavy myozinu na aktin se hlava a krk
myozinu ohne a tím vznikne posun (zdvih) filament a poté se oddělí, jak ukazuje
obrázek 8. Tento děj se také podle Ganonga (2001) děje za hydrolýzy ATP. Dále tentýž
autor uvádí, že do popsaného cyklu se zapojuje mnoho hlav téměř současně a samotný
cyklus se opakuje, dokud přichází signál a vyvolá kontrakci. Při každém zdvihu se
sarkomera zkracuje asi o 10nm. Také uvádí tyto údaje: každé silné vlákno má až 500
myozinových hlav a každá z nich vykoná při rychlé kontrakci 5 cyklů za vteřinu.
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Obr. 8 Zahájení svalové kontrakce v kosterním svalu (Ganong, 2001)

Popis obrázku: na obrázku je znázorněno zahájení svalové kontrakce, kdy se Ca2+ naváže na troponin a
tím odsune tropomyozin, který tak uvolní vazební místo v aktinu pro myozin. Následně myozinová hlava
se naváže na aktin za hydrolýzy ATP.

Pokud se má cyklus zastavit musí se snížit hladina Ca2+. Za to odpovídají vápníkové
pumpy, které přečerpávají Ca2+ zpátky do sarkoplazmatického retikula. Tento děj závisí
na přítomnosti Mg2+ a předpokládá se (dle Trojana 2003), že přenos je v poměru 2 ionty
Ca2+ za 1 iont Mg2+. Jedná se o tzv. pumpu s primárním aktivním transportem, tudíž
k přenosu je nutná i 1 molekula ATP. Během samotného cyklu se také využívají hojně
různé receptory a čidla, která pomáhají regulovat samotný cyklus. Pro lepší přehlednost
přidávám tabulku pořadí dějů při kontrakci a relaxaci kosterního svalu (dle Ganonga
2001).
Tab. 2 pořadí děju při kontrakci a relaxaci kosterního svalu dle Ganonga 2001

Celý popis výše uvedené kontrakce popisuje kontrakci izotonickou, při níž se zkracuje
sval.
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2.6.3.

Mechanické vlastnosti svalu

Sumace stahů
Podráždění svalu je velice podobné podráždění nervu dle Ganonga (2001) s tím
rozdílem, že svalové vlákno je refrakterní pouze během vzestupné a části sestupné fáze
akčního potenciálu. Vzhledem k tomu, že kontraktilní mechanismus nemá refrakterní
fázi, dochází při dalším impulsu k další odpovědí kontraktilních elementů. Tyto
odpovědi (kontrakce) se sčítají s předešlou a celý tento jev se nazývá sumace stahů.
Podstatou tedy je, že přijde-li podnět k další kontrakci, ještě předtím než dojde
k relaxační fázi, tudíž předtím, než se sníží hladina Ca2+ aktivují se znova kontraktilní
mechanismy. Takto vzniklé záškuby splývají do jednoho spojitého stahu a ten má větší
tenzi, než jednotlivé záškuby. Výsledkem sumace stahů je tedy odpověď na nervové
impulsy, která se nazývá tetanický stah.
Ganong (2001) popisuje dva druhy tetanického stahu: úplný (hladký), při kterém
nedochází k relaxaci mezi podněty a neúplný (vlnitý), při němž se objevuje neúplná
relaxace mezi podněty. Sillbernagl, Despopoulose (2004) si pod pojmem tetanus
(tetanický stah) představují maximální kontrakci jedné motorické jednotky a tím
i vysvětlují schopnost regulovat sílu i při dodržení zákona “vše nebo nic“.
Schodišťový fenomén
Tento fenomén popisuje Ganong (2001) následovně:
“Dojde-li k podráždění kosterního svalu sérií maximálních podnětů o frekvenci, která
dosahuje frekvenci nutnou pro vyvolání tetanické kontrakce: stoupá zpočátku svalové
napětí při každém záškubu během několika stahů. Po několika stazích je dosažené
napětí, které následně zůstává i při dalších stazích. Tento fenomén se připisuje ke
zvětšení dostupnosti Ca2+ pro vazbu tropinem a není to tedy to samé jako sumace stahů
a tetanický stah.“
Pružnost svalu
Sval v klidové poloze je velice poddajný a pružný, k oddálení úponu od začátku svalu je
nutná mnohem menší síla než při nataženém svalu. Sillbernagl, Despopoulos (2004)
tvrdí, že síla nutná k oddálení úponu od začátku svalu exponenciálně roste při
nataženém svalu. Na zvětšení odporu se podílí, dle týž autorů, elastický odpor, který
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brání rozpojení jednotlivých sarkomer, podílí se na ní : pojivá tkáň, fascie hlavně však
pružné vlákno titanu. Již zmínění autoři roli titanu popisují jako „gumovou pružinu“,
která působí proti protaženému svalu a spoluurčuje rychlost zkracování svalu.
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3. Řízení motoriky
Řízení motoriky je složitý proces, na kterém se podílí celá CNS. Pod pojmem řízení
motoriky si můžeme představit regulaci. Tuto regulaci přestavuje Dylevský (2009)
následovně: Centrální nervová soustava je regulátor regulované soustavy (svalu).
K doplnění této dvojice funguje ještě zpětnovazební informační kanál (receptorový
a aferentní okruh). Rozdělení nebo-li rozřazení řízení motoriky je mnoho. Pro zaměření
této práci je vhodné rozdělení podle Langimaiera (2009), který řízení motoriky
rozděluje do šesti úrovní: periferní systém, spinální mícha, mozkový kmen, mozeček,
bazální ganglie a neokortex (obr. 9). Dále se budu zaobírat hlavně periferním systémem
a spinální míchou.
Obr. 9 Struktura řízení motoriky Langmeir (2009)
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3.1.

Motorická jednotka

Jak Latash (2008) poukazuje na to, že CNS neřídí každou svalovou buňku zvlášť, ale
využívá k tomu α-motoneuron. Těla α-motoneurony jsou uloženy v předních rozích
spinální míchy a jejich axony směřují ke svalovým vláknům. Axony se na konci
rozvětvují, takže každý axon inervuje větší či menší počet svalových vláken. Uskupení
α-motoneuronu a jeho inervovanými svalovými vlákny se nazývá motorická jednotka
(MJ).
Latahs (2008) popisuje funkční vlastnosti motorických jednotek podle dvou
charakteristik: rychlost kontrakce a unavitelností. Následně ukazuje kontrakci
(škubnutí) tří motorických jednotek, které jsou znázorněny na obr. 10
Obr. 10. Průběh silové odpovědi motorických jednotek během času (Latash, 2008)

Popisek obrázku: Na obrázku A vidíme rychlou kontrakci tři MJ a na obrázku B tetanickou kontrakci
těchto MJ. Rychlejší a silnější MJ (MU1) vykazuje během času větší pokles síly, zatímco pomalejší MJ
(MU3) nevykazuje únavu vůbec.

Na obr. 10 vidíme rozdílnou velikost síly a čas nutný k dosažení této síly, při kontrakci
(A) u jednotlivých motorických jednotek a při tetanické kontrakci (B). Podle této
charakteristiky rozděluje Latash (2008) tři druhy motorických jednotek: rychlá
unavitelná, rychlá odolná vůči únavě a pomalá. Zajímavé výsledky ukázaly Gutmanovy
experimenty, jak uvádí Velé (2006). V jednom z nich Gutman přerušil axony
motoneuronů inervující pomalá svalová vlákna a všil je do vláken zásobující rychlá
svalová vlákna. Po zahojení a regeneraci vláken se z rychlých svalových vláken stala
pomalé. Tento pokus poukazuje na fakt, že o typu svalových vláken rozhoduje druh
α-motoneuroů, která daná svalová vlákna inervuje. Latash (2008) připomíná, že ve
svalu se nachází všechny druhy motorických jednotek.
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3.1.1.

Hennemanův princip (velikostní princip)

Během volné kontrakce se motorické jednotky rekrutují podle velikostního principu.
Tento princip spočívá v tom, že nejprve se aktivují malé motorické jednotky ve svalu
a poté velké (Latahs, 2008). Petr, Štastný (2012) tento princip formulují podobně
akorát místo malých a velkých používají terminologii MJ s nízkým prahem dráždivosti
a MJ s vysokým prahem dráždivosti. Latash (2008) také dodává, že tento princip
funguje i inverzně, tedy pokud jsou např. při maximální volné kontrakci aktivované
velké motorické jednotky jako poslední, tak se také jako první deaktivují a menší
jednoty se deaktivují jako poslední.
Latash (2008) konstatuje, že velikost příspěvku MJ do celkové svalové síly závisí na
dvou faktorech: počtu aktivovaných MJ a frekvenci generování akčního potenciálu
α-motoneuronů (frekvence spalování). Pomocí těchto dvou veličin je schopna CNS
regulovat velikost síly dvěma způsoby. Pokud chce sval vyvinout maximální sílu, musí
dojít k zapojení největšího počtu MJ s maximální frekvencí spalování. Avšak pokud
sval chce dosáhnout jen určité úrovně síly, je možné využít kombinaci těchto dvou
faktorů, jak ukazuje obr. 11.
Obr. 11 Vztah mezi počtem aktivovaných MJ a frekvencí spalování Latash (2008)

Popisek obrázku: Obrázek ukazuje vztah mezi frekvenci spalování (Mean frequency of Firing) a počtem
aktivovaných MJ ( Number of activite MUs). Pokud zůstává síla konstantní a sníží se počet aktivovaných
MJ, zvýší se naopak frekvence spalování a naopak

MJ se podle Vařeky (2006) aktivují asynchronně. Díky asynchronní rekrutaci, kdy se
nezapojují všechny MJ najednou, ale postupně se střídají v aktivitě, může sval provádět
plynulou činnost. Tento princip rekrutace je podle Zatsiorského a Kramera (2014)
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běžný u většiny pohybu. Tytéž autoři však konstatují, že sportovci při použití
maximální síly či rychlostní síly vědomě používají synchronní rekrutaci MJ.

3.2.

Receptory

Důležitou roli, při řízení motoriky sehrávají receptory. Podle Enoky (2008) můžeme
hromadně charakterizovat receptory jako buňky, které jsou schopny přeměnit různé
druhy signálů/energie (např.: světelný, taktilní, mechanický, tlakový, teplotní) na
elektrochemický signál ve formě akčního potenciálu. Tentýž autor uvádí dvě rozdělení
receptorů:
a) podle umístění: interoceptory, proprioreceptory a exteroreceptory
b) dle funkce: mechanoreceptory, termoreceptory, chemoreceptory, nocicereptory
(receptory bolesti )
Za proprioreceptory se považují receptory uvnitř svalu, které mají za úkol aferenci.
Mezi tyto receptory patří hlavně svalové vřeténko a Golgiho šlachové tělísko.
Svalové vřeténko se dělí podle Velého (2006) na dva typy fazická a tonická. Dle
Dylevského, Ježka (2010) je svalové vřeténko několik milimetrů velký útvar, který je
uložen na přechodu svalu do šlachy paralelně se svalovými vlákny. Podle Ganong
(2003) je každé vřeténko složeno asi z 10 svalových vláken. Ta se nazývají intrafuzální
vlákna, ostatní svalová vlákna se terminologicky označují jako extrafuzální. Citlivost
vřetének lze regulovat pomocí γ - systému. Jeho hlavní funkcí je podávání informace
o natažení svalu. Dojde-li k příslušnému natažení, vyvolá svalové vřeténko kontrakci
daného svalu, aby se zkrátil.
Golgiho tělíska jsou uloženy v průběhu šlach a snímá tah svalu na šlachu. Pokud je tah
svalu příliš velký Golgiho tělíska zajistí, aby se sval uvolnil a facilitují antagonisty
svalu. Jejich funkce je opačná vůči svalovému vřeténku.

3.3.

Reflexy

Za funkční jednotku nervového systému se považuje reflexní oblouk. Podle Enoky
(2008) se každý reflexní oblouk skládá z aferentního neuronu, interneuronu
a eferentního neuronu (viz obr. 12). Langmaier (2009) rozděluje reflexní oblouk na pět
částí: receptor- aferentní dráha – centrum – eferentní dráha – efektor.
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Obr. 12 Tři funkční části reflexního oblouku (Enoka, 2008)

Popisek obrázku: Schéma třech funkční části reflexního oblouku. Aferentní neuron, Interneuron a
eferentní neuron.

Ganong (2003) uvádí takzvaný Bell-Magendicův zákon, který definuje, že z předních
rohů spinální míchy vychází eferentní dráhy a do zadních naopak přichází signály
z receptorů (affektor). Podle počtu synapsí dělíme reflexe na monosynaptické,
oligosynaptické a postsynaptické. Monosynaptické mají pouze jednu synapsi a jejich
latence je dle Latashe (2008) cca 0,5 - 1ms. Oligosynaptické mají dvě až tři synapse
a jejich latence je 0,5 ms (Latash, 2008). Postsynaptické mají více jak tři synapse
a jejich latence je větší než u mono a oligosynaptických reflexů.
3.3.1.

Příklady oligonosynaptických reflexů

Napínací reflex:
Jeho funkce je známá a spočívá v ochraně svalu při pasivním natažení. Pokud se sval
pasivně natáhne, automaticky se následně stáhne. Tento reflex využívá svalového
vřeténka jako receptoru. Na obr. 13 můžeme vidět záznam napínacího reflexu EMG, při
kterém se nečekaně natáhne m. biceps bráchii.
Obr. 13 Záznam napínacího reflexu u m. biceps bráchii Enoka (2008)

Popisek obrázku: na části a je proband, u kterého je udržována slabá kontrakce bicepsu brachii. Náhle se
probandův loket natáhne rychlostí 90 °/s po dobu 0,6s. V části b je zobrazena odpověď bicepsu brachii po
natáhnutí. Odpověď je zaznamenána pomocí EMG.
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Enoka (2008) celý reflex rozděluje na dvě složky M1 a M2. M1 vzniká pomocí excitace
Ia afertní dráhy a je označováno jako krátká odpověď a má zhruba zpoždění 30ms. M2
naopak označuje jako delší odpověď a ta je vyvolána motorickou kůrou v mozku.
Zpoždění má 50-60 ms. Podle téhož autora se napínací reflex objevuje u lidí během
stání, chození, běhaní a skákání.
Reciproční inhibice:
Podstata reflexu spočívá v tlumení aktivit antagonistů, které působí proti pohybu
agonisty. Langmaier (2009) uvádí, že pokladem pro reciproční inhibici je divergence
aferentní dráhy ze svalového vřeténka, kde se část reflexního oblouku větví a vytváří
synapse s inhibičními interneurony Ia, které jsou zapojeny do α-motoneuronů
antagonistů a tím tlumí jejich aktivitu, viz obr. 14. Enoka (2008) upozorňuje, že tento
reflex je nejvíce pozorován u svalu kotníku. Dále podotýká, že pokud je cílem pohybu
koaktivace agonistů a antagonistů, vliv inhibice během tohoto pohybu klesá. Naopak
vliv stoupá během posturální aktivity a reguluje flexory a extenzory kotníku během
chůze. Tento reflex také může být vyvolán kožními receptory. Floeter (2013) také
poukazuje na to, že by mělo být možné zlepšovat tento reflex a tím i práci svalu pomocí
motorického učení.
Obr. 14 Schéma reciproční inhibice Langmaier (2009)
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Rekurentní inhibice
Zároveň s α-motoneuronem z předního rohu míšního vychází kontralaterála, která je
zakončena jako excitační synapse na inhibičním interneuronu. Tyto tzv. Reshawovy
buňky podle Langmeiera (2009) vytváří inhibiční synapse na presynaptickém
motoneuronu a tím vytváří negativní zpětnovazební (rekurentní) systém. Zvyšuje-li se
aktivita α-motoneuronu a zároveň s tím se zvyšuje i aktivita rekurentního systému,
snižuje se aktivita presynaptického motoneuronu. Reshawovy buňky jsou spojeny i s Ia
inhibičními internerurony, tudíž zároveň při zvyšování aktivity rekuretního systému
dochází i k aktivaci antagonistů a naopak.
Zkřížený extenzorový reflex ( kontralaterální)
Tento reflex spojuje obraný reflex (flexorový) s posturálním reflexem u obraného
reflexu při bolestivém podnětu. Aferetní dráhy s nociceptory výrazně divergují a po
přepojení přes řadu interneuronů aktivují α-motoneurony flexorů. Při obraném reflexu
tedy tělo uhýbá od bolestivého signálu pomocí rychlé flexe, oddálení od bolestivého
signálu. Zároveň pomocí bohaté divergence aferentních drah u obraného flexoru
dochází i k tomu, že se signál přivede i na kontralaterální přední rohy míšní. Pokud
dojde k nociceptivnímu podnětu na pravé končetině, kde dojde k flexi, naopak na druhé
dojde k extenzi. Tento princip se podle Mourka (2012) praktikuje i při chůzi nebo běhu.
Tudíž pokud je noha v extenzi, v druhé dochází k flexi. Tak jak je to běžné při
uvedených pohybech.
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4. Využití povrchové elektromyografie ve sportovních vědách.
Povrchová elektromyografie (sEMG) se využívá ve více vědních oborech.
V následujících řádcích se pokusím přinést průřez studiemi, v kterých byla za účelem
získání dat použita metoda sEMG a zároveň jsou blízké sportovnímu odvětví:
Ovlivňování aktivity svalů dolních končetin během jízdy na kole změnou zátěže
a frekvence (Brian, Li, 2003)
V této studii si autoři dali za cíl zjistit vliv zatížení, frekvence a setrvačnosti na aktivitu
a timingů svalů při jízdě na kole. Pod pojmem timing si představuje Krobot, Kolářová
(2011) časovou souslednost náboru svalů, neboli kdy se sval aktivuje a deaktivuje.
K tomu použili metodu sEMG. Měřené svaly byly: biceps femoris (BF), rectus femoris
(RF), vastus lateralis (VL), tibialis anterior (TA), gluteux maximus (GM). K sEMG
byly použita kinematická analýza pomocí markérů. sEMG data byla shromažďována při
frekvenci 960 Hz a následně Raw signál prošel těmito úpravami: full wave retifikací
(všechny hodnoty se převrátí do pozitivních hodnot), vyhlazení za pomocí low pass
filtrace, čtvrtého řádu, a nulové zpoždění bylo filtrováno pomocí Butterworth filtru
o 7Hz a tím se vytvořila lineární obálka. Po vyhlazení dat byla vytvořena hromadná
křivka z pěti po sobě jdoucích cyklech. Hodnoty získané z sEMG byly převedeny na
procenta a to tak, že 100% byla maximální hodnota dosažena z sEMG při všech měření.
Důležité však bylo ujasnit si, kdy je sval aktivovaný a kdy vypnutý. Určit si tzv. onset
a offset. Původně volili hodnotu 10% z maxima pro každý sval zvlášť. Nicméně po
vizuálním pozorování uznali, že tato hodnota v tomto druhu rychlého měření (kadence
byla až 100 šlapání za sekundu) není vyhovující a proto zvolili 20%. Deluca (1997)
doporučuje jinou možnost stanovení onsetu a offsetu hodnoty takto: amplituda musí
přesáhnout průměrnou amplitudu signálu v klidové pozici svalu a to o dvě její
směrodatné odchylky podobu minimálně 20 ms. S autory se shoduje, že hodnotu je
nutné jasně vymezit před samotným vyhodnocováním. Obr. 15 ukazuje rozdíl mezi
hranicí on-offsetu již zmíněných hodnot. Dále autoři studie měřili tyto proměnné: dobu
aktivace svalu, maximální hodnotu křivky sEMG (počítána jako průměr všech
maximální hodnot změřených za každé měření pro každý sval. Timing maximální
hodnoty sEMG (úroveň šlapky, při které byla maximální hodnota dosažena při různých
měření).
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Obr. 15 – Úroveň aktivace a deaktivace svalu při měření EMG, osa x – procento z max.
úrovně aktivity svalu, osa y – úroveň šlapky v cyklu ve stupních. (Brian, Li, 2003)

