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Abstrakt 

 

Název:  Srovnání softballového nadhozu s vybranými atletickými disciplínami 

pomocí povrchové elektromyografie        

 

Cíle:  Popsat zapojení svalů vybraného svalového řetězce při hodu spodním 

vzorcem (softballový nadhoz), při hod diskem a při vybraných atletických 

prvcích (přemístění z visu, trh z visu) pomocí povrchové elektromyografie 

a na základě popisu křivky EMG ukázat rozdílné/podobné zapojení 

v jednotlivých cvičeních.  

 

Metody:  Pro popis a analýzu vybraných cvičení jsme použili dvě metody. K 

vnějšímu popisu pohybu jsme použili kinematickou analýzu (2D) a 

k popisu činnosti (aktivity) vybraných svalů povrchovou elektromyografii 

(EMG). Snímání bylo zajištěno 2 kamerami umístěnými kolmo na 

prováděný pohyb/ prostor. K vyhodnocení kinematických veličin byl 

použit program Dartfish. 

 

      

Výsledky:  Při hodu diskem z místa jsou v závěrečné fázi podobné lokální svalové 

extrémy a jejich maximální hodnoty jako u nadhozu. V měřených svalech 

v oblasti předloktí byla nalezena souvislá svalová aktivity u všech 

měřených cvičení a u jejich dynamických fázích dosahovali svaly MVC.   

 

Klíčová slova:  softball, nadhazování, hod diskem, trh, přemístění, EMG, kinematická 

analýza 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:  Comparsion of softball windmill pitch with selected track and field 

components by using the surface electromyography       

 

Objectives:  Describe muscle activation of target kinetic chain in softball windmill 

throw, stand discuss throw, hang clean and hang snatch by using the EMG 

and based on the EMG graph reveal differences or similarities of muscle 

activation in selected exercises. 

 

Methods:   We used two methods for describe and analysetion of selected exercises. 

For external describe of movement we used kinematic analysis (2D) and 

for muscle activation EMG. Monitoring was assured by 2 cameras located 

upright on performed movement. Dartfish was used to evaluate all 

kinematic values. 

Results:       There was found similar local muscle extremities and maximal muscle 

activities between stance discuss throw and softball windmill pitch. There 

was also found continuous muscle activity and maximal muscle activity 

thru their dynamic phase in measured forearm muscles between all 

measured exercises. 

 

Keywords:  softball, pitching, discuss throw, snatch, clean, EMG, kinematic analysis 
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Seznam symbolů a zkratek 

EMG  Povrchová elektromyografie 

MVC  Maximální volní kontrakce 
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1 Úvod 

Softball je jeden z mála týmových sportů, který je velice ovlivněn výkonem 

jednoho hráče. Hráče, který hraje pozici nadhazovače a je hlavním pilířem obrany každého 

mužstva.  

 Softball je i díky svému sourozenci baseballu celosvětově rozšířeným sportem, 

který funguje hlavně na amatérské bázi a odhodlání zapálených jedinců, mezi které jsem se 

dostal i já. V průběhu hraní tohoto sportu se ve mně začaly vytvářet trenérské ambice, 

zájem o to jak dělat něco efektivněji, kvalitněji, o to jak a co dělají ti nejlepší, jak se tam 

kde jsou, dostali a kdo je tam dostal. Kvantita zdrojů, z kterých se dají čerpat informace 

pro mužský softball je obrovská na bázi osobních rozhovorů ze zkušeností, ale velice malá 

v psané podobě a doufám, že tato práce poslouží i byť minimálně k rozšíření znalostí ve 

sportovním tréninku nadhazovačů. 

 V práci mezi sebou budu srovnávat nadhoz a vybrané atletické disciplíny. Dále 

v práci toho bude popisováno pod názvem prvky atletiky, které se budou skládat z 

průpravného cvičení diskařů, hodu diskem z místa a průpravných nebo pomocných cvičení 

vzpírání trh a přemístění z visu. Název prvky atletiky nese z důvodů využívání těchto 

cvičení atletickými vrhači a házeči z jejíž tréninku také vychází inspirace pro tuto práci.     
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2 Nadhazování 

2.1 Charakteristika softballu 

Süss (2006) hovoří o softballu jako neinvazivní pálkovací hře, zařazené do 

podkategorie pálkovací her s běžci.  

 Süss (2007) popisuje softball jako specifickou sportovní hru, kdy po každém 

zatížení následuje odpočinkový interval, kde hodnoty klesají. Toto má poměrně velký vliv 

na obtížnost vyhodnocování stupně celkového zatížení. Herní funkce hráče jak z pohledu 

specifického postavení, tak z pohledu plnění specifických dovedností rozdílně intenzity 

výrazně ovlivňuje intenzitu zatížení v zápase. Hovoříme tedy o intervalové charakteru 

zatížení. Intervaly maximálního zatížení trvají od 1 do 10 sekund s nízkým celkovým 

počtem intervalů a vše závidí na postu, kde hráči nastupují.  

2.2 Struktura sportovního výkonu nadhazovače 

 Sportovním výkonem se rozumí vymezený systém prvků s určitou strukturou,  

tj. zákonité uspořádání a propojení sítí vzájemných vztahů. Tyto prvky mohou být 

somatického, fyziologického, motorického, psychického a dalších rázů, přičemž mohou 

být jednoduší a dobře identifikovatelné (např. somatické znaky), nebo složitější  

(např. koordinační schopnosti) viz. obrázek č. 1 (Dovalil, 2009, s. 15). 

 Dle Süsse (2003) jsou tři obecné faktory determinující výkon nadhazovače při 

utkání ve vztahu k nadhazování. “Prvním je umístění nadhozů (kontrola), druhým je jejich 

rychlost a třetí točivost (tj. schopnost nadhodit míč, aby jeho trajektorii byla křivka,  

tzn. aby jeho nadhoz během letu změnil směr). Pro splnění těchto faktorů je potřeba 

správná technika nadhazování.“  
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Obrázek 1: Struktura sportovního výkonu (Dovalil, 2009) 

2.2.1 Somatické faktory  

Jako u většiny sportů, tak i u softbalu jsou somatické předpoklady velmi důležité, 

toto dvojnásob platí u nadhazovačů. Postavou a proporcemi je možné nadhazovače 

přirovnat k atletickým vrhačům, tudíž bych za klíčové považoval zastoupení rychlých 

svalových vláken v těle a převahu mezomorfních komponentů. U délkových rozměrů 

můžeme spíše přihlížet k délce jednotlivých segmentů, i když samotná výška je velkou 

výhodou. 

2.2.2 Faktory kondiční  

 Kondiční faktory, můžeme považovat za pohybové schopnosti (Dovalil, 2009). 

Tyto schopnosti lze rozdělit na silové, rychlostní, vytrvalostní a koordinační.  

Šimon (2004) říká, že silové schopnosti jsou pro vrhače dominující. Dělí se potom na 

maximální a rychlostně silové. Rozvoj maximálních silových schopností podmiňuje úroveň 

rozvoje rychlostně silových schopností. Důležitý podíl na sportovním výkonu mají i další 

kondiční faktory vyjádřené vytrvalostními, rychlostními a všeobecně silovými 

schopnostmi. 
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Obrázek 2: Výkonový faktor kondice u vrhu a hodů dle Šimona (2004, s. 17) 

Silové schopnosti  

Dle Dovalila (2009) rozdělujeme na tři základní typy silových schopností síla 

absolutní (maximální), síla rychlá a výbušná (explozivní) a síla vytrvalostní. Pro 

nadhazovače je nejdůležitější tzv. síla explozivní, kterou lze definovat jako schopnost, kdy 

nadhazovač překonává nemaximální odpor maximální možnou rychlostí a je využíváno 

koncentrické svalové činnosti, kdy jako příklad můžeme uvést odraz na začátku nadhozu a 

švih paží v odhodové fázi. 

Rychlostní schopnosti  

Dovalil (2009) rozlišuje rychlost reakční, acyklickou, cyklickou, komplexní. Pro 

nadhazovače a jeho samotný pohyb je nejdůležitější rychlost acyklická a to hlavně 

v otočce, kdy zrychluje paži až do samotného odhodu. Když se nebudeme bavit o 

samotném nadhozu, tak je nutné říct, že po vypuštění míče se z nadhazovače stává polař a 

objevuje se zde rychlost reakční jako reakce na případný odpal a také cyklická na možné 

běhy pro krátké odpaly. 

Vytrvalostní schopnosti 

 Svou duležitost mají i vytrvalostní schopnosti. Zápasy průměrně trvají 1,5 hodiny, 

ale není vyjímkou, když se zápasy protahují o další směny. Největší zkouškou 

vytrvalostních schopností pak bývá vydržet kvalitně házet více zápasu denně několik dní 

v kuse jako to často na vrcholných akcích a velkých turnajích bývá. 
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2.2.3 Koordinační pohybové schopnosti  

Pro nadhazovače je takřka klíčové, aby koordinační schopnosti byli na dobré úrovni 

z důvodů návaznosti  pohybů v pravý čas a v daném sledu, tak aby bylo dosaženo, co 

možná největšího zisku kinetické energie a maximální efektivity při jejím přesunu na míč.  

Je zřejmé, že koordinační schopnosti podstatně ovlivňují kvalitu dovedností, zvyšují jejich 

přesnost, přizpůsobivost, usnadňují požadované spojování pohybů i jejich výběr. 

Cílevědomý rozvoj koordinačních schopností proto patří k nejdůležitějším předpokladům 

rychlého a kvalitního osvojení techniky, včetně jejího využití (Dovalil, 2009). 

Pohyblivost 

 Pro nadhazovače je významná pohyblivost v ramenním kloubu pro zvětšení rozsahu 

otočky, ale také pro efektivnější technické nadhozy z pohledu pozice ruky. Dále má svůj 

význam kyčelní kloub, o jehož problematice se dozvíme o několik kapitol dále.  

2.2.4 Faktory taktiky  

Taktikou rozumíme způsob řešení širších a dílčích úkolů, které jsou prováděny v 

souladu s pravidly daného sportu. Z důvodu toho, že taktika úzce souvisí s technickými 

aspekty, je realizace taktických záměrů možná pouze prostřednictvím techniky. Jádrem 

taktických dovedností jsou procesy myšlení, jehož předpokladem jsou určité intelektové 

schopnosti (Dovalil, 2009). 

