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ABSTRAKT  

 

Název práce: Kineziologická analýza horizontálního přeskoku v cyklotrialu  

 

Cíle práce: Cílem této diplomové práce je ověřit použití nespecifických 

posilovacích prostředků pro rozvoj horizontální přeskoku v cyklotrialu. 

 

Metody:  

• Obsahová analýza dokumentů 

• Metoda rozhovoru s asistentem práce Mgr. Markem Jelínkem Ph.D. 

• Metoda rozhovoru  s technikem při záznamu dat 

• Případová studie jezdce 

• Metoda sběru dat pomocí povrchové elektromyografie 

• Analýza dat  

• Zpracování dat v softwaru ms excel – hodnocení rozdílností hodnot 

velikosti akčního potenciálu svalu v jednotlivých typech cvičení 

• Syntéza – stanovení závěrů a diskusí 

 

Výsledky: Seznam cviků pro rozvoj silových schopností dolních končetin, 

které jsou součástí nespecifických prostředků a mají vliv na rozvoj horizontálního 

přeskoku v cyklotrialu. Žebříček cviků, které jsou dle naměřených hodnot 

nejefektivnější pro rozvoj horizontální přeskoku v cyklotrialu. Cviky jsou 

seřazeny od nejvyšších hodnot aktivovanosti všech svalů: 

 

1. Dřep s volnou činkou 

2. Skok z místa 

3. Mrtvý tah 

4. Plyometrie 

5. Skok do výšky 

6. Legpress 

 

Klíčová slova: Cyklotrial, cyklistika, povrchová elektromyografie.  
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ABSTRACT  

 

Title: Kinesiology analysis of the horizontal jump in bike trial 

 

Cíle práce: The aim of this thesis is to verify the use of non-specific strength-

training funds for the development of horizontal jump in bike trial. 

 

Methods:  

• Content analysis of documents 

• Method interview with assistant work Mgr. Marek Jelinek Ph.D. 

• Method interview with the technician when recording data 

• Case Study riders 

• The method of data collection using surface electromyography 

• Data Analysis 

• Data processing software MS Excel - evaluation of differences of values 

sized muscle action potential in the different types of exercise 

• Synthesis - making inferences and discussions 

 

Results: The list of exercises for developing strength abilities of the lower limbs, 

which are part of non-specific resources and influence the development of the 

horizontal jump in cyklotrial. Ranking exercises, which are in accordance with the 

measured values for effective development of horizontal jump in bike trial. The 

exercises are sorted from highest values aktivity of all muscles: 

1st Squat with free weights 

2nd Jump from second place 

3rd  Deadlift 

4th  Plyometrie 

5th  High Jump 

6th  Legpress 

 

Key words: Cycling trails, biking, surface electromyography. 
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Použité zkratky 

 
KÚ – Kontrolní úsek  

BIU – Biketrial International Union  

UCI – International Cycling Union  

ČMF – Česká motocyklová federace  

NSŘ – Národní sportovní řád 

20“ – Kolo s velikostí kol 20 palců 

26“ – Kolo s velikostí kol 26 palců 

TB – Trestný bod 

EMG - Elektromyografie 

MVC – Maximální volní kontrakce 

µV – Mikrovolt 

L Gmax – m. Gluteus maximus na levé noze 

L VM – m. Vastus medialis na levé noze 

L BF – m. Biceps femoris na levé noze 

L GastM – m. Gastrocnemius medialis na levé noze 

R Gmax – m. Gluteus maximus na pravé noze 

R VM – m. Vastus medialis na pravé noze 

R GastM – m. Gastrocnemius medialis na pravé noze 

R BF – m. Biceps femoris na pravé noze 
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1 Úvod 

 

Náplní této diplomové práce je sportovní odvětví, které se řadí mezi 

cyklistiku – cyklotrial. Cyklotrial, nebo i biketrial, je extrémní sportovní 

disciplína, která v současnosti není v České republice tolik známá, jako 

v předchozích letech. Z toho důvodu si mnoho lidí nedokáže ani představit, jak 

takový sport vypadá. Cyklotrial si lze představit jako extrémní adrenalinový sport, 

ve kterém se jezdec snaží překonat na kole ať umělé nebo přírodní překážky, bez 

kontaktu se zemí, jakoukoliv částí těla.  V České republice se většina aktivních 

jezdců zúčastňuje závodů pod Českou motocyklovou federací (BIU) nebo pod 

Českým svazem cyklistiky (UCI). 

 

Přestože cyklotrialové kořeny sahají do osmdesátých let dvacátého století, 

metodika sportovního tréninku je stále ve vývinu a to především proto, že chybí 

trenéři a odborníci, zabývající se cyklotrialovým sportovním tréninkem. Jezdci se 

zpravidla připravují samostatně na základě vlastních praktických zkušeností.  

 

Již ve své bakalářské práci jsem se věnoval tomuto sportovnímu odvětví. 

Za pomoci 3D analýzy pohybu jsem se snažil určit jednotlivé polohy segmentů 

těla při vertikálním výskoku na pevnou překážku a to na 20“ palcovém kole a 

zároveň na 26“ palcovém kole. Na základě těchto měření jsem stanovil 

nejoptimálnější hodnoty jednotlivých segmentů těla a vypracoval jednoduchou 

metodiku. 

 

V této práci chci navázat na své dosavadní poznatky v daném oboru. Za 

pomoci elektromyografie hodlám změřit svalovou aktivitu vybraných svalových 

skupin, u kterých předpokládám nejintenzivnější zapojení. Na základě tohoto 

měření vyhledám soubory cvičení charakterově blízkých horizontálnímu skoku 

v cyklotrialu, které by mohli být aplikovány v tréninku. Tato pilotní studie bude 

obsahovat opatření za účelem zkvalitnění přípravy tréninku. Výsledky této práce 

je nadále možné aplikovat pro další studii a její výsledky vyhodnotit 

v dlouhodobém tréninku. 
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Horizontální přeskok jsem si vybral, protože v současné době je to nejvíce 

využívaný prvek v cyklotrialu a dbá se cíleně na jeho rozvoj. 

 

Diplomová práce se skládá ze dvou částí a těmi jsou: teoretické a 

praktické. Teoretická část se skládá ze dvou okruhů. V prvním okruhu popisuji 

základní pojmy a vysvětluji základní informace o cyklotrialu. A v druhém okruhu 

se věnuji elektromyografii a anatomii vybraných svalových skupin.  

 

Cílem praktické části je na základě elektromyografického měření porovnat 

intenzitu zapojení svalové aktivity při horizontálním přeskoku. 

 

Mnoho profesionálních cyklotrialistů používá při své kondiční přípravě 

horizontálního přeskoku cviky, které patří do skupiny metod rozvoje silových 

schopností. Těmito cviky jsou: skok z místa, výskok z podřepu, plyometrie, mrtvý 

tah, dřep s volnou činkou, legpress. Doposud není známá žádná literatura, která by 

nám sdělila, které cviky jsou neoptimálnější. Z toho důvodu jsme se zabývali 

touto problematikou. 

 

Přínosem této diplomové práce spočívá především v objektivizované 

použité metodice, prezentovaných poznatcích a výsledcích, které doplňují 

dosavadní stav poznání problematiky rozvoje horizontálního přeskoku v 

cyklotrialu. Domníváme se, že naše práce může být důležitým zdrojem informací 

pro kondiční trénink v cyklotrialu.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Charakteristika sportu 

 

Biketrial nebo chcete-li cyklotrial je extrémní individuální sport, kde musí 

jezdec na speciálně upraveném kole (velikosti kol 20 nebo 26 palců) překonat, 

uměle vytvořené, nebo přírodní překážky, které jsou koncipovány do kontrolních 

úseků (KÚ). Tyto kontrolní úseky musí jezdec zvládnout během určeného 

časového limitu, většinou jsou to 2 minuty, s co nejmenším počtem trestných 

bodů. Ty dostává zejména za dotyk nohy nebo těla o zem nebo nějaké části 

v kontrolním úseku. Minimální počet trestných bodů v jednom KÚ je nula a 

maximální počet je pět. Vítězem se stává závodník, který po dokončení závodu, 

nasbírá co nejméně trestných bodů. 

 

V minulosti se také rozlišoval název trial od biketrial. Dnes už se tyto 

názvy nerozlišují, ale pojem trial je více rozšířený mezi profesionální jezdci 

mototrialu. Motocyklový sport, nazývaný „šlapačky“. Základní podstata tohoto 

sportovního odvětví je obdobná, ale jsou zde rozlišná pravidla. Na rozdíl od 

biketrialu se k překonávání překážek používá motocykl. 

 

Je zde ještě jeden pojem, se kterým se můžeme setkat a to je cyklotrial. 

Cyklotrial je stejný jako biketrial, jen s tím rozdílem, že je provozován pod 

hlavičkou jiné federace a jsou zde jen lehké změny v pravidlech. Více o těchto 

rozdílech v kapitole 1.1.3. 
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2.1.1 Historie biketrialu ve světě 

 
V polovině 60. let, španělský profesionální sportovec trialu a motokrosu, 

sedminásobný šampion Španělska v motokrosu, první šampion Španělska v Trialu 

Pedro Pi, daroval svému čtyřletému synovi Ot první kolo. Bylo to v roce 1974. 

Toto kolo bylo bohužel odcizeno. Pedro se rozhodl zajít do obchodu El Corte 

Inglés (španělský obchodní řetězec) a pořídil svému synovi kolo nové, které by 

vyhovovalo jeho požadavkům a mohl s ním jezdit přes skály a terénní nerovnosti. 

Bohužel žádné z kol nevyhovovalo těmto požadavkům a tak Pedro zašel za svým 

švagrem, který se věnoval obchodu s motorkami (moto Isern). Ale ani zde 

nepochodil. (Biketrial spain, 2012) 

 

V té době Pedro pracoval jako šéf vývoje produktů Montesa a rozhodl se 

navrhnout a vyrobit takové kolo vlastnoručně. První kolo, které Pedro sestrojil a 

splňovalo jeho požadavky, byla Montesa T-05 (Obr. 1). Tento prototyp, přejímal 

geometrii trialových motocyklů. Když se malý Ot poprvé projel na tomto kole, 

dokázal bez dotknutí se nohama země, objet celou zahradu před jejich domem. Na 

kole, které mu odcizili, by to nikdy nedokázal. Pedro si tehdy uvědomil, jak velký 

potenciál má Montesa T-05. Pedro vyfotil Ota jak vyskočil na schod vysoký 

17cm.  Tato fotografie (Obr. 2) byla použita na oficiálním logu kol Montesa. 

Pedro chtěl, aby tato kola nevyužívaly pouze malé děti. Vyrobil další generaci, 

která měla průměr kol 20 palců a nesla název Montesa T-10. Aby věděl co tato 

kola vydrží, potřeboval testovacího jezdce. Tím se stal Španěl Carlos Más, který 

byl dlouhá léta oficiálním jezdcem Montesy. (Biketrial spain, 2012). 
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Obr. 1 - Montesa T-05 

 

Za rok na to už byly připraveny veškeré potřebné formy, části kola atd.  

A začala první oficiální výroba kol.  

 

Když na kolech začalo jezdit mnohem více jezdců, začalo Pedrovi vadit, 

že zde nejsou žádné oficiální závody a žádná federace, která by sdružovala jezdce, 

kteří by chtěl provozovat trial na kolech. Dokončil proto pravidla podobná trialu, 

ale upravil je tak, aby vyhovovaly kolu. Pravidla přednesl prezidentovi cyklistické 

federaci Lluís Puigovi. Cyklistická federace uznala tento sport jako cyklistickou 

disciplínu a dohodli se na názvu Trialsin (v překladu ze španělštiny slovo sin 

„bez“  to znamená trial bez motoru) . 

Trialsin ale nefungoval tak, jak si všichni představovali. Trialsin se stále 

zdržoval spíše ve Španělsku a špatně se rozšiřoval po světě. Proto v roce 1988 po 

světovém poháru v Andoře, se sešla valná hromada Trialsinu a odhlasovala 

založení světové federace, nesoucí název „Federace biketrialu“ Díky této federaci 

se biketrial ve světě udržuje dodnes. 

 

 
Obr. 2 - Oficiální logo kol Montesa 
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2.1.2 Historie biketrialu v České republice 

 

Stejně jako ve světě, se biketrial vyvíjel a stále vyvíjí i v České republice. 

V době tehdejšího Československa ho přivezli na přelomu sedmdesátých a 

osmdesátých let čeští závodníci mototrialu, kteří ho často využívali jako průpravu 

rovnováhy pro svůj sport. (Dressler, 2002) 

 

O největší rozkvět tohoto sportu se postaral pan Josef Dressler, který se 

nabídl jako dobrovolník a při vytváření mezinárodní biketrialové federace, 

zařizoval veškerá záležitosti, které byly potřeba obstarat k založení.  
 

Dvě nejvýznamnější ikony české republiky z řad závodníků biketrialu, 

které se hlavně svými výkony postaraly o velkou sledovanost tohoto sportu jsou 

Josef Dressler, syn pana Josefa Dresslara, a Martin Šimůnek. Josef Dressler je 

dvojnásobný mistr světa a dvacetinásobný mistr republiky a Martin Šimůnek je 

trojnásobný mistr světa a čtrnáctinásobný mistr české republiky. Jako jeden 

z mála jezdců dokázal porazit Ota Pi a získat tak titul mistra světa na 20“ 

palcovém kole.  

 

 
Obr. 3 - Martin Šimůnek 
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2.1.3 Organizace a jejich pravidla (UCI/BIU) 

 

Biketrial je řízen ve světě dvěmi organizacemi. Tyto organizace pořádají 

nezávisle na sobě světové a národní soutěže. Tyto organizace jsou UCI 

(International Cycling Union) a BIU (Biketrial International Union) se sídlem v 

Japonsku. Každá z těchto organizací má odlišná pravidla pořádání soutěží, ale  

i bodování v jednotlivých závodech. V České republice je biketrial (BIU), řízen 

Českou motocyklovou federací (ČMF) se sídlem v Praze a cyklotrial (UCI) 

Českým svazem cyklistiky se sídlem v Praze. 

 

 
Obr. 4 - Oficiální logo Biketrial International Union 

 

V České republice je každý rok vyhlášen seriál M-Čr v biketrialu pod 

hlavičkou BIU. Tento seriál obsahuje cca 8 – 12 závodů. UCI federace pořádá cca  

4 závody v Open trialu, 4 závody seriálu Českého poháru v trialu a 1 závod M-Čr. 

Z těchto závodů jsou započítávány body tzv. Ranking, dle kterého jsou následně 

jezdci nominováni komisí na Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa. Pravidla 

udělování bodů za umístění v závodech jsou dle platných pravidel, které vydává a 

schvaluje komise cyklotrialu. 

 
Obr. 5 - Oficiální logo International Cycling Union 
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ELITE: Nejlepší nominovaní jezdci ČR bez rozdílu velikosti kol 

SENIOR: jezdci ve věku 17 a více let bez rozdílu velikosti kol 

JUNIOR: 15-16 let bez rozdílu velikosti kol 

MINIME: 13-14 let (20“ kola) 

BENJAMIN:   11-12 let (20“ kola) 

POUSSIN: do 10 let (20“ kola) 

FEMINE: dívčí kategorie bez rozdílu věku 
 

Tab. 1 - Přehled kategorií v biketrialu 

 

ELITE 20“ : Nejlepší jezdci na 20“ kolech 

ELITE 26“: Nejlepší jezdci na 26“ kolech 

JUNIOR 20“: Jezdci do 15 let na 20“ kolech 

JUNIOR 26“:  Jezdci do 15 let na 26“ kolech 

FEMINE: dívčí kategorie bez rozdílu věku nebo kola 
 

Tab. 2 - Přehled kategorií v cyklotrialu 

 

Jak už jsem se zmínil, tak každá z federací má svá rozdílní pravidla při 

organizování závodů, ale i  v závodě jako takovém. Jedním z hlavních pravidel je, 

že v biketrialu (BIU) se smí jezdec dotýkat země, nebo překážky jakoukoliv jinou 

částí kola, mimo řídítek. To znamená, že ve chvíli, kdy v sekci odpočívá, může 

využít například pedál k opření o překážku a držet tak stabilitu. V cyklotrialu  

(UCI) se jezdec smí dotýkat překážky, nebo země pouze pneumatikami. Dotek 

jakoukoliv jinou částí znamená trestný bod. Výčet rozdílů pravidel u jednotlivých 

federacích jsem zanesl do tabulky níže (Tab. 3 ). 

 

Bodování KÚ Bodování BIU 
Bodování 

UCI 

Dotyk pedálem o překážku či zem 0 tb 1 tb 

Dotyk jakoukoliv částí kola o překážku či zem 0 tb 5 tb 
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Dotyk řídítky o překážku či zem 1 tb 1 tb 

Čtyři trestná šlápnutí v sekci 3 tb 4 tb 

Přeskočení předním kolem trasující šipky v sekci 0 tb 5 tb 

Proskočení trasujících šipek ve zpětném směru 0 tb 5 tb 

Přenášení předního kola vzduchem přes ohraničující 

pásky sekcí 
0 tb 5 tb 

Překročení časového limitu 2 minut o 10s 5 tb 1 tb 

Překročení časového limitu 2 minut o 20s 5 tb 2 tb 

Překročení časového limitu 2 minut o 30s 5 tb 3 tb 

Překročení časového limitu 2 minut o 40s 5 tb 4 tb 

Překročení časového limitu 2 minut o 50s 5 tb 5 tb 
 

Tab. 3 - Rozdíl bodování BIU/UCI 

 

Česká republika je jedna z mála zemí, ve které je stále mnoho závodníků 

v BIU federaci. V České republice cyklotrial pod UCI federací vznikl v roce 2010 

a má stále se rozšiřující tendenci. Dle mého názoru nebude trvat mnoho let a BIU 

úplně zanikne. 