Výsledky této studie dokazují, že pomocí sEMG je možné zjišťovat timing svalu
i u takto rychlých pohybů a také bylo potvrzeno, že některé ze zmíněných svalů při
změnách kadence a zatížení mění svůj timing. Tato studie je zajímavá hlavně pro
metodu určení onsetu a offsetu, dále také proto, že na tuto studii se odvolává
následující:
Změna v timingu svalové kontrakce a ekonomiky běhu s alternativními vzory
kroku během běhu ( Connick, Li, 2012)
V této studii se autoři pokoušeli zjistit vztah mezi vhodnou délkou (trváním) kroku
(vzorem korku) vzhledem k ekonomice běhu. Jejich probandi běželi 6x 5 minut na
běžícím páse rychlostí 13 km/h. 5 min. běželi ve své preferované frekvenci (délce)
kroku, která byla vypočtena z jejich prvního testování pomocí algoritmu vycházejícího
z kontaktu chodidla s běžícím pásem, pak následovaly úseky ± 4 a 8%. K dodržování
frekvence kroku byl použit metronom. Následně pak běželi jednou bez metronomu.
Ke zjištění ekonomiky běhu použili metodu sEMG, kdy měřili aktivitu svalu, onset
a offset za použití stejné metody jako Brian, Li, (2003).
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Obr. 16 Porovnání aktivace svalu GM (GAST) u preferované délky (trvání) kroku a ±4
a 8 délky.

Pozn. Šedá barva = aktivita svalu, černá barva = doba excentrické kontrakce
Dále se vzhledem k ekonomice běhu určovala doba excentrické kontrakce tzv.
ECConset a ECCoffset. Pro postup, jak zjistit excentrickou kontrakci se odvolávali na
další studii z cyklistiky, kterou vypracovali Connick, Li (2012). Nicméně tato studie
využívá poznatky ze dvou studií, aby mohla určit ECConset a ECCoffset. První studie
je od autorů Hawkinis a Hull (1990), která poskytuje regresní rovnici na zjištění délky
šlachy svalů na dolních končetinách. To je možné pouze pokud známe bod začátku
a úponu svalu a úhel, který jednotlivé klouby svírají. Tyto parametry ve studii
o ekonomice běhu daní autoři zjišťují pomocí nalepení markérů a následné kinematické
analýze, která je dále synchronizována a spojena se záznamem sEMG, tak jak učili
Jonhagen a kol (2009). Pomocí poznatků z těchto dvou studií byli schopni Connik a Li
provést svůj výzkum, jehož výsledkem bylo: pro běžce je ekonomicky nejvýhodnější
lehce kratší krok, oproti zjištění z prvního měření. Ekonomika běhu byla stahována ke
spotřebě kyslíku. A nebyly zjištěny významné změny v zapojení svalů ani v jejich
excentrických kontrakcích. Na obr. 16. můžeme vidět grafické zpracování GM v této
studii.
Změna svalové aktivity se zvyšováním rychlosti (Kyröläinen a kol. 2005)
Další možnost využití sEMG ukazuje tato studie, kde hlavními sledovanými parametry
jsou svalová aktivita a reakční síla, které jsou závislé na změně rychlosti běhu. Při
zpracovávaní hodnotili autoři maximální amplitudu signálu (vyhodnocuje se jako
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průměr z více maxim dosažení během cyklu) a průměrnou hodnotu amplitudy
v jednotlivých (sEMG) fází běhu. Normalizaci signálu provedli pomocí izometrické
maximální volné kontrakce (MVC). Pod pojmem normalizace signálu si Latash (2008)
představuje vztažení naměřených parametrů k předem stanovené referenční hodnotě.
Výsledky hovořili jasně. Všechny měřené svaly zvyšovaly svojí aktivitu se zvyšováním
rychlosti (P<0,05). Větší rozdíly byly vidět v preaktivační a brzdivé fázi. Důležitým
poznatkem z této studie je, že při velkých rychlostech dosahovali GM, BF, VL a GM
amplitudy z sEMG nad 100% vůči MVC. Tento fakt ukazuje, že MVC není vhodná
metoda pro normalizaci rychlých dynamických pohybů. Metody normalizace, nebo-li
metody stanovení referenční hodnoty, má více způsobů zjištění. Např. Krobot, Kolářová
(2011) uvádí tyto metody ke stanovení referenční hodnoty:
•
•
•
•

maximální volní kontrakce (MVC)
aktivační hodnota – průměrná hodnota klidové svalové aktivity plus její dvě
směrodatné odchylky
procentuální porovnání aktivity svalů testovaných bilaterálně
další možnosti – pro každý pohyb zvlášť průměrná nebo maximální hodnota
amplitudy svalové aktivity Konrad (2005)

Samozřejmě všechny tyto postupy jsou podrobovány kritice a vznikají i publikace,
v nichž se snaží dotyční autoři zjistit validitu a reliabilitu těchto metod. Různí autoři
zkoušejí nové metody a někteří se naopak dané metody snaží klasifikovat do určitých
skupin. Např. Kajee a kol. (2011) se pokusili zjistit nejvyšší validitu a reliabilitu mezi
třemi metodami získání referenční hodnoty. V této práci kladou důraz na normalizaci
vůči dynamickému pohybu (běhu). Tím také naznačují, že zvolení správné normalizační
metody záleží i na cíli projektu. Z této studie jako nejvhodnější metoda normalizace pro
běh vyplynula: záznam z letmého úseku na 20 m maximální rychlostí. Autoři se shodli
na tom, že tato metoda normalizace je lepší, než metoda maximální volné kontrakce
a než metoda delšího běhu při 70% maxima rychlosti. Ball a Scurr (2011) napsali studii
na podobné téma, avšak na jiné metod. V této studii kladou důraz na motivaci
jednotlivých probandů, domnívají se, že kvalita normalizační metody často vyplývá
z motivace probandů. Zajímavý článek také vydali Halaki a Ginn (2012), kteří
poukazují na skutečnost, že jsou možná i měření sEMG, u kterých se nemusí provádět
normalizace, a to například pokud chceme určit pouze timing zapojení svalů.
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Průměrná hodnota amplitudy EMG v joggingu (chůzi) a běhu v rozdílných
rychlostech Gazendam, HoF (2006)
Tato studie je podle názvu velice podobná té předešlé. Vyhodnocování probíhalo ze 14
svalů. Ze všech naměřených hodnot pro chůzi a běh se vytvořila jedna průměrná
amplituda (profil) na krokový cyklus. Rozdíl u většiny svalů byl minimální. Jedině
u flexorů a extenzorů kotníku byly změny výraznější. Tato studie je však zajímavá
proto, že popisuje místa umístění sEMG elektrod na kůži, které můžeme naleznout
v tabulce 3. Ve většině studií se autoři pouze odvolávají na nalepování elektrod podle
jednotlivých programů. Existují však i svaly, které jsou sporné a nepanuje v umístění
elektrod na jejich měření shoda např. adduktory kyčle. O nich napsal studii Lovell
a kol.(2012), kteří popisují, jak dané svaly správně lokalizovat a nalepit na ně
elektrody. Nicméně k tomuto postupu používali ultrazvuk, což není v terénním měření
možné.
Tab. 3 Umístění elektrod s EMG dle Gazendam, Hof (2007)

Pozn. : PD = délka umístění elektrody z proximálního směru
Efekt motorického učení na reciproční inhibici Floeter a kol (2013).
Tato studie se sice zaobírala spíše motorickým učením, ale hledala i vliv reciproční
inhibice na motorické učení. Elektrody sEMG byly umístěny na flexoru a extenzoru
zápěstí. Zápěstí bylo obklopeno dvěma svislými deskami. Uvnitř bylo manipulační
zařízení, které bylo spojeno se střídavým motorem, který poskytoval stálý odpor
k pohybu zápěstí, a tím bylo dosaženo plynulého pohybu zápěstí. Cílem probandů bylo
hýbat kurzorem na obrazovce počítače a trefovat cíl. Samotná reciproční inhibice se
měřila pomocí stimulu mediálního nervu v loketní části. Tento nerv inervuje flexory
zápěstí. Tedy proband pohyboval kurzorem a v daný okamžik byl stimulován
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(elektrický impuls) jeho mediální nerv. Tento nerv byl stimulován po dobu 1 ms a to na
úroveň1,1 krát větší, než byl treshold (který byl znám z pilotní studie) flexorů zápěstí.
Reakce extenzorů zápěstí byla sledována v 22 ms okně cca 25 ms od stimulu. Toto
zpoždění měl, ale každý proband jiné. Vyhodnocovala se plocha extenzoru v okně 22
ms a porovnávala se s tou samou plochou bez stimulu. Probandi prováděli cvičení
denně cca 15 minut. Výsledkem bylo, že reciproční inhibice se významně zvýšila
(plocha v 22 ms) během prvního a poslední měření. U každého probanda se snažili
zjistit reciproční inhibici pomocí výpočtu plochy sEMG amplitudy v určitém úseku. Na
Obr. 17 je zobrazen záznam jednoho z probandů .
Obr. 17 Porovnání aktivity extenzorů zápěstí (ECR) s a bez stimulu flexorů zápěstí.
Jedná se o průměr ze 48 měření Floeter a kol (2013).
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5. Biomechanické aspekty techniky přeběhu překážky
5.1.

Všeobecné zásady překážkového běhu z biomechanického
pohledu

Čoh (2002) považuje překážkový běh z pohledu biomechanického za kombinaci
cyklické sprintu s acyklickým překonáváním deseti překážek. Podle Baumanna (1986)
znamená z mechanického pohledu každý přeběh překážky vychýlení dráhy těžiště
směrem nahoru. Přitom se ztrácí jak odrazem před překážkou, tak při dokroku
horizontální rychlost. Čoh (2002) říká, že při efektivním překonávání překážek musí
dojít k co nejmenší ztrátě horizontální rychlosti a to záleží nejvíc na těchto faktorech:
odraz, trajektorie těžiště a přistání po překonání překážky. Pro efektivní překonávání
překážky je tedy důležitý bod odrazu a bod přistání. Čoh (2002) uvádí pro správnou
trajektorii těžiště tři hlavní důvody: místo odrazu před překážkou, úhel odrazu a místo
dokroku za překážkou, tyto tři důvody ovlivňují dráhu těžiště a čas letu, který musí být
co nejkratší.

5.2.

Délka kroku mezi překážkami i přes překážku /letová fáze

Na krátkých překážkových tratích jsou podle Baumanna (1986) tři kroky mezi
překážkami (u 400 m př. 15-17 kroků u žen a 13-15 u mužů (Tepper, E., 1992) a dvě
fáze překážkového kroku (odraz do překážky a dokrok za překážkou). První krok za
překážkou je nejkratší, druhý je nejdelší a třetí by měl být delší než první, ale o něco
zkrácen než druhý kvůli přípravě pro odraz. Odraz je prováděn přibližně 2,10 m od
překážky u mužů a 2,03 m u žen. Dokrok za překážkou je u žen prováděn 1,11 m za
překážkou a u mužů 1,53 m. Samozřejmě u mužů jsou častější výkyvy kvůli výšce
překážek a výšce atleta, a proto jsou všechny tyto hodnoty pouze orientační. Délka
překážkového kroku je Ulrichem (1995) definována jako poslední kontakt s podložkou
odrazové nohy až do prvního kontaktu švihové nohy s podložkou za překážkou. Je
závislá na tělesné výšce atleta. U mužů bývá celková délka kroku okolo 340 - 370 cm
a 300 - 325 cm u žen. Čas, který je potřebný k překonání překážky, je podle Ulricha
(1995) časový úsek od posledního kontaktu při odrazu se zemí, spojený s letovou fází
a ukončený dotekem švihové nohy s podložkou, u mužů na 110 m trati je to 0,28 0,35s Oproti tomu Čoh (2011) uvádí hodnotu 0,4 s.
Jak už bylo řečeno, překonání překážky je mechanicky viděno jako odklon dráhy těžiště
směrem vzhůru, přičemž dráha těžiště je určena už během odrazu, při letu je neměnná
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a má tvar paraboly. Velkou roli hraje ztráta horizontální rychlosti, podle které se určuje
i efektivita přeběhu. Dále se efektivita posuzuje podle schopnosti navázat na přechod
přes překážku během mezi překážkami. Letová fáze je tedy ovlivněna podle Ulricha
(1995) těmito dovednostmi:
1) účelným místem odrazu před překážkou (60% z celého kroku)
2) provedením krátkodobého odrazu (kontakt s podložkou) směrem dopředu a nahoru
3) co nejvyšší rychlostí běhu
4) vysokou pozicí těžiště běhu v momentě odrazu
K poslední dovednosti patří i podporování odrazu pomocí protlačování boků a pánve
dopředu nahoru stejně jako vymrštění silně ohnuté švihové nohy. Odraz se podle
Ulricha (1995) netrefuje přímo do svislice těžiště, a tím vzniká nepatrný točivý impuls
kolem osy pánve, který způsobí rotaci těla okolo osy pánve.
Obr. 18 Biomechanické parametry celého kroku přes překážku - Čoh (2002)

Popis obrázku:
KSP - vzdálenost změny těžiště při odrazu
L1 - vzdálenost místa odrazu od překážky
L2 - vzdálenost místa dokroku za překážkou
X0 - vzdálenost těžiště při brzdné fázi odrazu před překážkou
X1 - vzdálenost těžiště při akcelerační fázi odrazu před překážkou
W2 - vzdálenost těžiště od akcelerační fáze odrazu do brzdné fáze dokroku za překážkou
W3 - vzdálenost těžiště od místa opory při dokroku za překážkou
W4 - vzdálenost těžiště na konci akcelerační fáze dokroku za překážkou a místem dokroku za překážkou
H - momentální výška těžiště
0,12 s - doba trvání opory při odrazu do překážky
0,4 s - doba trvání letové fáze
0,10 s - doba trvání opory při dokroku za překážkou
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5.3.

Rychlost a síla odrazu

Podle Baumanna (1986) je v průběhu každé odrazové fáze síla odrazu úměrná reakční
síle, která vznikne na podkladu (dráze), na kterou působí chodidlo atleta. Čoh (2002),
který prováděl výzkum na mužských probandech slovinské reprezentace, kde průměrný
věk dosahoval 23,5 let, výška 184,72 cm, váha 80,4 kg a nejlepší výsledek byl čas na
trati 110 m př. 13,90, rozděluje dobu opory při odrazu na brzdnou a propulzní fázi,
nebo-li amortizační a akcelerační. Čoh (2002) uvádí, že při odrazu horizontální rychlost
těžiště klesá v amortizační fázi o 0,41 m/s, zatímco vertikální rychlost v propulzní fázi
stoupá na 2,53 m/s. Čoh (2002) tedy definuje podmínku pro přenesení těžiště, zvětšením
vertikální síly. Změny vztahu mezi vertikální rychlostí a horizontální rychlostí jsou
spojeny s dynamickými parametry odrazu.