Taktický faktor hraje na vrcholové úrovni  důležitou roli. Výběr nadhozů a jeho 

určování v závislosti na slabinách pálkaře je klíčem k úspěchu. Dle znalosti, současné 

formy nebo například postavení u mety rozlišujeme, jaký druh nadhozu chceme hodit 

z pohledu výšky, strany, rotace nebo rychlosti. Důležitá je práce zadáka s nadhazovačem a 

jejich jednotnost ve věci, jelikož zadák je zodpovědný za určování typů nadhozu. Jako 

další varianty taktizace můžeme uvést nadhození jiným stylem, zvětšení prodlev mezi 

nadhozy nebo žádání „timu“ před nadhozem v rámci pravidel. 

2.2.5 Psychické faktory  

Přestože struktura výkonu vychází ze sportovní specializace (s odpovídajícími 

faktory kondičními, technickými a taktickými), mají u všech typů výkonů zásadní význam 

faktory psychické. Vyplývá to z mimořádné náročnosti soutěžních situací na psychiku 

člověka. Mnohé se ovšem vztahují přímo i zprostředkovaně k tréninku (Dovalil, 2009).  

Nadhazovačova psychika je vystavena ve vypjatých situacích zápasu velkým 

zkouškám, tudíž nelze podceňovat tyto faktory ve struktuře jeho výkonu. Tyto faktory 
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často dokážou ovlivnit nadhazovačovu přesnost ve vypjatých situacích jak negativně tak 

pozitivně. Garham (2011) popisuje největší rozdíl mezi „házečem“ a nadhazovačem 

v psychice. Kdy sebedůvěra a disciplína je základem pro zvládnutí pozornosti a tlaku, 

který je během zápasu obrovský. Silný soupeřivý duch, vnitřní touha a dobrá pracovní 

morálka je nepřehlédnutelný předpoklad, protože nadhazovači jsou úspěšní tak dobře jako 

jejich tréninkové nasazení. 

2.2.6 Faktory techniky  

Technikou máme na mysli účelný způsob řešení pohybového úkolu, který je v 

možnostech jedince, s biomechanickými zákonitostmi pohybu uskutečňován na základě 

neurofyziologických mechanismů řízení pohybu. Technika neboli způsob provedení, 

zásoba, stabilita a proměnlivost sportovních dovedností jsou důležitými specifickými 

faktory struktury sportovního výkonu. Dovednost je označována jako učením získaný 

předpoklad řešit správně, rychle a úsporně určitý úkol (efektivně vykonávat určitou 

činnost), (Dovalil, 2009). 

 Správná technika spodní obloukem je bezpodmínečný faktor pro dlouho době 

udržení vysoké výkonnosti a to jak z pohledu jednoho zápasu, tak z pohledu několika 

sezon. Dále díky správné technice v tak složitém pohybu negativně neovlivňujeme posturu, 

které je už tak velice zatěžována jednostranným pohybem nadhozu. Úspěšný nadhazovač 

se musí umět rychle přizpůsobit, umět ovládat svoje pohyby a vědět přesně o každém 

kroku v mechanice a dokázat ho změnit. Ti nejlepší se od ostatních liší tím, že se dokáží 

přizpůsobit během zápasu nadhoz od nadhozu (Joseph, 2002). 
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3 Nadhoz spodním obloukem 

3.1 Technika 

 Hovoří se, že softballový nadhazovač tvoří 75 % hry. Klíčovými požadavky jsou 

přesnost a správná mechanika. Rychlost je také podstatná, nicméně být úspěšný v dnešní 

době znamená udržet kvalitní mechaniku pohybu (Garman, 2011). Důležitost techniky 

popisuje Kirky (2007), který tvrdí, že softballový nadhazovač je schopný efektivně odházet 

několik zápasů během několika dní v řadě. To je dáno především pozici, ve které je ruka 

zpomalována a uvolňována těsně po vypuštění míče. Se správnou mechanikou 

nadhazovači stabilizovat rameno a zefektivnit průchod okolo těla a neudělovat velké 

zatížení na svaly rotátorové manžety. 

 

Süss (2003) popisuje nadhoz v 6-ti fázích: 

 

Základní postoj - Levá noha ve výkroku se špičkou dotýká nadhazovací mety. Postavení 

nadhazovače je individuální, musí se v něm cítit pohodlně. Postoj je uvolněný a klidný, 

špička pravé nohy může být mírně pootočena ke třetí metě pro snadnější rotaci boků. 

Nadhoz začíná přenesením váhy nad levou nohou, čímž nadhazovač zvýší hybnost a sílu 

výkroku. 

 

Výkrok - Pokud se dosud nestalo tak se pravá noha pootáčí směrem ke třetí metě, levá 

mezitím vykračuje směrem k domácí metě. Dokročení levého chodidla pak směřuje 

k domácí metě na pokrčenou nohu pro zmírnění nárazu při dopadu na zem a pro lepší 

rotaci boků a těla. Délku skoku ovlivní typ nadhozu a výška nadhazovače. 

 

Nápřah - Pohyb začíná rozpojením rukou a pohybem vzhůru. Paže opisují kruhovou dráhu 

pro předání potřebné síly, je třeba, aby opisovaný kruh byl proveden v co největší rozsahu 

a veden co nejblíže u těla. Na vrcholu nápřahu by si v ideálním případě měl biceps 

dotknout ucha a v okamžiku vypuštění ruka prochází těsně okolo boků. 

 

Silová fáze - Když se házecí ruka dostane do oblasti boků, zbytek těla začíná postupně 

rotovat směrem k domácí metě. Pohyb boků by měl předcházet pohybu ramen pro 

poskytnutí maximální síly a uvolnění kladené zátěže na rameno, které je pod velkým 
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tlakem po celou dobu nadhozu. Boky jsou obráceny směrem ke třetí metě. Při došlapu 

levou nohou zůstává tělo vzpřímeno až do momentu vypuštění míče. 

 

Vypuštění míče - Pokrčené chodidlo došlapuje na zem se špičkou mířící směrem k domácí 

metě. V okamžiku vypuštění míče je nadhazovací paže kolmo k zemi propnutá. Míč je 

odhozen švihem zápěstí směrem na zadáka. Načasování tohoto pohybu je nejdůležitějším 

prvkem nadhozu. Ruka se po vykonání nadhozu uvolní a vykonává do pohyb v závislosti 

na druhu nadhozu  

 

Dokončení pohybu – Během dokončení pohybu by výkročná noha měla zůstat nehybná a 

pokrčená v koleni. Stále pokrčená je i stojná noha, která je po špičce tažená k výkročné 

noze. Pohyb nohou dokončí stojná noha úkrokem vpravo od výkročné a tím i způsobí 

ukončení pohybu boků a jejich obrácení k domácí metě. Horní polovina těla je stále ve 

vzpřímené poloze. Paže s míčem pokračuje v pohybu a dokončuje jej v závislosti na druhu 

nadhozu. Otočená rukavicová paže směrem k domácí metě se vrací zpět k úrovni pasu. 

Hlava zůstává nehybná a zaměřená na cíl ve všech fázích pohybu. Po úplném dokončení 

nadhozu nadhazovač zaujímá polařský střeh a zapojuje se do obranné hry mužstva  

 Dle Kirka (2007) je důležité, aby se trenéři a hráči v tréninku soustředili na základy 

techniky a klíčové principy nadhazování, pomocí kterých si nadhazovač osvojí  styl a své 

vlastní nadhazovací DNA. 

 

Kirk (2007) hovoří o čtyřech klíčových principech: 

 „spacing“ - vytvoření potřebného prostoru okolo boků pro průchod nadhazovací 

paže a následného vypuštění 

 „Alignment“ - pro maximalizaci pohybu bez ztrát energie je nutné pohyb provádět 

přímo směrem k domácí metě 

 „Sequencing“ - kladné přenesení veškeré vytvořené energie přes kinetický řetězec 

až do závěrečného pohybu ruky, vypuštění míče a uvolnění paže 

 „Posturing“ - V jednoduchosti můžeme hovořit o svalové amortizaci v několika 

fázích pohybu 
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3.2 Pravidla nadhazování 

Převzato z platných Pravidel softballu 2014-2017 (Česká softballová asociace, 2014)  

KAPITOLA VI. - NADHAZOVÁNÍ 

§1. Před nadhozem. 

Před zahájením nadhozu musí nahazovač zaujmout postavení na nadhazovací metě. 

a. Nahazovač nesmí zaujmout nadhazovací postavení na metě nebo v její blízkosti, 

dokud nemá míč v ruce. 

b. Nadhazovač nemůže zaujmout nadhazovací postavení, dokud chytač ve svém 

území není připraven chytit míč. 

c. Musí pevně stát na obou nohou a musí se oběma nohama dotýkat nadhazovací 

mety. Boky musí mít rovnoběžně se spojnicí první a třetí mety. 

d. Nadhazovač může přijímat nebo byt připraven přijímat signály od chytače pouze v 

postavení s míčem v jedné ruce nebo v rukavici a rukama rozpojenýma, pokud stojí 

oběma nohama na nadhazovací metě. 

e. Po přijetí signálů a před započetím nadhozu musí byt nadhazovač se spojenýma 

rukama před tělem, s míčem v ruce nebo v rukavici a čelem k pálkaři v naprostém 

klidu po dobu nejméně 2 (dvě) a nejvýše 5 (pět) sekund. 

POZNÁMKA: Držení míče v obou rukách vedle těla se považuje jako držení před 

tělem. 

§ 2. Začátek nadhozu. 

 Nadhoz začíná, jestliže nadhazovač rozpojí ruce nebo provede jakýkoliv pohyb, 

který je součástí nápřahu. 

§ 3. Správný nadhoz 

a. Nadhazovač nesmí provést žádný pohyb nesouvisející s nadhozem. 

b. Nesmí provést takový pohyb, kdy rozpojí ruce, švihne jimi dozadu a zpět a znovu 

spojí ruce před tělem. 

c. Nesmí švihový pohyb paže směrem vpřed přerušit nebo dokonce změnit jeho směr 

v opačný. 

d. Při otáčivém nadhozu nesmí nadhazovač provést paží víc než jeden kruh. Před 

zahájením otáčivého nadhozu smí nadhazovač provést nápřah vzad. 

e. Během dokončení otočky musí byt ruka níže než bok a zápěstí nesmí byt dále od 

těla než loket. 
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f. Pohyb paže a ruky v zápěstí během a po vypuštění míče musí směřovat vpřed před 

tělo. 

g. Obě nohy musí zůstat v kontaktu s nadhazovací metou a stojná noha musí zůstat 

v klidu až do zahájení nadhozu. 

h. Stojná noha musí zůstat v kontaktu s nadhazovací metou až do doby, kdy se od ní 

odrazí nebo od ní odskočí. 

i. Během nadhozu musí nadhazovač vykročit současně s vypuštěním míče z ruky. 