2.2 Vybavení 

V této kapitole si rozebereme základní charakteristiku biketrialových a 

cyklotrialových kol. 

2.2.1 Typizace kol 

 

Biketrial a cyklotrial se jezdí na speciálně upravených kolech, která se 

rozdělují na 20“ palcová kola a nebo 26“ palcová kola. Někdy se tato kola 

nazývají také malá a velká. Každý z jezdců si sám určí n jakém kole bude závodit. 

Většina nově začínajících jezdců volí spíše variantu malého kola, jelikož kolo 

s 20“ palcovými koly je menší, lehčí a tím pádem i obratnější a ovladatelnější. 

Tato kola mají i své nevýhody a tím je horší prostupnost terénem, nebo menší 

ovladatelnost na vertikálních výskocích.  
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Obr. 6 - Cyklotrialová kola velikosti 20" a 26" palců 

2.2.2 Rám 

 

Základním prvkem každého biketrialového nebo cyklotrialového kola je 

samozřejmě rám. Tvoří jakousi nosnou kostru a podle jeho charakteristických 

vlastností, jako je například geometrie a váha, si jej závodníci vybírají. Tyto rámy 

bývají nejčastěji vyráběny ze slitin hliníku, titanu, ale v dnešní době se můžeme 

setkat i s karbonovými speciály. Tyto speciály nejsou, ale tak časté, jelikož jejich 

pořizovací cena je veliká a následná výdrž těchto rámu je naopak menší než u 

rámů z hliníkových profilů. Aby bylo docíleno co největší tuhosti a pevnosti, tak 

jsou jednotlivé části rámu nejdříve vyráběny na CNC strojích a následně svařeny a 

nebo upravovány technologií hydroforming, kde je materiál opracován a tím získá 

nižší váhu, při stejných hodnotách tuhosti. 

 

2.2.3 Vidlice kola 

 

Vidlice často bývají součástí rámového setu, protože i vidlice má své 

geometrické vlastnosti jako je předsazení osy kola nebo výška sloupku jedné 

nohy. Tím že bychom rám postavily na vidlici od jiné značky, se pokazí celková 

geometrie rámového setu. V cyklotrialu nebo biketrialu se používají pouze pevné 

vidlice, z důvodu tuhosti. Čím pevnější kolo je, tím lepší stabilitu jezdec má. 

Proto se v tomto sportu nevyužívají odpružené vidlice. Materiál ze kterého jsou 

vyráběny jsou opět různé slitiny hliníku (dural) a nebo karbon. Karbonové vidlice 
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nejsou tak často využívané, protože jejich cena je poměrně vysoká a jejich 

živostnost naopak nízká. 

 

 
Obr. 7 - Karbonová vidlice značky Hashtag 

 

2.2.4 Šlapací ústrojí 

Systém pohánění celého kola, transformuje svalovou sílu dolních končetin 

jezdce na otáčivý pohyb zadního kola. Součástí tohoto ústrojí jsou: 

• Středová osa 

• Kliky 

• Volnoběžka 

• Pedály 

• Pastorek 

• Řetěz 

 
Obr. 8 - Šlapací ústrojí Racing line 
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Správný výběr kole, je důležitý pro výkon. Osobně se přikláním k názoru, 

že pokud je jezdce větší výšky, měl by volit spíše z 26“ kol. Bude mít výhodu ve 

vertikálních výskocích na pevnou překážku. Pokud si ovšem tento jezdce zvolí 

20“ kolo, bude mít nevýhodu ve výskocích na pevnou překážku, ale na druhou 

stranu bude moci s kolem lépe manipulovat. Testovaná osobo, kterou jsme využili 

v této práci je profesionálním závodníkem a protože je vyššího vzrůstu, tak jezdí 

na 26“ kole. Na tomto kole jsme prováděli i měření. 

 

2.3 Elektromyografie (EMG) 

 

Za pomoci této metody jsme získali potřebná data o míře vyvíjení svalové 

aktivity při horizontálním přeskoku na kole a nespecifických cvičení. Použití této 

metody jsme zvolili, protože tato metoda umožňuje zaznamenávat akční 

potenciály jednoho svalového vlákna, měření hustoty svalových vláken a 

neuromuskulárního jitteru. Zjištěním počtu snímaných akčních potenciálů, 

zaznamenávaných současně, v pohybovém cyklu horizontální přeskoku na kole, 

můžeme lépe porovnat naměřené hodnoty s nespecifickými cvičeními. 

 

2.3.1 Historie elektromyografie 

 

Počátek elektromyografie sahá do roku 1851, kdy Du-Bois-Reymond 

využil baňky s elektrolytem a zaznamenával tak odpověď ze svalu při volní 

kontrakci. Další velký objev se stal v 19. století, kdy byly objeveny tzv. motorické 

body, které představovaly nejnižší práh pro podráždění svalu.  Krause, po kterém 

jsou dodnes pojmenované kožní receptory, usuzoval, že motorické impulzy jsou 

přenášené do svalu přes motorické ploténky, které již dříve popsal Kühne. Na 

přelomu 19. a 20. století byla svalová aktivita registrována jako opakované akční 

potenciály. Za tento objev vděčíme Piperovi, který k tomu použil kovové 

elektrody a zdokonalil tak metodu záznamu (Piper, 1912). 
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Velikou zásluhu v elektrofyziologii měl Herbert Spencer a Herbert 

Spencer Gasser, kteří v roce 1922 využili namísto galvanometru katodovou trubici 

a registrovali tak bio potenciál. Tímto způsobem mohli předvést akční potenciál. 

Za tento jejich objev získali Nobelovu cenu za fyziologii. 

 

V několika dalších deseti letech bylo mnoho objevů týkajících se EMG. 

Mezi ty nejzajímavější můžeme řadit myotické výboje, fascikulace, fibrilace. 

Díky těmto objevům byly na kongresu v roce 1961 dohodnuty určité a algoritmy a 

způsoby prezentace EMG. 

 

Detekce elektrických signálů ze svalu a aplikace elektrického proudu 

přitáhla pozornost anglického inženýra Bainese. Byl první, který řekl, že šíření 

vzruchu nervem, je stejný proces jako přenos elektrického signálu kabelem. 

Baines ve své knize (1918) publikoval svůj elektrický model nervového systému, 

ve kterém neurony a svalová vlákna nahradil elektrickými obvody, sestavenými z 

galvanického článku a množství kondenzátorů. Proto se o Bainesovi hovoří jako o 

prvním biomedicínském inženýrovi. 

 

Použití elektronkových zesilovačů umožnilo klinické využití vyšetřování 

biosignálů. Jako první člověk, kterému se podařilo z dysfunkčního svalu 

zaznamenat signál, byl Proebsterovi v roce 1928 při vyšetřování pacienta, který 

trpěl obrnou periferního nervu. 

 

Použití jehlových elektrod přispělo k vzestupu klinické myografie. Ta byla 

použita Adrianem Bronkem v roce 1929 a poprvé v historii byla možnost sledovat 

svalovou aktivitu jednotlivých vlákem. 

 

 Od roku 1940 prošla elektrofyziologie velkým rozvojem a bylo poukázáno 

na význam membrány nervových buněk. Bylo prokázáno že buněčná membrána, 

která je nositelem elektrického náboje jako buňky ostatních tkání umí potenciál 

přechodně změnit. Tato změna je nazývána akčním potenciálem a lze jí změřit při 

EMG vyšetření. 
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2.3.2 Charakteristika elektromyografie 

 

EMG snímá sumu potenciálů zmnoha svalových vláken uložených pod 

elektrodami a tím poskytuje globální informaci o činnosti celého svalu nebo jeho 

podstatné části (Zedka a Valouchová, 2009).  Celá metoda je založena na snímání 

instramuskulární nebo povrchové aktivity svalů. Hlavní podstatou je zachycení 

změny elektrického potenciálu, ke které dochází při aktivaci svalů. Za pomoci 

bioelektrických signálů a jejich snímání vytváříme obraz o aktivitě svalů a máme 

k dispozici objektivnější hodnocení neuromuskulární činnosti. Pomocí EMG 

metody je možné lépe zkoumat nejenom velikost svalové aktivity, ale také 

svalové synergie, sekvence zapojení jednotlivých svalů, nebo i dokonce svalovou 

únavu. Tato metoda je hodně rozvinuta mezi lékaři i pro posouzení funkčního 

stavu motorického systému a i jeho inervaci, nebo k hodnocení jednotlivých druhů 

nervosvalových onemocnění. K tomuto vyšetření se využívá přístroj nazývaný 

elektromyograf. Jsou známy dvě techniky využívaní této metody, které jsou 

udávány velikostí nalepených snímajících elektrod. Tyto metody jsou nazývány 

povrchové, nebo jehlové EMG. Povrchová technika má neinvazivní charakter a 

zjišťuje více navrstvených akčních potenciálů vytvářených několika motorickými 

jednotkami určitého svalu. Jednou z hlavních výhod je současné snímat více svalů 

v průběhu motorického pohybu a to neinvazivně. Na druhou stranu jehlová 

technika je invazivního charakteru a u jednotlivých svalových vláken zjišťuje 

akční potenciály. (Hamil, Knutzen, 2009) 

 

Základním principem elektromyografie je snímání akčních potenciálů 

aktivních motorických jednotek v okolí elektrody. Tento potenciál je popisován 

jako napětí na elektrodách v určitém časovém průběhu. Akční potenciál (AP) tedy 

definujeme jako elektrickou aktivitu činného svalu. Jakmile membránový 

potenciál v oblasti kořene axonu, překročí svou klidovou hodnotu a vyvolá 

otevření sodíkových kanálků, vznikne AP a do buňky se začnou propouštět sodné 

ionty, membrána se depolarizuje a to vede k pomalému rozvoji AP. Jestliže je sval 

volně aktivován, šíří se AP z mozku přímo k motoneuronům a odtud je sveden 

k jednotlivým svalovým vláknům po jejich membránách (Clarys et al., 2012). 
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Výsledkem EMG vyšetření je graf, nazývaný elektromyogram nebo EMG 

křivka. Signál, který je snímám je superpozice akčních potenciálů motorických 

jednotek, neboli Motor unit action potential (MUAP). Podle množství a celkové 

velikosti těchto jednotek definujeme frekvenci a velikosti elektromyografického 

signálu (Keller, 1999; De Luca, 1997). 

 

Technické vybavení k pořízení EMG záznamu popisuje Keller (1999). 

Patří k němu monitor s analogo-digitálním převodníkem, vyhodnocovací digitální 

jednotka, stimulátor, elektrody a zesilovač, který má více funkcí. Z těchto funkcí 

je to zesílení, které je uváděno jako citlivost (velikost napětí v µV na jeden dílek 

na monitoru), jako další jsou to frekvenční filtry, kterými omezujeme rozsah 

signálů, které chceme registrovat. Dále vstupní impedance přístroje neboli vstupní 

odpor mezi vodičem a elektronickými součástkami přístroje. Na tomto odporu je 

měřeno potenciální napětí zaznamenávaného signálu, které postupně ztrácí svou 

hodnotu – nejvíce pro odpor mezi elektrodou a tkání. Ten se navíc může v 

průběhu měření měnit (změna teploty, prokrvení, pocení, vysychání gelu). Z 

těchto důvodů vstupní odpor dosahuje vysokých hodnot, které s sebou ale přináší 

snadnější indukování parazitálních proudů z okolí (střídavý proud zrozvodné sítě, 

radiové vysílání).  

 

Vrámci EMG vyšetření je používán zesilovač se symetrickým vstupem a 

bipolární registrace, tj. snímání z aktivní a referenční elektrody. To znamená, že 

signály z obou elektrod jsou zesíleny a jejich výsledný rozdíl následně zobrazuje 

měřený signál (rozdílem se odečtou artefakty v obou větvích). Do okolí těchto 

elektrod je třeba ještě umístit zemnící elektrodu.  
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2.3.3 Jehlová elektromyografie 

 

Při použití jehlové elektromyografie jsou elektrody umístěny přímo ve 

svalu a jednotlivé AP šířené sousedními svalovými vlákny jsou těmito 

elektrodami snímány. Metoda se využívá hlavně k diagnostice nervosvalových 

onemocnění. Hodnotí se povaha inzerční aktivity v průběhu vpichu elektrody, 

spontánní aktivita v klidu a aktivita během kontrakce. Pro kineziologickou 

analýzu pohybu není tato metoda příliš dobrým prostředkem pro snímání, protože 

při složitějším pohybu může dojít k poškození svalové tkáně. K zavedení jehel je 

zapotřebí odbornou praxi (Enoka, 2002). 

 

2.3.4 Povrchová elektromyografie 

 

U povrchové EMG prochází AP přes přilehlé svalové tkáně, hlavně tuk a 

kůži, kde jsou detekovány. EMG signál je výsledkem sledu AP pohybových 

jednotek, které jsou zaznamenávány elektrodou v blízkosti daných svalových 

vláken. Elektrická aktivita svalu využívá pro posuzování mechanické aktivity 

možnost relativního sdružení registrovaných elektrických signálů s veličinami, 

které popisují mechanický efekt kontrakce (Barlett, 2007). 

 

Jedna z hlavních výhod povrchové elektromyografie je vcelku snadná 

manipulace s elektrodami, které se oproti jehlové metodě využívají neinvazivně. 

Zároveň můžeme sledovat i více svalů současně, což nám zajišťuje komplexnější 

vyjádření svalových synergií, sled zapojených svalů a dále můžeme sledovat i 

únavu. 

 

Povrchová elektromyografie se nejvíce používá v kineziologickém 

výzkumu, k sledování a hodnocení mechanismům strategie kontroly pohybu za 

fyziologických i patologických podmínek. Z toho důvodu jsme pro naši studii 

využili i tuto metodu.  
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2.3.5 Elektrody 

 

Dle konstrukčního typy rozlišujeme i 2 typy elektrod: 

 

1. Povrchové elektrody  

 

• Za jejich pomoci měříme rychlost vedení nervovým vláknem a využíváme 

je při reflexologických a kineziologických studiích. 

• Nejsou optimální  k vyšetření akčních potenciálů motorických jednotek, 

jelikož snímají potenciál z plochy o větším obsahu. 

 

2. Jehlové elektrody 

 

• Využívají se jak při nativní elektromyografii a při studii přenosu 

periferními nervy. 

• Jsou tři typy: koncentrické, bipolární, unipolární  

 

Dle účelu použití dělíme 3 typy elektrod: 

 

1. Registrační elektrody 

• Jsou povrchové i jehlové. Princip použití je takový, že aktivní 

elektroda snímá elektrickou aktivitu a je nalepena nad bříškem 

zkoumaného svalu. Referenční elektroda je nalepena nad šlachou. 

Výslední EMG křivka je rozdíl napětí mezi aktivní a referenční 

elektrodou. 

2. Stimulační elektrody 

• Tyto elektrody jsou upravené výhradně pro vyvolání stimulace 

svalu 

3. Zemnící elektrody 

• Tento typ elektrod je výhradně povrchového typu a ve většině 

případů jsou fixovány pásky. 
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Jak uvádí Clarys et al. (2012), špatný výběr elektrod, nevhodných pro 

určité měření, může vést k zavádějícím výsledkům.  

 

2.4 Anatomie svalové soustavy 

Sval je tvořen zhruba 70 % vodou a 20 % proteiny. Svalová soustava 

umožňuje člověku provádět základní pohybové úkony, jako je pohyb, mimika, 

gestikulace, funkci trávicí soustavy a pohyb střev, funkci krevního oběhu atd. 

Základními činnostmi svalů jsou kontrakce (smrštění) a relaxace (uvolnění). Svaly 

pak v tomto systému rozdělujeme do čtyř hlavních skupin (Trojan a kol., 1999):  

 

1. Kosterní svalovina (příčně pruhované svaly)  

2. hladká svalovina  

3. srdeční svalovina  

4. myoepitel (hladká svalovina epitelového původu) 

 

2.4.1 Kosterní svalovina 

V této práci se budeme zabývat kosterní svalovinou, která tvoří až dvě pětiny 

hmostnosti lidského těla. Funkce těchto svalů je ovlivněna lidskou vůlí a jejich 

funkce nám zajišťuje motoriku lidského těla. Tyto svaly dělíme do několika 

skupiny a to podle toho, jak jsou upnuté ke kostem a přes které klouby jsou 

jednotlivé svaly vedeny. Protože svaly jsou schopné pouze jednosměrného 

pohybu, musí spolu vždy pracovat ve dvojicích, aby bylo dosaženo komplexního 

pohybu. První skupinou svalů jsou tzv. agonisté. Tyto svaly vytvářejí pohyb 

v určitém směru a naproti ním jsou tzv. antagonisté, které vytvářejí pohyb opačný. 