Obr. 19 Průběh sil při odrazu do překážky – Čoh (2002)

Pozn.: Peak vertical force – maximum vertikální síly
Peak horizontál force - maximum horizontální síly
Braking phase - brzdná fáze
Propulsion phase – propulzní fáze
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V amortizační fázi odrazu překážkáři u Čoha (2002, 2012) vyvinuli průměrně
maximální brzdnou horizontální sílu – 1717 N a maximální vertikální sílu 3593 N, což
představuje přibližně 4 a půl násobek tíhy probandů. Tyto hodnoty sil jsou takzvaná
maxima sil, která působí na atleta. Průběh obou dvou sil má vzestupnou a sestupnou
tendenci, i když ve velmi krátkém čase (0,13 s). Z Čohova výzkumu tedy vyplývá, že
redukce rychlosti těžiště v amortizační fázi je způsobována horizontálním vektorem
reakční síly, který působí na podložku a působí v opačném směru, než je pohyb
překážkáře (obrázek 19, graf závislosti síly na čase.) Celkový čas kontaktu chodidla se
zemí byl u Čoha (2002) 0,139 s, s tím že brzdná fáze trvala 59% a propulzní fáze 41%
doby doteku. Ulrich (1995) uvádí dobu trvání oporové fáze (čas kontaktu chodidla se
zemí) u špičkových překážkářů v rozmezí 0,11-0,13 s.
Obr. 20 Průběh horizontální síly (Fx) a vertikální síly (Fz) na dvou probandech Baumann (1986)

Baumann (1986) došel ve svém výzkumu k podobným závěrům jako Čoh, který vyjádřil
poměrně jednoduchou podmínku pro zpomalení či zrychlení těžiště, a to jestli je
horizontální síla Fx < 0 dochází k redukci rychlosti těžiště, jestli naopak je Fx >0
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dochází ke zrychlení těžiště. Svoje měření prováděl na dvou německých závodnících
a hodnoty jejich horizontální a vertikální síly jsou ukázány na obrázku 19 (graf
závislosti horizontální síly Fx na čase). Na obrázku 20 je zobrazen graf závislosti
vertikální síly Fz, z kterého je patrné, že měření Baumanna (1986) potvrzuje měření
Čoha (2002).
Obr. 21 Biomechanické parametry oporové fáze při odrazu do překážky- podle Čoha
(2002)

60,8° - úhel dokroku
71,03° - úhel odrazu
1,31 ° a 16,1 ° - úhel zdvihu těžiště

Čoh (2002) ukazuje na svém výkonnostně nejlepším probandovi úhel dokroku (který
tvoří spojnice mezi pánví a místem dopadu a podložkou při přípravě na odraz do
překážek), který činí 60,8°, vertikální rychlost je 0,05 m/s a horizontální rychlost 8,25
m/s a výsledná rychlost těžiště je taktéž 8,25 m/s. Při odrazu je odrazový úhel (úhel,
který svírá spojnice mezi pánví a bodem opory k podložce) 71,03°, což odpovídá
správnému provedení odrazu podle Milerové (2002), která uvádí teoretický ideální úhel
odrazu 65-75°, naopak Ulrich (1995) uvádí maximální úhel odrazu až 85°.
Dále se u Čohova probanda změní výrazně vertikální rychlost na 2,26 m/s a horizontální
rychlost na 7,88 m/s, avšak výsledná rychlost těžiště je 8,20 m/s, takže výsledná
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rychlost těžiště se sníží o 0,05 m/s. Ale podle Ulricha (1995) je samozřejmě
nejdůležitější snížení horizontální rychlosti, které u nejlepších překážkářů bývá od 1,5 10%, což Čohův proband splňuje a tím ukazuje, že byl vhodný příklad pro přiblížení
biomechanických zákonitostí přeběhu přes překážku na trati 110 m př.. Obrázek 21
zobrazuje Čohova probanda a jeho oporovou fázi při odrazu.

5.4.

Dokrok za překážkou

Tímto úkonem se dokončuje přechod přes překážku a je podle Milerové (2002) součástí
prvního kroku mezi překážkami. Čoh (2002) upozorňuje, že pro efektivní techniku
překonání překážky je dokrok za překážkou stejně důležitý jako odraz do překážky a
rozděluje dokrok stejně jako odraz na dvě fáze: amortizační (brzdící) a propulzní.
Baumann (1986) upozorňuje na to, že při dopadu za překážkou nastupují velké brzdící
síly, které působí relativně krátkou dobu, protože propulzní fáze začíná poměrně dříve
kvůli rychlému přemístění těžiště před reakční sílu, tedy svislý průmět těžiště se dostane
před bod opory. Ulrich (1995) uvádí požadavek na to, aby brzdná fáze dokroku za
překážkou byla co nejkratší, a aby byla přípravou na silový odraz pro sprint mezi
překážkami. Dále také považuje za optimální úhel dokroku za překážkou (úhel, který
svírá spojnice z pánve k místu opory a podložky) až 85°. Millerová (2002) u nejlepších
překážkářů udává hodnotu tohoto úhlu 90° a u žen 100°. Dále poukazuje na to, že
přetahová noha by měla být v nejvyšším bodě nejdříve při dopadu švihové nohy za
překážku. Většina autorů také uvádí, že samozřejmě dokrok za překážku by měl být
proveden co nejblíže k svislému průmětu těžiště. Čoh (2002) na svém probandu
s nejlepším časem naměřil úhel dokroku 78,90° a úhel odrazu do prvního kroku 57,50°.
Vertikální rychlost při amortizační fázi byla - 1,72 m/s, tedy záporná. Horizontální
rychlost byla 7,86 m/s . Na konci propulzní fáze dokroku za překážkou mělo již těžiště
horizontální rychlost 8,09 m/s a vertikální rychlost 1,31 m/s. Když tedy porovnáme
hodnoty horizontální rychlosti těžiště před odrazem do překážky (8,20 m/s) a po
dokroku za překážkou, je vidět rozdíl v horizontální rychlosti 0,11 m/s.
Doba opory při dokroku byla u Čohova probanda 0,115 s z toho 0,017 s (17,4%) trvala
brzdivá fáze a 0,098 s (82,6%) akcelerační. Horizontální síla u Čohova probanda
dosahovala maxima v amortizační fázi 881 N a maximum vertikální síly dosahovalo
hodnotu 2804 N. Z toho vyplývá, že překážkář působí velkou vertikální silou, a proto
musí správně umístit nohu při dokroku a mít ji plně propnutou. První oporová fáze za
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překážkou podle Čoha (2002) nezávisí jen na správné technice, ale i na připravenosti
svalového systému.
Obr. 22 Biomechanické parametry oporové fáze při dokroku za překážkou - Čoh (2002)

Pozn.: 78,90° - úhel dokroku za překážkou
57,50° - úhel odrazu
13,06° a 9,70° - úhly poklesu těžiště

Dokrok za překážkou je charakterizován krátkým elastickým stahem, který je
okamžitou odpovědí na excentrickou kontrakci při amortizační fázi. Dokrok za
překážkou je samozřejmě také ovlivněn výškou atleta. Kritériem efektivního vykonání
celého dokroku za překážkou je podle Čoha (2002) výška těžiště při brzdné fázi.
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6. Kineziologie sprintu a překážek
Běh při sprintu se značně liší od tzv. běžného běhu na dlouhé vzdálenosti. Během
sprintu chce člověk vyvinout co nejvyšší rychlost, což přináší rozdíly oproti běhu na
dlouhé vzdálenosti. Především z těchto hledisek: energetického, rozsahu pohybu, doby
opory, došlapu pouze na přední část chodidla atd. Běh mezi překážkami můžeme
považovat za sprinterský. Seagrave a kol. (2009) uvádí svoje rozdělení sprintu
v kontextu s rozvojem rychlosti, ve kterém klade důraz na neuro-fyziologický aspekt.
Seagrave a kol. (2009) rozděluje problematiku sprintu do 6 hlavních bodů (prvků)
“ohnisek“:
1. pozice těla
2. fáze doznění pohybu a složení končetiny (recovery mechanics)
3. přechodná fáze (transition mechanics)
4. příprava na dokrok (ground preparation mechanics)
5. oporová fáze (support phase dynamics)
6. práce paží
1. Pozice těla
Autor považuje tento bod za jeden z nejdůležitějších, protože, pokud není dodržena
správná pozice těla, ani prvky nemohou být provedeny zcela efektivně. Toto tvrzení
autor opírá o princip regulace kvality u cyklických pohybů, který zní: kvalita každé fáze
cyklického pohybu je určována kvalitou předcházející fáze. Důležité u toho principu je
si určit co to vlastně kvalita pohybu je. Autoři ji diskutují jako procento míry
perfektního provedení. Všeobecně se za nejdůležitější fázi při běhu považuje oporová
fáze. Pokud tedy chceme, aby atlet provedl co nejvíce kvalitní oporovou fázi, musí
k tomu předcházet i maximálně kvalitní příprava odrazu. Aby atlet dosáhl nejvyšší
kvality přípravné fáze na dokrok, musí mít také kvalitní přechodovou fázi a samozřejmě
kvalita přechodné fáze se odvíjí od kvality fáze doznění pohybu a složení končetiny.
Z toho důvodu autoři doporučují při vyučování techniky sprintu začínat právě touto fází.
Samotnou pozici těla dělí na tři parametry: stabilizace jádra, posturální držení (postural
repositioning ) s kontrolou a podélná podpora.
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Stabilizace jádra:
Za jádro, také často označované jako „Core“, daný autor považuje oblast pod hrudním
košem. Vznáší požadavek, aby tato oblast byla podepřena a zpevněna. Mezi hlavními
svaly podílejícími se na zpevnění coru jsou transversus abdominius, internal a external
obliques. Pod pojmem zpevnění si autor představuje udržení stálé polohy mezi pánví
a páteří a to ve všech třech rovinách. Tím by také měla být, stála vzdálenost mezi
processusem xiphoiduesem sterny a symfýzou pánve. Při splnění těchto podmínek
můžeme počítat s minimálními ztrátami v přenosu síly z dolních končetin do těžiště.
Posturální držení a kontrola:
Pod tímto pojmem si autor představuje nezbytnost udržování správného vztahu mezi
délkou a tenzí svalů, které se podílejí na práci v kloubech zahrnující core. Ideální
postavení pánve je podle autora neutrální, protože v tu chvíli je již zmínění stah nejlepší
pro flexory kyčle a také pro produkování síly stehna během složení. Taktéž podle autorů
toto postavení usnadňuje zahájení tzv. tří flexorové odpovědi (flexe v kotníku, koleni
a v kyčli).
Podélná podpora:
Autoři si pod tímto pojmem představují umístění ramen nad kyčlí, pokud je pánev
v poloze, která byla uvedená výše. Toto postavení ramen udržuje ideální vztah mezi
tenzí a délkou flexoru kyčle, který pak následně usnadňuje hromadění elastické energie,
produkci síly a tří flexorovou odpověď.
2. Fáze doznění pohybu a složení končetiny:
Fáze doznění pohybu:
Tato fáze začíná při odrazu a končí v době, kdy se stehno začne urychlovat pozitivním
směrem (tedy dopředu). Během této fáze má podle autorů sprintér za úkol redukovat
množství času ke složení dolní končetiny (DK) pomocí ideálního rozsahu pohybu
a přeprogramování nervového systému. Tohoto cíle je možné docílit správným držením
těla a naprogramováním nervového systému, tak aby při odeznívání odrazu docházelo
k dorzální flexi v kotníku a tím tak umožnit tří flexorovou odpověď. Autor při popisu
naprogramování nervového systému vycházel ze studie Mouchabahniho a kol., který
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měřil aktivitu holenních svalů u sprinterů různé výkonnosti. U rychlejších sprinterů
nastává dorzální fáze dříve již v momentu vertikály (těžiště nad oporou).
Fáze složení:
Ta začíná v okamžiku akcelerace stehna a jejím cílem je dosáhnout maximální
akcelerace stehna a to především proto, aby se redukoval čas nutný pro přenos
v optimálním rozsahu. Splnění cíle záleží hlavně na využití elastické energie z flexorů
kyčle a nízkém momentu setrvačnosti dolní končetiny a zároveň autor vznáší požadavek
na co největší hodnotu úhlového zrychlení v kolenním kloubu, čehož docílíme rychlou
flexí kolene. Toho vše je možné dosáhnout dorsální flexí v kotníku po odrazu. Dalším
znakem této fáze by měl být co nejmenší úhel mezi hamstringem a lýtkem při dokroku
druhé končetiny. Fáze končí při náhlém zpomalení stehna při optimální flexi v kyčli
(koleno švihové nohy je již téměř v rovině s pánví před tělem). Autoři podotýkají, že
zkrácení doby fáze doznění a složení je jediná příležitost, jak snížit dobu letu.
3. Přechodná fáze:
Přechodná fáze navazuje na fázi složení při zpomalení pohybu stehna, která nastává
zároveň s odrazem druhé DK. Stehno, které se náhle zpomalí nebo-li blokne, vytvoří
impuls za pomocí hmotnosti stehna, který je převeden do celého těla a tím sníží
hmotnost těla. Následkem toho síla (horizontální i vertikální), která je vytvořena při
odraze, má větší účinek, protože tělo je “lehčí“. Tento princip má velký význam pro
délku kroku. Přechodná fáze končí negativní akcelerací stehna (stehno klesá směrem
k zemi, extenze kyčle).
4. Příprava dopadu
Tato fáze začíná při negativní akceleraci stehna (směrem k zemi). Sprinteři, kteří
dosahují vysoké úrovně, nespoléhají pouze na gravitační sílu, ale aktivně stahují stehno
k zemi. K tomu využívají také aktivaci hýžďových svalů a dalších extenzorů kyčle,
které urychlují pohyb stehna směrem k zemi. I v této fázi by se sprinter měl snažit co
nejvíce snížit moment setrvačnosti. Pokud je koleno relaxované, nemá ani bérec (oblast
lýtkové a holenní kosti) vliv na moment setrvačnosti podle autorů. Při této fázi následně
dochází k napínání dolní končetiny, k tomu však dochází díky vlastní setrvačnosti bérce
a nikoliv vlastnímu úsilí. Během celé fáze je kotník držen v dorzální flexi. Těsné před
dokrokem se aktivují kokontrakcí svaly okolo kolene a připraví tak DK na dokrok.
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Cílem této fáze je minimalizovat brzdící fázi dokorku, tento cíl je splněn pomocí výše
popsaných mechanismů, které vyústí v okamžik dokroku, kdy je úhlová rychlost kyčle
maximální a tím dává chodidlu vysokou negativní rychlost (směrem pod těžnici). Díky
této rychlosti se chodidlo přiblíží co nejvíce ke svislici těžiště a tím se tedy minimalizují
brzdící síly při dokroku. Mělo by dojít k aktivnímu pohybu kotníku směrem k podložce
tak, aby následující fáze byla provedena opět co nejefektivněji. Tato fáze končí
dokrokem.
5. Oporová fáze
Oporová fáze začíná při dokroku a autoři ji dále dělí na další dvě fáze v anglickém
znění: frontside a backside, doslovný překlad není vhodný proto, využiji běžněji
používané označení těchto fází a to: brzdící (frontside) a propulzní (backside) fáze.
Během brzdící fáze je cílem sprintera dostat těžiště (svislici těžiště) před chodidlo v co
nejkratší době. Zároveň stehno pokračuje ve zrychlování v kyčelním kloubu. To je
zrychlováno podle autorů hlavně díky spolupráci hamstringů s hýžďovými svaly. Pokud
se urychlování neobjevuje, přisuzují autoři vinu špatné přípravě dopadu, nebo
nedostatečně připraveným svalům, které byly již zmíněny.
Propulzní fáze začíná v bodě, kdy těžiště je již za místem opory. Během této fáze se
protlačují boky vpřed i přesto, že neuro-biomechanicky to není zcela správné, ale
napomáhá to k vyhnutí se předčasnému začátku doznívající fáze. Jak podotýkají autoři
nejdůležitější je během obou dvou fází oporové fáze naakumulovaná elastická energie,
která je ale využita v propulzní fázi jen z 30%. Cílem propulzní fáze je zrychlit těžiště
opět na maximální rychlost, o kterou těžiště přišlo během brzdivé fáze. Fáze nejvíce
ovlivňuje celkový výkon a důležité je také poznamenat, že takto popsána platí pouze
pro sprint v maximální rychlosti, ne pro start z bloků.
6. Práce paží
Pro autory je nejdůležitější při práce paží extenze v rameni (pohyb paže vzad). Základní
držení paže při sprintu popisují autoři následovně: úhel v lokti “uvolněně“ 90 stupňů,
palce směřují směrem vzhůru, dlaně jsou uvolněné. Při samotném pohybu autoři
vyžadují aktivní extenzi v rameni. Tedy za tělem by mělo dojít k aktivní extenzi ramene
a následná flexe ramene (pohyb paže v před) by měla probíhat již za využití elastické
energie z velkého prsního svalu, předního deltového svalu a především dvojhlavého
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svalu paže. Pasivní flexi ramene lze poznat podle výšky prstů na ruce, které by měly
dosáhnout maximálně výšky ramene. Dále autoři upozorňují, že pokud bude zápěstí
koncipované jinak, než popisují, automaticky se vypne možnost využití elastické
energie akumulované ve dvojhlavém svalu pažním.
V české literatuře můžeme nalézt kineziology sprintu např. v Jebavý, Hojka, Kaplan
(2014), kde tito autoři rozdělují běh-sprint na následující hlavní fáze:
• Oporová fáze
Začíná při doteku oporové nohy s podložkou a končí s opuštěním podložky. Rozděluje
se na brzdnou a propulzní fázi. Cvičení zaměřená na tuto oporovou fázi mají za cíl
snížit co nejvíce brzdnou fázi a celkově snížit dobu oporové fáze. Na této fázi se podílí
většina svalů DK a výsledek této fáze je dán i reaktivně-silovými dispozicemi atleta.
• Fáze složení končetiny
Tato fáze začíná opuštěním podložky oporovou nohou a jejím cílem je co nejrychleji
skrčit končetinu. Při samotné flexi kolene by se měl zapojovat jak hlavní flexor kolene
HA, tak i pomocný jako je GA.
• Fáze přenosu
Fáze začíná v okamžiku maximálního ohnutí kolene a končí během maximálního ohybu
kyčle švihové končetiny. V této fázi je i důležitá koordinace s druhou oporovou
končetinou Při aktivním došlapu oporové končetiny je švihová končetina vedena
švihově vpřed. V této fázi se zapojují hlavně flexory kyčle.
• Fáze přípravy na dokrok
Za začátek této fáze je považován okamžik maximálního ohybu kyčle a zakončena je
okamžikem dokroku. Cílem této fáze u sprintu je produkce kinetické energie, která se
následně během opory využije k rychlejšímu a většímu impulsu síly při propulzní fázi
oporové fáze.
Další rozdělení je možné najít u Hamiltona a kol. (2012), kteří rozdělují běh na dvě fáze
a to: oporovou a letovou. Využití svalu při těchto fázích jsou popsány v obr. 23 a 24,
které jsou převzaty od Sachové (2014).
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Obr. 23 Anatomický rozbor letové fáze běžeckého kroku Hamilton a kol., (2012)

Obr. 24 Anatomický rozbor oporové fáze běžeckého kroku Hamilton a kol. (2012)

Odborné literatury ohledně kineziologie přeběhu překážek není mnoho. Jednu takovou
vydal Tittel (2003). Popsat přesnou kineziologii a podložit ji měřením je velice složité,
protože mnoho svalů, kterých se využívá při tomto pohybu, je uloženo hluboko.
Nicméně Tittel (2003) uvádí, že při přeběhu překážky hraje velkou roli souhra mezi
antagonistou a agonistou, dále velký význam má m. iliopsoas. V tab. 4 je přehled
zapojení agonistů a antagonistů podílejících se na přeběhu překážky podle Tittela
(2003), přejato od Sachové (2014).
Tab. 4 Přehled extenzorů a flexorů kloubů dolních končetin podílejících se na přeběhu
překážky Tittle (2003)
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7. Výzkumná část
7.1.