Vykročení musí byt směrem k pálkaři v rozmezí šířky nadhazovací mety (61 cm). 

POZNÁMKA (h-i): Za vykročení se nepovažuje, jestliže kterákoliv noha nadhazovače 

sklouzne napříč nadhazovací metou za předpokladu, že zůstane v kontaktu s metou a 

nedojde k žádnému odtažení vzad mimo metu. Zhoupnutí dozadu, při kterém 

nadhazovač zvedne stojnou nohu z mety a opět se na ni postaví, se považuje za 

nesprávný nadhoz. 

j. Stojná noha musí zůstat v kontaktu s nadhazovací metou nebo se od ní odtáhnout či 

odrazit nebo byt ve vzduchu před dopadem švihové nohy na zem. 

POZNÁMKA: Nadhazovač smí odskočit od nadhazovací mety, doskočit a plynulým 

pohybem vypustit míč směrem k domácí metě. Odrazová noha se smí odrazit nebo 

dokončit plynulý pohyb. Toto se nepovažuje za crow-hop. 

k. Za správný nadhoz se považuje odtažení nebo odskok a následný dopad, pokud 

počáteční odraz byl od nadhazovací mety. Odstoupení stojné nohy z mety a 

následné odtažení nebo odskok se považuje za nesprávný nadhoz. 

l. Když se nadhazovač odrazí od nadhazovací mety, celý pohyb nadhazovací ruky 

musí být plynulý. 

m. Nadhazovač se nesmí odrazit z jiného místa než od nadhazovací mety před tím, než 

rozpojí ruce. 

n. Nadhazovač nesmí po vypuštění míče z ruky pokračovat v otáčivém nadhozu. 

o. Nadhazovač nesmí úmyslně upustit, kutálet nebo nadhodit úmyslně o zem, aby tím 

znemožnil pálkaři odpal. 

p. Nadhazovač musí nadhodit do 20 vteřin od chvíle, kdy dostane míč, nebo od 

povelu rozhodčího “hra” („Play ball“). 

DŮSLEDEK § 3 p: Pálkaři se přizná špatný nadhoz. 
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§ 5. Cizí substance. 

a. Žádnému z hráčů v obraně není dovoleno v průběhu hry používat cizí substanci na 

úpravu míče. Pokud si nadhazovač olízne prsty nadhazovací ruky, musí si je utřít 

dříve, než se dotkne míče. 

POZNÁMKA: Když kterýkoliv hráč mužstva v obraně pokračuje v používání cizí 

substance k úpravě míče, je nadhazovač vyloučen ze hry. 

b. Pod dohledem rozhodčího může být používán speciální prášek k vysoušení rukou 

určený pro nadhazovače (resin). Pokud není vysoušecí prášek používán, musí být 

položen na zemi za nadhazovací metou v nadhazovacím kruhu. 

c. Schválené továrně vyráběné tkaniny napuštěné práškem pro nadhazovače (resin) 

jsou povolené a musí být zastrčeny v zadní kapse nebo za opaskem. 

d. Nanášení vysoušecího prášku (resin) na míč nebo na rukavici s následným 

nanášením na míč není dovoleno. 

e. Nadhazovač nesmí mít zalepené nebo páskou omotané prsty nadhazovací ruky, 

dále nesmí mít potítko, náramek nebo něco podobného na zápěstí nebo předloktí 

nadhazovací ruky. 

POZNÁMKA: Pokud nadhazovač v důsledku zranění potřebuje použít bandáž zápěstí 

na nadhazovací ruce, musí byt obě ruce zakryty spodním trikem s dlouhými rukávy. 

3.3 Technické nadhozy 

 Technické nadhozy jsou základním vybavením kvalitního nadhazovače a 

dohromady s taktickou přípravou tvoří hlavní část úspěchu pro překonání špičkových 

pálkařů. Nadhazovací technika úzce souvisí s technickými nadhozy, jelikož každý nadhoz 

má své specifikum ve změně nadhazovacího pohybu. Změny by neměly být patrné a to 

především z pálkařova pohledu, který díky dobré taktické přípravě a anticipaci může 

rozeznat druh nadhozu a jeho úkol se tím stává jednodušší. Největší rozdíl nastává ve fázi 

vypuštění, kdy se ruka dostává do jiných poloh v závislosti na druh nadhozu. Dle mnohých 

trenéru je samotná poloha ruky při vypuštění klíčovým prvkem technických nadhozů, která 

pak nadhozu udělí nejrychlejší a nejkvalitnější rotaci. Dále můžeme technický nadhoz 

zefektivnit například délkou výšlapu. 
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Obecně můžeme technické nadhozy rozdělit podle trajektorie letu na: 

 Padavé (Dropball)  

 Stoupavé (Riseball)  

 Točivé (Curveball, Scrueball)  

 Nejlepší trajektorie míče je ta, která vykoná svůj pohyb těsně před pálkařem. Toto 

bývá pro pálkaře velice nepříjemné zejména při nízkých nadhozech, kdy pálkař musí 

rozeznat rozdíl mezi padavým nadhozem pod spodek zóny a stoupavým nadhozem do 

spodní části zóny.  

 U technických nadhozů je potřeba říct, že samotná rychlost nadhozu může být 

největší zbraní a také se takřka od počátku se za ní považuje. Hovoříme o tzv. Change-

upech a Off-speedových nadhozech. Tyto nadhozy jsou provedeny ve stejné rychlosti 

pohybu jako rychlé nadhozy a matou soupeře rychlostí nadhozu, kde dochází k rozhození 

jejich techniky a v ideálních případech k předšvihnutí, nebo nekvalitnímu švihu a tím 

pádem předložení jednoduchého outu poli. Kvalitní zpomalený nadhoz se vyznačuje již 

zmíněným identickým pohybem jako při jiných nadhozech a vysokou rychlostí rotace, 

která opticky zvětšuje rychlost nadhozu. Nejčastěji mají zpomalené nadhozy padavou 

rotaci, ale neméně efektivní dokáží být tzv. pomalé točky vytáčející se ven ze zóny. 

Existují také nadhazovači, kteří jsou schopni nadhodit všechny druhy nadhozů ve třech 

různých rychlostech a mají na tom postavenou celou zápasovou strategii. 

3.4 Zranění 

 Závažnost zranění ve sportu si uvědomují všichni od sportovců po speciální lékaře. 

Po dlouhou dobu byl největší důraz kladen na důkladné fyzické testování (síla, vytrvalost, 

svalová flexibilita a kloubní mobilita) a další testování, pro identifikaci potencionálně 

rizikových míst (Butler, 2010). Kdež to nyní se specialisté často soustředí na nedostatky 

v zavedeném pohybovém vzoru, které často můžou předurčit zranění (Cook, 2014) a také 

jak popisuje Fulton (2014) největším prekurzorem zranění je předešlé zranění. Přirozený 

pohyb softbalového nadhozu může sportovce dostat do rizika zranění z přetrénování. 

Zranění z přetrénování můžou cyklovat zranění, kde vše začíná malou adaptací z hlediska 

síly, flexibility a biomechaniky, kde dochází ke změně nadhazovacího pohybu. Počáteční 

muskuloskeletární maladaptace na opakující se pohyby se stává výraznější a tlačí 

sportovce patrným směrem ke zranění (Kibler, 1992). 
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 Další rizika zranění souvisí se svalovinou, která zajišťuje pohybový vzorec 

(Briskin, 2012). Nedostatky motorického centra, které zajišťuje stabilitu svalů a kontrolují 

intersegmentální pohyb jsou spojeny s bolestí a opakovaným poranění (Hodges, 2013). 

Konkrétně proximální svaly trupu a pánve, které jsou důležité při nadhozu a zajišťují 

přenos energie ze spodních končetin do horních a to i přes to, že nikdy nebyli stanoveny 

dřívější zranění (Martin, 2014). Trupová a pánevní svalová aktivita se vyskytuje před 

pohybem horních končetin a poskytuje funkční základ pohybu (Hodges, 1997). Viditelné 

zvýšené úhly addukce kyčelního kloubu při nadhozu jsou výsledkem zvýšené aktivace 

kyčelního svalu na kontralaterální straně (Oliver, 2011). Toto zvýšení kyčelní adheze a 

vnější rotace může vést ke zvýšení tlakových sil v oblasti bederních obratlů což vede 

k bolesti spodních zad u nadhazovačů (Loosli, 1992). Ačkoliv tato zvýšená kyčelní adheze 

může být příznakem pro zranění spodních zad, bylo prokázáno, že špatná svalová aktivace 

a nedostatky v motorickém řízení pohybům vede ke stejnému zranění, které způsobuje 

svalovou disbalanci a únavu (Sterling, 2001). Můžeme tedy říct, že jakékoliv změny 

výkročné nohy v kyčelním kloubu mohou vést ke zranění nebo k cyklování dalších. 

 Nerovnováha mezi svalovou stabilitou a mobilitou může projevit ve střídání ve 

funkční délce a rekrutaci svalů, což má za následek abnormální sílu na nadhazovací paži. 

V nadhazování vytváří spodní končetiny a trup energii, která je převáděna přes horní 

končetinu do míče. Tato sekvenční aktivace vyžaduje známku koordinace. Místo snahy o 

vytvoření síly v horní končetině je snazší aktivovat zadní stehenní svaly, které pomáhají 

stabilizovat pánev a vygenerovat sílu, která může být přetransformována do horních 

končetin lépe (Briskin, 2012). Nadhazovači jsou vystavováni velkému riziku v horních 

končetinách a to hlavně v lokti a rameni kde dochází k obrovskému napětí. Během 

softballového nadhozu je na loket a rameno působí na rameno kompresní síla 70 až 90% 

tělesné váhy (Barrentine, 1998). Bez potřebného základu, se mechanický stress také často 

projevuje na distálních strukturách (jako třeba biceps), který při přetížení může působit 

bolest a patologii (Comerfort, 2001). Při hodu je dlouhá hlava bicepsu jeden z několika 

svalů, který pomáhá držet pozici ramene a loktu (Gowan, 1987). Během nadhozu biceps 

působí tlakovou silou na humerus a pomáhá udržovat rameno před vyhozením. Při 

zrychlení paže, biceps také kontroluje extenzi loktu excentrickou kontrakcí (Barrentine, 

1998). 