Celý tento komplexní pohyb je řízený motoneurony hlavových a míšních nervů. 

Největší svalová vlákna jsou v lidském těle až 300 mm dlouhá a 0,055 mm široká. 

Podle převládajícího rozměru dělíme svaly na: 

1. svaly dlouhého typu  
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- svalová vlákna nemusejí probíhat jen paralelně, ale mohou se upínat do 

šlachy z jedné nebo obou stran, popř. z více stran  

- klasifikovány jako svaly jednozpeřené, dvojzpeřené a mnohozpeřené 

- nacházejí se většinou na končetinách 

 

2. svaly plochého typu 

- vyskytují se na trupu, mají širokou plochou šlachu, zvanou aponeurosis 

3. svaly krátkého typu 

- vyskytují se v oblasti kloubů 

4. svaly kruhovité 

- svěrače, uzavírají tělní otvory 

Jedním z dalšího dělení svalů je podle jeho struktury a vlastností a to dle 

následujících: 

• Pomalá svalová vlákna (typ I) – jsou zbarvená do červené barvy, protože 

mají vyšší obsah myoglobinu. Tato vlákna mají největší zastoupení ve 

svalech, které zajišťují postavení těla a zároveň jsou velice dobře 

přizpůsobivá na dlouhodobý výkon. 

• Rychlá svalová vlákna (typ II) – jsou zbarvená do bílé barvy a dělíme je 

dále na pomalejší (typ IIa) a rychlejší (typ IIb). Rychleji dochází k jejich 

únavě, ale na podměty dokáží reagovat rychlou kontrakcí. Vlákna typu IIa 

představují přechod mezi vlákny I a IIb. 

2.4.2 Stavba svalu 

Sval dělíme na tyto části: 

• Začátek svalu (origo) – místo, ve kterém je sval upínán ke kosti 

• hlavu svalu (caput) – silnější část, pokračování svalu 
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• bříško svalu (venter) – nejvíce objemná část, která pokračuje ve svalový 

úpon  

• úpon svalu (insertio) – uchycení svalu ke kostře pomocí šlachy 

Pokud bychom se podívali na příčný řez svalu, viděli bychom svalové 

snopce, snopečky a základní jednotky neboli svalová vlákna, kterých se vyskytuje 

zhruba jeden tisíc v jednom snopečku. 

 

Postupně přecházíme k další části, kterou je potřeba neopomenout a tou je 

svalová buňka. Svalová buňka je mnohojaderný útvar složený až ze stovky jader, 

která se nacházejí pod plazmatickou membránou. To vše je určeno spojením 

jednojaderných myoblastů. Tyto myoblasty tvoří základ svalové buňky během 

vývoje. Svalová buňka je dlouhého trubicového tvaru – svalové vlákno. 

 

Délka příčně pruhovaných svalových vláken je zhruba 18 – 32 cm a 

v jejich soubuní se vyskytuje okolo stovky jader. Průměr může dosahovat od 8 do 

50 µm, mnohdy až k 80 µm. Vodivá membrána, která překrývá svalová vlákna je 

nazývána sarkomela. Myofibrily jsou uloženy v sarkoplazmě (cytoplazmě) a 

každé svalové vlákno jich obsahuje okolo jednoho tisíce o průměru 1 - 2 µm. 

Myofibrily se dále skládají z proteinů aktinu, myozinu, trompomyosinů a 

tromponinů, které vyvolávají jejich kontrakci. Nazýváme je kontraktilní. Tyto 

proteiny jsou uspořádány do sarkomer a ohraničeny destičkami Z. Vyjma Z-linií 

se na myofibrilu nacházejí také proutky A a I. Tmavý pruh A je uskupen 

z myozinových filament T, která jsou silnější a vizuálně vypadají i tmavší. 

Naopak proutky I jsou světlejší, protože jsou skládány z aktinových vláken, která 

jsou slabšího charakteru. Tyto stažitelné proteiny jsou spojeny můstky, které 

dovolují jejich protichůdný pohyb. Celý pohyb se uskutečňuje v místě jejich 

překryvu. Světlejší místo ve kterém se vyskytují pouze myozinová vlákna, 

nazýváme zóna H, která také označuje střed sarkomery. 

 

 Svalové buňky se vyznačují unikátní schopností přeměnit 

chemickou energii na energii mechanickou. Další charakteristické vlastnosti jsou: 
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1. Dráždivost 

2. Stažlivost 

3. Možnost přeměnit podráždění na svalový stah 

 

2.4.3 Svalové kontrakce 

Základem pro veškerý náš pohyb je schopnost svalu kontrahovat. Mozek 

vysílá impulzy ke svalům a ty se následně kontrahují. Celý tento proces provázejí 

různé fyzikální a chemické pochody. Nazýváme ho molekulární mechanizmus 

svalové kontrakce. 

 

Základem svalové kontrakce jsou bílkoviny aktin a myozin. Aktin tvoří 

dva spirálovité řetězce, které obsahují zhruba 200 jednotek G- aktinu, a mezi 

nimiž nalezneme vlákna tromponinu a trpomyosinu, která se v tomto místě 

navazují na myozin. Oproti tomu myozinová filamenta se skládají z cca. stovky 

molekul, které mají tvar florbalové hole. V hlavě myozinové molekuly se nachází 

ATP jejíchž funkcí je navázat se na řetězec aktinu a ohnutí. Tento cyklus je 

nazýván Cross bridge formation a má čtyři kroky: 

 

1. krok – navázání vazby aktinu a myozinu 

2. krok – ohnutí 

3. krok – uvolnění 

4. krok – znovu navázání aktinomyozinové vazby 

 

Sled těchto dějů nazýváme svalová kontrakce.  

 

 Určitě není od věci zmínit i T – tubuly, které jsou vyplněny extracelulární 

tekutinou a mají velký smysl při produkci akčního potenciálu. Vznikají  vnitřním 

vchlípením sarkolemy dovnitř vlákna. V jejich blízkosti se nachází 

sarkoplazmatické retikulum, které vytvářejí terminální cisterny, které zásobují 

vápníkové ionty a šíří tak akční potenciál. 
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2.4.4 Funkce nervové soustavy 

Pro vykonání svalového stahu je nutné, aby mozek vyslal signál přímo do 

svalu. Tento signál nazýváme vzruch a je veden neurony nazývané α-

motoneurony z centra do periferií. Ty vedou až ke svalovým vláknům, kde se 

rozvětvují a navazují kontakt s motorickými  ploténkami kmenového nebo 

míšního α-motoneuronu. Každé nervové výběžky (axony) jsou napojeny na 

několik svalových vláken. Aktivovaná vlákna axonem vytvářejí tzv. Motorickou 

jednotku MJ. Motorická jednotka je vytvářena motoneuronem, který se ke skupině 

kontraktilních vláken připojuje neuritem a je napojen v míše na neuronální síť. 

V tomto místě je vytvářeno další spojení a to drah neucími signál z periférií a 

z centra a ovlivňuje se dráždivost svalu. Při podráždění dochází k současnému 

záškubu svalových vláken dané MJ, která jsou aktivována současně. 

2.4.5 Výběr svalových skupin 

 V této kapitole si rozebereme jednotlivé svalové skupiny, které jsme 

vybrali pro měření v této práci. Jelikož předpokládáme, že největší vliv na 

horizontální přeskok na kole, mají svaly dolních končetin, rozhodl jsem se vybrat 

právě ty. Protože potřebujeme změřit levou i pravou končetinu a jsme omezeni 

počtem elektrod, museli jsme výběr omezit pouze na námi vybrané 4 svalové 

skupiny, výběr probíhal dle nejpravděpodobnějšího vlivu zapojení. Vybranými 

svaly jsou: 

1. m. Gluteus maximus 

2. m. Vastus medialis 

3. m. Biceps femoris 

4. m. Gastrocnemius medialis  

Gluteus maximus (velký hýžďový sval) 

Plochý sval rhombického (kosočtvercového) tvaru patřící do zadní skupiny 

svalů kyčelního kloubu. Jeho tloušťka je 20 – 30 mm a obsahuje hrubé svalové 

snopce. Jeho začátek je  upínán na vnější straně kyčelní lopaty a končí v oblasti 

velkého chocholíku stehenní kosti. Překrývá veškeré svaly zadní skupiny 
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kyčelních svalů. Snopce tohoto svalu vedou laterálně směrem dolů. Jeho hlavní 

funkcí je abdukce stehna, extenze stehna, zevní rotace kyčelního kloubu, 

napomáhá k vzpřímenému držení těla. Jeho inervaci zabezpečuje horní hýžďový 

nerv – nervus glut. Superior (Hanzlová, 2004; Sinělnikov, 1964). 

Vastus medialis (přístřední hlava čtyřhlavého stehenního svalu) 

Sval vastus med. jehož svalové snopce jsou vedeny shora dolů a ze vnější 

strany vpřed, je jednou ze čtyř hlav stehenního svalu, patří tedy do skupiny 

stehenních svalů. Jeho začátek na stehenní kosti a dále upínán na čéšku. Okrajově 

přechází ve šlachu širokého typu a z části je spojován se šlachou přímého 

stehenního svalu, které vycházejí v jednu společnou šlachu. Tento sval zajišťuje 

flexi v kyčelním kloubu  a extenzi v kolenním kloubu. Jeho inervace probíhá ze 

svalových větví stehenního kloubu -  rami musculares nervi femoralis (Hanzlová, 

2004; Sinělnikov, 1964). 

 

Biceps femoris (dvojhlavý stehenní sval) 

Sval biceps femoris je umístěn na laterálním okraji zadní strany stehen, 

patří tedy do skupiny stehenních svalů. Skládá se z krátké a dlouhé hlavy, která 

má pouze jedno společné bříško. Krátká hlava začíná na laterodorzální části 

stehenní kosti přičemž dlouhá hlava začíná krátkou šlachou plochého typu na 

sedacím hrbolu. Bříško svalu je vedeno distálně a přechází v dlouhou úzkou 

šlachu, které obtáčí hrbol kosti stehenní ze zadní strany a upíná se na hlavičku 

kosti lýtkové. Biceps femori zajišťuje flexi v kolenním kloubu a extenzi 

v kyčelním kloubu a je inervován ze sedacího nervu  - nervus ischiadicus 

(Hanzlová, 2004; Sinělnikov, 1964). 

Gastrocnemius (dvojhlavý lýtkový sval) 

Tento sval skládající se ze dvou objemných hlav, mediální a boční, je částí 

trojhlavého svalu lýtkového a řadíme ho do dorzální skupiny svalů bérce. Začátek 

svalu je vnitřním a vnějším hrbolu stehenní kosti a je upínán pomocí Achillovy 
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šlachy na hrbol potní kosti. Přivrácení obou hlav vytváří dolní ohraničení 

podkolenní jámy, které můžeme pozorovat zadním pohledem. Obě hlavy svalu 

vedou distálně a uprostřed kosti bérce srůstají a přechází ve společnou šlachu. 

Funkcí svalu je zajištění plantární flexe chodila, elevaci paty a flexe bérce nohy. 

Všechny tři hlavy tohoto svalu jsou využity při chůzi a napomáhají vzpřímeném 

postoji. Gastrocnemius vytváří spíše dynamické pohyby a je inervován z větví 

holenního nervu – nerv. Tikalis (Hanzlová, 2004; Sinělnikov, 1964) 

 

U výběru jednotlivých svalů jsme vycházeli z jejich funkce, u které jsme 

přepokládali největší podíl na horizontálním přeskoku v cyklotrialu. 

 

• Gluteus maximus – patří k hlavním svalům, které se podílí na extenzi 

kyčelního kloubu. Dále je pomocným svalem při extenzi kolenního kloubu 

a fixačním svalem podílející se na extenzi trupu. 

• Vastus medialis – patří k hlavním svalům, které se podílí na flexi kyčelního 

kloubu a extenzi kolenního kloubu. 

• Biceps femoris – patří k hlavním svalům, které vykonávají extenzi kyčelního 

kloubu a flexi kolenního kloubu. 

• Gastrocnemius – patří mezi hlavní svaly při plantární flexi hlezenního kloubu. 

Dále je pomocným svalem při flexi kolenního kloubu. 

 

Při porovnání EMG výsledků jsme vycházeli z literatury, která se zabývá 

běžnou cyklistikou pro minimum literatury o výzkumech prováděných 

v cyklotrialu.  

 

Dle výsledků Rouffet et al. (2009), kteří se zabývali zapojením 

jednotlivých svalů dolních končetin při „šlapání“ na kole se nejprve aktivují m. 

gluteus maximus a m. vastus lateralis, aby předaly mechanickou energii na 

končetinu (potažmo na převodník). Následuje regulovaná aktivace m. biceps 

femoris, tak aby byl zajištěn koordinovaný pohyb při přechodu do další fáze – 

flexe. Dále se v této fázi zapojí i m. gastrocnemius medialis . 
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2.5 Dělení pohybových schopností 

 

V celé následující kapitole popisující motorické schopnosti, jsme 

dodržovali zavedený pojem „schopnost“, který se nejčastěji definuje jako: ,, 

Samostatné soubory vnitřních předpokladů lidského organismu k pohybové 

činnosti a v ní se projevující“ (Dovalil, 1986). Dle našeho názoru by bylo 

výhodnější používat pojem předpoklad. 

 

Cyklotrial patří do skupiny sportů, ve kterých se uplatňuje více 

pohybových schopností, které jsou vzájemně propojeny. Pokud se podíváme na 

tabulku motorických schopností, zjistíme, že v cyklotrialu využíváme veškeré tyto 

schopnosti. Globálně nelze však říci, že jedna z těchto schopností převládá nad 

ostatními, protože záleží na typu překážek, profilu sekce závodu atd.  

 

Podle Dovalila a kol. (2002) pohybové schopnosti představují soubor 

vnitřních předpokladů, které potřebujeme k zvládnutí určité pohybové činnosti. 

Vnějším projevem pohybové schopnosti je pohybová dovednost. V každé 

motorické činnosti jsou komplexně promítnuty pohybové schopnosti v určitém 

poměru. Poměr jejich zastoupení je dán dle charakteristiky dané motorické 

činnosti. Úroveň pohybových schopností je dána konstelací dějů na různých 

úrovních. K posouzení kvality všech pohybových schopností vycházíme vždy 

z hodnocení dané pohybové dovednosti. 

 

Pohybové schopnosti jsou relativně stálé v čase a jsou definovány jako 

relativně upevněný individuální předpoklad výkonu v určité činnosti. Jejich 

úroveň nekolísá ze dne na den a jejich změna vyžaduje dlouhodobé soustavné 

tréninkové působení (Dovalil a kol., 2002). 

 

Podle Dovalila a kol. (2002) je všeobecně akceptováno rozdělení na 

pohybové schopnosti kondiční a koordinační. Nově se uvažuje o třídě schopností 

hybridních.  
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Obr. 9 - Přehledový diagram dělení motorických schopností 

 

 

Jednou z dalších klasifikací pohybových schopností je rozdělení na obecné 

a speciální. Obecné schopnosti jsou projevem komplexních pohybových činností. 

Na druhé straně speciální schopnosti jsou dispozice pouze pro jednu pohybovou 

činnost. Tyto schopnosti vznikají souhrnem obecných komponent. 

2.5.1 Kondiční schopnosti 

Kondiční schopnosti jsou charakterizovány využitím energie pro výkon 

daného pohybu tedy i metabolickými procesy. Mezi kondiční schopnosti řadíme:  

 

1. Silové schopnosti 

Pohyby ve kterých je překonáván odpor v krátkém časovém intervalu 

2. Realizačně rychlostní 

Pohyby, které jsou prováděny vysokou až maximální rychlostí. 

3. Vytrvalostní 
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Pohyby v dlouhotrvajícím časovém intervalu, vyžadující jiný metabolický, 

řídící i psychický základ než v uvedených dvou případech. 

2.5.2 Koordinační schopnosti 

Koordinační schopnosti jsou definovány jako schopnost člověka přesně 

realizovat složité časoprostorové struktury pohybu. „Představují upevněné a 

generalizované kvality průběhu těchto procesů. Jsou výkonovými předpoklady 

pro činnosti charakterizované vysokými nároky na koordinaci“ (Zimmermann, 

Schnabel, Blume,2002).  

 

Měkota, (1982) charakterizuje koordinační schopnosti jako „třídu 

motorických schopností, které jsou primárně podmíněny a koordinačně spjaty s 

procesy regulace a řízení pohybové činnosti“.  

 

Koordinační schopnosti spoluurčují stupeň využití kondičních schopností a 

urychlují a zefektivňují proces osvojování nových dovedností. Příznivě ovlivňují 

již dříve osvojené dovednosti a zabezpečují efektivitu při přeučování dovedností. 

Ovlivňují estetické pocity, radost a uspokojení z pohybu. (volně zpracováno podle 

Měkoty, 2005).  

 

Dle Měkoty (2005) je klasifikace koordinačních schopností následovná: 

 

1. diferenciační schopnost,  

2. orientační schopnost,  

3. rovnováhová schopnost,  

4. reakční schopnost,  

5. rytmická schopnost,  

6. schopnost sdružování,  

7. schopnost přestavby.  
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2.5.3 Hybridní schopnosti 

Hybridní schopnosti jsou spojeny s funkcemi energetickými i řídícími 

pomocí centrální nervové soustavy. Patří sem pohyblivost (flexibilita) což je 

schopnost vykonávat pohyby ve velkém rozsahu. Flexibilita je zčásti dána dědičně 

a odvíjí se od kloubní pohyblivosti až po elasticitu svalů. Vlivem stárnutí, 

degradací buněk a postupným ztrácením elasticity se tato schopnost zmenšuje.  