Cíle práce, úkoly a hypotézy

Hlavním cílem práce bylo zjištění četnosti výskytů reciproční inhibice (RI) a zkříženého
extenzorového reflexu (KI - kontralaterální inhibice) během přeběhu překážky. Při
výzkumu je využita metoda povrchové elektromyografie spojena s kvalitativní
kinematickou analýzou (KA).
Dílčí úkoly:
1) seznámit se a naučit se pracovat s sEMG přistrojem
2) provést samostatné terénní měření s pomocí sEMG ME6000a videozáznam
3) upravit a vyhodnotit záznam ze sEMG
4) statisticky vyhodnotit výsledky
7.1.1.

Výzkumné otázky

1. Objeví se u přeběhu překážky RI, KI, které budou pozorovatelné pomocí
sEMG?
2. Budou sEMG křivky u probandů z jedné skupiny podobné?
3. U které skupiny bude větší četnost výskytu prvků reflexu?
7.1.2.

Hypotézy

H1 - U probandů z 2. skupiny budou RI, KI lépe pozorovatelné než u skupiny 1.
H2 - U probandů z 2. skupiny budou sEMG křivky podobné, u 1. skupiny nikoliv
H3 - U všech probandů nebude možné určit RI,, KI.
H4 – U probandů z druhé skupiny bude vyšší četnost výskytu reflexů
¨
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7.2.

Metodika

7.2.1.

Základní charakteristika souboru

Měření probíhalo na 8 probandech. Probandi byli rozděleni do 2 skupin. V první
skupině se nacházeli aktivní sportovci, kteří mají absolvovaný základní nácvik
překážkového běhu. Základní nácvik překážkového běhu si můžeme charakterizovat
jako průpravu při studiu na FTVS anebo během tréninků atletiky v mladším a starším
žactvu. V druhé skupině se nacházejí pouze ti atleti, kteří mají zkušenosti s dlouholetým
tréninkem překážkového běhu. Všichni se věnovali této disciplíně/odvětví po celou
dobu své atletické kariery, i když ne vždy to pro ně byla hlavní disciplína (vícebojaři)
a i v době měření se stále aktivně věnovali atletice. V tabulce 5 můžeme najít základní
údaje o probandech.
Tab. 5 základní charakteristika probandů
Skupina 1

Výška

Váha

Věk

Proband č. 1

179

81

26

Proband č. 2

168

67

24

Proband č. 3

189,5

83

21

Proband č. 4

185

73

23

Průměr

180,38

76,00

23,50

SD

9,30

7,39

2,08

Skupina 2

Výška

Váha

Věk

Proband č. 5

172

61

26

Proband č. 6

186

77

21

Proband č. 7

183

81

24

Proband č. 8

179

70

24

Průměr

180,00

72,25

23,75

SD

6,06

8,77

2,06
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7.2.2.

Metoda získávání dat

Při měření byly použity dvě metody sEMG a KA pomocí video záznamu. Typ sEMG
byl použit ME6000 (technické parametry viz Tab. 6). Video bylo natáčeno digitální
kamerou: Sony a Cannon o frekvenci snímání 50 snímku za sekundu. Měření sEMG
probíhalo na 14 svalech z toho TA, GAM, BF, RF, GM byly na obou dolních
končetinách. Dále pak m. peroneus longus (PL), m. gluteus medius (GME) a m.
adductor magnus (ADD) byly měřeny na přetahové/odrazové DK.
Faktory, které ovlivňují naměřený signál, rozděluje Basmajian a De luca (1985) na
vnitřní a vnější. Těchto faktorů je mnoho, avšak všechny možnosti zkreslení signálu
byly během měření zredukovány. Mezi hlavní se řadí následující: umístění elektrod,
místa, kde jsme umisťovali (lepili) elektrody, byla vybrána podle softwaru Megawin.
Na obr 25. můžeme vidět příklad, jak vypadá grafické znázornění zapojení elektrod na
GAM.
Obr 25. Návod na umístění elektrod dle software Megawin (černá= referenční)

Dále byla kůže oholena a očištěna lihem. Vzdálenost mezi elektrodami byla 1 cm, na
doporučení Deluca (1997). Důležitá je také stabilita elektrody na kůži, která se může
měnit s pocením (podle Roy a kol., 2007). To bylo ošetřeno nalepením elektrod ve
správný čas. Jako poslední uvedu externí šum, který se dá zmenšit pomocí filtrů, které
budu popisovat dále při zpracování dat.
Během měření byly použity Ag/AgCL elektrody kruhového tvaru o průměru 5mm. Ty
byly umístěny 1 cm od sebe po směru svalových vláken. Samotný přístroj byl připevněn
pomocí pásu na bedrech probandů. Dráty z elektrod byly vedeny u všech probandů pod
elastickým oblečením a byly přichyceny tak, aby nevadily probandovi v pohybu. SEMG
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byl nastaven na snímání frekvence 1000 HZ. Zda byly všechny elektrody připojeny,
bylo možné zjistit/ zkontrolovat na obrazovce přístroje při začátku měření.
Měření se také nahrávalo na dvě videokamery. Tyto kamery bohužel nemohly být
klasicky synchronizovány s sEMG kvůli nefunkčnímu Tiggeru. Přistoupili jsme proto
k netradičnímu postupu, při kterém kamery snímaly zapínání sEMG a ze záznamu se
poté prováděla synchronizace s sEMG. Při spouštění sEMG nabíhá barový sloupec,
pokud dojde na konec je měření zahájeno. V tomto bodu byly kamery synchronizovány
s sEMG. Právě kvůli této netradiční metodě byly využity dvě kamery tak, aby při chybě
lidského faktoru bylo možné použít synchronizaci z druhé kamery. Základní nevýhodou
této nucené metody jsou dlouhé záznamy jak z kamer, tak z sEMG.
Tab. 6 Technické parametry ME6000 (převzaty od Paříka, 2014)

7.2.3.

Metodika výzkumu:

Výzkum byl prováděn během čtyř měření. Vždy po dvou probandech. První dva
probandi byli měřeni v tunelu na FTVS. Měření zbylých probandů probíhalo na
venkovní atletické dráze FTVS při teplotě 18-22 ºC, oblačno. Samotné měření trvalo
celkem cca 50 minut a mělo následující protokol.
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1. příchod probanda - převlečení se do sportovního oděvu
2. oholení míst pro umístění elektrod
3. rozklus 8-10 min
4. rozcvičení
5. nalepení elektrod
6. rozcvičení na překážkách
7. připojení elektrod k sEMG – obutí si treter
8. zkouška přeběhnutí překážek s sEMG – následná úprava, pokud byla nutná
9.

přeběh 3x 3 př. 110 m s juniorskou výškou pauze 2 minuty mezi přeběhy

Vzdálenost mezi překážkami na 110 m nebyla dodržována a byla přizpůsobována
probandům tak, aby byli schopni přeběhnout překážky na tříkrokovém rytmu. Tento
proces byl nutný hlavně u první skupiny. Probandi byli instruováni, aby kladli důraz na
rychlost přeběhu překážky a na rytmus, tak aby všechny překážky byly přeběhnuty co
nejpodobněji. Po každém doběhu se na displeji sEMG kontrovalo, zda se neodlepila
nějaká elektroda, popřípadě se nepřerušilo spojení mezi elektrodou a sEMG. Start byl
prováděn z polovysokého startu. Všechny tři přeběhy byly provedeny v tretrách.
7.2.4.

Zpracování dat

Získaná data byla uložena v paměti sEMG a videokamer. Následně byla nahrána do
počítače. sEMG data byly dále zpracována v Megawinu. Zde tzv. surový signal (Raw
signál) musel projít následujícíma úpravami, tak aby se z něj vytvořila tzv. lineární
obálka, která se vyhodnocuje. Samotný raw signál prošel nejprve offset korelací
základní křivky. Základní klidová křivka je posunuta od 0. Tudíž pokud sval nevydává
žádnou aktivitu, je jeho klidová hodnota posunuta od 0. Offsetová korelace ji vrátí na
původní hodnotu 0. Tuto operaci a další jsem prováděl v Megawinu. Po offsetové
korelaci byl signál vyfiltrován a to low pass filtrem o 400Hz a high pass filtrem o 10
Hz. Takto upravená data dále prošla rektifikací pomocí tzv. full wave rectification, jak
doporučuje De Luca (1997) a Pařík (2014). Což znamená převrácení negativních hodnot
do kladných. Vznikne tedy záznam pouze s kladnými hodnotami. Tento signál je dále
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upraven pomocí vyhlazení RMS smoothing (střední kvadratické hodnoty) s časovou
konstantou 20 ms, která je dostačující pro vyhodnocování aktivity svalu. Podle Krobota,
Kolářové (2011) vyhlazení spočívá v potlačení vysokofrekvenčních fluktuacích signálů
tak, že se jejich odchylka vyhladí. Takto upravený signál byl dále synchronizován
s videem. Všechny tyto úpravy probíhaly v programu Megawin. Následně byly takto
upravené signály importovány do programu MATLAB, kde došlo ke zprůměrování 9
cyklů. Cyklus byl definován od momentu vertikály před odrazem až po dokončení
přeběhu v době dokroku za překážkou s dotažení kolene přetahové nohy před tělo.
V MATLABU byl použit skript, který vyjmul cykly z celého signálu a následně je
zprůměroval. Toho bylo možné dosáhnout vytvořením časové osy v MATLABU a tím
mohlo dojít k porovnávání kurzorů z Megawinu s MATLABEM. Obrázek 26. je ukázka
z plochy a možnost určení hodnoty konce cyklu. Obrázek je vytvořen kvůli velikosti
pouze na jedné obrazovce, při samotném vyhodnocování byly využity dvě obrazovky.
Obr 26. Princip synchronizace Megawinu s MATLABEM, ukázka 8. probanda, GAM
pravé DK

Pozn: podtržená místa vyjadřují shodu mezi MATLABEM a Megawinem Time = osa x v matlabu, osa y
= microVolty
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Takto vybrané cykly signálu byly následně zprůměrovány. Na konci vznikne tedy jeden
cyklus. V MATLABu vznikne obrázek pro každý sval zvlášť. Do těchto obrázků byla
přirazena hodnota pro aktivaci a deaktivaci svalů, která bude zjištěna pomocí metody
překročení 20% prahu z maxima (maximální hodnota ve voltech získaná
z průměrovaného cyklu) stejně tak, jak doporučuje Staude (2001) či použil Pařík (2014)
a Hug a Dorel (2009). Maximum bylo určeno z hodnot v Megawinu u každého svalu.
Aby se sval považoval za aktivní, musí přesahovat danou hodnotu po 10ms De Luca
(1997).
Při takto upravených obrázcích, jak ukazuje obr. 27, byla vyhodnocována aktivita svalu
- byly určeny dvojice, které byly porovnávány navzájem. Dvojice byly vytvořeny
následovně: TA a GAM na obou DK, BF a RF na obou DK, BF a BF(pravá a levá DK),
RF a RF, GAM a GAM, TA TA, GM a GM. Ostatní měřené svaly byly hodnoceny
kvalitativně a to hlavně z pohledu funkčnosti k již zmíněním svalům. Tedy zda se jedná
o synergisty, nebo zda je aktivita svalů zvýšena během určité fáze přeběhu.
Obr. 27 GAM průměr 9 cyklů a jeho aktivační hodnota u probanda č. 7

Pozn.: Začátek = moment vertikály (začátek dorazové fáze) – začátek cyklu
Od= konec odrazové fáze
Lp = konec letové fáze před překážkou
Lz = konec letové fáze za překážkou
Konec = konec
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Zvyklostí je, že při hodnocení aktivace svalu se aktivita stahuje k určitému uzlu
techniky např. odrazu. Já jsem si určil čtyři fáze podle následujících kritérií:
Časové rozdělení cyklu přeběhu překážky:
•

přípravná a odrazová fáze = moment vertikály – odraz (opuštění podložky
odrazovou DK)

•

letová fáze před překážkou= odraz (konec odrazu) – do doby poklesu hlezenního
kloubu švihové DK za překážkou

•

letová fáze za překážkou = začátek poklesu hlezenního kloubu švihové DK –
první kontakt chodidla se zemí při dokroku

•

První oporová fáze za překážkou (dokorková fáze) = první kontakt chodidla se
zemí při dokroku – dotažení kolene přetahové DK před tělo

Při vyhodnocování se budu zabývat tím, zda dvojice svalů využívá princip RI či KI. RI
si definuji tak, že pokud agonista dosáhne vrcholu aktivity, jeho antagonista musí být
v sestupné části AP, anebo pod úrovní aktivace. Pokud předpokládám, že probíhá KI
mezi DK. Platí stejné pravidlo, jako v RI akorát se nejedná o agonistu a antagonistu ale
o sval na jedné a druhé DK. Dále je možné za tyto reflexi považovat i období, kdy
v jednom svalu probíhá sestupná fáze a u druhého vzestupná fáze AP.
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8. Výsledková část
Na začátku výsledkové části je uveden jako vzorový příklad, jak jsem vyhodnocoval
všechny probandy, proband č. 7. Slovní hodnocení jednotlivých grafů u každého
probanda jsou přiloženy jako přílohy.

8.1.

Proband č. 7.

Časové rozdělení cyklu:
•
•
•
•

Přípravná a odrazová fáze: 0 – 0,35 s
Letová fáze před překážkou 0,35 – 0,50 s
Letová fáze za překážkou 0,50 – 0,70 s
Dokroková fáze: 0, 70 – 0,85 s

Na obrázku 28 vidíme cyklus TA a GAM odrazové DK probanda č. 7. Zde si můžeme
povšimnout, že TA je po celou dobu cyklu aktivní. TA však snižuje svojí aktivitu
v době, kdy se zvedá aktivita GAM. Využití principu RI můžeme pozorovat během
odrazové a celé letové fáze. Aktivita TA se nepatrně zvýší v době dokroku (0,25 s),
i když aktivita GAM je na nejvyšší úrovni. To můžeme považovat za projev
ko-kontrakce, kdy svaly zpevňují hlezenní kloub kvůli očekávánému nárazu. Po odrazu
(od 0,4 s) pozorujeme snižování aktivity GAM a zvyšování aktivity TA. Aktivita TA
dosahuje nejvyšších hodnot mezi 0,5-0,55 s cyklu, kdy proband má již složenou nohu
pod hýžděmi a dochází k přetahu kolene přes překážku.
Obr. 28 Svalová aktivita TA a GAM odrazové DK probanda č.

V nejvyšším bodě aktivity TA je GAM neaktivní. Po překonání překážky kolenem
dochází ke snížení aktivity TA. V následující fázi, kdy se koleno (0,60 - 0,80 s)
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dotahuje před tělo a hlezenní kloub se připravuje na došlap, vzrůstá aktivita obou dvou
svalů. Můžeme se tedy domnívat, že se jedná o další ko-kontrakci, která má za cíl
připravit hlezenní kloub na naráz při došlapu přetahové DK . Avšak tato ko-kontrakce je
mnohem větší než ve fázi přípravy odrazu do překážky. Během obou přípravných fází si
můžeme povšimnout aktivace GAM před dokrokem. Podle průběhu cyklu je RI
využívána během celého cyklu kromě přípravy na dokrok přetahové DK .
Obr. 29 nám ukazuje porovnání BF a RF levé (přetahové) končetiny. Na začátku cyklu
(moment vertikály před odrazem) je RF maximálně aktivován (vzhledem k cyklu).
Jakmile se proband odrazí z pravé končetiny, dochází k poklesu aktivity RF, v tom
samém bodě se BF začíná aktivovat. Nejvyšší aktivace dosáhne v bodě dokroku (0,25 s)
z cyklu před překážkou. Během letové fáze před překážkou jsou oba dva svaly
deaktivovány. V letové fázi za překážkou se aktivuje RF v momentu, kdy dochází k
přeběhnutí přetahového kolena před tělo. V bodě, kdy se koleno dostává přímo před
tělo, začíná aktivita RF klesat a naopak se aktivuje BF. Princip RI můžeme pozorovat
pouze při odrazové fázi. Během dokroku dochází ke zvýšení aktivace obou svalů.
Aktivitu RF můžeme považovat využití tohoto svalu při přetahu. Aktivitu BF můžeme
považovat za preaktivaci před dokrokem přetahové nohy.
Obr. 29 Svalová aktivita RF a BF odrazové DK probanda č. 7

Obr. 30 ukazuje aktivitu GAM a TA švihové DK. Vrchol GAM švihové končetiny má
během cyklu dva vrcholy a to v momentu vertikály před odrazem a při dokroku za
překážkou. TA dosahuje vrcholu při odrazu do překážky, kdy švihová noha prudce
stoupá vzhůru. Asi 0,05 sekundy po začátku snížení aktivity GAM se TA začne
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zvyšovat. Ve vrcholu TA je GAM neaktivní. Dále TA začíná klesat během letové fáze
v okamžiku natahování končetiny.
Obr. 30 Svalová aktivita GAM a TA švihové DK probanda č. 7