 Přerušení kinetického řetězce může způsobit nárůst zatížení na loket a rameno o  

23-27 % tak jako u ostatních odhodových sportů (Elliott, 2003). Změny ve svalové aktivaci 
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nebo slabost důsledkem únavy z přetížení ovlivňuje schopnost udržet správnou 

nadhazovací mechaniku a patřičné rozkládání sil v průběhu pohybu (Murray, 2001). 

 

3.5 Vliv únavy na výkon 

 Čím se softball stává populárnější, stal se z něj celoroční sport s hráči, kteří hrají za 

více týmů na různých turnajích a nadhazovač často nadhazuje po sobě jdoucí utkání i 

v několika dnech v řadě. Tento velký objem opakované aktivity umožňuje sportovcům 

pouze malou dávku odpočinku a regenerace a vystavuje tak sportovce velkému riziku 

přetrénování (Werner, 2005). Přesto, že u baseballu jsou nadhazovací počty dlouho 

zavedenou věcí, kde jak hovoří Mullaney (2005) kdy obecně k největší ztrátě síly 

důsledkem únavy dochází zhruba okolo 7 směny nebo okolo 100 nadhozů, u softballu 

nejsou žádné regule kolik softballový nadhazovači, můžou naházet.  

 Únava je často identifikována jako riziko pro muskuloskeletární zranění, protože 

může mít vliv na sílu, propriocepci, neuromuskulární kontrolu a biomechaniku (Abbis, 

2005). Nicméně ke změně v neurofyzických mechanismech dochází již před tím, než 

sportovec začne pociťovat pocit únavy (Boyas, 2011). Únava se vyvíjí progresivně, až 

dokud sval nemůže provádět daný úkol a stává se citliví na zranění. Mair (1996) zkoumal 

efekty únavy při náhlých natažení svalů, které jsou častým zraněním u sportovců, a zjistil, 

že čím více svalů bylo unaveno tím méně bylo schopno absorbovat energie. Snížená 

schopnost svalů absorbovat energii může také souviset se sníženou schopnosti kontraktilní 

síly unavených svalů. Unavené svaly pak kladou velký stres na klouby a statickou 

strukturu (Escamilla, 2007). 

3.6 Kineziologická hlediska 

3.6.1 Kinetické řetězce 

 Hod spodním obloukem vychází z rotačního pohybového vzorce. Ve směru rotace 

je celý pohyb posílen švihem paže, proto můžeme horní polovinu těla označit jako 

punctum mobile. Místo poskytující oporu a kde se soustředí svalové napětí tedy punctum 

fixum je dolní končetina, u leváků pravá a naopak. Proto předpokládáme propojení 

svalových řetězců od místa držení míče až k opoře kontralaterární dolní končetiny a tím je 

tak primárně do pohybu zapojené celé tělesné schéma. Z důvodů diagonální jednostranné 

zátěže není mechanizmus, co by plnil kompenzační funkci torzních sil. (Švehla, 2009, s. 
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20)„Vzhledem k tomu, že dílčí souhyby celého pohybu jsou spouštěny jednotlivě, je třeba 

pomocí nervosvalové koordinace řídit postupné zapojování svalových skupin, tak aby 

komplexně vytvářely ucelený pohybu. Jde především o přesné načasování krátkých 

kontrakcí a relaxací jednotlivých svalů v oblasti pletence ramenního, zkoordinovaných 

s rotací trupu a pohybem dolních končetin“ (Švehla, 2008, s. 20) Dle Švehly (2008) 

kontrolovaný odhod zajišťuje ideální rytmus a plynulý a uvolněný pohyb. Během 

jednooborového postavení, ke kterému při odhodu dochází, klade dynamické provedení 

vyšší nároky na rovnováhu. Z důvodů náročné pohybové struktury je tento pohyb 

zvládnutelný až po důkladném nácviku. 

Při udělení zrychlení pohyblivému předmětu horní končetinou hovoříme o různých 

formách hodu, odpálení, vrhu apod. Tato aplikace síly předává kinetickou energii na 

předmět, který držíme v obou nebo jedné ruce a po přenesení kinetické energie je vyslán 

do prostoru. Existují různé způsoby udělení kinetické energie na předmět jako např. při 

vrhu koulí, kdy společně s dolními končetinami a trupovým svalstvem působíme prudkou 

extenzí (z předcházející flexe) přímo na předmět. (Véle, 2006, s. 307)  

 

Véle (2006) rozlišuje hody do tří hlavních verzí podle pohybu paže, který je v hodu 

vykonáván: 

1. Vrchní vzor – Baseballový nadhoz, hod oštěpem 

2. Spodní vzor – Softballový nadhoz 

„Extendovaná paže se pohybuje dopředu ze spodu nahoru. Vychází se 

z hyperextenze (zapažení) a paže směřuje spodním obloukem k ventrální flexi“ 

(Véle, 2006, s. 307) 

3. Stranový vzor – Tenisové údery 
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4 Kineziologie aspekty ramenního pletence 

4.1 Svalové smyčky a řetězce 

 Svalovou smyčku vytváří uskupení dvou svalů, které se upínají na dvě pevná 

vzdálená místu (puncta fixa). Mezi oba svaly je vložen pohyblivý kostní segment  

(punctum mobile), jehož umístění je ovlivněno tahem obou svalů. Oproti běžnému 

kloubnímu spojení to je volnější druh spojení kostních segmentů (Véle, 2006) 

 Pojem funkční řetězec  Véle (2006) popisuje jako dva nebo více svalů, které jsou 

funkčně a fyzikálně vzájemně svázány, je mezi ně včleněna pohyblivá nebo volná kost či 

šlašitý útvar a kde je přibližně shodný směr průběhu svalových vláken. Pro spojení 

funkčního řetězce funguje několik hybných segmentů, které mají v tomto spojení větší 

množství pohyblivých možností oproti segmentům samotným. Funkční řetězce dokáží 

působit jak v jednom přímém směru, tak i obousměrně proti sobě a to potom fungují jako 

otěže. Funkce řetězce je programově řízena z CNS a umožňuje sekvenční zapojování 

jednotlivých segmentů podle předem řízeného časového rozvrhu (timing) díky, kterému se 

dostává koordinace svalů a umožňuje přesnost pohybu za úspory energie. 

4.2 Svaly v oblasti ramenního kloubu 

Díky anatomickému uspořádání je v glenohumerálním kloubu velká kloubní vůle a 

také velký rozsah pohybu. Na pohybech ramenního kloubu jako je flexe nebo abdukce se 

podílejí podobné svaly konkrétně m. deltoideus, který generuje zhruba 50% síly pro 

elevace paže do flexe nebo abdukce. Toto je údajně dáno, díky třem odlišným funkčním 

částem. Síla m. deltoideusu kulmunuje s abdukcí paže kdy se největší svalová aktivita 

nachází mezi 90 a 180% abdukce. Při elevaci paže dochází k aktivitě rotátorové manžety 

(m. infraspinatus, m. supraspinatus, m.teres minor a m. subscapularis) bez, které má za 

úkol stabilizaci hlavici humeru a není možné bez ní provést jakýkoliv pohyb a zároveň celé 

toto uskupení zajišťuje 50% z běžné užité síly pro abdukci nebo flexi. V úvodní fázi 

abdukce nebo flexe glenohumerálního kloubu je tah m. deltoideus vertikální, tudíž dochází 

k synergii s m. supraspinatus, který stojí za abdukcí se současnou kompresí hlavice do 

jamky. Abdukci je schopen provést do úhlu 90°, nad 90° flexe nebo abdukce nastává 

snížení aktivity rotátorové manžety a to souvisí s náchylností ramenního kloubu ke 

zranění. Při pohybu mezi 90 a 180 v abdukci nebo flexi je potřeba zevní rotace 

glenohumerálního kloubu. Jakmile dochází k rotaci nebo abdukci, současně nastává stažení 
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ramenního pletence, dochází k přední klavikulární rotaci a jeho depresi kde spolu s mm. 

rhomboide působí i střední a dolní vlákna m. trapezius a m. pectoralis minor.  

Mm. Rhomboidei pak také společně s m. latissmuss dorsi a teres minor funkčně působí na 

vnitřní rotaci a abdukci humeru. Další velmi důležité pohyby jsou pohyby vnitřní a zevní 

rotace, které mají význam pro velké množství sportovních činností a ovlivňují pohyb horní 

končetiny nad horizontálou. Spojení těchto pohybů v jednom pohybu lze vidět u hodů, kdy 

m. infraspinatus a m. teres minor zajišťují zevní rotaci. Zmiňovaný m. infraspinatus je 

náchylný k brzké únavě a to kvůli své aktivitě při stabilizaci hlavice humeru. Vnitřní rotaci 

ramenního kloubu primárně zajišťují m. latissmuss dorsi, m. teres major, m. subscapularis 

a částečně i m. pectoralis major, který vyvíjí aktivitu hlavně při vnitří rotaci proti odporu. 

Poslední variace pohybů ramenního kloubu jsou kombinace horizontální addukce a 

abdukce, ve kterých jsou aktivní všechny výše popisované svaly zejména pak m. pectoralis 

major a přední hlava m. deltoideus u horizontální abdukce a m. infraspinatus, m. teres 

minor a zadní hlava m. deltoideus u addukce horizontální (Véle, 2006; Hamill, Knutzen, 

2010; Kapandji, 2007). 

 

 

Obrázek 3: Schéma pletence ramenního a na něj působících sil (Hamill, Knutzen, 2010) 
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5 Prvky atletiky 

5.1 Vzpírání 

Vzpěračské cviky jsou běžnou součástí silových a kondičních plánů mnoha 

středoškolských a profesionální sportovců. Je to převážně dáno biomechanickými 

podobnostmi ve značném množství sportovních pohybů a tím kolik můžeme vyvinout síly 

s ohledem na kvalitu oproti jiným cvikům. Není, ale žádné tajemství, že se najdou odpůrci 

této teorie a to, že se vede nekonečný spor o to, co je vlastně pravda. 

Technicky mluvíme s Olympijském sportu zvaném vzpírání ve které, je cílem 

zvednout břemeno z podložky nad hlavu pomocí dvou různých technických provedení. 

Hovoříme o dvou odlišných disciplínách s názvy trh a nadhoz, které vyžadují kombinaci 

maximální síly a rychlosti. Tyto cvičení a jejich variace jsou efektivní metody pro zlepšení 

sportovního výkonu. Sporty s velkým silovým a rychlostním zatížením jako americký 

fotbal, volejbal atd. nebo různé atletické disciplíny můžou mít velký užit z využívání 

vzpěračských cvičení z výše zmíněných důvodů. 