 

V této diplomové práci se ovšem zabýváme horizontálním přeskokem, 

který je motorickou dovedností a ve fázi motorického učení převládá vliv 

motorických schopnosti na rozvoj tohoto prvku následovně: 

 

1. Generalizace - koordinační 

2. Diferenciace - koordinační 

3. Automatizace - kondiční 

4. Tvořivá koordinace – kondiční 

 

Vycházíme z toho, že v mé práci budeme pracovat s profesionálním jezdcem, 

který se bude nacházet ve 4. fázi motorického učení. Zde tedy převládají kondiční 

silové schopnosti, zejména pak výbušná síla a reakční schopnost. 

 

2.5.4 Silové schopnosti 

 

Jak uvádí Tlapák (2000), je především nutné rozlišovat sílu jako fyzikální 

veličinu a sílu člověka a jeho svalů. Obecně je síla chápana jako míra vzájemného 

působení určitých hmotných soustav tzn., že vedle velikosti síly je zde důležitý 

také časový faktor produkce síly. Síla člověka je hodnotitelná (měřitelná) 

v místech, kde jedinec působí na okolí. Zde funguje zákon akce a reakce, podle 

něhož se člověk svým mechanickým chováním přizpůsobuje okolí. Podle toho 

jaký odpor nám bude klást okolí, tak budeme reagovat. 
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Základní definice popisuje tělesnou sílu jako maximální fyzikální sílu 

(fyzikální veličinu), kterou dokáže sval nebo skupina svalů vyprodukovat při 

určitém pohybovém projevu danou rychlostí (Stoppani 2008). Tělesná síla však 

má mnoho forem, tudíž její definice není tak jednoduchá. 

 

Měkota (2005) pak definuje silové schopnosti jako „schopnost překonávat 

odpor vnějšího prostředí pomocí svalového úsilí“. 

Gajda (2004) uvádí, že „silové schopnosti umožňují provádět pohybovou činnost, 

která překonává nebo udržuje vnější odpor nebo síly svalovou kontrakcí podle 

zadaného pohybové úkolu“.  

 

Nejoptimálnější charakteristika je, že silové schopnosti jsou schopnosti 

k vynaložení úsilí směřujícího proti odporu. 

 

Síla svalu je ve fyziologickém pojetí podmíněna hlavně množstvím 

svalových vláken a hladinou testosteronu – mužského hormonu. Androgenní 

receptory jsou tímto hormonem aktivovány a dochází ke stimulaci transkripci 

proteinů z DNA. V průběhu silového tréninku se hladina testosteronu zvyšuje a 

kolísá v závislosti na momentální intenzitě zatížení. 

 

Nyní se dostáváme k samotné klasifikaci silových schopností, které se z 

fyziologického způsobu činnosti a druhu kontrakce zapojení svalových vláken 

dělí na dvě základní skupiny a těmi jsou statické a dynamické. Při svalovém stahu 

vzniká svalové napětí a tím se mění délka sarkomem a tím dochází i ke změně 

délky svalových vláken. Pokud však tato změna nevyvolá pohyb segmentu těla 

vzdálenost mezi začátkem a úponem svalu zůstane nezměněna, dojde jen ke 

zkrácení masité části svalu a v důsledku i k protažení šlašitých částí svalu 

s výrazným zvýšením svalového napětí. Hovoříme tak o izometrické kontrakce na 

základě které, vzniká statická síla. 
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Pokud dochází k prodloužení, nebo zkrácení mezi úpony svalu, nazýváme 

tuto kontrakci excentrickou, koncentrickou, izotonickou, ve kterých není 

počáteční tlak tak výrazný oproti celkové změně délky. 

 

Kontrakce, které mají za následek přiblížení svalových úponů jsou 

označovány jako koncentrické, při oddálení úponů svalu jde o kontrakce 

excentrické. Síla, která je při tomto ději vyvinuta se označuje jako dynamická. 

Jeden z druhů síly dynamické je síla izokinetická. Ta vzniká, pokud je po celou 

dobu vyvíjené dynamické síly kladen stejný odpor při stejné rychlosti zkracování.  

 

 
Obr. 10 - Přehled silových schopností 

 

 

1) Silová schopnost statická – schopnost vyvinout sílu v izometrické kontrakci 

a) Jednorázová – schopnost způsobit deformaci částí těla nebo předmětů, 

dle pohybového úkolu. Například dynamometrický stisk. 

b) Vytrvalostní – udržení částí těla nebo celé tělo v jedné poloze. (podřep) 

2) Silová schopnost dynamická – schopnost pohybu těla nebo jeho částí za 

pomoci izokinetické kontrakce. 

a) Explozivně silová – schopnost udělit tělu, jeho částem, nebo různým 

předmětům zrychlení, dle zadaného pohybového úkonu. (vrh koulí) 
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b) Rychlostně silová – schopnost překonávat velikost odporu s největší 

frekvencí pohybu. 

c) Vytrvalostně silová – schopnost dlouhodobě udržet pohyb určité intenzity 

při silové činnosti. 

 

Pokud se budeme bavit pouze o silových schopnostech, tak cyklotrial je sport, ve 

kterém převládají explozivně silové schopnosti. Protože projetí závodní sekce trvá 

jezdci dvě minuty, můžeme říci, že i vytrvalostně silové. 

 

2.6 Rozvoj pohybových schopností a regenerace 

 

V kapitole 1.4.1 jsem si rozebrali dva typy svalových vláken a to tzv. 

rychlá a pomalá svalová vlákna. Velikost svalové kontrakce je dána především 

příčným průřezem svalu, který je ve většině případů dán dědičně. Svalovou 

hypertrofií můžeme tyto silové schopnosti z velké části ovlivnit. Je ovšem důležité 

dodržovat metody rozvoje.  

 

Rozcvičení, délka tréninku 

Jako u každé pohybové sportovní činnosti je důležité kvalitní rozcvičení a 

protažení. Kvalitně rozcvičený a protažený sval má až o 15% lepší účinnost. Při 

samotném tréninku se obvykle postupuje od lehčího zatížení až k těžším vahám. 

Preferuje se forma zapojení větších svalových skupin, dochází zde ke 

komplexnějšímu zapojení síly celého těla. Nejoptimálnější doba tréninku je od 30 

– 60 minut, dochází zde k maximální sekrecí tělesných hormonů. Jakmile je 

optimální doba cvičení překročena, klesá hormonální odezva. 

 

Rychlost pohybu 

Rychlost prováděných pohybů je velice důležitá co se týká rozvoje funkčních 

schopností svalů. Uplatňujeme zde velice jednoduché pravidlo. Jestliže rychlost 

prováděného pohybu je pomalá, pak síla, kterou vytváříme je pomalá. Jestliže je 

rychlost cvičení rychlá, tak vytváříme rychlou sílu. Rychlý pohyb, není 
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doporučován u začátečníků, protože by mohlo dojít k poranění tkání. Spolu 

s rychlostí pohybu se může měnit i podíl práce jednotlivých svalů. Z toho důvodu 

je dobré kombinovat koncentricku fázi prováděnou rychleji a excentrickou, 

prováděnou pomaleji a kontrolovaně. Můžeme také střídat typy tréninků s menší a 

větší rychlostí pohybu. 

 

Regenerace a frekvence tréninku 

 

Regenerace a frekvence tréninku bývá většinou individuální záležitostí, dle 

vlastních potřeb jedince. Pokud ovšem sportovce zatěžujeme vysokou frekvencí a 

intenzitou zatížení, může dojít k velkému nárůstu únavy a k takzvanému 

chronickému přetrénování. Velké svalové skupiny, kterými mohou být nohy a 

záda, je lepší zatěžovat těžšími tréninky, ale méně často. Ale u malých svalů, 

například biceps a triceps, se doporučuje vyšší frekvence tréninku a méně 

intenzivních tréninků. Začátečníkům se doporučuje menší intenzita cvičení, ale 

častěji. Trénink, který je jednou za 14 dní, pouze udržuje svaly, nikoliv rozvijí. 

Pro nárůst svalových vláken se doporučuje periodizace tréninků. 

 

2.6.1 Metody rozvoje silových schopností 

 

Silové schopnosti jsou zhruba 65% určovány geneticky a jejich možnost 

trénovatelnosti je vysoká. Statická síla, která je geneticky dána z cca. 50 % je lépe 

trénovatelná oproti síle dynamické, která je geneticky dána z 70%.  

 

Při rozvoji silových schopností v cyklotrialu nejvíce využíváme činky, 

plné míče, stroje, nebo možnosti překonávání vlastního odporu těla. Pro cyklotrial 

nejsou konstruované, žádné speciální přístroje, proto vycházíme z všeobecných 

atletických cvičení. Pro přenos síly do pedálů se využívá vlastní trénink na kole. 

 

Je několik možností  jak zvýšit účinnost při silovém tréninku. Jsou to tyto 

metodotvorní činitelé: hmotnost zátěže, počet opakování, počet sérií, doba 

odpočinku, rychlost cvičení. Veškeré tyto komponenty na sebe působí. Pokud 
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zvětšíme hmotnost zátěže, nemůžeme dosáhnout takového počtu opakování, nebo 

vyvinout dostatečnou rychlost. V posilování je vždy nejdůležitější, aby vždy 

docházelo k vyvinutí maximálního silového napětí. 

 

Pro rozvoj absolutní síly by měla být velikost odporu maximální až 

střední, rychlost pohybu malá a počet opakování nízký. Při získávání síly výbušné 

by měla být velikost odporu střední, rychlost pohybu vysoká a počet opakování 

nízký. Pro rozvoj vytrvalostní síly je velikost odporu nižší, rychlost pohybu 

střední a počet opakování vysoký.  

 

Rozdíl v mezi myofibrilární a sarkoplazmatickou hypertrofií je takový, že 

pokud se bude trénink skládat pouze ze cvičení s těžkými vahami, menším počtem 

opakování a dlouhých dob odpočinku stimulujeme myofibrilární hypertrofii. 

Docílíme tedy zvýšení síly a výbušnosti, ale nedosáhneme takového zvětšení 

objemu svalu. Jestliže budeme cvičit se střední zátěží, středním počtem opakování 

a krátkými přestávkami, budeme stimulovat sarkoplazmatickou hypertrofii, tím 

pádem docílíme zvětšení objemu svalů, zvýšení krátkodobé silové vytrvalosti a až 

na druhém místě se nám zvýší síla. 

 

Podle kombinace jednotlivých metodotvorných činitelů, jako je počet opakování, 

velikost zátěže nebo doba odpočinku, se definují jednotlivé tréninkové metody 

pro rozvoj silových schopností. Tyto metody jsou: 
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Obr. 11 - Přehled metod rozvoje silových schopností 

 

Cyklotrialisté využívají větší část těchto metod. V přípravném a 

předzávodním období nejvíce stimulují silové schopností a rozvijí tak všechny tři 

druhy síly, absolutní, výbušnou i vytrvalostní.  

 

Pro rozvoj absolutní síly se nejvíce využívá metoda těžkoatletická, metoda 

opakovaného úsilí, metoda izometrická, metoda excentrická. Pro rozvoj 

maximální síly v cyklotrialu, nevíce využíváme metodu těžkoatletickou a 

izometrickou, proto si je zde stručně popíšeme. 

 

Metoda těžkoatletická (metoda krátkodobých napětí)  

- velikost překonávaného odporu je 95 – 100% maxima 

- ideální počet opakování je 1 – 3 v jedné sérii, doba odpočinku 2 – 3 

minuty 

- vysoký počet zapojených MJ 

- zvýšení absolutní síly s menší svalovou hypertrofií, zvýšení rychlosti 

- vhodná pro trénovaného sportovce 
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Metoda izometrická (statická cvičení)  

- cvičení jsou  stavěna na principu působení proti nepřekonatelnému odporu 

- délka kontrakce 5 – 15 s 

- počet opakování 3 – 5 x 

- doba odpočinku 2 – 3 minuty 

 

Pro rozvoj výbušné a rychlé síly jsou nejefektivnější metody, rázové, 

izokinetické, opakových úsilí, kde je důležité veškeré pohyby dělat s vysokou 

rychlostí. K transferu maximální pomalé síly do explozivní síly se ve většině 

případů používá metoda kontrastní. V cyklotrialu se pro rozvoj výbušné síly 

nejvíce využívá metoda plyometrická s kontrastní metodou a nebo metodou 

opakovaných úsilí, proto si je zde stručně popíšeme jejich zásady. 

 

Metoda opakovaných úsilí (kulturistická) 

- velikost odporu 80 % maxima 

- počet opakování 8 – 15x 

- interval odpočinku 3 – 5 minut 

 

Metoda rázová (plyometrická)  

- před vlastní svalovou kontrakcí je sval již stažen v tzv. předpětí (po 

dopadu) ke kterému dochází ve fázi dopadu za pomoci brzdivé kontrakce 

svalu po které následuje aktivní kontrakce. 

- velikost odporu – výška seskoku max. 1 m 

- počet opakování 5 – 6x v sériích. Počet sériích 3 – 5 

- interval odpočinku 3 – 8 minut 

 

 

Metoda kontrastní  

- rozvijí rychlou, explozivní a maximální sílu 

- principem této metody jsou změny velikosti zátěže, které by měly 

následovat ihned po sobě 

- velikost odporu od 30 – 80% maxima, důležitý je kontrastní stav  
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- počet opakování 3 – 15x 

- doba odpočinku 2 – 3 minuty 

 

Pro rozvoj vytrvalostní síly se nejvíce používá metoda opakovaných úsilí 

s velkým počtem opakování 20 – 30. V cyklotrialu se v forma této metody nejvíce 

uplatňuje kruhový trénink 

 

Kruhový trénink 

- principem je střídání několika po sobě jdoucích cviků rozumně 

uspořádaných 

- počet stanovišť 6 - 14  po 4 sériích 

- velikost odporu 30 – 70% maxima dle typu cviku 

- interval cvičení 30s – 3 minuty 

- doba odpočinku 30s – 3 minuty 

- dodržovat princip přiměřenosti, postupného zvyšování zátěže a 

specifičnosti.  

 

Při kondiční přípravě se nedoporučuje dlouhodobě využívat pouze jednu 

z výše uvedených metod. Tělo je velice adaptilní a při dlouhodobém preferování 

jen jedné metody nedochází k takovému rozvoji síly, jako když se tyto metody 

střídají. Při výběru metod bychom měli dbát na typu závodního a tréninkového 

období sportovce. 

 

Kulturistická metoda nejvíce rozvijí svalovou hypertrofii. Dle mého 

názoru by tato metoda měla být v tréninku zařazována co nejméně, spíše 

v přípravné fázi předzávodní kondiční přípravy, kdy se tělo adaptuje, po 

přechodové fázi, na silový trénink. Čím větší je svalová hypertrofie, tím větší 

hmotnosti jezdec dosahuje a tím větší jsou nároky na tuhost závodního kola.  

 

Dalším aspektem jsou koordinační schopnosti. Pokud jezdec seskakuje 

z překážky, musí vynaložit svalové předpětí a brzdit tak pohyb. Čím větší 

hmotnosti tělo dosahuje, tím větší práci musí vynaložit a ztrácí tak potřebnou 
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rovnováhu. Oproti tomu jsou plyometrická cvičení efektivnější se zachováním 

hmotnosti. 

 

2.7 Popis měřených prvků 

 

V této kapitole bych rád upřesnil, které prvky budeme měřit a stručně je 

charakterizoval.  

 

2.7.1 Charakteristika horizontálního přeskoku 

 

Abychom zaručili vyvinutí maximální svalové kontrakce při přeskoku a 

zároveň jsme zaručili, že testovaná osoba dokáže danou vzdálenost 3x přeskočit, 

stanovili jsme vzdálenost přeskoku 96% jeho maximální délky přeskoku. 

Maximální délka přeskoku je 250 cm a byla testována týden před naším měřením. 

Vzdálenost při měření činila 240 cm.  

 

V žádné literatuře se nikdo doposud podrobným rozborem cyklotrialového 

horizontálního přeskoku nezabýval, proto nejsou definované jednotlivé části 

pohybu. Pro lepší orientaci a přehled jsme si nyní definovali jednotlivé části 

pohybu. Pohyb jsme rozdělili na 4 části.  

 

1. Přípravná fáze 

2. Fáze odrazu 

3. Fáze letu 

4. Fáze dopadu 

 

1. Přípravná fáze: 

Na začátku této fáze je jezdec oběma koly na překážce a soustředí se na správnou 

rovnováhu a koncentruje se na daný úkon. Následně postaví kolo na zadní kolo a 

naskáče co nejblíže k hraně překážky. Zde je velice důležité, aby jezdec nebyl 

zadním kolem za hranou překážky, protože by došlo k neúplnému odrazu. Nebo 
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naopak před hranou překážky, aby se neobral o potřebné centimetry a  možnost 

zapření o hranu.  