Během letové fáze před překážkou a částečně za překážkou jsou oba dva svaly
neaktivní. V letové fáze za překážkou (0,55 s) se začíná aktivovat GAM, který následně
dosáhne svého druhého vrcholu na konci cyklu (dokrok za překážkou – přetahové
koleno před tělem). Při dokroku za překážkou (0,7 – 0,85 s na obr.29) dochází
k aktivaci i TA, která je však jen nepatrná. V bodě zlomu druhého vrcholu GAM začíná
aktivita tohoto svalu klesat a naopak TA pokračuje dále ve zvyšování své aktivity, od
konce letové fáze za překážkou (0,7 s). Princip RI je u těchto dvou svalů taktéž uplatněn
pouze při odrazové fázi.
RF švihové DK (viz obr. 31) je aktivní po celou dobu cyklu. Výkyvy v jeho aktivaci
jsou minimální. Pouze při dokroku za překážkou se výrazně zvyšuje jeho aktivita. BF
švihové DK má nejvyšší aktivitu v momentu vertikály, před odrazem, během odrazu,
ale při letu je neaktivní. Jeho aktivita se začíná zvyšovat až při stahování švihové DK za
překážkou (0,7 s). Následně se začíná zvyšovat i aktivita RF. Tyto dva svaly spolu při
dokroku spolupracují. Tato spolupráce se může odehrávat na úrovni: RF extenzor
kolene a BF jako pomocný extenzor kyčle

60

Obr. 31 Svalová aktivita RF a BF švihové DK probanda č. 7

Na obr. 32 je znázorněno srovnání aktivit obou TA. TA odrazové DK je aktivní po
celou dobu cyklu. Vrchol však nastane během letové fáze, což můžeme považovat za
znak zapojeni TA při dorzální flexi hlezenního kloubu při přetahu DK. Naopak TA
švihové DK je aktivní především během odrazové fáze při vzestupu aktivity TA švihové
DK (0,1 s) dochází k poklesu TA přetahové. Naopak při poklesu aktivity TA švihové
DK (0,35 s) dochází ke vzestupu aktivace TA přetahové DK. V době vrcholu TA
přetahové DK je TA švihové DK neaktivní. Po vrcholu TA přetahové DK dochází
k poklesu aktivity a naopak se začíná zvětšovat aktivita TA švihové DK. Ke konci
cyklu mají oba svaly vzestupnou tendenci aktivity. RI je zde jasně patrná během odrazu,
letové fáze a začátku dokroku za překážkou
Obr. 32 Svalová aktivita TA obou DK
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Na obr. 33 je zobrazeno porovnání GAM u obou končetin. Tyto dva svaly u probanda
pracují v jasném režimu, který využívá principu KI při odrazové fázi. V době, kdy
GAM švihové DK dosahuje vrcholu a začíná klesat, se aktivuje GAM přetahové DK.
Při vrcholu GAM přetahové DK dochází k deaktivaci GAM švihové DK.
Obr. 33 Svalová aktivita GAM obou DK probanda č. 7

Trošku se zpožděním (0,05s) se aktivuje GAM švihové DK po deaktivaci GAM
přetahové DK. Během letové fáze za překážkou se aktivuje (0,55 s) GAM švihové DK.
Druhého vrcholu GAM švihové DK dosahuje při dokroku (0,8 s), v této době má již
GAM odrazové DK vzestupnou tendenci aktivity. Tím se GAM odrazové DK
připravuje na dokrok přetahové DK za překážkou.
Porovnání RF odrazové a švihové DK je zobrazeno na obr. 34. RF švihové DK je
aktivní po celou dobu cyklu, naopak RF přetahové DK má sestupnou tendenci téměř po
celou dobu cyklu. Pouze při dokroku za překážkou se jeho aktivita zvyšuje. Nicméně
princip KI zde není moc pozorovatelný, pouze mezi 0,45 - 0,55 s, tedy v letové fázi při
zahájení střihu (švihová noha klesá směrem k zemi za překážku a přetahové koleno se
pohybuje přes frontální osu), kdy RF švihové DK má lehce vzestupnou tendenci aktivity
a naopak u odrazové DK se sval stává zcela neaktivním.
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Obr. 34 Svalová aktivita RF obou DK

Na obrázku 35 je zobrazeno porovnání BF švihové a odrazové DK. Největší aktivita BF
švihové DK nastává v momentu vertikály před odrazem. V době poklesu naopak začíná
být aktivní BF odrazové DK, který dosahuje vrcholu při odrazu. Během letové fáze jsou
oba svaly neaktivní, při dokroku se aktivita BF švihové DK začne zvyšovat o 0,1 s dříve
a dosahuje svého vrcholu při dokroku za překážkou. BF odrazové DK se zvyšuje od
okamžiku dotažení kolene před tělo až do konce cyklu. Princip KI je pozorován pouze
na začátku cyklu před překážkou.
Obr. 35 Svalová aktivita BF obou DK probanda č. 7

Obr. 36 zobrazuje aktivitu GAM a PL. PL se chová po celou dobu cyklu jako synergista
GAM a dosahují vrcholu ve stejném časovém okamžiku (0,25 s). Jak je vidět dále na
obrázku 36 PL nezvyšuje svoji aktivitu během letové fáze, tudíž se nezapojuje do
everze hlezenního kloubu.
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Obr. 36 Svalová aktivita GAM a PL odrazové (přetahové) DK probanda č. 7

GM a GME odrazové DK se u probanda také chovají jako synergisti s tím že GME
dosahuje vrcholu o 0,05 s dříve než GM. Avšak GME je aktivní po celou dobu cyklu,
jak je vidět na obr. 37. Změnu poklesu aktivity GME v 0,45 s cyklu můžeme zdůvodnit
aktivitou tohoto svalu při abdukci kyčle odrazové DK. GM odrazové DK je neaktivní
v letové fázi (0,5 – 0,7). Naopak GM švihové DK je aktivní po celou dobu a má dva
vrcholy aktivity. Během začátku letové fáze a při dokroku za překážkou. Aktivitu GM
švihové DK během letové fáze, je možné vysvětlit excentrickou kontrakcí, která brzdí
a chrání kyčel před nekontrolovanou flexí.
Obr. 37 Svalová aktivita GM, GME odrazové DK a GM švihové DK.
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Na obrázku 38. vidíme porovnání aktivity adduktoru vůči ostatním svalům odrazové
DK. Můžeme si povšimnout, že adduktor je aktivní po celou dobu cyklu a dosahuje
dvou vrcholů - během odrazu (0,25 s) a během letové fáze před překážkou (0,45 s).
V době skládání odrazové DK pod hýždě a abdukci kyčle. Při dokroku má již
synergistickou povahu s ostatními svaly.
Obr. 38 Svalová aktivita GAM, PL, BF, ADD odrazové DK probanda č. 7

Na obrázku 39. si můžeme povšimnout, že GAM, BF a GM odrazové DK pracují jako
synergisti během odrazu. Mají vrchol ve stejný moment (0,25 s) a následně jejich
aktivita klesá. Každému svalu však jinak strmě. Při dokroku se opět všem svalům
zvyšuje aktivita.
Obr. 39 Svalová Aktivita GAM, BF a GM odrazové DK probanda č. 7
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Na obrázku 40. Je zaznamenána svalová aktivita GAM,BF a GM. GAM a BF se chovají
jako synergisté, naopak GM švihové DK se chová při odrazu a v letové fázi jako
antagonista těchto dvou svalů. V dokrokové fázi již už jako synergista. Je zde možnost
využití excentrické kontrakce při švihu švihové DK. Tato kontrakce může fungovat jako
ochranný systém kyčle.
Obr 40. Svalová aktivita GAM, BF a GM švihové DK probanda č.7

Tab. 7 souhrn výskytu reflexů u probanda č. 7
Dvojice svalů

Výskyt

Fáze výskytu

Počet fází, kde se

TA, GAM

reflexu
RI

odrazová a celá letová fáze,

vyskytl reflex
3

RF, BF

RI

odrazová fáze

1

odrazová DK
TA, GAM

RI

odrazová fáze

1

švihová DK
RF, BF švihová

-

-

-

TA, TA

KI

odrazová fáze

1

GAM, GAM

KI

odrazová fáze

1

BF, BF

KI

odrazová fáze

1

RF, RF

KI

letová fáze za překážkou

1

odrazová DK

DK

celkový počet výskytu reflexů

9

celkový počet výskytu RI

5

celkový počet výskytu KI

4
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V Tab. 7 je celkový výskyt reflexů u proband č.7. Tímto principem jsem postupoval
u všech probandů a jejich výsledky jsou dále. V přílohách jim určeným jsou zobrazeny
grafy jednotlivých aktivit svalů.
8.1.1.

Souhrnné výsledky probanda č. 1

Probandovy celý cyklus trval 1,05 s a jeho výsledky jsou zaznamenány v příloze 3.
Souhrn výskytu reflexů je zobrazen v tabulce 8.
Tab. 8 souhrn výskytu reflexů u probanda č. 1
Dvojice svalů

Výskyt

Fáze výskytu

reflexu
TA, GAM

Počet fází, kde
se vyskytl reflex

RI

celý cyklus

4

RI

fáze odrazu a celá letová fáze

3

RI

fáze odrazu a letová fáze za

2

odrazová DK
RF, BF odrazová
DK
TA, GAM
švihová DK

překážkou

RF, BF švihová

RI

fáze odrazu a letová fáze za

2

DK
TA, TA

KI

překážkou
celý cyklus

4

GAM, GAM

KI

odrazová fáze, letová fáze

2

před překážkou
BF, BF

KI

fáze odrazu a celá letová fáze

3

RF, RF

KI

letová fáze

1

celkový počet výskytu reflexů

19

celkový počet výskytu RI

11

celkový počet výskytu KI

8

GM a GME odrazové DK pracují jako synergisté Pouze GME v letové fázi drží vyšší
úroveň aktivity po delší dobu. To můžeme považovat za znak zapojení GME při
abdukci kyčle. GM švihové DK pracuje jako antagonista během celého cyklu. GAM
a PL odrazové DK pracují jako synergisté po celý cyklus. Oba svaly mají dva vrcholy:
v 0,3 s a v 0,7 s. Druhý vrchol poukazuje, že při everzi hlezenního kloubu spolupracují
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PL a GAM. Adduktor se chová jako synergista GAM, PL a BF odrazové DK během
odrazové fáze a letové fáze před překážkou. V letové fázi za překážkou se zvyšuje jeho
aktivita a dosahuje druhého vrcholu (0,8 s), tedy během začátku dokrokové fáze. GM
a GAM odrazové DK pracují jako synergisti během odrazové fáze. BF pracuje jako
antagonista těchto dvou svalů během odrazové a letové fáze. Při dokroku pracují
všechny tři svaly odrazové DK jako synergisti. GAM, BF a GM švihové DK pracují
jako synergisti. Pouze začátek aktivity před dokrokvou fázi se liší. GAM začíná svojí
aktivitu zvyšovat v 0,6 s. BF a GM v 0,80 s.
8.1.2.

Souhrnné výsledky probanda č. 2

Probandovy celý cyklus trval 1,1 s a jeho výsledky jsou zaznamenány v příloze 4.
Souhrn výskytu reflexů je zobrazen v tabulce 9.
Tab. 9 souhrn výskytu reflexů u probanda č. 2
Dvojice svalů

Výskyt

Fáze výskytu

reflexu
TA, GAM

Počet fází, kde se
vyskytl reflex

RI

letová fáze nad překážkou

1

RI

letová fáze, dokrok ,

2

RI

odrazová fáze

1

RI

odrazová fáze, letová fáze

2

odrazová DK
RF, BF
odrazová DK
TA, GAM
švihová DK
RF, BF
švihová DK

před překážkou

TA, TA

KI

letová fáze nad překážkou

1

GAM, GAM

KI

odrazová fáze

1

BF, BF

KI

letová fáze před překážkou

1

RF, RF

KI

letová fáze před překážkou

1

celkový počet výskytu reflexů

10

celkový počet výskytu RI

6

celkový počet výskytu KI

4
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Hýžďové svaly se chovají při odrazové fázi jako synergisti. Během letové fáze má
zvýšenou aktivitu pouze GME a při dokroku se zvyšuje aktivita všech hýžďových svalů.
PL a GAM se chovají jako synergisté během odrazové a dokrokové fáze. Během
předělu letové fáze za a před překážkou dochází ke druhému vrcholu aktivity PL,
zatímco je GAM neaktivní. To můžeme přisuzovat snaze probanda provést everzi
v hlezenním kloubu. Adduktor odrazové DK se chová jako synergista BF a PL odrazové
DK. GAM, BF a GM odrazové DK pracují jako synergisti během odrazové fáze.
V letové fázi je GM aktivní, ale jeho aktivita klesá. BF se chová během letové fáze před
překážkou jako tonický sval (stabilizátor). Při dokroku se opět všechny svaly chovají
jako synergisté. GAM, BF a GM švihové DK se chovají jako synergisti během celého
cyklu.
8.1.3.

Souhrnné výsledky probanda č. 3

Probandovy celý cyklus trval 0,9 s a jeho výsledky jsou zaznamenány v příloze 5.
Souhrn výskytu reflexů je zobrazen v tabulce 10.
Tab. 10 souhrn výskytu reflexů u probanda č. 3
Dvojice svalů

Výskyt

Fáze výskytu

reflexu

Počet fází, kde
se vyskytl reflex

TA, GAM

RI

letová fáze za překážkou

1

odrazová DK
RF, BF odrazová

RI

-

0

DK
TA, GAM

RI

odrazová fáze

1

švihová DK
RF, BF švihová

RI

letová fáze před překážkou

1

DK
TA, TA

KI

letová fáze za překážkou

1

GAM, GAM

KI

odrazová fáze, letová fáze za

1

BF, BF

KI

překážkou
odrazová fáze

1

RF, RF

KI

odrazová fáze

1

celkový počet výskytu reflexů

7

celkový počet výskytu RI
celkový počet výskytu KI

3
4
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GM a GME odrazové DK pracují jako synergisti po většinu cyklu. Během letové fáze je
aktivní pouze GME, nejspíše se podílí na abdukci v kyčli přetahové DK stabilizační
funkcí. GM švihové DK splňuje podmínky, které jsem určil pro využití KI, během
odrazové fráze. GAM a PL jsou synergisti při odrazu. Následně má jejich křivka
podobnou tendenci, akorát PL je více aktivní, což opět můžeme považovat za projev
everze hlezenního kloubu během práce přetahové DK. Adduktor odrazové DK dosahuje
vrcholu během letové fáze za překážkou a chová se jako antagonista vůči GAM, PL
a BF odrazové DK. GAM, BF, GM odrazové DK jsou synergisti během celého cyklu.
GM a BF švihové DK se chovají jako synergisti během cyklu. Tendence křivky GAM
švihové DK je podobná jako GM a BF, pouze je posunuta v čase.
8.1.4.

Souhrnné výsledky probanda č. 4

Probandovy celý cyklus trval 1,1 s a jeho výsledky jsou zaznamenány v příloze 6.
Souhrn výskytu reflexů je zobrazen v tabulce 11.
Tab. 11 souhrn výskytu reflexů u probanda č. 4
Dvojice svalů

Výskyt

Fáze výskytu

Počet fází, kde se

TA, GAM

reflexu
RI

fáze odrazu, obě letové fáze

vyskytl reflex
3

odrazová DK
RF, BF odrazová

RI

fáze odrazu, letová fáze za

3

DK

překážkou, fáze dokroku

TA, GAM

RI

fáze odrazu

1

švihová DK
RF, BF švihová

RI

letová fáze

1

DK
TA, TA

KI

fáze odrazu, obě letové fáze

3

GAM, GAM

KI

fáze odrazu, fáze letu před

3

BF, BF

KI

překážkou
fáze odrazu, obě letové fáze

3

RF, RF

KI

fáze letu za překážkou

1

celkový počet výskytu reflexů

18

celkový počet výskytu RI

8

celkový počet výskytu KI
10
GM a GME odrazové DK jsou podle svalové aktivace u probanda spíše antagonisti. To
může dokazovat na špatný pohybový vzorec probanda při odrazu. GM odrazové DK
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dosahuje vrcholu během letové fáze za překážkou. To bychom mohli připisovat
podtahování odrazové DK, když v době maximu GM se začíná odrazové DK pohybovat
směrem dolu. GAM a PL odrazové DK se chovají jako synergisti. Aktivita adduktoru je
po celou dobu cyklu přibližně na stejné úrovni, proto můžeme považovat funkci
adduktoru jako stabilizační funkci. GM a GAM odrazové DK se chovají jako synergisti,
i když pokles aktivity GM není tak strmý jako u GAM. BF dosahuje vrcholu až v době,
kdy klesá aktivita GAM a GM. GAM a BF švihové DK se chovají jako synergisti.
GAM má však strmější pokles aktivity po dosažení vrcholu.
8.1.5.

Souhrnné výsledky probanda č. 5

Probandovy celý cyklus trval 0,85 s a jeho výsledky jsou zaznamenány v příloze 7.
Souhrn výskytu reflexů je zobrazen v tabulce 12.
Tab. 12 souhrn výskytu reflexů u probanda č. 5
Dvojice svalů

Výskyt

TA, GAM

Fáze výskytu

Počet fází, kde

reflexu
RI

odrazová fáze, letová fáze při

se vyskytl reflex
2

odrazová DK
RF, BF odrazová

-

přeběhu překážky
-

-

DK
TA, GAM

RI

odrazová fáze

1

švihová DK
RF, BF švihová

RI

odrazová fáze

1

DK
TA, TA

KI

odrazová fáze, celá letová fáze

3

GAM, GAM

KI

odrazová fáze

1

BF, BF

-

-

-

RF, RF

.

-

-

celkový počet výskytu reflexů

8

celkový počet výskytu RI

4

celkový počet výskytu KI

4

U probanda č. 5 se chová GM odrazové DK a GM švihové DK jako synergisti a nemají
zcela jasný vrchol. GME dosahuje vrcholu při odrazu a pak má klesající tendenci. Tedy
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se nezapojuje do abdukce v kyčli přetahové DK. GAM a PL se chovají jako synergisti,
nicméně PL je aktivní i v momentu vertikály, kdy je GAM neaktivní. Adduktor se
u probanda chová jako synergista BF, pouze pokles jeho aktivace je méně strmý, tudíž
se deaktivuje později. GAM a BF odrazové DK se chovají jako synergisté. Dosahují
vrcholu ve stejný okamžik. Následný pokles aktivace je však již u každého svalu jinak
rychlý. GM má vrchol o 0,05 před GAM a BF. Při dokroku a konci letové fáze se GAM,
BF a GM švihové DK chovají jako synergisti, během odrazu se BF a GM chovají jako
synergisti, zatímco GAM jako antagonista. Při dokroku se jako první aktivuje GAM
a GM, jako poslední BF.
8.1.6.