Bylo vyzkoumáno, že velké množství silových a kondičních trenérů na Středních 

školách (97 %), v Národní Fotbalové Lize (88 %), Národní Hokejové Lize (100 %) a 

Národní Basketbalové Lize (95%) využívají vzpěračské techniky a jejich modifikace ve 

svých tréninkových programech. 

Dobře rozvinuté kondiční schopnosti jsou důležitým aspektem mnoho sportů, proto 

má hledání optimálních cest, jak je zlepšit velkou podstatu ve sportovním tréninku. 

V mnoha případech je popisováno, že vzpírání nejvíce využíváme rychlostně-silových 

schopností, které se také vzpíráním samotným nejlépe rozvíjí, a to jednoduchým principem 

kdy je atlet nucen zvedat velké zatížení, jak nejrychleji to jde - dosahuje vysoké úrovně 

explozivní síly. 

Přesně z tohoto důvodu je Nadhoz a Trh klíčový cvik a je s velkou oblibou často 

využíván pro rozvoj explozivní síly sportovců. Tyto cvičení a jejich variace prokázaly, že 

je u nich využity obrovské množství síly v porovnání s ostatními silovými cviky jako je 

např. dřep, mrtvý tah nebo dřep s výskokem. Faktem je, že izometrické přemístění z půlky 

stehen zaznamenalo více než 3x větší produkci fyzické síly (měřeno v N·s
-1 

) v porovnání 

s dřepem a mrtvým tahem (Hori, 2005; Hoffman, 2004; Stone, 1980). 
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5.1.1 Technika silového přemístění (Power clean) 

Přemístění patří mezi explozivní atletické zdvihy. Správná technika je nutností. 

Důležité je dávat si pozor na tak zvané chytání osy, které často způsobuje problémy se 

zápěstím a rameny. Chytáním osy je myšlena rotace osy v zápěstí v poslední části, kdy osy 

přistává na ramenních svalech a přetočených rukou.  

 Správná základní pozice je v držení osy o trochu víc než na šíři ramen, nohy jsou na 

vzdálenost šíři boků, nebo o trochu méně. Osa by měla být přímo nad metatarzálním 

kloubu palce. Nohy můžou být lehce vytočeny ven. Při zaujmutí podřepu by záda měla být 

rovná a boky ve výšce kolen nebo níže. Trup by měl být relativně vzpřímený a ruce 

napjaté. 

 Zdvih by měl být zahájen explozivním pohybem nohou a boků. Je důležité držet 

záda ve stejném úhlu jako v základní pozici dokud osa neprojde nad kolena. Druhá fáze 

začíná v momentu, kdy osa projede nad koleny a kdy jsou holeně kolmo dolů na platformu. 

Vyšvihnutí boků směrem vpřed a nahoru tak jako prudké napnutí zad udá do pohybu osu, 

která projde přes stehna a potom mírným pohybem vpřed okolo boků a to vše se 

současným dopadem nohou na paty. Narovnané tělo, shrbená ramena a pokrčené lokty ve 

vzpažení znamenají konec aktivního provedeni cviku. Finální pozici poznáme podle osy 

položené na ramenou a klíční kosti, narovnaného postoje a lokty lehce svěšenými pod osu. 

 

Přemístění z visu (Hang clean) 

U tohoto druhu přemístění zvedáme visící osu z místa stehen ve vzpřímené poloze 

těla. Zdvih závaží začíná mírným pokrčení v kolenech a předkloněním, které pokračuje 

následným dynamickým propnutím v koleni, vyšvihnutí boků a pomocí zádový a 

ramenních svalů zdvihem osy. Dále pak vypadá vše jako u základní varianty. Tento druh 

přemístění je především používán pro rozvoj explozivní síly. 

5.1.2 Technika trhu (Snatch) 

Stejně tak jako přemístění je trh komplexní cvik využívající všech důležitých 

velkých i malých svalů těla. 

Dobrým způsobem, jak zjistit šířku úchopu, je pomocí propnutých paží, které 

ohneme v pravém úhlu v loktech směrem dolů a vzdálenost mezi ukazováčky je naše šířka 

úchopu. Není to však ultimátum a je dobré experimentovat s šířkou úchopu. 
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V základním postávaní by měly být od sebe chodidla vzdáleny 15 až 30 centimetrů 

lehce vytočené směrem ven s osou postavenou přímo nad metatarzalním kloubem palce. 

Dřep pod osu, rovná záda, osa se dotýká holení a nízká poloha boků jsou klíčové body 

základního postavení. První fáze je iniciována silnou svalovou kontrakcí dolních končetin 

a vytrčením boků vzhůru. Když osa dosáhne úrovně kolen, úhel mezi vzpěračskou 

platformou a zády by měl být skoro stejný jako na začátku trhu. Druhá fáze trhu začíná 

právě po průchodu osy v okolí kolen, dynamickým pohybem směrem šikmo vzhůru, 

zatáhnutím ramen vzad a vzpřímením těla. Závěrečnou akceleraci pro přenesení osy nad 

hlavu udává pokrčení ramen pro následné chycení a zadupnutí v široké podřepu. Trh končí 

zamknutím loktů a přetočím zápěstí nad hlavou. 

5.2 Hod diskem 

Hod diskem a vrh koulí můžeme popsat jako kombinaci rotačního a posuvného 

pohybu. Systém vrhač - náčiní získává rychlost otáčením kolem vertikální osy. Zmíněny 

kombinovaný pohyb se vyznačuje jeho setrvačností, což znamená odporem ke změně 

pohybu, který je úměrný hmotnosti systému. Hmotnost jako taková není to, co přímo 

ovlivňuje moment setrvačnosti, důležité je její rozložení kolem osy otáčení. Tyto rotační 

pohyby si zakládají na jevu odstředivé a dostředivé síly což je u hodu diskem podstatné, 

protože se náčiní pohybuje po spirálovité dráze. Proto jsou pro sportovce důležité dobře 

rozvinuté rychlostně-silové a koordinační schopnosti. Ty jsou prostředkem nejen pro 

zvýšení výkonu, ale také pro provedení pohybu v maximální možné rychlosti. Při zvládnutí 

pohybu v maximální možné míře se díky většímu poloměru otáčení zvětší i odstředivá síla 

(Šimon, 2004). 

 Důležitou roli ve vrhačských a odhodových disciplínách hraje podíl svalových 

vláken, který v tabulce X uvádí 73% pro rychlá svalová vlákna a 27% pro pomalá. 

 Havlíčková (1993) hod diskem nezařazuje mezi typické silové disciplíny. 

Charakteristikou této disciplíny je zatížení svalů dolních končetin a jejich postupný 

přechod ke zvyšujícímu se zatížení. Roli hraje i pohyblivost páteře při rotačních pohybech. 

 Šimon (1997) hovoří o cestě za atletickým vrcholem u vrhačských disciplín jako o 

nejdelší. Špičkový vrhači dosahují vrcholu až po 10 až 12 rocích systematického tréninku. Kdy 

si atlet musí projít všemi etapami sportovní přípravy. 
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Obrázek 4: Podíl svalových u vrhačů (Šimon, 2004) 

5.2.1 Technika hodu z místa 

 Celý pohyb začíná souběžnou činností dolní poloviny těla (obr. a, b, c). Pomocí 

levotočivého pohybu se diskař snaží pootočit obě kolena do směru hodu. Levá noha je 

mírně pokrčená, pravá je v koleni pokrčená téměř do pravého úhlu. Po protočení kotníků a 

kolen následuje výrazné protlačení pánve do směru hodu (obr. d). Pro vyvolání patřičného 

svalového napětí velkých svalových partii důležitých pro rotaci ramene a trupu je třeba 

posunout pravý bok před pravé rameno. Závěrečným propnutí dolních končetin dosáhne 

diskař posunu vertikální osy těla vpřed, pro dokončení hodu prošvihnutím paže. Při 

optimálním technickém odhodu je místo vypuštění disku zhruba shodné se vzdáleností 

upažení při mírně ukloněném trupu vpravo nad diskařskou obručí. Pohyb levé paže 

předepisuje dráhu pohybu pro pravou paži. (Šimon, 2004, s. 162) 

 Klíčové momenty: Základní postavení je zády ke směru hodu, koleno pravé nohy je 

téměř v pravé úhlu, stoj překročný pravou, pravé chodidlo se nachází ve středu diskařského 

kruhu, levé chodidlo je vlevo od osy (o 10 – 20 cm) ve směru hodu, šířka postavení je 70 – 

100 cm (ovlivněna výškou diskaře), v základním postavení je opora chodidel na přední 

plosce s patami mírně nad zemí (Šimon, 2004, s. 162)   

 

Obrázek 5: Hod z místa (Šimon, 2004) 
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6 Povrchová elektromyografie 

 Elektromyografie (EMG) je vyšetřovací metoda založená na zaznamenávání 

intramuskulární nebo povrchové svalové aktivity. Povrchová svalová aktivita je měřená 

přímo povrchovou elektromyografii (SEMG) a pomocí jehlové elektromyografie měříme 

intramuskulární svalovou aktivitu. Předmětem měření jsou časové vztahy činnosti 

vybraných svalů. Díky této metodě můžeme hodnotit tzv. svalové vzorce projevujících se 

na jednotlivých pohybech jako je např. chůze. Dokáže rozeznat špatné vzorce a přeučovat 

je na vzorce správné. Využívá se ve sportovní medicíně nebo rehabilitačním lékařství 

(Trojan, 2001). 

 Povrchová elektromyografie nám pomocí povrchových elektrod umožňuje snímat 

povrchové elektrické aktivity svalů. Při svalové činnosti dochází ke změnám elektrického 

potenciálu, který snímají povrchové elektrody. Zaznamenávání je nebolestné a neinvazivní 

(Kasman, 2002). 

 Povrchové elektrody existují různých tvarů nejčastěji obdelníkového, destičkového 

nebo kulatého tvaru, vytvořené z kovu odolného vůči korozi s dobrou vodivosti, ale 

nejlépe však ze stříbra. Nejčastějším způsobem upevnění na kůži je pomocí leukoplasti 

nebo jinou vnější fixací. Před fixací je potřeba snížit odpor kůže na minimum, kdy se pro 

vysušení kůže doporučuje odmaštění tukovým rozpouštědlem nebo skarifikace speciální 

abrazivní pastou. Nejlepší místo pro aplikaci aktivní elektrody je nad svalovým bříškem co 

neblíže motorickému bodu a elektrodu referenční pak dále, umístíme nad šlachu svalu. 