 
Obr. 12 - Přípravná fáze u horizontální přeskoku (vlastní fotodokumentace) 

 

2. Fáze odrazu: 

Tato fáze je charakteristická přechodem jezdce ze základní polohy na zadním kole 

do polohy, kdy zvyšuje rozsah svého pohybu tzv. „stlačená pružina“ Aby byl 

odraz co největší je důležité, aby jezdec vyvinul maximální svalovou kontrakci 

k uvedení kola a jezdce k dopřednému pohybu. 

 

 
Obr. 13 - Fáze odrazu u horizontálního přeskoku (vlastní fotodokumentace) 
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3. Fáze letu: 

Pro letovou fázi je charakteristické, že žádná z částí jezdcova kola nespočívá ani 

na překážce ze které jsme se odráželi, ani na kterou dopadáme. 

 

 
Obr. 14 - Fáze letu u horizontálního přeskoku (vlastní fotodokumentace) 

 

4. Fáze dopadu: 

Přechod do této fáze je tehdy, když se část kola dotkne překážky. V našem 

případě je o první dotek zadního kola s překážkou. 

 

 
Obr. 15 - Fáze dopadu u horizontálního přeskoku (vlastní fotodokumentace) 
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Kineziologický rozbor: 

• Acyklický pohyb dolních končetin (šlápnutí dominantní nohy) 

k uvedení kola do dopředného pohybu a překonání dálkového 

rozdílu (vzdálenost mezi překážkami) 

• Acyklický pohyb paží k překonání dálkového rozdílu (vzdálenost 

mezi překážkami) 

• Lokomoce: Arteficiální 

• Pohyby dolních končetin – Acyklický 

• Pohyb horních končetin – Acyklický 

 

Před samotným odrazem přejde jezdec do postavení kola „na zadním 

kole“. Tím se zvětší možnost rozsahu odrazu a tuto chvíli se z něho stává tzv. 

pomyslná pružina. Působení sil mezi jezdcem a kolem je v tuto chvíli 

koncentrické. Stlačením pružiny se získá potřebná síla k přeskoku 

 

 

Energetický výdej: 

V této části je dobré zdůraznit, že je rozdíl pokud popisujeme energetické 

krytí komplexního výkonu v cyklotrialu a nebo jednotlivých prvků. Prvek trvá 

pouze několik vteřin, ale celkový závodní výkon v jedné sekci až 2,5 minuty a 

celý závod až 2 – 3 hodiny. 

 

V případě námi měřeného horizontálního výskoku šlo o pohyb trvající 

1,636 s, což naznačuje, že jde o pohyb ve kterém převládá systém ATP – CP 

(adenosintrifosfát – kreatinfosfát). Tento systém je definován následně: 

 

Dle Jančíka a kol. (2006) „Resyntéza ATP probíhá využíváním svalových 

rezerv kreatinfosfátu (CP), procesy uvolňování energie i resyntézy ATP probíhají 

bez přístupu kyslíku. Daný systém se velmi rychle aktivizuje, CP se však za 

poměrně krátkou dobu vyčerpá (po cca 10s). Má-li činnost trvat déle, zapojují se 
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více další systémy. Uvedený zdroj energie umožňuje vysokou (maximální) 

intenzitu pohybové činnosti.“  

 

2.7.2 Charakteristika cvičení bez závaží 

 

Skok do dálky 

Skok do dálky je odrazovým typem cvičení, které se často používá ve 

všeobecné kondiční přípravě, pro rozvoj dynamické síly dolních končetin. Popis 

provedení skoku do dálky viz příloha 1. 

 

Výskok z podřepu 

Výskok z podřepu je odrazovým typem cvičení, které se často používá ve 

všeobecné kondiční přípravě, pro rozvoj dynamické síly dolních končetin. Popis 

provedení výskoku z podřepu viz příloha 2. 

 

Plyometrie 

 

Plyometrická cvičení jsou specifikována svalovým předpětím, a následnou 

vlastní kontrakcí svalu. Tento pohyb má tedy na křivce elektromyografu dva 

vrcholy. Vždy jsme celý cvik dokázali obsáhnout do 3s. Provedení cviku viz 

příloha 3. 

 

2.7.3 Charakteristika cviční se závažím 

 

Při tomto měření jsme používali těžkoatletickou metodu. Každý cvik byl 

prováděn s 95% jeho maxima. Testovaná osoba zná svá maxima, která byla 

ověřena 14 dní před samotným měřením. 
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Mrtvý tah 

 

Tento komplexní cvik má také poměrně vysoké nároky na techniku a sílu a 

hrozí u něj také riziko zranění při nedodržování správné techniky. Mrtvý tah se 

nejvíce používá na rozvoj maximální síly. Existuje ve více variantách, jsou to 

klasický mrtvý tah, mrtvý tah SUMO a rumunský mrtvý tah. My využili klasický 

mrtvý tah. Provedení cviku viz příloha 4. 

 

Dřep s volnou činkou 

 

Dřep s volnou činkou je jeden z hlavních cviků ve většině sportů. Jeho 

provedení se promítá v základních pohybových návycích běžného života. 

Provedení cviku viz příloha 5 

 

Legpress 

 

Díky tomu, že legpress je prováděn na speciálním stroji, je tento cvik 

izolovaný hlavně na svaly dolních končetin. Tím, že jsou záda při cvičení celou 

plochou opřeny o podložku, je „šetrný“ k našim zádům. Volili jsme střední 

postavení nohou na podložce. Provedení viz příloha 6. 

 

2.8 DOSAVADNÍ VÝZKUMY 

 

Cyklotrial je mladý a stále se rozvíjející sport, spíše tedy ve světě než-li 

v České republice. V České republice si zažil své výsluní v devadesátých letech 

dvacátého století, kdy to byl jeden z nejvíce extrémních sportů u nás a zimní 

halové závody byly organizovány v nynější Tipsport aréně, která byla plně 

obsazena. Co se týká ostatních národů, tak největšími tahouny tohoto sportu jsou 

bezesporu Francouzi, Španělé a Angličané. V devadesátých letech dvacátého 

století dochází k profesionalizaci, kterou provázely četné vědecké výzkumy. Tyto 

výzkumy se ze začátku upínaly spíše na technickou stránku sportu – technický 

vývoj kol. Začaly se využívat co nejlehčí materiály a vymýšlelo se jak kolo co 
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nejlépe odlehčit. Po roce 2005 se ovšem dosáhlo velmi nízkých váhových hodnot 

kol, kde už není možná další rapidní změna, v závislosti na zachování tuhosti a 

pevnosti. Z toho důvodu se začalo více dbát na kondiční přípravu jezdců.  

 

Doposud nám nejsou známé vědecké výzkumy, které by se týkaly přímo 

tréninku cyklotrialu a specializované kondiční přípravy pro tento sport. Jediná 

kniha, která byla zpracována je od české legendy Josefa Dresslera a nese název 

Škola kola. Tato kniha je spíše metodikou pro úplné začátečníky, nežli 

specializovanou příručkou.  

 

Již ve své bakalářské práci jsem se věnoval výzkumu v cyklotrialu. Za 

pomoci 3D analýzy pohybu jsem se snažil určit jednotlivé polohy segmentů těla 

při vertikálním výskoku na pevnou překážku a to na 20“ palcovém kole a zároveň 

na 26“ palcovém kole. Na základě těchto měření jsem stanovil nejoptimálnější 

hodnoty jednotlivých segmentů těla a vypracoval jednoduchou metodiku. 

 

V této práci porovnáváme podobnost míry aktivovanosti jednotlivých 

svalů při horizontálním přeskoku a nespecifických cvičeních. Protože celá tato 

práce je pouze pilotní studií a celý výzkum je prováděn na jedné osobě, 

nemůžeme zde výsledky statisticky vyhodnotit.  Již ve své diplomové práci se 

Michal Král (2009) zabýval podobností specifických a nespecifických prostředků 

při volejbalovém podání. Celý výzkum byl prováděn také na jednom probandovi, 

ovšem dle našeho názoru, bylo hlavní chybou, že nenastavil základní pravidla, dle 

kterých bude stanovovat podobnost ve své práci. Nejsou nám známy žádné 

výzkumy, podle kterých bychom mohli stanovit pravidla podobnosti. Abychom 

v naší práci mohli mluvit o podobnosti stanovili jsme si jasný rozsah 0 – 12 µV. 

Vycházeli jsme ze vzorkovací frekvence měřeného signálu.  

 

Kondiční příprava je složka sportovního tréninku zaměřená především na 

stimulaci kondičních a koordinačních motorických schopností sportovců 

v souladu s požadavky sportovního výkonu a přípravy na něj. Dělení kondiční 

přípravy je následující: 
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1. Obecná kondiční příprava 

• Zaměřená na všestranný tělesný rozvoj – uplatnění všech motorických 

schopností v nespecifických pohybech (všechny svalové skupiny) 

• V našem případě jde o trénink silových schopností 

2. Speciální kondiční příprava 

• Zaměřena na ovlivňování specifických motorických schopností v souladu 

s požadavky sportovního výkonu. 

• V našem případě jde o trénink na cyklotrialovém kole 

 

V průběhu přípravného období mění sportovec postupně poměr 

specifických a všeobecných tréninkových prostředků. V první fázi převažují 

všeobecné tréninkové prostředky, ve druhé a třetí fázi převažují specifické 

tréninkové prostředky. Na začátku tohoto období se tréninkový proces zaměřuje 

na objem, ve druhé části období narůstá intenzita. 

 

Dle mého názoru jsou nespecifické tréninkové prostředky důležité při 

rozvoji horizontálního přeskoku v cyklotrialu u profesionálních cyklotrialistů, 

kteří se nachází ve 4. fázi motorického učení, kde pomocí zlepšení techniky 

provedení, nedokáží zvětšit délku přeskoku. Z toho důvodu jsme se  v této práci 

zaměřili právě na nespecifické prostředky rozvoje. 
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3 CÍL, HYPOTÉZY, ÚKOLY PRÁCE 

 

3.1 CÍL 

Cílem této diplomové práce je ověřit použití nespecifických posilovacích 

prostředků pro rozvoj horizontálního přeskoku v cyklotrialu. 

 

3.2 Hypotézy 

 

H1: Míře aktivovanosti svalu gluteus maximus při přeskoku bude nejvíce 

odpovídat míra aktivovanosti svalu gluteus maximus při mrtvém tahu. 

 

H2: Míře aktivovanosti svalu vastus medialis při přeskoku bude nejvíce 

odpovídat míra aktivovanosti svalu vastus medialis při dřepu s činkou.  

 

H3: Míře aktivovanosti svalu biceps femoris při přeskoku bude nejvíce 

odpovídat míra aktivovanosti svalu biceps femoris při plyometrickém cviku. 

 

H4: Míře aktivovanosti svalu gastrocnemius medialis při přeskoku bude 

nejvíce odpovídat míra aktivovanosti svalu gastrocnemius při skoku z místa.  

 

H5:  Součet míry aktivovanosti vybraných svalů m. gluteus maximus, m. 

vastus medialis, m.biceps femoris a m. gastrocnemius medialis bude větší u 

dynamických cvičení s vlastní hmotností než u cvičení se zátěží. 

 

H6: Míra aktivovanosti svalů na pravé noze bude při přeskoku větši než míra 

aktivovanosti svalů levé nohy. 
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3.3 Úkoly 

 

• Shromáždění teoretických podkladů o cyklotrialu 

• Shromáždění teoretických dat anatomie a kineziologie 

• Vybrat testovanou osobu. 

• Provést měření pomocí elektromyografu. 

• Ověřit, zdali intenzita aktivovanosti vybraných svalů při horizontální 

přeskoku na kole odpovídá intenzitě aktivovanosti těchto svalů při 

vybraných cvičení.  

• Zpracovat a popsat naměřené výsledky 

 

4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Popis zkoumaného problému 

 

V empirickém výzkumu této diplomové práce se zabýváme 

elektromyografickou analýzou horizontálního přeskoku v cyklotrialu a vybraných 

cvičení v posilovně, která se nejčastěji využívají při tréninku v tomto sportu, a 

následné porovnání výsledků a zhodnocení. Měření proběhlo v posilovně Katedry 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na zapůjčeném 

zařízení z Fakulty zdravotních studií stejné univerzity. Celé měření probíhalo pod 

dohledem Mgr. Marka Jelínka, Ph.D. a Mgr. Zdeňka Čeřovského, aby byly 

dodrženy veškeré důležité postupy při měření a nedošlo k chybám.  

 

Než došlo k samotnému měření, museli jsme vybrat testovanou osobu, ale 

také testované svaly. Svaly jsme vybrali dle dosavadních znalostí a zkušeností 

z fyziologie a anatomie a podle dosavadních domněnek trenérů, metodiků a 

dosavadních výzkumů. Jsou to svaly, které se dle biomechanického a 

fyziologického hlediska nejvíce podílí na vykonávání šlápnutí při horizontálním 

přeskoku v cyklotrialu.  
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Svaly, které jsme vybrali jsou gluteus maximus (velký sval hýžďový), 

vastus medialis (přístřední hlava čtyřhlavého svalu stehenního), biceps femoris 

(dvojhlavý sval stehenní), gastrocnemius (dvojhlavý sval lýtkový). Výběr těchto 

svalů jsme vysvětlili v kapitole 1.4.5 

 

Protože naše práce je pouze pilotní studií a je prováděna na jednom 

probandovi tj. n=1, nemůžeme výsledky zpracovat statisticky. Zpracování dat 

proběhlo v softwaru ms excel, kde jsme určily míry polohy (pouze průměr). 

 

4.2 Použité metody 

 

• Obsahová analýza dokumentů 

• Metoda rozhovoru s asistentem práce Mgr. Markem Jelínkem Ph.D. 

• Metoda rozhovoru  s technikem při záznamu dat 

• Případová studie jezdce 

• Sběr dar 

• Analýza dat  

• Zpracování dat v softwaru ms excel – míry polohy – průměr 

• Syntéza – stanovení závěrů a diskusí 

 

4.3 Charakteristika sledovaného jedince 

 

Cílem bylo vybrat profesionální jezdce cyklotrialu se špičkovou 

výkonností , který si prošel vrcholovou kondiční přípravou a který skvěle ovládá 

techniku horizontálního přeskoku v cyklotrialu. Testovaný soubor se skládá 

z jednoho jezdce. U kterého jsme uvedli somatické parametry, kterými jsou, věk, 

výška, váha výpočet body- mass- indexu (BMI). BMI udává poměr hmotnosti 

k druhé mocnině výšky a užívá se k posouzení míry obezity. Dále se věnujeme 

jeho výkonnostní úrovní, závodní kariérou a zimní přípravou. 

 



 55 

Jako testovanou osobu jsme vybrali autora této práce Tomáše Eibla. 

Tomáš je profesionálním sportovcem v cyklotrialu a českým reprezentantem 

v tomto sportu. Cyklotrialu se věnuje 11 let a je zvyklý trénovat 2 fáze tréninku 

denně. Mezi jeho nejlepší výsledky můžeme řadit 9. místo na Mistrovství Evropy, 

2. a 3. místo na Mistrovství České republiky a je účastníkem světových pohárů. 

Jeho kondiční příprava probíhá 4 – 5x týdně a 4x týdně se věnuje 

specializovanému tréninku na kole. Tomáš je studentem 3. ročníku navazujícího 

magisterského studia Fakulty tělesné výchovy a sporty  Univerzity Karlovy 

v Praze. 

 

Osobní anamnéza: 

o věk 26 let 

o váha 74 kg 

o výška 193 cm 

o BMI 19,46 kg/m2 

 

4.4 Umístění měřících elektrod 

 

Místa aplikace elektrod jsme oholili, následně očistili abrazivní pastou a 

odmastili lihobenzínem. Aplikaci elektrod jsme provedli na tyto svaly obou 

dolních končetin: m. gluteus maximus, m. biceps femoris, m. vastus medialis (z m. 

quadriceps femoris)  a m. gastrocnemius medialis (z m. triceps surae). 

 

Použité elektrody byly značky Ambu Blue Sencor N, velikost kontaktní 

plochy (skin contact size) 30 x 20 mm. Obsahují mokrý gel (wet gel) a chlorid 

stříbrný (silver chloride - AgCl) pro vodivost a jsou z polyuretanové pěny 

(polyurethane foam – PUR), oválného průřezu. Vzdálenost elektrod střed-střed je 

22 mm. Povrchové elektrody jsme aplikovali na bříška vybraných svalů v souladu 

s doporučeními projektu SENIAM. Zemnící elektroda, společná pro 4 svaly na 

jedné dolní končetině, byla umístěna na zevní kotník. Předzesilovače byly 

připevněny ke kůži tejpovací páskou. Měřící zařízení ME6000 bylo pevně 
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umístěno na těle, v oblasti pasu testované osoby, což umožňovalo volné provedení 

všech pohybů bez omezení rozsahu pohybu.  