Souhrnné výsledky probanda č. 6

Probandovy celý cyklus trval 0,9 s a jeho výsledky jsou zaznamenány v příloze 8.
Souhrn výskytu reflexů je zobrazen v tabulce 13.
Tab. 13 souhrn výskytu reflexů u probanda č. 6
Dvojice svalů

Výskyt

Fáze výskytu

Počet fází, kde

TA, GAM

reflexu
RI

odrazová a obě letové fáze

se vyskytl reflex
3

odrazová DK
RF, BF odrazová

-

-

-

DK
TA, GAM

RI

odrazová fáze

1

švihová DK
RF, BF švihová

-

-

-

DK
TA, TA

KI

odrazová a obě letové fáze

3

GAM, GAM

KI

odrazová fáze

1

BF, BF

KI

odrazová fáze

1

RF, RF

KI

odrazová fáze

1

celkový počet výskytu reflexů

4

celkový počet výskytu RI

6

celkový počet výskytu KI

10

GM GME odrazové DK se chovají jako synergisti a mají vrchol během odrazové fáze.
Následně GME má mírnější pokles aktivity. Avšak pokles je plynulý, tudíž můžeme
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tvrdit, že se nezapojuje do abdukce kyčle odrazové DK. PL a GAM se chovají jako
synergisti. PL se deaktivuje v letové fázi výrazně později než GM o (0,2 s). Adduktor se
chová jako synergista GAM, PL i BF. Pouze ADD má méně strmý nárůst i pokles
aktivace a je aktivní i během celé letové fáze, což ostatní svaly nejsou. GM, BF a GAM
odrazové DK se chovají jako synergisti, dosahují vrcholu během odrazu. V letové fázi
za překážkou jsou GAM, BF a GM odrazové DK v neaktivním stavu. GAM, BF a GM
pracují jako synergisti. Nejnižší bod jejich aktivace je během přechodu letových fází.
8.1.7.

Souhrnné výsledky probanda č. 8

Probandovy celý cyklus trval 0,8 s a jeho výsledky jsou zaznamenány v příloze 9.
Souhrn výskytu reflexů je zobrazen v tabulce 14.
Tab. 14 souhrn výskytu reflexů u probanda č. 8
Dvojice svalů

Výskyt

Fáze výskytu

reflexu

Počet fází, kde
se vyskytl reflex

TA, GAM

-

-

-

odrazová DK
RF, BF odrazová

RI

odrazová fáze a letová fáze za

2

DK
TA, GAM

-

překážkou
-

-

švihová DK
RF, BF švihová

-

-

-

DK
TA, TA

-

-

-

GAM, GAM

KI

odrazová fáze

1

BF, BF

KI

odrazová fáze

1

RF, RF

KI

letová fáze

1

celkový počet výskytu reflexů

5

celkový počet výskytu RI

2

celkový počet výskytu KI

3
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GM švihové DK, GM a GME odrazové DK pracují jako synergisti. Dosahují vrcholu ve
stejnou dobu a to během dokroku při odrazu (0,25 s) a následně jejich aktivita klesá.
Pouze GM odrazové DK se dostane do stavu deaktivace. GME klesá velmi pozvolně
a během přechodu mezi letovými fázemi, se pokles aktivity téměř zastaví. Můžeme se
proto domnívat, že se účastní na abdukci přetahové DK. Vysokou aktivitu GM švihové
DK si můžeme vysvětlit brzdnou aktivitou při flexi v kyčli. GAM a PL se chovají jako
synergisti při odrazu. Během letové fáze před překážkou aktivita PL pozvolně klesá
a následně během letové fáze za překážkou dosahuje svého druhého vrcholu (0,6 s),
v době kdy dosahuje noha odrazové DK úrovně prkna překážky. Adduktor je aktivní po
celou dobu cyklu, dosahuje vrcholu během odrazu a následně pozvolně jeho aktivita
klesá, nárůst aktivity je možné zaznamenat během letové fáze za překážkou. GAM
a GM odrazové DK pracují jako synergisti, dosahují vrcholu během odrazu (0,25 s)
a následně jejich aktivita klesá. BF při odrazu zastává funkci synergisty s GAM a GM.
GAM a BF švihové DK pracují jako synergisti při odrazové fázi. Od začátku cyklu se
aktivita GAM a BF švihové DK snižuje, až během odrazu se lehce zvýší a následně při
téměř maximálním zdvihu kolena švihové DK začne jejich aktivita klesat. Při dokroku
se aktivita obou svalu zvyšuje. GM švihové DK při odrazu pracuje jako antagonista
proti BF a GAM švihové DK ,během dokroku se chovají již jako synergista.

8.2.

Srovnání jednotlivých skupin

Tab. 15 souhrn počtu výskytu reflexů u skupiny 1 (méně zkušení překážkáři)
Číslo probanda

1

2

3

4

Celkový
počet

RI

11

6

3

8

28

KI

8

4

4

10

26

Celkový počet

19

10

7

18

54

výsk. reflexů
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Tab. 16 souhrn počtu výskytu reflexů u skupiny 2 (více zkušení překážkáři)
Číslo probanda

5

6

7

8

Celkový
počet

RI

4

4

5

2

15

KI

4

6

4

3

17

Celkový počet

8

10

9

5

32

výsk. reflexů

Podle tabulek 15 a 16 si můžeme povšimnout, že počet výskytu reflexů byl vyšší
u skupiny číslo 1., což je skupina, která byla vybrána, jako ta s minimem zkušenostmi
s přeběhem překážek. Proband číslo 2 dosáhl stejného počtu výskytu reflexů jako
proband č. 6 v technicky lepší skupině. Přeběhy překážek probanda č. 2 byly
z videoanalýzy výrazně horší i pomalejší. Nicméně jeho přeběhy měly relativně
obdobnou techniku, jako u skupiny 2. S tím rozdílem, že odraz do překážky byl
prováděn mnohem mohutněji, těžiště vystoupalo do vyšší výšky nad překážkou oproti
skupině 2. Toto by mohlo být důvodem častých koaktivací TA, GAM a BF RF, které
byly nutné pro mohutný odraz do překážky a následně tedy neumožnily výskyt reflexů.
Proband č. 3, který měl nižší počet výskytu reflexů než probandi v druhé skupině, se
i přes malé zkušenosti s překážkami ukázal jako zdatný překážkář. Podle video
záznamu měl oproti skupině 2 zbytečně veliký zdvih těžiště. Nicméně zdvih nebyl tak
markantní jako u probanda č. 2 a jeho přeběh byl celkově plynulý.
PL během letové fáze byl aktivní u všech probandů v první skupině, kromě probanda č.
4, který však přetahovou DK spíše ¨podtahoval¨ pod tělem, než aby docházelo
k abdukci v kyčelním kloubu. Naopak PL byl u všech probandů ve druhé skupině
během letové fáze neaktivní (nebo se PL snižovala aktivita), pouze u probanda č. 8 je
vidět aktivita PL během letové fáze.
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GME odrazové DK u všech probandů kromě probanda č. 4 funguje jako synergista při
odrazu a dokroku s GM odrazové. DK. Také je aktivní během letové fáze u probandů č.:
1,3,7,8.
U první skupiny pracuje adduktor jako synergista při odraze s GAM, PL a BF pouze
v případě probanda č. 1 a č. 2 zatímco u druhé skupiny u všech probandů. Naopak
aktivita adduktoru během letové fáze byla u druhé skupiny zjištěna pouze u probanda
č. 7, zatímco v první skupině byla zjištěná aktivita ADD během letové fáze u všech
probandů s výjimkou probanda č. 2.

8.3.

Odpovědi na výzkumné otázky:

RI, KI bylo pozorováno u všech probandů. RI a KI je možné pozorovat pomocí sEMG.
Důležité však je si předem definovat, co za projev RI a KI považujeme.
Křivky probandů z jedné skupiny mají podobný charakter především během odrazové
a dokrokové fáze. Během letové fáze se určité svaly chovají u každého probanda
odlišně
Větší četnost výskytu prvků reflexů se objevila u první skupiny.

8.4.

Vyhodnocení hypotéz:

Hypotéze H1 se nepotvrdila. Spíše se potvrzuje vyvrácení, protože RI a KI bylo lépe
pozorovatelné u první skupiny. Celkový počet výskytu reflexů byl vyšší u první skupiny
Hypotéza H2 se nepotvrzuje. S tím, že křivky určitých svalů (GAM, BF, RF, GM, PL,
TA) měly podobné křivky mezi jednotlivými probandy u obou skupin. Naopak svaly
ADD a GME odrazové DK byly více rozdílné u probandů v jednotlivých skupinách.
Hypotéza H3 se taktéž nepotvrdila, protože princip RI a KI byl zjištěn u všech
probandů. Jak ukazují výsledky, u každého probanda se vyskytl aspoň jeden RI nebo KI
Hypotéza H4 byla vyvrácena, jelikož vyšší čestnost výskytu měla skupina č. 1. U první
skupiny bylo zjištěno 54 případů výskytu reflexů a u druhé skupiny 32
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9. Diskuse
Jedná se o pilotní studii. Překvapivý byl výsledek celého měření. Původně se očekávalo,
že RI a KI se bude častěji vyskytovat u lepších překážkářů. Opak byl pravdou. Pokud si
vezmeme odrazovou fázi a hlavně samotný odraz, u probandů z druhé skupiny se RF
a BF odrazové nohy chovaly jako synergisti. Nejprve si upřesněme, že odraz do
překážky není klasickým odrazem jako při skoku dalekém, ale ani to není běžný odraz
při sprintu. Jedná se o určitou modifikaci sprinterského odrazu. Pařík (2014) tvrdí, že
při době opory RF a BF spolu spolupracují kvůli stabilizaci kolene, toto tvrzení opírá
o výsledky studie Mann a Hagy (1980). Naopak Jacobs a Schneaunu (1992) tvrdí, že
hamstringy a RF spolupracují na bázi reciproce při sprintu. Kakihana a Suzuki (2000)
při násobených odrazech shledávají během oporové fáze BF a RF jako koaktivátory.
Dále poukazují na to, že BF je aktivní již těsně před dokrokokem, protože působí jako
extenzor kyčle, což následně vyústí v menší brzdivou sílu při dokroku. V mém měření
všichni probandi, kteří dosáhli 0,9 s a níže doby cyklu (skupina 2 + proband č. 3) měli
RF a BF odrazové DK během odrazu ve stavu koaktivace, pouze proband č. 8 je
výjimkou. Můžeme se tedy domnívat, že při odrazu do překážky BF pomáhá při extenzi
kyčle a RF v extenzi. Koaktivace BF a RF se zdá žádoucí při odrazu do překážky,
nicméně proband č. 8 měl nejrychlejší cyklus, ale jeho osobní rekord na 110 m př. je
z probandů skupiny 2 nejhorší.
Při odraze byla zjištěna u probandů č. 8, 3 a 2 také velká koaktivace TA a GAM. Tento
obdobný jev zaznamenali i Kakihana a Suzuki (2000) u svého výkonově lepšího
probanda. Tento jev naznačuje, podle autorů, kteří vycházejí z Enoky (1994)
a Niealsona a kol. (1994), zvětšování tuhosti hlezenního kloubu a tím i stabilitu. Tento
jev je jistě žádoucí při dálkařských odrazech a může značit připravenost pohybového
aparátu na působení velkých sil anebo také pro rychlý odraz. Proto je sporné určit, zda
tento jev je vhodný nebo ne. To dokazuje i to, že se objevil u nejrychlejšího
i nejpomalejšího probanda.
Při odrazu by měly být aktivní oba RF. U odrazové DK, kvůli extenzi kolene
a u švihové DK působí RF jako pomocný flexor kyčle. To se potvrdilo u všech
probandů kromě č. 6 a 3. U probanda č. 6 však byly oba RF ve vysoké aktivaci, pouze
se projevil princip KI při snížení aktivity RF odrazové DK, když aktivita RF švihové
DK vzrůstala.
77

Během letové fáze má většina svalů tendenci ke klesání své aktivity. Pouze TA a RF
švihové nohy byly aktivní během letové fáze před překážkou a následně jejich aktivita
klesala. U probanda č. 8 se objevila i aktivita u BF švihové nohy. Aktivitu bychom
mohli vysvětlit excentrickou kontrakcí BF v kyčelním kloubu, která tak chrání tento
kloub před nadbytečným rozsahem. Zároveň se u toho stejného probanda (s nejkratším
cyklem), objevila aktivita BF odrazové DK i aktivita švihové DK byla vysoká po celou
dobu cyklu. Aktivitu BF švihové DK je možné vysvětlit aktivní extenzí v kyčli během
letové fáze za překážkou. Aktivita BF odrazové DK je možná díky snaze udržet složení
odrazové DK po co nejdelší dobu.
Během letové fáze byla pozorována aktivita PL u probandů č. 1, 2, 3 a 8 to můžeme
považovat za známku podílení se PL na everzi v hlezenním kloubu. A však u většiny
probandů z druhé skupiny se tato aktivita neprojevila a PL se choval jako synergista
s GAM. Proto nejsem schopný určit, zda je aktivita PL v letové fázi vhodná nebo
nikoliv.
Adduktor u většiny probandů pracoval jako stabilizační sval. Pouze u probandů č. 1 a 3
byla zaznamenána fázická činnost těchto svalů. Z toho důvodu můžeme tvrdit, že při
přeběhu překážky by adduktor měl zastávat spíše stabilizační funkci než fázickou.
Na konci letové fáze za překážkou a při dokroku u svalů TA, GAM,BF RF obou
končetin dochází ke zvýšení aktivity. Tento nárůst si můžeme vysvětlit u švihové DK
jako aktivaci svalů jednotlivých kloubů (kolenní, hlezenní kyčelní) pro jejich stabilizaci.
To se shoduje i s výsledky studií Yeadona a kol. (2009), kteří ve své počítačové
simulaci potvrzují, že u flexorů a extenzorů hlezenního kloubu při dopadu z vyvýšené
podložky dochází ke ko-kontrakci ještě před samotným dopadem. To samé potvrzuje i
Kellis a kol. (2002) pro flexory a extenzory kolenního kloubu. Taktéž tato studie je
zaměřená na seskok z vyvýšené položky. Dokrok za překážkou je také určitý druh
dopadu, i když se při něm dosahuje menších sil. Zvýšení aktivity BF, GAM na odrazové
DK je možné objasnit preaktivací těchto svalů před dokrokem přetahové DK. Celá fáze
dokroku se odlišuje od letové fáze sprintu tím, že v bodě nejvyšší úrovně kolene
švihové DK (přetahové DK u překážky) je stále odrazová končetina (u překážky
švihová DK) v oporové fázi. Tudíž se letová fáze zkracuje na minimum. Důležité je, že
jsou na obou končetinách aktivní ty samé svaly, i když u přetahové DK se jedná spíše o
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preaktivační aktivitu. Z tohoto důvodu nebyl KI v dokrokové fázi pozorován ani u
jednoho probanda.
Snažil jsem se poukázat na důvody, proč RI a KI nejsou více využívány kvalitnějšími
překážkáři v porovnání s horšími. Důležité je podotknout, že u skupiny 2 (kvalitnější
překážkáři) je provedení přeběhu překážky taktéž nedokonalé a nedosahuje úrovně
ideální techniky. V podstatě je možno říci, že cílem překážkářského tréninku by nemělo
být posilování KI a RI, ale nahrazení těchto reflexů koaktivací jednotlivých svalů. Toto
tvrzení se týká především RF a BF u využívání RI. KI by naopak mělo být potlačeno
u RF,BF, TA , GAM u dokrokové fáze.
Celá práce závisí na kvalitě získání dat. Bohužel kvůli netradiční synchronizaci kamery
s sEMG můžou být časové údaje ne zcela přesné.
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10. Závěr
Vyhodnocení výsledků bylo dostačující pro zodpovězení výzkumné otázky a pro
vyvrácení či potvrzení hypotéz. Všechny hypotézy byly vyvráceny. Pokud bych se
zabýval touto tematikou znovu, doporučoval bych doplnit sEMG o kinematickou
analýzou pomocí markerů. K videozáznamu by se také měla použít kamera alespoň s
frekvencí 100 snímků za sekundu. Při samotném zpracování práce se neustále
objevovaly nové podněty. Proto možná byla volba práce zbytečně složitá a výsledky
nejsou zcela vypovídající.
Po získání zkušenosti s prací se softwarem MATLAB a Megawin by bylo možné
naměřené výsledky hodnotit z jiného úhlu pohledu, který by byl jednoduší, jak na
zpracování, tak pro určení jasných závěrů. Nicméně i z této studie si můžeme vzít
ponaučení pro didaktiku překážek. Při tréninku by se od úplného počátku mělo
podporovat cvičení zaměřené na rychlý odraz, při kterém BF a RF odrazové DK
spolupracují jako koaktivátoři a naopak cvičení, při kterých se pohyb švihové a
odrazové DK rozděluje a probíhá pomalou rychlostí omezit.
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Příloha 1 – Souhlas etické komise

86

Příloha 2 – Vzor informovaného souhlasu
Informovaný souhlas účastníka výzkumu

Při výzkumné části diplomové práce s názvem „ Výskyt prvků reflexní lokomoce při
přeběhu překážky“ dojde k měření, při kterém atlet proběhne tři překážky na 110 m př.,
které budou nastaveny na juniorskou výšku (0,99 m)

Cílem měřením je zjisti, zda reflexní prvky, které člověk využívá při chůzi, či běhu jsou
také využívány při přeběhu překážky. Měření se provede pouze jednou a nebude trvat
déle než 90 minut.
Bude použita neinvazivní metoda povrchové elektromyografie (sEMG). Vybrané body
pro aplikaci náplastí pro diody sEMG budou oholeny a očištěni lihem. Jedná se pouze o
malou plochu cca 3 cm². Samotný přístroj bude upevněn na probandovy pomocí pásu
v oblasti beder. Dráty budou uchyceny na atletovo tělo či oblečení pomocí pásky. Při
měření existuje riziko poranění kvůli maximální vyvinuté rychlosti, které se dá odstranit
řádným rozcvičením.