Nejdříve se na kůži nanese vrstva vodivého gelu a pak se připevní elektrody pomocí již 

zmíněných metody (Kadaňka a kol., 1994). 

 Ideální aplikací elektrod je podle De Luci (1993) do vzdáleností 10 mm, hovoří se 

li o elektrodě s šířkou 1 mm a délkou 10 mm. Nejčastěji je pak lokalizujeme do střední 

linie svalu mezi motorický bod a šlachu nebo přes největší svalové bříško. 

 Podle Kellera (1999) je povrchová elektroda schopna registrovat potenciály ze 

svalových vláken jen do hloubky 20 mm. Povrchový EMG nám tak říká o průběhu rozdílu 

napětí na elektrodách umístěných na povrchu kůže. Neudává také žádnou bližší informaci 

o elektrické aktivitě určitých přilehlých motorických jednotek a další nevýhodou při 

použití této metody může být nepřesnost aplikace povrchových elektrod vůči aktivním MJ 

určitých svalů. 
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 K získání kvalitního EMG záznamu je důležité věrné zesílení průběhu rozdílu 

potenciálu na elektrodách (bipolární svod), přesné nainstalování přístrojů, stanovení 

vhodných měřených bodů na svalu a zabránění artefaktům (Karas a kol., 1990). 

 Povrchové EMG se v oblasti kineziologických studii nejčastěji využívá pro 

zkoumání aktivity jednotlivých svalů a timingu, jinak řečeno aktivaci konkrétního svalu 

v čase. EMG signál umožňuje vyzkoumat, zda je sval aktivní či neaktivní nebo míru 

svalové aktivity. Dále také slouží ke zkoumání koaktivace svalů v průběhu komplexního i 

selektovaného pohybu. Dokáže ohodnotit efektivitu tréninku nebo průběh terapeutického 

procesu. Díky povrchové EMG lze při zkoumání komplexních pohybových vzorů 

pozorovat rychlost a okamžik nástupu svalové aktivity určitých svalů i relativní poměr 

jejich zapojení. Povrchové EMG je uznávanou metodikou a vhodný prostředek pro měření 

a vyšetření kineziologické analýzy lidského pohybu (Rodová, Mayer, Janura, 2001). 
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7 Cíle a úkoly práce 

7.1 Cíle 

1. popsat zapojení svalů vybraného svalového řetězce při hodu spodním vzorcem 

(softballový nadhoz), při hod diskem a při vybraných atletických prvcích 

(přemístění z visu, trh z visu) pomocí povrchové elektromyografie 

2. na základě popisu křivky EMG ukázat rozdílné/podobné zapojení v jednotlivých 

cvičeních 

7.2 Úkoly práce 

1. Vypracovat rešerše z odborné literatury a na jejich základě vybrat sledované 

svalové skupiny 

2. Vybrat výzkumný soubor 

3. Sběr dat 

4. Zpracovat nasbíraná data, na základě grafického a matematického zpracování EMG 

křivek provést porovnání hodů/cviků, pokusit se objasnit příčiny diferencí  

5. Potvrdit či vyvrátit níže stanovené hypotézy výzkumu  

7.3 Hypotézy 

I. Výskyt lokálních extrémů a maximální volní kontrakce svalů budou podobné 

v závěrečných fázích u nadhozu a hodu diskem z místa 

II. Bude docházet k nepřetržité práci svalů v oblasti předloktí a v aktivních 

dynamických fázích u všech měřených prvků dojdeme k vysokým hodnotám 
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8 Metodika práce 

8.1 Obecná charakteristika výzkumu 

Bakalářská práce má charakter kazuistické studie popisného charakteru relativního 

načasování pohybu při softballových nadhozech, při hodu diskem a při vybraných 

atletických prvcích. V našem případě se jedná o osobní případovou studii. Jde o podrobný 

výzkum určitého aspektu u jedné osoby. Zkoumají se možné příčiny, determinanty, 

faktory, procesy a zkušenosti. 

Jednotlivé hody byly měřeny v sériích po 3 opakováních, které probíhaly v rozmezí od 

10 do 20s. Při jednotlivých cvicích/hodech bylo dbáno jak na techniku, tak i na co možná 

maximální úsilí v jejich provedení. Měření probíhalo v laboratoři PDS (teplota 20°C, doba 

trvání 1 h), kde byly nalepeny elektrody a byl proveden test MVC, dále pak v posilovně 

UK FTVS (teplota 20°C, doba trvání 1 h) a na softballovém hřišti UK FTVS (teplota 25°C, 

doba trvání 1 h). Pohybové dovednosti probanda byly na velmi vysoké úrovni. 

8.2 Charakteristika sledovaného výzkumu 

Vzhledem k charakteru výzkumu, nebudeme pracovat s náhodným výběrem. 

Sledovaným souborem je hráč týmu 1. ČSL mužů a současně reprezentace ČR.  

Lze tedy říci, že pro výzkum jsme použili vrcholového hráče softballu. Proband disponoval 

vysokou mírou koordinace a pevnou fixací pohybového stereotypu jak při nadhozech, hodu 

diskem, tak i při vybraných atletických prvcích.  

Sledovali jsme hráče ve věku 22 let (výška 180 cm, váha 85 kg), nebyl omezen 

zraněním ani jakoukoli jinou indispozicí. Házel pravou rukou. 

8.3 Charakteristika použitých metod a sledovaných 

proměnných 

Pro popis a analýzu vybraných hodů jsme použili dvě metody. K vnějšímu popisu 

pohybu jsme použili kinematickou analýzu (2D) a k popisu činnosti (aktivity) vybraných 

svalů povrchovou elektromyografii (EMG). Snímání bylo zajištěno 2 kamerami 

umístěnými kolmo na prováděný pohyb/ prostor. K vyhodnocení kinematických veličin byl 

použit program Dartfish.  

Povrchová elektromyografie (EMG) byla snímána pomocí přístroje MEGAWIN 

6000. Pro nalepení elektrod jsme použili doporučení NORAXON. Kůže byla před 
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nalepením elektrod ošetřena čistým alkoholem pro zajištění reliability měření. Test 

maximální volní kontrakce (MVC) byl u sledovaných svalů proveden 3x s přestávkou mezi 

pokusy 2 minuty. Testy byly vybrány podle doporučení Véleho (2006) a provedeny 

zaškoleným fyzioterapeutem. Vyhodnocení výsledků bylo v programu Megawin 3.1. 

Hodnoceny byli  – výskyt lokálních extrémů u jednotlivých svalů při jednotlivých cvicích 

a procentuální míra intenzity EMG potenciálu vzhledem k MVC.  

8.3.1 Metody hodnocení 

Pro porovnání intenzity zapojení svalů při nadhozu, hodu diskem a atletických 

prvcích jsme použili procentuální vyjádření intenzity pomocí MVC. Vzhledem ke 

skutečnosti, že jsme měření prováděli v průběhu 3 hodin a nedocházelo k přelepení 

elektrod, je možné toto porovnání uskutečnit (Clarys a Cabri, 1993; De Luca, 1993). Dále 

jsme sledovali výskyt lokálních extrémů u jednotlivých svalů v jednotlivých cvicích. 

8.4 Sledované svaly 

Byl vyšetřován níže uvedený svalový řetězec s těmito svaly (vždy na levé i pravé 

straně). Svaly, jejichž činnosti jsme sledovali a měřili, byly vybrány na základě jejich 

funkce, jak je uvádí Čihák (2001), Janda (1996), Javůrek (1986) a Véle (2006):  

m. deltoideus (pars anterior clavicularis, pars scapularis, pars acromialis),  m. biceps 

brachii (caput longum), m. triceps brachii (caput longum), m. pectoralis major (pars 

sternocostaalis), m.serratus anterior, m. obliquus externus abdominis, m. trapezius, 

m.latissimus dorsi, m.carpi radialis a m.carpi ulnaris. 

8.5 Charakteristika sledovaných svalů 

 Popis a charakteristika jednotlivých sledovaných svalů je uvedena dle Čiháka 

(2001). Povrchové elektrody na tělo zajišťoval zkušený fyzioterapeut.  

8.5.1 Musculus deltoideus 

 Sval deltový má název podle tvaru, kterým připomíná řecké velké písmeno delta. 

Má tvar částí pláště kužele se základnou na spina scapulea, akromiu a na klavikule a s dolů 

obráceným vrcholem kužele, upnutým na humerus zevně, nad polovinou délky humeru. 

Začátek svalu 

 Zevní dvě třetiny spina scapulae; acromion, zevní konec klavikuly. 
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Úpon svalu 

 Tuberositas deltoidea humeri. 

Funkce  

 Klavikulární část pomáhá při předpažení a udržuje v něm paži 

 Sternokosterní a abdominální část addukují paži a rotují ze zevní rotace 

dovnitř 

 Abdukční činnost svalu se projeví i opačně - při fixované paži sval zdvíhá 

hrudník nebo při fixované paži žebra a je tedy typickým pomocným 

dýchacím svalem. 

 

Obrázek 6: Schéma m. deltoideus (Čihák, 2001); 1 - spinální část, 2 - akromiální část, 3 - klavikulární část 

Inervace 

 N. axillaris 

8.5.2 Musculus biceps brachii 

 Dvojhlavý sval pažní, se vyklenuje na přední straně paže a jeho stah je tam dobře 

hmatný. Začíná dvěma hlavami caput longum a caput breve na lopatce v blízkosti 

ramenního kloubu. 

Začátek svalu 

 Caput longum - na tuberculum supraglenoidale nad kloubní jamkou na lopatce; 

dlouhá šlacha této hlavy jde nitrem kloubu, obalenou synoviální pochvou (která vystupuje 

kaudálně z kloubu do sulcus intertubercularis jako vagina synovialis intertubercularis). 

Úpon svalu 

a) Silnou hlavní šlachou na tuberositas radii 
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b) Plochou povrchovou šlachou - aponeurosis musculi bicipitis brachii (lacertus 

fibrosus) - na povrchovou předloketní fascii na ulnární straně (na společném 

začátku předních svalů předloktí). Prostřednictvím tohoto úponu se tah m.biceps 

přenáší i na ulnu. 

Funkce 

 Sval je typický dvoukloubový: 

a) V kloubu loketním (hlavní funkce) celý sval ohýbá a pupinuje (protože při flexi 

táhne tuberositas radii, pootočenou k ulně, na přední stranu). 

b) V kloubu ramenním (vedlejší funkce - uplatní se tu asi třetina síly svalu) 

 Napětí a pohyb bříška m. biceps proximálně jsou dobře hmatané v průběhu 

supinačního pohybu. Mezi hlavní úponovou šlachou svalu a tuberositas radii bývá bursa 

bicipitoradialis. 