Označení jednotlivých kanálů vybraných svalů pro lepší vyhodnocení 

výsledků, bylo následovné: 

 

Ch 1 - L:Gluteus maximus mu 
Ch 2 - L:Quadriceps femoris 
Ch 3 - L:Biceps femoris mus 
Ch 4 - L:Gastrocnemius musc 
Ch 5 - R:Gluteus maximus mu 
Ch 6 - R:Quadriceps femoris 
Ch 7 - R:Biceps femoris mus 
Ch 8 - R:Gastrocnemius musc 

 

 
Obr. 16 - Umístění měřících elektrod na dolní končetiny (vlastní fotodokumentace) 

 

4.5 Zpracování signálu 

 

Pomocí povrchové elektromyografie (SEMG – surface electromyography) 

jsme měřili akční potenciál vybraných svalů dolních končetin. Měření proběhlo 

prostřednictvím sběrného telemetrického zařízení Biomonitor ME6000 (Mega 

Electronics Ltd, Finland) s možností snímat SEMG aktivitu z povrchu svalů až z 

16 kanálů najednou. Vzorkovací frekvence měřeného signálu je 1000 Hz. Měřený 

signál je hardwarově filtrován frekvenční filtrací 15 – 500 Hz.  Aktuálně měřená 

data byla přenášena přes WLAN (pomocí wi-fi karty, bez kabelového propojení) 

přímo do počítače, což navíc umožňovalo sledovat svalovou aktivitu přímo 

v průběhu provádění pohybu. Získaná data byla zpracována v software MegaWin. 
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Další úpravy a analýza signálu proběhla softwarově. Byla provedena 

rektifikace signálu a vyhlazení metodou využívající střední kvadratickou hodnotu 

(RMS smoothing), s šířkou plovoucího okna 100 ms. 

 

Na upraveném signálu bylo u daného měření (MVC či cviku) vybráno 3 s 

„okno“ (tzv. area of interest, AOI), ze kterého byly analyzovány tzv. basic results, 

z nichž jsme pro naše účely vybrali tyto parametry: 

 

- averege level (průměrná hodnota signálu) 

- maximum (maximální hodnota signálu) 

- area (plocha pod křivkou). 

 

 U MVC byla z 3 měření vybrána nejvyšší hodnota daného parametru. U 

jednotlivých cviků byly parametry (average level, maximum, area) průměrovány z 

3 měření. Tato průměrná hodnota byla následně vyjádřena jako procento hodnoty 

MVC. Toto procentuální vyjádření daného parametru vůči hodnotě parametru u 

MVC nám umožnilo srozumitelněji porovnávat jednotlivé cviky (1-6) vůči 

horizontálnímu přeskoku a hledat největší korelaci mezi daným cvikem a 

horizontálním přeskokem. Abychom v naší práci mohli mluvit o podobnosti 

stanovili jsme si jasný rozsah 0 – 12 µV. Výběr rozsahu jsme již interpretovali 

v kapitole 2.8. 

4.6 Metodika měření 

 

Při měření, které je rozloženo do více dní, mohou vzniknout odchylky, 

které jsou způsobené odebráním a opětovnou aplikací měřících elektrod. I když se 

elektrody na kůži obkreslí a nalepí na stejné místo, tak nikdy není zaručené 100 % 

stejné místo a tím může být přenos mezi elektrodami zkreslen. Abychom co 

nejvíce předešli chybám v měření, které mohou vzniknout právě díky tomu, 

zorganizovali jsme celé měření v jeden den. Protože jsme každý cvik opakovali 

3x, bylo pro nás důležitým faktorem zajistit ideální fyziologické podmínky 

jedince pro výkon a zároveň předejít únavě, proto měla testovaná osoba po celou 
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dobu měření pulsmetr. Abychom zajistili optimální odpočinek pro obnovu 

energetických rezerv pro svalovou práci maximální intenzitou a zajistili optimální 

aktivační úroveň, stanovili jsme TP 30% z MTF. Proband podstoupil na jaře 

laboratorní předzávodní vyšetření, takže znal hodnoty max. TF a klid TF. 

Následně pomocí Karvonenovy formule: (max. TF – klid. TF) x intenzita % + 

klid. TF = tréninkové pásmo, jsme vypočítali optimální TP před úkonem 110,5 

tepů za minutu.  Tento údaj byl pouze orientační, protože jsme předpokládali, že 

testovaná osoba je profesionálním sportovcem, který zná velice dobře své tělo 

v tréninku, a dokáže určit, kdy je připravený na výkon. Proto byla metoda určení 

TP pro nás dostačující. Oba tyto podměty se shodovaly. Před zahájením měření se 

proband rozcvičil pomocí aerobního cvičení a dostatečně protáhl veškeré svalové 

partie. Následně jsme si naměřili MVC (maximum voluntary contraction), neboli 

maximální volní kontrakce, kterou může daný sval jedince vyvinout. Pro postup 

jsme vycházeli z metodik. 

 

Posloupnost prvků měření byla následovná 

1. MVC 

2. Horizontální přeskok na kole 

3. Skok z místa 

4. Výskok z podřepu 

5. Plyometrie 

6. Mrtvý tah 

7. Dřep s volnou činkou 

8. Legpress 

5 Výsledky práce 

 
V naší práci jsme se zaměřili na svaly dolních končetin u kterých 

předpokládáme nejvyšší intenzitu zapojení při horizontálním přeskoku na kole. 

Jedná se o svaly gluteus maximus (velký sval hýžďový), vastus medialis 

(přístřední hlava čtyřhlavého svalu stehenního), biceps femoris (dvojhlavý sval 

stehenní), gastrocnemius (dvojhlavý sval lýtkový). 
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MVC 

Nejdříve jsme si naměřili MVC (maximální volní kontrakci) jednotlivých 

svalů. Měření MVC probíhalo dle platné metodiky. Měření každého svalu 

proběhlo 3x vždy s 3s výdrží a 1,5 – 2 minutovým odpočinkem. Pro výsledky 

jsme použili hodnoty 3 s výřezu záznamu. 

 

m. Gluteus maximus (velký sval hýžďový), 

 

m. Gluteus maximus Jednotky 1.  2.	 3.  Ø μV Max μV 
Levá noha - extenze μV	 148	 127	 138	 137,7	 148	
Pravá noha - extenze μV	 146	 158	 136	 146,7	 158	

Levá noha - flexe μV	 148	 144	 160	 150,7	 160	
Pravá noha - flexe μV	 143	 164	 158	 155,0	 164	

 

Tab. 4 - MVC m. Gluteus maximus 

 

MVC tohoto svalu lze měřit dvěma způsoby. První možnost je 

s maximální extenzí kolene, které jsou v Tab. 4 zaneseny pod názvy Levá noha - 

extenze a nebo s 20° flexí v kolenním kloubu. Dle výsledků vidíme, že průměrně 

větších hodnot bylo dosaženo při provedení s flexí v kolenním kloubu. Maximální 

hodnota svalu Gluteus maximus na levé noze je 160 µV a pravé noze 164 µV. 

Průměrné hodnoty MVC při se při extenzi liší o 9 µV a při flexi o 4,3 µV. 

Můžeme tedy říci, že míra aktivovanosti obou svalů je podobná. 

 

m. Biceps femoris (dvojhlavý sval stehenní) 

 

Biceps femoris Jednotky	 1.  2.	 3.  Ø μV	 Max μV	
Levá noha μV	 466	 504	 539	 503,0	 539	
Pravá noha μV	 308	 317	 314	 313,0	 317	

 

Tab. 5 - MVC m. Biceps femoris 

 

Z průměrných hodnot měření  v pátém sloupci z Tab. 5 je patrné, že biceps 

femoris na pravé noze je oproti levé noze  oslabený o zhruba 38%. Tento jev je 
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velice zvláštní, protože jezdec má dominantní nohu, která provádí většinu úkonů 

na kole pravou. Je tedy předpokládáno, že svaly na jeho pravé noze budou 

dosahovat větších hodnot. Maximální hodnota MVC svalu biceps femoris byla na 

levé noze dosažena při třetím pokusu a to tedy 539 µV a na práve noze při druhém 

pokusu s hodnotou 317 µV čase 01:21,829 s. - 01:25,885 s. Z průměrných 

výsledků můžeme vyčíst že oba dva svaly dosahují rozdílných hodnot 

 

m. Vastus medialis (přístřední hlava čtyřhlavého svalu stehenního) 

 

m. Vastus medialis Jednotky	 1. 2.	 3.  Ø μV	 Max μV	
Levá noha μV	 247	 163	 246	 218,7	 247	
Pravá noha μV	 165	 129	 108	 134,0	 165	

 

Tab. 6 - MVC m. Vastus medialis 

 

Jednoznačně vyšších hodnot bylo u tohoto svalu naměřeno na levé noze a 

to při všech třech měření. Na levé noze byly hodnoty při prvním a třetím měření 

téměř shodné, ale na pravé noze se tyto hodnoty postupně zmenšovaly o cca. 26%. 

Maximální hodnota m. Vastus medialis na levé noze byla naměřena při prvním 

pokusu v čase 5,901 s. - 8,914 s. a to 247 µV a stejně tak tomu bylo i na pravé 

noze, 165 µV v čase 7,445 s. - 10,571 s. 

 

m. Gastrocnemius medialis (dvojhlavý sval lýtkový) 

 

m. Gastrocnem. Media. Jednotky	 1. 2. 3.  Ø μV	 Max μV	
Levá noha μV	 183	 196	 183	 187,3	 196	
Pravá noha μV	 292	 268	 287	 282,3	 292	

 

Tab. 7 - MVC m. Gastrocnemius medialis 

 

Vnitřní hlavu svalu  Gastrocnemius jsme vybrali, protože má větší podíl na 

tvorbě plantární flexe než jeho vnější část. V tomto případě se intenzivně zapojil 

sval na pravé noze při všech třech pokusech. Nejvyšší hodnota byla při pokusu 

prvním 292 µV . Intenzita zapojení na levé noze   byla při prvním a třetím pokusu 

stejně vysoká 183 µV a nejvyšší hodnota byla u pokusu č. 2 196 µV. 
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Z průměrných hodnost je ovšem patrné, že dvojhlavý sval lýtkový na pravé noze 

je silnější oproti svalu na levé noze. 

 

Horizontální přeskok 

 

Sval	 Jednotky	 	 L	
Gmax	

L	 
VM	

L	   
BF	

L	
GastM	

R	
Gmax	

R 
VM	

R 
BF	

R 
GastM	

1.	 μV	 	 106	 166	 137	 130	 72	 152	 111	 126	
2.	 μV	 	 105	 167	 148	 143	 81	 181	 136	 153	
3.	 μV	 	 110	 160	 146	 115	 100	 173	 168	 145	
Průměr	 μV	 	 107,0	 164,3	 143,7	 129,3	 84,3	 168,7	 138,3	 141,3	
MVC	 μV	 	 160,0	 247,0	 539,0	 196,0	 164,0	 165,0	 317,0	 292,0	

%	z	MVC 
 

%	
	

66,9	 66,5	 26,7	 66,0	 51,4	 102,2	 43,6	 48,4	
 

Tab. 8 - Naměřené hodnoty při horizontálním přeskoku 

 

V Tab. 8 jsou zaneseny veškeré naměřené hodnoty při horizontálním 

přeskoku na kole u vybraných svalů. Míra aktivovanosti svalů Gluteur maximus, 

vastus medialis a biceps femoris na levé noze dosahovala u všech třech pokusů 

podobných hodnot. Hodnoty na pravé noze se lišily v průměru o 15 – 20 µV. 

Nejvyšší intenzity zapojení dosahoval m. Vastus medialis na pravé noze v čase 

04:25,661 s. - 04:28,736s s hodnotou 173 µV. Můžeme říct, že tento sval jako 

jediný pracoval na 100% z MVC, zatímco svaly Gluteus maximus, Vastus 

medialis a Gastrocnemius levé nohy na 66% z MVC. Úplně nejmenšího zapojení 

oproti MVC dosahoval biceps femoris levé nohy, který s průměrnou hodnotou 

143,7 µV pracoval pouze na 26,7 % z MVC, nebyl tedy dostatečně využitý 

potenciál tohoto svalu. 
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Skok do dálky 

 

Sval	 Jednotky	 	 L	
Gmax	

L	 
VM	

L	   
BF	

L	
GastM	

R	
Gmax	

R	  
VM	 R	  BF	

R	
GastM	

1.	 μV	 	 103	 209	 146	 128	 69	 173	 101	 107	
2.	 μV	 	 127	 211	 174	 147	 127	 221	 149	 147	
3.	 μV	 	 104	 180	 174	 130	 115	 224	 137	 142	
Průměr	 μV	 	 111,3	 200,0	 164,7	 135,0	 103,7	 206,0	 129,0	 132,0	
MVC	 μV	 	 160,0	 247,0	 539,0	 196,0	 164,0	 165,0	 317,0	 292,0	

%	z	MVC 	
 

%	
	

69,6	 81,0	 30,6	 68,9	 63,2	 124,8	 40,7	 45,2	
 

Tab. 9 – Míra aktivovanosti jednotlivých svalů u skoku do dálky 

 

Skok do dálky byl prvním měřeným posilovacím cvikem. V průměru 

nejvyšších hodnost dosahoval sval vastus medialis na levé a pravé noze, jehož 

hodnoty se pohybovaly 200 µV levá noha a 206 µV pravá noha. Nejméně 

zapojený sval v tomto případě byl gluteus maximus pravé nohy s hodnotou 103,7 

µV a levé nohy s hodnotou 111,3 µV. Pokud bychom se na tento cvik podívali 

z pohledu MVC, tak procentuálně nejméně zapojený sval je biceps femoris levé 

nohy, kde je jeho míra aktivovanosti pouze 30% z MVC. Oproti tomu pravý 

vastus medialis vykazuje hodnotu 124,8 % z MVC, ale tato hodnota je nereálná, 

protože MVC by měla být maximální volní kontrakce, které je u daného svalu 

možné dosáhnout. Předpokládáme tedy, že zde byly chyby v měření, které 

odůvodníme v závěru této práce. 

 

Výskok z podřepu 

 

Sval	 Jednotky	 	 L	
Gmax	

L	 
VM	

L	   
BF	

L	
GastM	

R	
Gmax	

R	 
VM	 R	  BF	

R 
GastM	

1.	 μV	 	 98	 221	 89	 86	 68	 191	 64	 76	
2.	 μV	 	 94	 216	 96	 89	 74	 231	 74	 80	
3.	 μV	 	 92	 187	 92	 92	 62	 162	 53	 80	

Průměr	 μV	 	 94,7	 208,0	 92,3	 89,0	 68,0	 194,7	 63,7	 78,7	
MVC	 μV	 	 160,0	 247,0	 539,0	 196,0	 164,0	 165,0	 317,0	 292,0	
%	

z	MVC	
 

%	
	

59,2	 84,2	 17,1	 45,4	 41,5	 118,0	 20,1	 26,9	
 

Tab. 10 – Míra aktivovanosti jednotlivých svalů u výskoku z podřepu 
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Tab. 10 nám ukazuje naměřené hodnoty cviku výskok z podřepu. 

Z průměrných hodnot je patrné, že stejně jako u skoku do dálky, největší intenzitu 

zapojení vykonal sval vastus medialis na levé a pravé noze (208 µV a 194,7 µV). 

Tyto hodnoty jsou větší než námi nastavený interval podobnosti, tudíž nejsou 

podobné. U ostatních svalů jsme naměřili nejméně o polovinu menší hodnoty a u 

svalů Gluteus maximus a biceps femoris pravé nohy až o 2/3 menší hodnoty. Lze 

tedy předpokládat, že největší podíl na tomto výskoku z podřepu má sval vastus 

medialis. Pokud bychom se podívali na procentuální využití maximálního 

potencionálu jednotlivých svalů, viděli bychom, že u plyometrických cvičení sval 

vastus medialis levé nohy, který využívá 83,4 %, a pravé nohy, kde hodnota je 

větší než 100% kde předpokládáme chybu v měření, dosáhly vysokých hodnot. 

Sval gluteus maximus a gastrocnemius medialis levé nohy využily okolo 50 % 

svého potenciálu a sval biceps femoris levé a pravé nohy pouze 18,2 a 13,2 %. 

 

Plyometrie 

 

Sval	 Jednotky	 L	
Gmax	

L	 
VM	

L	   
BF	

L	
GastM	

R	
Gmax	

R	 
VM	

R	  
BF	

R	
GastM	

1.	 μV	 90	 231	 100	 102	 74	 186	 53	 88	
2.	 μV	 80	 188	 99	 108	 68	 204	 35	 103	
3.	 μV	 92	 199	 96	 104	 74	 203	 38	 103	
Průměr	 μV	 87,3	 206,0	 98,3	 104,7	 72,0	 197,7	 42,0	 98,0	
MVC	 μV	 160,0	 247,0	 539,0	 196,0	 164,0	 165,0	 317,0	 292,0	

%	
z	MVC	

 
%	 54,6	 83,4	 18,2	 53,4	 43,9	 119,8	 13,2	 33,6	

 

Tab. 11 - Míra aktivovanosti jednotlivých svalů u plyometrického cviku 

 

Plyometrická cvičení jsou specifikována svalovým předpětím, a následnou 

vlastní kontrakcí svalu. Tento pohyb má tedy na křivce elektromyografu tři 

vrcholy. Měření jsme zaznamenávali v časech 39,032 - 42,157s., 02:03,857 - 

02:07,004 s. a 03:17,865 - 03:21,01 s. a vždy jsme celý cvik dokázali obsáhnout 

do těchto 3s. Průměrné hodnoty zapojení jednotlivých svalů nám ukazují, že míra 

aktivovanosti byla nejvyšší u svalu Vastus medialis na levé a pravé noze. 