Výsledky projektů budou uveřejněny v mé diplomové práci, popřípadě v odborných
článcích nebo odborných publikací. Získaná data nebudou zneužity a osobní data
nebudou taktéž zveřejněna.
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Příloha 3 - Výsledky probanda č. 1
Časové rozdělení cyklu:
•
•
•
•

Odrazová fáze: 0 - 0,4 s
Letová fáze před překážkou: 0,4 – 0,60 s
Letová fáze za překážkou: 0,60 – 0,90 s
Dokroková fáze: 0,90 – 1,05 s

Graf 1 - Svalová aktivita TA a GA odrazové DK

Popisek grafu: během cyklu před překážkou pozorujeme RI. Během letové fáze je využit TA k dorzální
flexi v hlezenním kloubu. Oba svaly jsou aktivní po celou dobu cyklu. Při dokroku taktéž klesá aktivita
TA, zatímco GAM vzrůstá.
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Graf 2 - Svalová aktivita RF a BF odrazové DK

Popisek grafu: před odrazem se svaly chovají jako synergisti. Při odrazu (0, 25 s) dochází k poklesu
aktivity BF, kdy RF dosahuje maxima, následně aktivita RF klesá pod aktivační úroveň a BF je aktivní
během celé letové fáze. Proband odrazovou DK přetahuje značně za tělem, tím bychom si mohli vysvětlit
aktivity BF během letové fáze, protože se snaží udržet nohu složenou pod hýžděmi.

Graf 3 – Svalová aktivita TA a GAM švihové DK

Popisek grafu: TA a GAM využívají princip RI během odrazové a letové fáze za překážkou. Při dokroku
se zvyšuje aktivita obou svalů.
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Graf 4 - Svalová aktivita RF a BF švihové DK

Popisek grafu: RF je aktivní hlavně během odrazové fáze a letové fáze před překážkou. To můžeme
považovat za důkaz, že se RF podílí na flexi kyčli při švihu švihové DK během odrazu.Dále podle Během
dokroku se zvyšuje aktivita obou dvou svalů. RI zde můžeme pozorovat v odrazové a letové fázi před
překážkami.

Graf 5 – Svalová aktivita TA obou DK

Popisek grafu: během celého cyklu se využívá princip KI. TA odrazové dosahuje vrcholu i během letové
fáze, což může poukazovat na podíl TA při plantární flexi kotníku během přetahu přítahové nohy.
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Graf 6- svalová aktivita GAM obou DK

Popisek grafu: systém KI se tu projevuje u GAM během celého cyklu, kromě letové fáze za překážkou,
kdy GAM od. začne zvyšovat svojí aktivitu . Tento projev GAM je možný kvůli špatné práci přetahové
DK.

Graf 7 – Svalová aktivita BF obou DK

Popisek grafu: BF pracují pomoci KI během celého cyklu kromě dokrokové fáze.
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Graf 8 – Svalová aktivita RF obou DK

Popisek grafu: RF pracují při odrazu a dokroku jako synergisti. Princip KI se využívá během let. fáze
před překážkou.

Graf 9 – Svalová aktivita GM obou DK a GME odrazové DK

Popisek grafu: GM od. a GME od. pracují jako synergisté. Pouze GME v letové fázi drží po delší dobu d
vyšší úroveň aktivity. To můžeme považovat za důkaz zapojení GME při abdukci kyčle. GM švih.
pracuje jako antagonista během celého cyklu.
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Graf 10 – Svalová aktivita GAM a PL odrazové DK

Pozn.: GAM a PL odrazové DK pracují jako synergisté po celý cyklus. Oba svaly mají dva vrcholy a to v
(0,35 s a v (0,75 s). Druhý vrchol poukazuje na to, že při everzi hlezenního kloubu spolupracuje jak PL,
tak GAM.

Graf 11 – Svalová aktivita GAM, PL, BF a ADD u odrazové DK

Pozn. Adduktor se chová jako synergista GAM, PL a BF odrazové DK během odrazové fáze a letové fáze
před překážkou. V letové fázi za překážkou se zvyšuje jeho aktivita a dosahuje druhé vrcholu (0,80 s),
tedy pří pohybu z abdukce kyčle do flexe kyčle

93

Graf 12 – Svalová aktivita GAM, BF a GM odrazové DK

Popisek grafu: GM a GAM odrazové DK pracují jako synergisti během odrazové fáze. BF pracuje jako
antagonista těchto dvou svalů během odrazové a letové fáze. Při dokroku pracují všechny tři svaly
odrazové DK jako synergisti.

Graf 13 – Svalová aktivita GAM,BF a GM švihové DK

Popisek grafu: GAM, BF a GM švihové DK pracují jako synergisti. Pouze začátek aktivity před
dokrokovou fázi se liší. GAM začíná svojí aktivitu zvyšovat v 0,55 s. BF a GM v 0,80 s.
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Příloha 4 – Výsledky probanda č. 2
Časové rozdělení cyklu:
•
•
•
•

Odrazová fáze: 0 - 0,35 s
Letová fáze před překážkou: 0,35 – 0,55 s
Letová fáze za překážkou: 0,55 – 0,95 s
Dokroková fáze: 0,95 – 1.1 s

Graf 1 - Svalová aktivita TA a GA odrazové DK

Popisek grafu: při odrazu (0,3 s) TA a GAM se chovají jako synergisti (kokontrakce). TA dosahuje
druhého vrcholu v letové fázi při předělu fáze před a za překážkou, GAM v tom samém bodě je neaktivní
(0,6 s). Při fázi dokroku se aktivita obou svalů zvyšuje. TA je aktivní po celou dobu.
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Graf 2 - Svalová aktivita RF a BF odrazové DK

Popisek grafu: při odrazu (0,3 s) se svaly chovají jako synergisti (což způsobuje extenzi v koleni (RF) a
extenzi v kyčli (BF). V letové fázi je aktivní BF, zatímco RF klesá aktivita od začátku letové fáze před
překážkou. Během letové fáze za překážkou je RF nejprve neaktivní, ke konci této fáze však zvyšuje svoji
aktivitu a dosahuej svého vrcholu a následně jeho aktivita klesá, v tomto bodě se začíná naopak zvyšovat
aktivita BF (0.95 s).

Graf 3 – Svalová aktivita TA a GAM švihové DK

Popisek grafu: na konci odrazu TA dosahuje vrcholu aktivity, zatímco GAM klesá aktivita (Od). Na
konci cyklu GAM snižuje aktivitu, nicméně v přípravě na dokrok (0,75-1 s) má vzrůstajících tendenci i
s TA.
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Graf 4 - Svalová aktivita RF a BF švihové DK

Popisek grafu: RF má vrchol aktivity během letové fáze před překážkou. BF je většinu času neaktivní.
Pouze při odrazu (0, 3 s) je aktivní, RF je neaktivní. Při dokroku se oba svaly aktivují ve stejný čas (0,85
s).

Graf 5 – Svalová aktivita TA obou DK

Popisek grafu: obě TA dosahují při odrazu téměř svého vrcholu (0,25 – 0,35). TA od. má ještě druhý
vrchol a to při přechodu letových fázích (0,55 s). V tento čas je TA švih. v poklesu aktivity. Při dokroku
mají obě TA zvětšující se tendenci aktivace.

97

Graf 6- svalová aktivita GAM obou DK

Popisek grafu: při dokroku v odrazové fázi má vrchol GAM od. (0,25), zatímco GAM švih. klesá. Během
letové fáze před překážkou oběma dvěma svalům klesá aktivita a následně jsou neaktivní. Na konci
dokrokové fázedosahuje GAM švih. vrcholu, v tento čas (1,05 s) GAM od. má vzestupnou tendenci
aktivity.

Graf 7 – Svalová aktivita BF obou DK

Popisek grafu: BF od. je aktivní během celého cyklu. Dosahuje vrcholu při odrazu. BF švih. Dosahuje
vrcholu o 0,05 s dříve a následně jeho aktivace klesá až po aktivační hodnotu. BF od. je aktivní během
letové fáze před překážkou a během fáze za překážkou jeho hodnota klesá. KI zde můžeme pozorovat
během letové fáze před překážkou.
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Graf 8 – Svalová aktivita RF obou DK

Popisek grafu: RF od. dosahuje vrcholu na konci odrazové fáze (0,4 s) a následně jeho aktivita klesá.
Aktivita RF švih. dosahuje vrcholu během letové fáze před překážkou a následně klesá. Během letové
fáze za překážkou jsou oba svaly neaktivní. Následně během přechodu letové fáze za překážkou a
dokroku se jejich aktivita zvyšuje a svaly se chovají spíše jako synergisti.

Graf 9 – Svalová aktivita GM obou DK a GME odrazové DK

Pozn. Hýžďové svaly se chovají při odrazové fázi jako synergisti. Během letové fáze mají GM od. a švih.
sníženou aktivitu. Pouze GME dosahuje druhého vrcholu během předělu letové fáze před. Při dokroku se
jako první aktivuje GM švih. (0.85 s), následně se zvyšuje aktivita i GM od. a GME.
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Graf 10 – Svalová aktivita GAM a PL odrazové DK

Pozn. PL se chová během celého cyklu jako synergista GAM, pouze během letové fáze se jeho aktivita
zvyšuje a dosahuje druhého vrcholu při přechodu letových fázích (Lp).. V této době je GAM neaktivní.

Graf 11 – Svalová aktivita GAM, PL, BF a ADD u odrazové DK

Popisek grafu: adduktor se chová jako synergista BF a PL. Vůči GAM jsou tyto svaly aktivní během
letové fáze před překážkou a následně na začátku letové fáze za překážkou jejich aktivita klesá a při
dokroku se opět zvyšuje, již společně s GAM.
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Graf 12 – Svalová aktivita GAM,BF a GM odrazové DK

Popisek grafu.: GAM, BF a GM pracují jako synergisti během odrazové fáze. V letové fázi je GM
aktivní, ale jeho aktivita klesá. BF se chová během letov fáze před překážkou jako tonický sval
(stabilizátor). Při dokroku se opět všechny svaly chovají jako synergisté.

Graf 13 – Svalová aktivita GAM,BF a GM švihové DK

Pozn: GAM, BF a GM švihové DK se chovají po celou dobu cyklu jako synergisti. Pouze Gam zvyšuje
aktivitu dříve před fázi dokroku. Ostatní svaly až během této fáze.
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Příloha 5 – Výsledky probanda č. 3
•
•
•
•

Odrazová fáze 0 – 0, 35 s
Letová fáze před překážkou 0,35 – 0,50 s
Letová fáze za překážkou 0,50 – 0,80 s
První oporová fáze za překážkou 0,80 – 0,90 s

Graf 1 - Svalová aktivita TA a GA odrazové DK

Popisek grafu: TA je aktivní po celou dobu cyklu a má vrchol během letové fáze za překážkou (přitážení
špičky DK k bérci). V této době je GAM neaktivní. GAM má největší aktivitu během odrazové fáze. TA
má však již během této fáze zvyšujicí se tendenci aktivace.

Graf 2 - Svalová aktivita RF a BF odrazové DK

Popisek grafu: RF je aktivní po celou dobu cyklu. BF je neaktivní pouze na konci letové fáze za
překážkou. BF dosahuje vrcholu během odrazu (0,3 s). RF má největší aktivitu během přenosu odrazové
DK z momentu vertikály k odrazu. Během celého cyklu nepozorujeme RI.
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Graf 3 – Svalová aktivita TA a GAM švihové DK

Pozn. TA je aktivní po celou dobu cyklu kromě letové fáze za překážkou (0,6 – 0,65 s). GAM je
neaktivní od konce odrazu po letovou fázi za překážkou. TA dosahuje vrcholu při dokončení dorazu, tedy
při švihu švihové DK. (0,3 s). GAM nemá jasný vrchol,ale jeho aktivita je nejvyšší během dokroku. Při
odrazu je možné pozorovat využití principu RI.

Graf 4 - Svalová aktivita RF a BF švihové DK

Popisek grafu: BF dosahuje vrcholu během momentu vertikály (začátek cyklu - 0,00) před odrazem a
následně jeho aktivita klesá až do neaktivního stavu. Aktivní je opět na konci letové fáze za překážkou,
připravuje se tedy na dokrok. Během dokroku se jeho aktivita zvyšuje. RF je aktivní po celou dobu cyklu
a dosahuje vrcholu na konci odrazu. Následně během letové fáze před překážkou jeho aktivita klesá.
Aktivita TA se opět zvyšuje přípravou na dokrok (letová fáze za překážkou a během dokroku). RI zde
můžeme pozorovat během letové fáze před překážkou.
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Graf 5 – Svalová aktivita TA obou DK

Popisek grafu: KI zde můžeme jasně pozorovat během letové fáze za překážkou. Při vrcholu TA švih. má
již TA od. zvyšující se tendenci aktivity.

Graf 6- svalová aktivita GAM obou DK

Popisek grafu: KI mezi TA můžeme pozorovat během odrazové fáze (0,05-0,4 s) a následně za ně
můžeme považovat i letovou fázi za překážkou (0,55 – 0,85 s), kdy GAM švih. se zvyšuje aktivaci
zatímco GM od. je neaktivní.
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Graf 7 – Svalová aktivita BF obou DK

Popisek grafu: KI u BF můžeme pozorovat během odrazové fáze, kdy při vrcholu BF švih. je BF na nízké
úrovni aktivace. Při vrcholu BF od. (0,25 s) má BF švih. klesající tendenci. Během letové fáze mají oba
dva BF klesající tendenci aktivity a BF švih. je dokonce i neaktivní. Při dokroku (0,85 – 0,95) se aktivita
obou svalů zvyšuje.

Graf 8 – Svalová aktivita RF obou DK

Popisek grafu: Oba dva RF jsou aktivní po celou dobu cyklu. KI zde můžeme pozorovat během odrazové
fáze především v časovém úseku (0,3 – Od).
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Graf 9 – Svalová aktivita GM obou DK a GME odrazové DK

Pozn. GM švih. a GME od. jsou aktivní po celou dobu cyklu. GM od. a GME od. se chovají jako
synergisti i přesto, že GME od. během letové fáze za překážkou dosahuje vyšší aktivity než GM od., která
je neaktivní. GME od. se nejspíše podílí na abdukci v kyčli přetahové DK stabilizační funkcí . U GM
švih. se vyskytuje KI během odrazové fáze vůči GM od.

Graf 10 – Svalová aktivita GAM a PL odrazové DK

Popisek grafu: GAM a PL jsou synergisti při odrazu. Dosahují vrcholu ve stejný okamžik (0,25 s).
Následně má jejich křivka podobnou tendenci, akorát PL je více aktivní, což opět můžeme považovat za
projev funkce PL při everzi hlezenního kloubu během práce přetahové DK.
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Graf 11 – Svalová aktivita GAM, PL, BF a ADD u odrazové DK

Popisek grafu: adduktor se zde chová jako antagonista zbytku svalů. Dosahuje vrcholu během letové fáze
za překážkou (0,6 s). GAM, PL a BF se chovají jako synergisti.

Graf 12 – Svalová aktivita GAM,BF a GM odrazové DK

Popisek grafu: GAM, BF a GM odrazové DK se chovají jako synergisti během celého cyklu. Dosahují ve
stejný okamžik svého vrcholu aktivace (0,25 s). Po odraze mají všechny svaly stejnou snižující se
tendenci aktivity až do konce letové fáze za překážkou a fáze dokroku, kdy se aktivita všech svalů
zvyšuje.
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Graf 13 – Svalová aktivita GAM, BF a GM švihové DK

Popisek grafu: GM švihové DK je aktivní během celého cyklu. Křivka GM má podobný charakter jako
BF, pouze během letové fáze se BF dostává do deaktivace, zatímco GM je aktivní. BF a GM mají vrchol
aktivity v momentu vertikály před odrazem (0,00 s). GAM má vrchol o 0,1 s později a zároveň je dříve
neaktivní oproti BF.
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Příloha 6 – Výsledky probanda č. 4
Časové rozdělení cyklu:
•
•
•
•

Odrazová fáze: 0 – 0,35 s
Letová fáze před překážkou: 0,35 – 0,60 s
Letová fáze za překážkou: 0,60 – 0,90 s
Fáze dokroku: 0,90 – 1,05 s

Graf 1 - Svalová aktivita TA a GA odrazové DK

Popisek grafu: GAM dosahuje vrcholu na konci odrazové fáze (0, 4 s). TA je aktivní po celou dobu
přeběhu překážky a dosahuje dvou vrcholů. První je při přenosu odrazové končetiny od momentu
vertikály k přípravě na odraz (0,1 s) a druhý vrchol nastal na začátku letové fáze za překážkou (0,65 s),
což je u probanda momet přetahu odrazové DK přes překážku (proband nohu “podtahuje pod tělem“). RI
zde můžeme vidět po celou dobu cyklu, mimo fáze dokroku.
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Graf 2 - Svalová aktivita RF a BF odrazové DK

Popisek grafu: BF dosahuje vrcholu na konci letové fáze před překážkou, RF má naopak tři vrcholy:
moment vertikály (0,05 s), doba odrazu (0,4 s) a při dokroku (1,05). RI zde můžeme pozorovat na začátku
odrazové fáze, při letové fázi za překážkou a dokrokové fázi. Zajímavá je koaktivace obou svalů při
odraze (0,4 s).

Graf 3 – Svalová aktivita TA a GAM švihové DK

Popisek grafu: GAM dosahuje dvou vrcholů: těsně po momentu vertikály (0,05 s) a při dokroku za
překážkou (1,05 s). TA má vrchol aktivity při odrazu (0, 4 s). Princip RI můžeme u této dvojice svalů
pozorovat při odrazové fázi. Při dokroku se TA zvětšuje aktivita.
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Graf 4 - Svalová aktivita RF a BF švihové DK

Popisek grafu: BF má vrchol aktivity těsně po momentu vertikály (0, 05 s). RF má vrchol v letové fázi
před překážkou (0,50 s). Oba svaly jsou po celý cyklus aktivní. Prvky RI zde můžeme pozorovat pouze na
předělu letových fází.