 

Obrázek 7: Schéma svalů přední strany paže (Čihák, 2001); 6 - m. biceps brachii, caput longum 

Inervace 

 N. musculocutaneus, kořenová inervace z C5 a C6 

8.5.3 Musculus triceps brachii 

 Trojhlavý sval pažní je jediný sval zadní skupiny na paži. Má tři hlavy - Caput 

longum, začínající na lopatce; caput laterale a caput mediale, které obě začínají na kosti 

pažní. 
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Začátek svalu 

 Caput longum - tuberculum infraglenoidale, pod kloubní jamkou na lopatce. 

Úpon svalu 

 Všechny tři hlavy se spojují v rozsáhlé úponové šlaše, která je při nataženém 

loketním kloubu patrná a hmatná jako vkleslé pole nad olekranem a upíná se na olecranon. 

Funkce 

 Všechny tři hlavy jsou mohutným extensorem loketního kloubu. Caput longum 

pomáhá dorsální flexi addukci v ramenním kloubu. 

 

Obrázek 8: Schéma svalů zadní strany paže (Čihák, 2001); 7 - triceps brachii, caput longum 

Inervace 

 N. radialis 

8.5.4 Musculus pectoralis major 

 Velký sval prsní je mohutný sval na ventrální stěně hrudní. 

Začátek svalu 

 Mediální část klíční kosti, sternum a přilehlé části prvních šesti žeber, přední část 6. 

Žebra a pochva přímého svalu břišního. 

Úpon svalu 

Crista tuberculi majoris humeri. 

Funkce 

 Liší se podle jednotlivých složek svalu; klavikulární část pomáhá při předpažení a 

udržuje v něm paži; strenokostální a abdominální části addukují paži a rotují ze zevní 

rotace navnitř; addukční činnost svalu se projeví i opačně - při fixované paži sval zdvíhá 
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hrudník nebo při fixované paži zdvíhá žebra a je to tedy typickým pomocným dýchacím 

svalem. 

 

Obrázek 9: Schéma jednotlivých složek funkcí m. pectoralis major (Čihák, 2001) 

Inervace 

 Nn pectorales, lateralis et medialis, z pars supraclavicularis plexus brachialis. 

8.5.5 Musculus serratus anterior 

 Pilovitý sval přední je plochý sval jdoucí od žeber po zevní ploše hrudníku dozadu 

a mediálně k mediálnímu okraji lopatky. 

Začátek svalu 

 Devět zubů na 1. Až 9. žebru; pět dolních zubů se po straně hrudníku střídá se 

začátky m. obliguus externus abdominis 

Úpon svalu 

 Mediální okraj lopatky, snopce od 4. Žebra a dalších žeber se zbíhají až na angulus 

inferior scapule. 

Funkce 

 Přidržuje lopatku k hrudníku a současně tahem za mediální okraj a zejména za dolní 

úhel vytáčí dolní úhel lopatky zevně. 

 
Obrázek 10: Schéma funkcí m serratus anterior (Čihák, 2001) 
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Inervace 

 N. thoracicus Pontus (z pars supraclavicularis plexus brachialis); kořenová inervace 

z C5- C7. 

8.5.6 Musculus obliquus externus abdominis 

 Zevní šikmý sval břišní je rozsáhlý plochý sval na povrchu boční stěny břišní, 

dopředu mediálně přechází v plochou šlachu - aponeurosis musculi obliqui externi. 

Začátek svalu 

 Osm zubů na osmi kaudálních žeber 

Úpon svalu 

a) Zadní a kaudální snopce na latium externum cristae iliace 

b) Ostatní snopce přecházejí zevně od m. rectus abdominis v aponeurosis musculi 

obliqui externi, která tvoří povrch předního listu pochvy příměho svalu a upíná se 

do linea alba. 

Funkce 

a) Při oboustranné kontrakci je tento sval sinergista m. rectus abdominis 

b) Při jednostranné kontrakci uklání páteř na jednu stranu kontrahovaného svalu a 

rotuje páteř s hrudníkem na stranu protilehlou. 

c) Účastní se břišního lisu. 

 

 

Obrázek 11: Schéma funkce m . obliquus externus abdominis (Čihák, 2001) 

Inervace 

 5. - 1. Interkostální nerv a n. subcostalis (Th12) 

8.5.7 Musculus trapezius 

 Sval trapézový má nazev podle tvaru trapezu, který spolu vytvářejí svaly obou 

strany. Je to široký, relativně plochý sval. 
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Začátek svalu 

 Protuberantia occipitalis externa a linea nuchalis superior, popřípadě až na linea 

nuchalis suprema, lig. nuchae a trnové výběžky krčních a hrudních obratlů až po trn Th 12 

včetně.  

Úpon svalu 

 V jednotlivých úsecích svalu je odlišný kdy kraniální sestupně snopce se upínají na 

zevní konec klavikuly, na akromion a na spina scapulea; středněpříčné snopce se upínají 

na spina scapulea; kaudální vzestupné snopce se upínají zdola na spina scapulae, od 

vnitřního okraje až po tuberculum deltoideum. 

Funkce 

a) Sval fixuje a stabilizuje lopatku 

b) Kraniální snopce zdvihají rameno, kaudální snopce táhnou lopatku dolů. Celý sval 

přitahuje lopatku k páteři (ramena dozadu). 

c) Protože sestupné snopce dosahují dále laterálně než snopce vzestupné, vytáčí 

současná akce obou těchto částí lopatku dolním úhlem zevně - kloubní jamnku 

vzhůru (synergista m. serratus anterior). Tím se sval účastní zdvižením paže nad 

horizontalu. 

 

Obrázek 12: Schéma zádových svalů (Čihák, 2001); 22 - m. trapezius 

Inervace 

 N. accessorius a k němu připojená vlákna z C3 a C4 

8.5.8 Musculus latissimus dorsi 

 Široký sval zádový je rozsáhlý plochý sval trojúhelníkového tvaru. 
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Začátek svalu 

a) Prostřednictvím aponeurosy nazvané fascia thoracolumbalis (fascia lumbodorsalis) 

od dorsální čísti crista iliaca, od dorsální plochy kosti křížové a od trnů bederních 

obratlů 

b) Od tří kaudálních žeber. 

c) Od trnů pěti až šesti kaudálních hrudních obratlů a zpravidla ještě několika snopci 

od povrchové fascie m. teres major. 

Úpon svalu 

 K úponu se sval zužuje, překrývá dolní úhel lopatky a upíná se silnou šlachou na 

humerus, na crista tuberculi minoris. Obtáčí přitom úponovou šlachu m. teres major, před 

kterou se upíná a stáčí se tak o 180°. Úponová část svalu při abdukci paže vyvstává jako 

zadní řasa axilární. 

Funkce 

a) Addukce a vnitřní rotace humeru 

b) Dorsální flexe (extense) humeru v kloubu ramenním, spolu s m. teres major a se 

spinální částí svalu deltového 

c) Při fixované paži sval zdvíhá žebra a stává se pomocným svalem vdechovým. 

Naopak vnější okraj svalu pomáhá více zakřivit hrudní páteř a tím zmenšit hrudník 

při prudkém výdechu. 

 

Obrázek 13: Schéma funkce m. latissimusu dorsi (Čihák, 2001) 

Inervace 

 N. thoracodorsalis 
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8.5.9 Musculus carpi radialis 

  Zevní ohybač zápěstí probíhá ze společného začátku šikmo k radiální straně 

dolního konce předloktí; na hranici střední a dolní třetiny předloktí přechází ve štíhlou 

šlachu a pokračuje skrze canalis carpi do rýhy na os trapezium a tudy k úponu na 2. 

Metakarp. 

Začátek svalu 

 Caput commune ulnare předloketních svalů 

Úpon svalů 

 Dlaňová plocha baze 2., z části i 3. Metakarpu. 

Funkce 

 Flexe a radiální dukce zápěstí, podle souhry s ostatními svaly působícími na 

zápěstí. Pomocná flexe loketního kloubu. 

 

 

Obrázek 14: Schéma svalů předloktí (Čihák, 2001); 3 - m. flexor carpi radialis, 5 - flexor carpi ulnaris 

Inervace 

N. medianus 

8.5.10  Musculus carpi ulnaris 

  Vnitřní ohýbač zápěstí, sestupuje z caput commune ulnare po ulnární straně 

předloktí. 
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Začátek svalu 

 Sval začíná dvěma hlavami. Caput humerale začíná z caput commune ulnare 

předloketních svalů. Caput ulnare začíná na mediálním okraji olekrana a na zadní hraně 

ulny. 

Úpon svalu 

 Os pisiforme, odkud vazivo šlachy pokračuje jako ligamentum pisohamatum na 

hamulus ossis hamati a hgamentum pisometacarpale na bázi 5. Metakarpů. 

Funkce 

 Flexe zápěstí (sposlu s m. flexor carpi radialis a s dalšími svaly, které přes palmární 

stranu zápěstí přebíhají. Pomocná flexe loketního kloubu. 

Inervace 

 N. ulnaris  

8.6 Výběr pohybu a kritických míst pro měření 

 Pro měření byl vybrán softballový nadhoz spodním obloukem, který jsme 

srovnávali s dalšími třemi prvky z atletického tréninku, kterými byly: hod diskem z místa, 

trh z visu a přemístění z visu. 

  

Při sledování jsme se u každého zaměřili na kritická místa: 

 

Nadhoz:  

1. Základní postoj – klidný postoj, pravá noha vpřed, spojené ruce před tělem 

2. odraz levé nohy - silný odraz levou nohou, tělo je v mírném předklonu a ruce stále 

spojené před tělem 

3. dopad pravé nohy - tělo je pootočeno bokem k domácí metě, ruce těsně po 

rozpojení v předpažení povýš 

4. top nápřah – pozice těla zůstává až do vypuštění míče a nadhazovací ruka dosahuje 

nejvyššího bodu 

5. dopad levé nohy – levá noha došlapuje a zahajuje amortizaci těla 

6. paže v pozici 9 hod – pravá noha se začíná sunout směrem k levé a ruce se nachází 

ve vodorovné poloze v úrovni ramen 

7. vypuštění – tělo se mírně vytáčí čelem k domácí metě, levá noha je v pokrčení a 

nadhazovací ruka kolmo k zemi v nejnižším bodu a vypouští míč 
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Přemístění a trh z visu:  

 Oba cviky jsou jsou si velice podobné pohyby těla, proto první popíšu přemístění a 

pak pouze pohyby horních končetin označené (T). 