Nejméně zapojený sval u tohoto cviku je Biceps femoris pravé nohy. Pokud 
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bychom se bavili o procentuálním zapojení vůči MVC, tak naměřená hodnota 

Vastus medialis se pohybuje na 83,4 % MVC na levé noze a na pravé noze 119,8 

% z MVC.  

	

Mrtvý tah 

 

Sval	 Jednotky	 L	
Gmax	

L	 
VM	

L	   
BF	

L	
GastM	

R	
Gmax	

R	 
VM	

R				
BF	

R	
GastM	

1.	 μV	 149	 154	 198	 95	 82	 173	 142	 95	
2.	 μV	 139	 152	 172	 96	 77	 180	 142	 102	
3.	 μV	 132	 139	 165	 93	 86	 197	 152	 86	
Průměr	 μV	 140,0	 148,3	 178,3	 94,7	 81,7	 183,3	 145,3	 94,3	
MVC	 μV	 160,0	 247,0	 539,0	 196,0	 164,0	 165,0	 317,0	 292,0	

%	
z	MVC	

 
%	 87,5	 60,1	 33,1	 48,3	 49,8	 111,1	 45,8	 32,3	

 

Tab. 12 - Míra aktivovanosti jednotlivých svalů u mrtvého tahu 

 

Mrtvý tah je prvním cvikem se závažím. Dle naměřených hodnot nám 

největší aktivaci svalu vykazoval sval Vastus medialis pravé nohy s hodnotou 

183,3 µV a podle výsledků je tato hodnota 111,1 % z MVC. Druhou nejvyšší 

hodnotu dosahoval tentýž sval levé nohy (148,3 µV). U svalu Gluteus maximus 

jsme při mrtvém tahu naměřili hodnotu na levé noze 140 µV a na pravé noze 81,7 

µV. To je skoro o polovinu menší hodnota. Kdyby se tento úkaz stal pouze u 

jednoho měření, můžeme říci, že důvodem bylo například špatné postavení 

probanda vůči čince a z důvodu vyvažovaní musel zapojit více levou stranu těla. 

Ale pokud se podíváme do výsledků, uvidíme, že všechna tři měření vychází 

naprosto stejně. Můžeme předpokládat oslabení pravého svalu Gluteus maximus a 

nebo to může být způsobeno tzv. zámkovým úchopem činky, který je 

jednostranný a může se tak váha závaží přenášet více na jednu končetinu. 
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Dřep s volnou činkou 

 

Sval	 Jednotky	 L	
Gmax	 L	 VM	

L	   
BF	

L	
GastM	

R	
Gmax	

R	 
VM	 R	  BF	

R	
GastM	

1.	 μV	 132	 250	 122	 76	 101	 363	 122	 78	
2.	 μV	 127	 257	 119	 80	 90	 327	 109	 60	
3.	 μV	 127	 245	 166	 89	 72	 315	 133	 60	
Průměr	 μV	 128,7	 250,7	 135,7	 81,7	 87,7	 335,0	 121,3	 66,0	
MVC	 μV	 160,0	 247,0	 539,0	 196,0	 164,0	 165,0	 317,0	 292,0	

%	
z	MVC	

 
%	 80,4	 101,5	 25,2	 41,7	 53,5	 203,0	 38,3	 22,6	

 

Tab. 13 - Míra aktivovanosti jednotlivých svalů u dřepu s volnou činkou 

 

Tab. 13 nám reprezentuje naměřené hodnoty akčního potenciálu 

vybraných svalů při dřepu s volnou činkou. Pokud se podíváme na hodnoty svalu 

Gluteus maximus ( první a pátý sloupec), vidíme opět výraznější zapojení tohoto 

svalu na levé noze. Nejvýše zapojený sval při tomto cviku je pravý Vastus 

medialis s hodnotou 355,0 µV a levý s hodnotou 250,7 µV. Nejméně zapojený 

sval byl Gastus medilis s průměrnou hodnotou 66,0 µV na pravé noze a 81,7 µV 

na noze levé. Pokud bychom se podívali na hodnoty MVC, zjistíme že jediným 

svalem, který využil maximální potenciál, byl levý vastus medialis, který pracuje 

na 101,5 % z MVC. Míra aktivovanosti pravého vastus medialis pracuje ne 203 % 

z MVC. Tato hodnota je nereálná a protože už jsme jí dosáhli ve více měřeních, 

můžeme předpokládat technickou chybu zařízení a nebo metodickou chybu při 

měření MVC tohoto svalu pravé nohy. Sval gluteus maximus dokázal na levé 

noze využít 80,4 % svého potenciálu a na noze pravé pouze 53,5 %. Biceps 

femoris levé nohy a gastrocnemius pravé nohy, využili svůj potenciál pouze 

z 25,2 % a 22,6 %. Tato hodnota je velice nízká. 

 

 

 

 

 

 



 66 

 

Legpress 

 

Sval	 Jednotky	 L	
Gmax	 L	 VM	

L	   
BF	

L	
GastM	

R	
Gmax	

R	 
VM	 R	  BF	

R	
GastM	

1.	 μV	 73	 131	 55	 62	 34	 222	 32	 52	
2.	 μV	 75	 134	 54	 63	 35	 223	 27	 44	
3.	 μV	 72	 138	 57	 67	 39	 258	 32	 51	
Průměr	 μV	 73,3	 134,3	 55,3	 64,0	 36,0	 234,3	 30,3	 49,0	
MVC	 μV	 160,0	 247,0	 539,0	 196,0	 164,0	 165,0	 317,0	 292,0	

%	
z	MVC	

 
%	 45,8	 54,4	 10,3	 32,7	 22,0	 142,0	 9,6	 16,8	

 

Tab. 14 - Míra aktivovanosti jednotlivých svalů u legpressu 

 

Posledním cvikem, který jsme prováděli v časech 2,692 - 5,759 s,  

01:40,514 - 01:43,553 s.  a 03:31,424 s. - 03:34,455 s. byl legpress. Tento cvik se 

cvičí na speciálním stroji ve kterém je proband v sedu s opřenými zády, můžeme 

tedy říct, že se jedná o cvik, který je izolovaný pouze na svaly dolních končetin. 

Nemělo by tedy docházet k nedobrovolnému zapojení jiných svalů v důvodu 

udržování rovnováhy. Pokud se podíváme na výsledky měření, uvidíme, že 

největších hodnot, jako u posledních dvou cvičení, dosahoval sval Vastus medialis 

pravé a levé nohy. Velice nízkých hodnot ovšem dosahoval sval Biceps femoris 

na obou nohách. To může být způsobeno postavením nohou. Pro naše měření 

jsme použili střední postavení, které by mělo zatěžovat svaly na přední a zadní 

straně stehen rovnoměrně. Pokud bychom využili dolní postavení nohou, měli by 

celý pohyb přejímat svaly na přední straně stehen. Naopak při horním postavení, 

celý pohyb přejímá zadní strana stehen. V našem případě je míra aktivovanosti 

svalu biceps femoris pouze 10 % z MVC. U svalu Gastrocnemius medialis jsme 

naměřili také velice nízké hodnoty. Levá noha dosahovala hodnot 64,0 µV a pravá 

noha 49,0 µV. V tomto případě to předpokládáme, protože správné provedení 

pohybu při legpressu vyžaduje mít chodidla po celou dobu zapřena o podložku 

celou plochou. Tato míra aktivovanosti je způsobena vlivem plantární extenze, 

která je způsoba flexí v kolenním kloubu. Přesto však tento sval pracuje na levé 

noze s 32,7 % z MVC a na pravé noze 16,7 % z MVC. Z celkových hodnot 

procenta z MVC lze říci, že veškeré svaly, mimo pravý vastus medialis kde 
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předpokládáme chybu v měření, nedokázala při tomto cviku využít více jak 55 % 

svého potenciálu. 

 

Celková míra aktivovanosti jednotlivých cviků 

 

Typ	cviku	 Celkové	hodnoty	(μV) 
Přeskok	na	kole	 1077,0 
Skok	z	místa	 1181,7  
Skok	do	výšky	 889,0  
Plyometrie	 906,0  
Mrtvý	tah	 1066,0  
Dřep	s	činkou	 1206,7 
Legpress	 676,7 

 

Tab. 15 - Celková míra aktivovanosti svalů u jednotlivých cviků 

 

Tab. 15 interpretuje součet všech průměrných hodnot míry aktivovanosti 

námi vybraných svalů u jednotlivých typů cvičení a horizontálním přeskoku na 

kole. Z výsledků je patrné, že svaly jsou nejvíce aktivované při dřepu s volnou 

činkou. Následně potom s rozdílem 25 µV u skoku z místa a posléze mrtvý tah. 

S nejmenší hodnotou aktivovanosti svalů je legpress s hodnotou 676,7 µV. Tato 

hodnota je 56% hodnoty dřepu s činkou. Nejvíce podobná je hodnota mrtvého 

tahu, která  má pouze o 10 µV menší aktivovanost oproti přeskoku na kole. 

Hodnota dřepu s činkou je o 129,7 mikrovoltů vyšší než hodnota přeskoku na kole 

z toho důvodu, bych tento cvik nedoporučoval zařazovat do tréninku často, 

protože může docházet k nadměrnému zatěžování svalů a následnému zranění. 
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6 Diskuze 
 

Následující kapitola bude věnována odpovědím na námi položené 

hypotézy. Prostřednictvím srovnání úrovní elektrického potenciálu námi 

vybraných a změřených svalů při jednotlivých cvicích a horizontálním přeskoku 

na kole se budeme snažit na tyto hypotézy odpovědět. Vycházíme z hodnot, které 

byly naměřeny u jednotlivých cviků. Dále, bychom chtěli porovnat intenzitu 

zapojení svalů u horizontálního přeskoku na kole, kde  předpokládáme podobnou 

intenzitu zapojení. 

 

Hypotéza H1: 

H1: Míře aktivovanosti svalu gluteus maximus při přeskoku bude nejvíce 

odpovídat míra aktivovanosti svalu gluteus maximus při mrtvém tahu. 

 

Cvik	
Levá	noha 

(μV) 
Pravá	noha 

(μV) 
Součet 
(μV) 

Přeskok	na	kole	 107,0  84,3  191,3  
Skok	z	místa	 111,3  103,7  215,0  
Skok	do	výšky	 94,7  68,0  162,7  
Plyometrie	 87,3  72,0  159,3  
Mrtvý	tah	 140,0  81,7  221,7  
Dřep	s	činkou	 128,7  87,7  216,3  
Leg	press	 73,3  36,0  109,3  

 

Tab. 16 - Průměrné hodnoty aktivovanosti svalu gluteus maximus při přeskoku na kole a 

jednotlivých cvicích 

 

Jak je z Tab. 15 patrné, tak míra aktivovanosti svalu gluteus maximus na 

levé noze při mrtvém tahu přesáhla hodnotu aktivovanosti při přeskoku na kole až 

o 40 µV. Hodnota pravé nohy je podobná hodnotě přeskoku tedy 81,7 µV. Další 

cvik, který vykazují větších hodnot na levé noze, než u přeskoku je dřep s volnou 

činkou. Zde je hodnota o 21,7 µV větší u levé nohy a hodnota pravé nohy je 

podobná hodnotě přeskoku. Naopak nejmenší aktivovanost má tento sval 

v případě legpressu s hodnotou 73,3 µV na levé noze a pouze 36,0 µV na pravé 

noze. Cviky, které dosahují nejvíce podobných hodnot aktivovanosti svalu gluteus 
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maximus levé nohy jsou skok z místa, skok do výšky a plyometrický skok. Pro 

levou nohu je to mrtvý tah a dřep s činkou.  

 

Pokud se podíváme na rozdíl hodnot při dynamických cvičení s vlastní 

vahou a cvičení se závažím, vidíme celkově větší zatěžování svalů na levé noze. U 

cvičení s vlastní vahou tento rozdíl není tak veliký, ale u cvičení se závažím je ve 

většině případů o více jak 40%. Tento jev může být způsoben fyziologickou 

vadou v postoji, například skolióza páteře a tím pádem musí sportovec vyvažovat 

tuto chybu větší aktivovaností svalu. Cyklotrial je cyklistická disciplína a i zde má 

jezdec jednu z nohou dominantní. V cyklotrialu to znamená, že tato noha je 

v protilehlém postavení chodidel vpředu a podílí se tak na všech aktivních 

šlápnutích a poskocích. Pokud se podíváme do výsledků měření, tak je viditelné, 

že při přeskoku na kole sval gluteus maximus levé nohy vykonává o 22,7 µV 

aktivitu než u nohy pravé. Můžeme předpokládat, že pokud tedy sportovec dělá 

tento sport delší dobu, dochází tak k dlouhodobé stimulaci svalu na levé noze a 

tím i jeho posílení. Tento úkaz následně může přenášet i do jiných pohybových 

úkonů. Toto tvrzení by si ovšem bylo dobré ověřit dalšími výzkumy, které by 

otestovali více jezdců a stanovily by tak jasné závěry. Dle Véleho (1997) 

nemůžeme sval považovat za soubor homogenních motorických jednotek, nelze 

studiemi svalových funkcí elektrickou stimulací všechny faktory a okolnosti 

vysvětlit. Součet celkových hodnot ukazuje, že skok z místa, mrtvý tah a dřep 

s volnou činkou přesahuje hodnoty přeskoku na kole. Při mrtvém tahu je tato 

hodnota o 30,4 mikrovoltů vyšší než při přeskoku na kole. 

 

Z našeho zjištění míry aktivovanosti svalu gluteus maximus vyplývá, že 

hypotéza H1 se nepotvrdila. 
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Hypotéza H2: 

 

H2: Míře aktivovanosti svalu vastus medialis při přeskoku bude nejvíce 

odpovídat míra aktivovanosti svalu vastus medialis při dřepu s činkou.  

 

 

Cvik	
Levá	noha 

(μV) 
Pravá	noha 

(μV) 
Součet 
(μV) 

Přeskok	na	kole	 164,3  168,7  333,0  
Skok	z	místa	 200,0  206,0  406,0  
Skok	do	výšky	 208,0  194,7  402,7  
Plyometrie	 206,0  197,7  403,7  
Mrtvý	tah	 148,3  183,3  331,7  
Dřep	s	činkou	 250,7  335,0  585,7  
Leg	press	 134,3  234,3  368,7  

 

Tab. 17 - Průměrné hodnoty aktivovanosti svalu vastus medialis při přeskoku na kole a 

jednotlivých cvicích 

 

Míra aktivovanosti svalu vastus medialis je největší při dřepu s volnou 

činkou. Na pravé noze je dokonce hodnota dvojnásobná oproti hodnotě přeskoku 

na kole. Na levé noze jsme naměřili 250,7 µV což je o 85,7 µV více než u 

přeskoku.  My jsme dřep s volnou činkou prováděli s položením tyče na ramenou 

tzn. za tělem. Dle Mika (2014), který se ve své diplomové práci zabýval 

rozborem  jednotlivých typů dřepů a jejich vlivu na zapojení svalů dolních 

končetin vyplývá, že přední a zadní strana stehen by v našem případě měla být 

aktivována ve stejném poměru. Pokud bychom dřep s volnou činkou prováděli 

s činkou položenou na ramenou před tělem, byla by aktivita svalu vastus medialis 

ještě vyšší. Pokud bychom se podívali na součet hodnot levé a pravé nohy, zjistili 

bychom, že celková míra aktivovanosti obou svalů je nejpodobnější u mrtvého 

tahu. Při dřepu s činkou je hodnota o 252,7 mikrovoltů rozdílná. 

 

 Aktivita svalů u dynamických cvičení s vlastní vahou byla na levé a právé 

straně podobná, ale i tak všechny byly větší než při přeskoku na kole. Nejméně 

zapojený byl sval u legpressu. Zde je vidět, že hodnoty se liší přesně o 100 µV. 
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Legpress je izolovaným cvikem, který by měl zatěžovat obě nohy stejnoměrně, 

ale jedinec může mít specifické svalové dysbalance. Podle Mika (2011), který se 

ve své bakalářské práci zabýval zatížením pohybového aparátu jezdce v biketrialu 

a pomocí dotazníkové metody vyhodnotil, že sportovci biketrialu jsou 

jednostranně zatěžovaní z důvodu protilehlého postavení nohou na pedálech. 

Tento stav může výrazně ovlivňovat provedení jednotlivých cviků. Autor této 

diplomové práce na kterém bylo prováděno měření je zároveň profesionální 

sportovec v cyklotrialu a i on má poruchy s pohybovým aparátem. Bohužel tato 

práce neobsahovala vyšetření pohybového aparátu, takže se můžeme se jen 

domnívat, že výsledky byly ovlivněny svalovou dysbalancí. Další možností je že 

jeden sval může být většího průřezu a následně přejímá větší poměr zvedaného 

závaží na sebe a je více aktivován. Abychom tento jev vyloučili, doporučujeme 

legpress provádět každou nohou zvlášť s menším závažím.  

 

Z našeho zjištění míry aktivovanosti svalu vastus medialis vyplývá, že hypotéza 

H2 se nepotvrdila. 

 

Hypotéza H3: 

H3: Míře aktivovanosti svalu biceps femoris při přeskoku bude nejvíce 

odpovídat míra aktivovanosti svalu biceps femoris při plyometrickém cviku. 