Graf 5 – Svalová aktivita TA obou DK

Pozn. TA od. je aktivní po celou dobu cyklu a má dva vrcholy. TA švih. je aktivní především během
odrazové fáze a následně se jeho aktivita zvyšuje při dokroku. KI zde můžeme pozorovat v odrazové fázi
a během celé letové fáze.
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Graf 6- svalová aktivita GAM obou DK

Popisek grafu: GAM švihové DK má dva vrcholy: po momentu vertikály (0,05 s) a při dokroku
s dotažením kolene před tělo (1,05 s). GAM od. má vrchol při odrazu (0,35 s = Od), poté jeho aktivita
klesá až do deaktivace. Při dokroku se opět jeho aktivace zvyšuje.

Graf 7 – Svalová aktivita BF obou DK

Popisek grafu: BF švihové DK má vrchol po momentu vertikály, následně jeho aktivita klesá, ale během
přípravy na odraz se jeho aktivita ještě zvýší (0,15 – 0,20 s), pak již klesá až do bodu deaktivace. Prvky
KI zde můžeme pozorovat v odrazové fázi a během celé letové fázi.
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Graf 8 – Svalová aktivita RF obou DK

Popisek grafu: RF švih. je aktivní po celou dobu cyklu. Při odrazové fázi probíhá mezi RF koaktivace,
s tím že aktivita RF švih. je posunuta o 0,05 s. V letové fázi můžeme pozorovat KI. V dokrokové fázi
opět vidíme koaktivaci obou RF.

Graf 9 – Svalová aktivita GM obou DK a GME odrazové DK

Popisek grafu: GM od. a GME od. jsou podle svalové aktivace u probanda spíše antagonisti, než
synergisti. To může poukazovat na špatný pohybový vzorec probanda při odrazu. GM od. dosahuje
vrcholu během letové fáze za překážkou. To bychom mohli připisovat podtahování přetahové DK, v době
maxima GM se začíná přetahová DK. pohybovat směrem dolů.
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Graf 10 – Svalová aktivita GAM a PL odrazové DK

Popisek grafu: GAM a PL odrazové DK se chovají jako synergisti. Oba mají vrchol při odrazu (0, 35s) a
následně jejich aktivita klesá. Při dokroku je aktivní pouze GAM, ale PL má již zvyšující se tendenci
aktivity.

Graf 11 – Svalová aktivita GAM, PL, BF a ADD u odrazové DK

Popisek grafu: Aktivita adduktoru je po celou dobu cyklu přibližně na stejné úrovni aktivace. U probanda
zastává spíše stabilizační funkci
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Graf 12 – Svalová aktivita GAM,BF a GM odrazové DK

Popisek grafu: GM a Gam švihové DK se chovají jako synergisti, i když pokles aktivity GM není tak
strmý jako u GAM. BF dosahuje vrcholu až v době, kdy klesá aktivita GAM a GM (‘podtažení odrazové
DK) .

Graf 13 – Svalová aktivita GAM,BF a GM švihové DK

Popisek grafu: GAM a BF švih DK se chovají jako synergisti. GAM má však strmější pokles aktivity po
dosažení vrcholu.
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Příloha 7 – Výsledky probanda č. 5
Časové rozdělení cyklu:
•
•
•
•

Odrazová fáze: 0 – 0,35 s
Letová fáze před překážkou: 0,35 – 0,55 s
Letová fáze za překážkou: 0,55 – 0,75 s
Fáze dokroku: 0,75 – 85 s

Graf 1 - Svalová aktivita TA a GA odrazové DK

Popisek grafu: GAM pracuje u probanda dvouvrcholově, tedy má dva vrcholy blízko sebe (0,25 a 0,3 s),
tedy při odrazu. TA má vrchol aktivity během letové fáze za překážkou, kdy stehno je rovnoběžně
s překážkou a špička je přitáhnutá k bérci. TA se tedy podíli na everzi v hlezením kloubu. RI zde vidíme
během odrazové fáze a letové fáze za překážkou.
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Graf 2 - Svalová aktivita RF a BF odrazové DK

Popisek grafu: vrchol aktivity BF je při odrazu (0,25 s) v ten samý bod dosahuje vrcholu i RF. Během
celého cyklu se RF a BF chovají jako synergisti. Koaktivace při odraze

Graf 3 – Svalová aktivita TA a GAM švihové DK

Popisek grafu: po momentu vertikály má GAM první vrchol a druhý nastal při dokroku. TA je nadměrně
aktivní i během odrazu po momentu vertikály a následně dosahuje vrcholu při odrazu (0,30 s) – chodidlo
odrazové DK je stále ještě na zemi. RI můžeme pozorovat pouze při odraze.
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Graf 4 - Svalová aktivita RF a BF švihové DK

Popisek grafu: RF je aktivní během celého cyklu a jeho aktivita se výrazně zvyšuje při dokroku a při
zvedání švihové DK nad překážku. BF je má vrchol aktivity během odrazu (0,3 s – 0,4 s). Při dokroku se
svaly chovají jako synergisti.

Graf 5 – Svalová aktivita TA obou DK

Popisek grafu: TA švih. dosahuje vrcholu při odrazu a naopak TA odrazové DK dosahuje vrcholu při
práci přetahové DK . Oba svaly jsou aktivní po celou dobu cyklu. Při dokroku pracují svaly jako
synergisti.
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Graf 6- svalová aktivita GAM obou DK

Popisek grafu: GAM švihové DK má klesající tendenci aktivity a je neaktivní během odrazu až po konec
letové fáze za překážkou, kde se začíná sval preaktivovat na dokrok. Při dokroku dosahuje vrcholu (0, 85
s). GAM odrazové DK je naopak aktivní pouze při odrazu a následně jeho aktivita klesá, až při dokrokové
fáze se aktivita zvyšuje. V dokrokové fázi GAM pracují jako synergisti.

Graf 7 – Svalová aktivita BF obou DK

Popisek grafu: při odrazu dochází ke koaktivaci obou BF. Oba dosahují vrcholu ve stejném bodě (0,3 s).
Během celého cyklu se chovají BF jako synergisti.
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Graf 8 – Svalová aktivita RF obou DK

Popisek grafu: RF jsou ve stavu koaktivace. Vrchol RF švih. DK je v době nejvyšší úrovně kolene během
přeběhu (0,4 s). RF odrazové DK je při odrazu do překážky (extenze kolena).

Graf 9 – Svalová aktivita GM obou DK a GME odrazové DK

Popisek grafu: U probanda č. 5 se chová GM od. a švih., jako synergisté a nemají zcela jasný vrchol.
GME dosahuje vrcholu při odrazu a pak má klesající tendenci, tedy nezapojuje se do abdukce kyčle
přetahové DK.
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Graf 10 – Svalová aktivita GAM a PL odrazové DK

Popisek grafu: GAM a PL se chovají jako synergisti, nicméně PL je aktivní i v momentě vertikály, kdy je
GAM je neaktivní. Podle tvaru křivky můžeme tvrdit, že zastává stabilizační funkci odrazové DK při
odrazu.

Graf 11 – Svalová aktivita GAM, PL, BF a ADD u odrazové DK

Popisek grafu: Adduktor se u probanda chová jako synergista s BF, pouze pokles jeho aktivace je méně
strmá, tudíž se deaktivuje později.
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Graf 12 – Svalová aktivita GAM,BF a GM odrazové DK

Popisek grafu: GAM, BF a GM se chovají jako synergisté. Dosahují vrcholu ve stejný okamžik (0,25 s)
Následný pokles aktivace je však u každého svalu jinak rychlý. První se deaktivuje GAM, následně BF a
poslední GM. Všechny svaly se aktivují během dokrokové fáze.

Graf 13 – Svalová aktivita GAM,BF a GM švihové DK

Popisek grafu: při dokroku se GAM, BF a GM švihové DK chovají jako synergisti, během odrazu se BF a
GM chovají jako synergisti, zatímco GAM jako antagonista. Při dokroku se první aktivuje GAM a GM,
jako poslední BF.
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Příloha 8 – Výsledky probanda č. 6
Rozdělení cyklu na fáze
•
•
•
•

Odrazová fáze: 0 – 0, 35 s
Letová fáze před překážkou 0,35 s – 0, 50 s
Letová fáze za překážkou 0, 50 s – 0, 80 s
První oporová fáze za překážkou 0,80 – 0,90 s

Graf 1 - Svalová aktivita TA a GA odrazové DK

Popisek grafu: TA je aktivni po celou dobu cyklu a dosahuje vrcholu při přechodu letových fází, v
okamžiku kdy u probanda přetahová DK dobíhá švihovou DK. GAM dosahuje maxima při odrazu (0,3 s).
RI můžeme pozorovat ve všech fázích kromě dokroku.
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Graf 2 - Svalová aktivita RF a BF odrazové DK

Pozn. RF a BF dosahují maxima během odrazu. Následně obou svalům klesá aktivita, avšak RF rychleji a
je i dříve v neaktivním stavu (0,5 s) oproti BF (0,65 s). Svaly pracují spíše jako synergisti, což se může
vysvětlit pomocnou extenzí BF v kyčli a RF v koleni.

Graf 3 – Svalová aktivita TA a GAM švihové DK

Popisek grafu: TA dosahuje vrcholu během mohutného švihu švihové DK při odrazu do překážky (0,25
s). GAM dosahuje vrcholu při dokroku, v době prvního kontaktu při dokroku je aktivita nejvyšší (0,80 0,85 s). RI je možno pozorovat pouze v odrazové fázi.
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Graf 4 - Svalová aktivita RF a BF švihové DK

Popisek grafu: RF dosahuje u probanda dvou vrcholů: při přenosu švihové DK během přípravy na odraz a
následně při dokroku za překážkou. Aktivita je nejvyšší v době “dotažení“ kolene před tělo. RI je
pozorováno pouze ve fázi přípravy na odraz. Během odrazu a následně po celý cyklus se svaly chovají
jako synergisti.

Graf 5 – Svalová aktivita TA obou DK

Pozn. Využití KI vidíme po celou dobu cyklu, pouze v dokrokové fázi (0,80 – 0,90 s) si můžeme
všimnout koaktivace. To je možné přisuzovat tlumivé práci TA švih. při dopadu a TA od. při přípravě na
odraz a dorzální flexi v kotníku při dotažení přetahové DK .
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Graf 6- svalová aktivita GAM obou DK

Pozn. KI můžeme pozorovat pouze při odraze. Při dokroku dosahuje GAM švih. vrcholu (0,80 s) Zároveň
při dokroku můžeme pozorovat zvyšování aktivity GAM od. jako preaktivaci před dokrokem odrazové
DK.

Graf 7 – Svalová aktivita BF obou DK

Popisek grafu: KI můžeme pozorovat během odrazové fáze. Při letové fázi jsou oba svaly neaktivní nebo
má jejich aktivita klesající tendenci. Během dokrokové fáze mají oba svaly sestupnou tendenci, při
“dotažení“ kolene přetahové DK před tělo, již začíná mít BF švih klesající tendenci (0,90 s). BF od. má
v ten samý okamžik ještě vzrůstající tendenci a připravuje se na dokrok odrazové DK.
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Graf 8 – Svalová aktivita RF obou DK

Popisek grafu: KI můžeme pozorovat během odrazové fáze. Následně se svaly chovají jako synergisti. RF
švih. je aktivní po celou dobu. RF od. je během letové fáze za překážkou neaktivní (0, 45 – 0,7 s).

Graf 9 – Svalová aktivita GM obou DK a GME odrazové DK

Popisek grafu: GM od. a GME od. se chovají jako synergisti a mají vrchol během odrazové fáze.
Následně GME má mírnější pokles aktivity. Avšak pokles je plynulý, tudíž můžeme tvrdit, že se
nezapojuje do abdukce kyčle odrazové DK. GM švih. se chová během odrazu jako antagonista. Při
dokroku se aktivuje na konci letové fáze za překážkou (0,7 s) a až do konce cyklu má vzestupnou
tendenci.
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Graf 10 – Svalová aktivita GAM a PL odrazové DK

Popisek grafu: PL a GAM se chovají jako synergisti. PL se deaktivuje v letové fázi výrazně později než
GM o 0,2 s.

Graf 11 – Svalová aktivita GAM, PL, BF a ADD u odrazové DK

Pozn. Adduktor se chová jako synergista GAM,PL i BF. Pouze ADD má méně strmý nárůst i pokles
aktivace a je aktivní i během celé letové fáze, což ostatní svaly nejsou. Adduktor se chová spíše jako
tonický sval
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Graf 12 – Svalová aktivita GAM,BF a GM odrazové DK

Popisek grafu: GM, BF a GAM odrazové DK se chovají jako synergisti, dosahují vrcholu během odrazu,
s. Následný pokles má nejstrmější GAM, dále BF a nejpomalejší pokles aktivity je pozorován u GM.
V letové fázi za překážkou jsou všechny svaly v neaktivním stavu.

Graf 13 – Svalová aktivita GAM, BF a GM švihové DK

Popisek grafu: GAM, BF a GM pracují jako synergisti. Nejnižší bod jejich aktivace je během přechodu
letových fází.
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Příloha 9 – Výsledky probanda č. 8
Časové rozdělení fází cyklu:
Odrazová fáze: 0 – 0,35 s
Letová fáze před překážkou: 0,35 - 0 ,55 s
Letová fáze za překážkou: 0,55 – 0,70 s
První oporová fáze za překážkou 0,70 - 0, 80 s
Graf 1 - Svalová aktivita TA a GA odrazové DK

Popisek grafu: U probanda můžeme pozorovat ko-kontrakci při odrazu a během celého cyklu mezi TA a
GAM. TA a GAM se chovají jako synergisti.
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Graf 2 - Svalová aktivita RF a BF odrazové DK

Popisek grafu: BF je výrazně aktivní během celého cyklu. Za to RF dosahuje dvou vrcholu a to na
začátku cyklu a během dokroku (0, 8 s). RI zde můžeme pozorovat během odrazové fáze a letové fáze za
překážkou. Při dokroku se již zvyšuje aktivita obou svalů.

Graf 3 – Svalová aktivita TA a GAM švihové DK

Popisek grafu: TA a GAM jsou aktivní během celého cyklu. Jejich práce odpovídá spíše práci synergistů
než antagonistů.
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Graf 4 - Svalová aktivita RF a BF švihové DK

Popisek grafu: oba svaly jsou aktivní po celou dobu cyklu. RF a BF spolu podle křivky spíše
spolupracují, i když RF má výraznější vrcholy (0, 45 s – během letové fáze před překážkou) a poklesy
aktivity (v letové fázi za překážkou 0,55 – 0,65 s).

Graf 5 – Svalová aktivita TA obou DK

Popisek grafu: oba svaly jsou aktivní po celou dobu cyklu a dosahují vrcholu ve stejnou dobu své
aktivace (0,25– 0,3 s). Během cyklu se chovají spíše jako koaktivační svaly.
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Graf 6 - Svalová aktivita GAM obou DK

Popisek grafu: KI můžeme pozorovat během celé fáze, neobvyklá je aktivita GAM švih., který je aktivní
po celý cyklus.

Graf 7 – Svalová aktivita BF obou DK

Popisek grafu: BF využívají principu KI při odrazové fáze. Během letové fáze se chovají spíše jako
synergisti. Druhý vrchol BF švih. dosahuje během letové fáze před překážkou - v momentu největšího
úhlu v koleni za celou let. fázi. Švihová DK není zcela pokrčena, mohli bychom tento vrchol považovat
za aktivitu BF švih, která brání úplnému propnutí kolene.
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Graf 8 – Svalová aktivita RF obou DK

Popisek grafu: KI u probanda můžeme pozorovat pouze v letové fázi před překážkou, kde RF švih.
dosahuje svého vrcholu (0, 45 s) a RF od. je v tom samém bodě neaktivní. V dokrokové fázi se svaly
chovají spíše jako synergisti.

Graf 9 – Svalová aktivita GM obou DK a GME odrazové DK

Popisek grafu: GM švih., GM od. a GME od. pracují jako synergisti. Dosahují vrcholu ve stejnou dobu a
to během dokroku při odrazu (0,3 s) a následně jejich aktivita klesá. Pouze GM od. se dostane do stavu
deaktivace. GME klesá velmi pozvolna a během přechodu mezi letovými fázemi se pokles aktivity téměř
zastaví. Můžeme se proto domnívat, že se účastní na abdukci přetahové DK. Vysokou aktivitu GM švih.
si můžeme vysvětlit jako brzdící aktivitu při flexi v kyčli.
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Graf 10 – Svalová aktivita GAM a PL odrazové DK

Popisek grafu: Gam a PL se chovají jako synergisti při odrazu. Během letové fáze aktivita PL klesá
pozvolně a následně během letové fáze za překážkou dosahuje svého druhého vrcholu (0,65 s), v době
kdy dosahuje odrazová noha úrovně prkna překážky, podílí se tedy na everzi v hlezenním kloubu.

Graf 11 – Svalová aktivita GAM, PL, BF a ADD u odrazové DK

Popisek grafu: adduktor je aktivní po celou dobu cyklu, dosahuje vrcholu během odrazu a následně
pozvolně jeho aktivita klesá, nárůst aktivity je možné zaznamenat během letové fáze za překážkou.
Pracuje spíše jako stabilizační sval.
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Graf 12 – Svalová aktivita GAM,BF a GM odrazové DK

Popisek grafu: GAM a GM odrazové nohy pracují jako synergisti, dosahují vrcholu během odrazu (0,25
s) a následně jejich aktivita klesá. BF při odrazu zastává funkci synergisty s GAM i GM a však během
letové fáze před překážkou se opět jeho aktivita lehce zvedne.

Graf 13 – Svalová aktivita GAM,BF a GM švihové DK

Popisek grafu: GAM a BF švihové nohy pracují jako synergisti při odrazové fázi. Od začátku cyklu se
aktivita GAM a BF švih snižuje, až během odrazu se lehce zvýší a následně při téměř maximálním zdvihu
kolene švihové DK začne jejich aktivita klesat. Při dokroku se aktivita obou svalů zvyšuje. GM švih. při
odrazu pracuje jako antagonista proti BF a GAM švih. během dokroku již jako synergista.
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