 

Cvik	
Levá	noha 

(μV) 
Pravá	noha 

(μV) 
Součet 
(μV) 

Přeskok	na	kole	 143,7  138,3  282,0  
Skok	z	místa	 164,7  129,0  293,7  
Skok	do	výšky	 92,3  63,7  156,0  
Plyometrie	 98,3  42,0  140,3  
Mrtvý	tah	 178,3  145,3  323,7  
Dřep	s	činkou	 135,7  121,3  257,0  
Leg	press	 55,3  30,3  85,7  

 

Tab. 18 - Průměrné hodnoty aktivovanosti svalu biceps femoris při přeskoku na kole a 

jednotlivých cvicích 
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Jednou z hlavních funkcí svalu biceps femoris je flexe kolenního kloubu a 

extenze kloubu kyčelního. Ke flexi kolenního kloubu dochází u všech námi 

měřených cviků včetně přeskoku na kole. Zároveň tak dochází k extenzi 

kyčelního kloubu. Pokud se podíváme na výsledky v Tab. 18 zjistíme, že 

nejmenší aktivovanost tohoto svalu je při legpress. Pokud bychom jí porovnali 

s výsledky z Tab. 17, tak zjistíme, že při tomto cviku se více zapojuje sval vastus 

medialis než-li biceps femoris. Cviky, které se svými hodnotami nejvíce blíží 

horizontálnímu přeskoku na kole jsou u levé nohy dřep s volnou činkou a u nohy 

pravé je to mrtvý tah. Oba dva tyto cviky jsou se závažím a je velice důležité, aby 

váha bylo umístěna na středu těla, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování 

pouze jedné strany těla. Pokud bychom sečetli obě hodnoty levé a pravé nohy, 

došli bychom k závěru, že míra aktivovanosti svalu biceps femoris odpovídá míře 

aktivovanosti při skoku z místa s hodnotou 293,7 mikrovoltů a na druhém místě 

dřep s volnou činkou s hodnotou 257,0 mikrovoltů. Tato hodnota je ovšem 25 

mikrovoltů, takže zde už nemůžeme mluvit o podobnosti. Plyometrický skok je na 

druhé nejnižší hodnotě s celkovým součtem 140,3 mikrovoltů. 

 

Z našeho zjištění míry aktivovanosti svalu biceps femoris vyplývá, že hypotéza H3 

se nepotvrdila. 

 

Hypotéza H4: 

H4: Míře aktivovanosti svalu gastrocnemius medialis při přeskoku bude 

nejvíce odpovídat míra aktivovanosti svalu gastrocnemius při skoku z místa.  

Cvik	
Levá	noha 

(μV) 
Pravá	noha 

(μV) 
Součet 
(μV) 

Přeskok	na	kole	 129,3  141,3  270,7  
Skok	z	místa	 135,0  132,0  267,0  
Skok	do	výšky	 89,0  78,7  167,7  
Plyometrie	 104,7  98,0  202,7  
Mrtvý	tah	 94,7  94,3  189,0  
Dřep	s	činkou	 81,7  66,0  147,7  
Leg	press	 64,0  49,0  113,0  

 

Tab. 19 - Průměrné hodnoty aktivovanosti svalu gastrocnemius medialis při přeskoku na 

kole a jednotlivých cvicích 
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Tab. 19 nám interpretuje hodnoty aktivovanosti svalu gastrocnemius 

medialis. U cviků se závažím jsme nepředpokládali největší míry aktivovanosti 

tohoto svalu, protože dle metodik se veškeré tyto cviky mají provádět s celou 

váhou na plných chodidlech, nedochází zde k odvíjení chodidla od podložky přes 

špičku nohy, jako je tomu u cvičení s vlastní vahou. To vše je ze zdravotných 

důvodů, aby se předešlo zranění kolenního kloubu. Nejvyšších hodnost dosáhl 

tento sval na levé noze 135,0 mikrovoltů, tedy o 5,7 mikrovoltů více než u 

přeskoku na kole. Na pravé noze je hodnota 132 mikrovoltů, tedy o 9,3 menší 

hodnota než u přeskoku. V celkovém součtu levé a pravé nohy skoku z místa jsme 

se dostali na hodnotu 267,0 mikrovoltů, což je pouze o 3,7 méně, než hodnota 

přeskoku na kole. Při přeskoku na kole, je pedál umístěn v přední části chodila (v 

částí nártních kostí), takže při aktivním šlápnutí aktivní nohy do pedálu a 

následném odrazu, je míra aktivovanosti tohoto svalu největší. Dalších vysokých 

hodnost dosáhl tento sval při dopadu na překážku, kde musel tlumit energii 

dopadu. Při skoku místa se po zapažení přenese těžiště dopředu před tělo a tím se 

velikou mírou zatíží přední části chodila, dojte tak v velké míře aktivovanosti 

svalu gastrocnemius medialis. Dle míry aktivovanosti tohoto svalu můžeme říci, 

že jsme nasimulovali, naprosto totožný pohyb. 

 

Z našeho zjištění míry aktivovanosti svalu gastrocnemius medialis vyplývá, že 

hypotéza H4 se potvrdila. 

 

Hypotéza H5: 

H5: Součet míry aktivovanosti vybraných svalů m. Gluteus maximus, m. 

Vastus medialis, m.biceps femoris a m. Gastrocnemius medialis bude větší u 

dynamických cvičení s vlastní hmotností než u cvičení se zátěží. 

 

Typ	cvičení Celková	hodnota (μV)  
Přeskok	na	kole	 1077,0  
Cvičení	bez	závaží	 992,2  
Cvičení	se	závažím	 983,1  

 

Tab. 20 - Celkové hodnoty přeskoku na kole a jednotlivých typů cvičení 
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U horizontální přeskoku na kole, nám celková hodnota aktivovanosti všech 

svalů dosáhla 1077,0 mikrovoltů. Tato hodnota je oproti cvičení bez závaží a se 

závažím nejvyšší. Pokud bychom porovnali cvičení se závažím a bez závaží, 

dojdeme k hodnotám 983,1 mikrovoltů a 992,2 mikrovoltů. Jejich celkový rozdíl 

je zanedbatelně malý a můžeme tedy tvrdit, že oba dva typy cvičení mají na 

celkový rozvoj svalů stejný vliv. 

 

Z našeho zjištění míry aktivovanosti svalů u jednotlivých typů cvičení vyplývá, že 

hypotéza H5  se nepotvrdila. 

 

Hypotéza H6: 

H6: Míra aktivovanosti svalů na pravé noze bude při přeskoku větši než míra 

aktivovanosti svalů levé nohy. 

 

		 Levá	noha (μV) Pravá	noha (μV) 
m.	Gluteus	maximus	 107,0  84,3  
m.	Vastus	medialis	 164,3  168,7  
m.	Biceps	femoris	 143,7  138,3  
m.	Gastrocnemius	medialis	 129,3  141,3  
Celková	hodnota	 544,3  532,7  

 

Tab. 21 - Celkové hodnoty aktivovanosti svalů na levé a pravé noze 

 

Nyní si porovnáme hodnoty míry aktivovanosti svalů na levé a pravé noze 

při přeskoku na kole. Tuto hypotézu jsme si položili proto, že při jízdě na kole má 

jezdec jednu nohu dominantní, v protilehlém postavení vpředu. Předpokládali 

jsme, že tato noha bude u horizontálního přeskoku dosahovat vyšších hodnot 

protože se bude podílet na daném pohybovém úkonu. Pokud porovnáme hodnoty 

levé nohy 544,3 mikrovoltů a pravé nohy 532,7 mikrovoltů, dojdeme k závěru, že 

obě hodnoty jsou podobné, je zde rozdíl pouhých 11,6 mikrovoltů. 

 

Z našeho zjištění míry aktivovanosti svalů levé a pravé nohy u přeskoku na kole 

vyplývá, že hypotéza H6  se nepotvrdila. 
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Dle Horákové (2010) , která se zabývala problematikou svalového 

potenciálu při bikrosovém startu, není efektivní použití pouze povrchové 

elektromyografie, ale  zároveň i jehlové metody spolu s dynamotrií. Jehlová 

metoda je invazivního typu a používá se spíše u klinických vyšetření dle Kellera 

(1999) je signál získaný pomocí povrchových elektrod možné posuzovat 

globálněji a to díky velikosti plochy elektrody. Z toho důvodu si myslíme, že jsme 

použili správnou metodu záznamu dat. Přikláníme se ovšem k názoru, že 

kdybychom použili povrchovou elektromyografii spolu s dynamometrií získali 

bychom přesnější informace o silových předpokladech probanda. 

 

6.1 Návrh nejefektivnějších cviků 

Dle výsledků práce jsme ověřili, že námi zvolené nespecifické prostředky 

kondičního rozvoje horizontálního přeskoku v cyklotrialu jsou použitelné. 

Průměrné hodnoty elektrického potenciálu námi vybraných a změřených svalů 

dosahovaly u jednotlivých cviků vysokých hodnot a do určité míry odpovídaly 

míře aktivovanosti při horizontálním přeskoku na kole.  Na základě získaných 

hodnot a měření nejkomplexněji akvizuje všechny námi vybrané svaly cvik dřep 

s volnou činkou, skok z místa a mrtvý tah. U těchto cviků dosahovalo měření 

komlexnosti zapojení svalů nejvyšších hodnot blížící se horizontálnímu přeskoku 

na kole. Provedení jednotlivých cviků naleznete v kapitolách 2.7.2 Charakteristika 

cvičení bez závaží a 2.7.3 Charakteristika cvičení se závažím. Níže jsme napsali 

žebříček cviků, které jsou dle naměřených hodnot nejefektivnější pro rozvoj 

horizontální přeskoku na kole. Cviky jsou seřazeny od nejvyšších hodnot 

aktivovanosti všech svalů. 

 

7. Dřep s volnou činkou 

8. Skok z místa 

9. Mrtvý tah 

10. Plyometrie 

11. Skok do výšky 

12. Legpress 
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7 Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo ověřit použití nespecifických 

posilovacích prostředků pro rozvoj horizontální přeskoku v cyklotrialu. 

 

Úroveň literatury, která se zabývá rozvojem horizontální přeskoku 

v cyklotrialu, ale i celkovou kondiční přípravou je nedostačující. Z toho důvodu je 

nutné, se této problematice věnovat více dopodrobna. Dokázali jsme, že 

elektromyografie je jednou z možností jak získat dostatek potřebných informací 

k tomu abychom mohli prezentovat výsledky a stanovit tak závěry.  

 

Pokud se držíme platných metodik používání EMG, nemělo by dojít 

k chybám v měření. V našem případě se nám vyskytla chyba v podobě nepřesně 

naměřený hodnoty maximální volní kontrakce svalu vastus medialis na pravé 

noze. Porovnaná hodnota MVC s jednotlivými cviky nám dosahovala 

procentuálně větších hodnot než je 100% z MVC. K tomuto jevu by nemělo nikdy 

dojít. My jsme MVC měřili oproti vynaložené síle asistenta. Zde mohlo dojít 

k nedokonalému vynaloženému odporu síly asistenta vs. síly daného svalu. 

Doporučujeme tedy MVC měřit na specializovaných přístrojích a tím si zajistit 

bezchybné výsledky.  

 

Veškeré cviky které byly vybrány, byly prováděny za pomoci obou dvou 

končetin zároveň. Při těchto specifikacích nemůže být nikdy zaručené rovnoměrné 

působení sil na obě dvě dolní končetiny zároveň, protože je zde další aspekt 

udržení správné rovnováhy. Pro přesnější výsledky měřený by bylo určitě 

výhodnější zařadit ty cvičení, která se dají provádět pouze za pomoci jedné nohy. 

 

Dalším problémem, který se může projevit v měření jsou svalové 

dysbalance. V průběhu pohybu se můžou zapojovat nesprávné svaly a nebo 

můžou pohyb přebírat antagonisté. V tomto případě doporučujeme rozšířit 

osobním anamnézu o rozbor pohybového aparátu a výsledky tak zohlednit 

v postupu měření. 
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Míra aktivovanosti námi vybraných svalů se pohybovala okolo hodnot 

míry aktivovanosti vybraných svalů při horizontálním přeskoku na kole. 

V důsledku pouze jedné osoby jako měřeného souboru nemůžeme výsledky 

našeho měření jednoznačně zobecnit. Ovšem i tak můžeme tvrdit, že naše měření 

pomůže trenérům nebo sportovcům v kondiční přípravě horizontálního přeskoku 

pomocí nespecifických prostředků. 

 

Výsledkem naší práce bylo zjištění, že míra aktivovanosti všech námi 

vybraných svalů při horizontálním přeskoku na kole, je oproti cvičení se závažím 

a bez závaží daleko vyšší. Míra aktivovanosti těchto cvičení je podobná. Dále 

jsme zjistili, že intenzita zapojení všech námi měřených svalů, je podobná, 

intenzitě zapojení těchto svaů při horizontálním přeskoku na kole. Ostatní cviky, 

jako je výskok z podřepu, plyometrický skok, mrtvý tah, dřep a legpress 

neodpovídají intezitou zapojení horizontálnímu přeskoku na kole. 
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Příloha 1 - Provedení skoku do dálky 

 

Výchozí poloha: 

• Stoj, nohy na šíři ramen, chodidla mírně vně, ruce podél těla 

Provedení: 

• S nádechem mírný podřep, ruce v zapažení, dolních končetiny vyvinou 

maximální úsilí ke skoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Provedení skoku do dálky (vlastní fotodokumentace) 
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Příloha 2 - Provedení výskoku z podřepu 

 

Výchozí poloha: 

• Podřep mírně rozkročný, chodidla mírně vytočená vně, ruce před tělem 

Provedení: 

• S nádechem odraz dolních končetin, vyvinutí maximálního úsilí 

k výskoku. 

• Ruce směrem vzhůru, hlava následuje ruce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Provedení výskoku z podřepu (vlastní fotodokumentace) 
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Příloha 3 - Provedení plyometrického skoku 

 

Výchozí poloha: 

• Vzpřímený stoj na překážce 1 m vysoké, ruce podél těla 

Provedení: 

• Mírné přednožení jedné nohy a spuštění se s překážky. 

• Dopad je orientován na obě dvě nohy zároveň 

• Vynaložení síly dolních končetin k brždění pohybu a následné vyvinutí síly 

k odrazu do výšky s rukama nad hlavou. Odraz by měl být prováděn 

odvinutím chodila přes špičku nohy 

• Opětovný dopad na chodidla dolních končetin 

 

 
Obrázek 3 - Provedení plyometrického skoku (vlastní fotodokumentace) 
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Příloha 4 - Provedení mrtvého tahu 

 

Výchozí poloha: 

• Stoj mírně rozkročný, na šíři ramen, k ose činky. 

• Činka uchopena v předklonu s rovnými zády zámkovým úchopem (dlaně 

proti sobě). 

Provedení: 

• Záda musí být fixovaná v rovné poloze.  

• Hlava v prodloužení trupu, pohled dopředu. 

• Pánev se pohybuje směrem vzhůru až do úplného narovnání trupu. 

• Ruce jsou napjaty a pohybují se podél holení. 

• Pohyb končí ve výchozí poloze. 

 

 

 
Obrázek 4 - Provedení mrtvého tahu (vlastní fotodokumentace) 
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Příloha 5 - Provedení dřepu s volnou činkou 

 

Výchozí poloha:  

• Stoj mírně rozkročný na šířku ramen, chodidla mírně vně 

• Činka umístěna na ramenou 

• Ramena, boky, kolena a paty jsou v jedné přímce.  

 

 

Provedení:  

• Váha je po celou dobu pohybu na patách.  

• Zakřivení páteře zůstává nezměněno, převážně v lumbální části.  

• Trup je během pohybu v co nejvzpřímenější poloze.  

• Hlava ve vzpřímené poloze,  pohled směrem dopředu. 

• Pánev se pohybuje směrem vzad a dolů.  

• Konec pohybu dolů je ve chvíli, kdy se boky nachází pod úrovní kolen. 

• Kolena jsou v jedné přímce nad chodidly a neměla by přesahovat špičky 

nohou  

• Pohyb nahoru je prováděn po stejné dráze jako dolů.  

• Cvik je dokončen po návratu do výchozí polohy 

 

 
Obrázek 5 - Provedení dřepu s volnou činkou (vlastní fotodokumenta) 
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Příloha 6 - Provedení legpressu 

 

Legpress 

Díky tomu, že legpress je prováděn na speciálním stroji, je tento cvik 

omezený hlavně na svaly dolních končetin. Tím, že jsou záda při cvičení celou 

plochou opřena o podložku, je šetrný k naším zádům. Volili jsme střední 

postavení nohou na podložce. 

 

Výchozí poloha:  

•  Nohy zapřené o podložku celým chodidlem, ruce v držení madel  

•  Nohy v mírném pokrčení.  

 

Provedení:  

• Pomalu krčíme nohy a spouštíme stroj  

• Konec pohybu dolů je ve chvíli, kdy je úhel v kolenním kloubu 80% 

• Chodila se po celou dobu cviku musí opírat celou svou plochou o 

podložku 

• Konec cviku je ve výchozí pozici 

 

 
Obrázek 6 - Provedení legpressu (vlastní fotodokumentace) 
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Příloha 7 - Žádost o vyjádření etické komise
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Příloha 8 - Souhlas se zpracováním citlivých údajů 
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