 

1. Základní postoj – stoj s osou v držení na šíři ramen, T: široký úchop 

2. začátek přenosu osy – podřep, osa se nachází v půlce stehen 

3. zachycení osy – dřep, osa je zachycena na ramenou v předpažení skrčmo, T: osa 

zachycena v propnutých pažích nad hlavou 

4. dokončení pohybu – cviky končí postavením ze dřepu 

 

Hod disku z místa:  

1. Základní postoj – tělo směřuje za špičkou přední pravé nohy, která směřuje šikmo 

dovnitř, zadní noha je za tělem a ruce drží disk před tělem 

2. První nápřah – tělo a zadní noha se vytáčí za pravou házecí rukou až se disk 

dostane za úroveň těla ve výši ramene 

3. disk před tělem – vše se vrací do téměř totožné pozice jako v základním postoji 

4. druhý nápřah – velice podobné prvnímu nápřahu jen je zde znatelnější předklon 

těla, pokrčení v kolenech a ruka s diskem se nachází pod úrovní ramene 

5. vypuštění – tělo je rovné čelem do místa odhodu s váhou na levé noze, propnutá 

ruka vypouští disk lehce pod úrovní ramene 

6. dokončení – zbytek těla uvolnění následuje paži v jejím doznívajícím pohybu 

směrem za tělo 
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9 Výsledky a diskuze 

 Cílem bylo popsat zapojení svalových řetězců, jejich aktivitu u nadhozu a 

vybraných atletických cvičení a najít mezi nimi podobnost nebo rozdílnost pro přispění 

dalších informací ohledně sportovního tréninku nadhazovačů a jejich tréninkového 

procesu. 

 Kapitola je rozčleněna do čtyř podkapitol (nadhoz, disk, trh a přemístění), kde u 

jednotlivých cvičení popisujeme svalovou aktivitu pomocí výskytu lokálních extrémů 

(v jednotlivých fázích pohybu), které jsou doplněny procentuálními hodnotami MVC. Pro 

přehlednost jsou jednotlivé fáze (kritická místa) znázorněny v jednoduchých kinogramech, 

které jsou doplněny kinematickými daty v tabulkách. Svaly budou popisovány jednotlivě 

nebo ve skupinách a vždy u nich budu zmíněn čas  (s) a maximální volní kontrakce (u 

skupiny bude zmíněno pouze největší číslo a dále budou svaly směřovány sestupně). 

Kompletní přehled o výsledných maximálních hodnotách volní kontrakce je přehledně 

uveden v tabulce č. 4 ke konci této kapitoly, kde jsou také  potvrzeny/vyvráceny stanovené 

hypotézy. 

9.1 Nadhoz 

 První lokální maxima začínají těsně po fázi odrazu levé dolní končetiny (10,65 s) 

ve svalu m. obliquus externus abdomis a to 79,1 % MVC. Před fází vrcholu nápřahu 

dosáhla maxima řada svalů od m. deltoideus pars anterior clavicularis (11,1 s) s největší 

naměřenou hodnotou ve skupině 77,1 % MVC, m. trapezius (11,1 s). Dále následoval 

samostatný m. pectoralis major (11,2 s) těsně po fázi vrcholu nápřahu. Nejpočetnější 

skupinu tvoři svaly s maximální hodnotou těsně před fází 9 hodin (11,3 s) v pořadí od m. 

latissimus dorsi s maximem 221 % MVC, m. deltoideus pars acromialis, m. triceps brachii 

a m. deltoideus pars scapularis. Poslední skupinu svalů tvoří m. serratus anterior 

s maximem 412,3 % MVC, m. carpi radialis a m. biceps brachii s výskytem mezi fázemi 9 

hodin a vypuštění (11,35 s). M. carpi ulnaris uzavírá výsledky s maximem 73 % MVC 

přesně ve fázi vypuštění (11,4 s). 
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Graf 1: Průběh svalové aktivity u nadhozu (a) 

 

Graf 2: Průběh svalové aktivity u nadhozu (b) 

 

Graf 3: Průběh svalové aktivity u nadhozu (c) 
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Obrázek 15: Kinogram nadhozu 

Tabulka 1: Kinematická data nadhozu 

9.2 Disk 

 Pořadí lokálních extrémů začíná ve fázi těsně před vypuštěním disku (19,6 s) v  

m. carpi ulnaris s hodnotou 53,3 % MVC. O sekundu později (16,7 s) ve stejné fázi 

vychází největší skupina skládající se ze svalů m. deltoideus pars acromialis s lokálním 

maximem 131, 7 % MVC, m. pectoralis major, m. carpi radialis, m. biceps brachii,  

m. serratus anterior, m. obliquus externus abdominis. Ve fázi vypuštění (16,8 s) má  

m. latissimus dorsi s maximem 299,7 % MVC a m. trapezius. Výsledky zde uzavírá 

skupina svalů m. deltoideus pars anterior clavicularis s vrcholem 141,3 % MVC a  

m. deltoideus pars scapularis nejaktivnější těsně po fázi vypuštění (16,9 s). 

 

 

kritická místa [s] fáze nadhozu [s] 

  1.pokus 2.pokus 3.pokus 1.pokus 2.pokus 3.pokus průměr SD KV [%] 

ZP 18,96 41,24 23,54             

odraz levé 

nohy 20,02 42,04 24,32 1,06 0,8 0,78 0,88 0,16 17,75 

dopad pravé 

nohy 20,54 42,54 24,84 0,52 0,5 0,52 0,51 0,01 2,25 

top nápřah 20,64 42,64 24,92 0,1 0,1 0,08 0,09 0,01 12,37 

dopad levé 

nohy 20,68 42,68 24,94 0,04 0,04 0,02 0,03 0,01 34,64 

paže 9 hod 20,74 42,74 25 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00 

vypuštění 20,8 42,78 25,06 0,06 0,04 0,06 0,05 0,01 21,65 

dokončení 21,8 43,78 26,06 1 1 1 1,00 0,00 0,00 
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Graf 4: Průběh svalové aktivity u hodu diskem (a) 

 

Graf 5: Průběh svalové aktivity u hodu diskem (b) 

 

 

Graf 6: Průběh svalové aktivity u hodu diskem (c) 
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Obrázek 16: Kinogram hodu diskem z místa 

 

 

 

 

 

Tabulka 2: Kinematická data hodu diskem z místa 

9.3 Trh 

 U trhu nacházíme nejvíce lokálních extrémů mezi fázemi začátku pohybu a 

přemístěním činky. Maxima jsou od sebe děleny setinami a, proto se o nich níže v práci 

budeme bavit jako o jedné skupině. Úvodním svalem (18,8 s) je m. obliquus externus 

abdominis s hodnotou 23,7 % MVC. Navazují svaly (18,92 s) v oblasti předloktí m. carpi 

radialis s maximem 87,1 % MVC a m. carpi ulnaris. Dále (18, 96 s) m. deltoideus pars 

anterior clavicularis s 86,5 % MVC., m. deltoideus pars scapularis v čase  

18,98 s s maximem 79,3 % MVC. Navazuje skupina svalů (19,02 s) m. serratus anterior 

s největší hodnotou 119,4 % MVC a m. latissimus dorsi. M. deltoideus pars acromialis 

s 73,3 % MVC a m. triceps brachii už vykonávají největší maxima těsně před fází 

přemístění činky (19,22 s). Ve fázi přemístění činky (19,3 s) je pouze m. pectoralis major 

s 67,4 % MVC. Těsně po přemístění činky nad hlavu (19,38 s) dosahuje vrcholu  

m. trapezius 140,1 % MVC a vše zakončuje m. biceps brachii s 72,8 % maxima mezi 

fázemi přemístění činky a stojem (19,65 s).  

 

 

fáze hodu diskem 

Kritická místa průměr [s] SD [s] KV [%] 

nápřah 1 1,13 0,19 16,49 

disk před tělem 1,39 0,08 5,83 

nápřah 2 1,09 0,08 6,97 

vypuštění 0,61 0,12 19,66 

dokončení 1,00 0,00 0,00 
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Graf 7: Průběh svalové aktivity u trhu (a) 

 

 

 

Graf 8: Průběh svalové aktivity u trhu (b) 

 

Graf 9: Průběh svalové aktivity u trhu (c) 
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Obrázek 17: Kinogram trhu z visu 

 

 

 

 

 

 
Tabulka 3: kinematická  data trhu z visu 

9.4 Přemístění 

 U přemístění najdeme lokální extrémy okamžik po fázi začátku pohybu (13,6 s) u 

m. serratus anterior s 101,5 % MVC a m. carpi ulnaris. O malinko později (13,68 s) 

nalezneme maximum u m. obliquus externus abdominis s hodnotou 33,8 % MVC. 

V momentu mezi fázemi začátku pohybu a přemístěním činky nalezneme skupinu svalů 

odskočených od sebe v setinových rozdílech. Začínající (13,7 s) m. deltoideus pars 

acromialis s maximem 119,2 %. Navazující (13,74 s) m. deltoideus pars scapularis s  

63,8 % MVC. O okamžik později (13,78 s) následuje m. carpi radialis s 100,8 % MVC,  

m. deltoideus pars anterior clavicularis s maximální hodnotou 50,5 % v čase 13,84 s a 

skupinu ukončuje (13,98 s) m. latissimus dorsi lokálním extrémem 40,1 % MVC. Další 

skupinka je před fází přemístění činky začínající (14,1 s) m. triceps brachii přes m. biceps 

brachii s hodnotou 55,7 % MVC v čase 14,22 s a končící svalem (14,24 s) m. pectoralis 

major s lokálním maximem 190,3 % MVC. Výsledky v přemístění ukončuje (14,28 s) sval 

m. trapezius s maximem 70,5 %. 

 

 

  Průměr [s] SD[s] KV [%] 

  trh z visu 

přestávka mezi pokusy 3,13 0,59 18,89 

1. fáze 0,92 0,17 18,99 

2. fáze 0,99 0,17 16,82 

3. fáze 0,96 0,12 12,30 
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Obrázek 18: Kinogram přemístění z visu 

 

 

 

 

 

Tabulka 4: Kinematická data přemístění z visu 

  

  Průměr [s] SD[s] KV [%] 

  přemístění činky 

přestávka mezi pokusy 4,01 2,56 63,96 

1. fáze 0,57 0,11 19,84 

2. fáze 0,95 0,07 7,38 

3. fáze 0,89 0,16 17,57 
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Graf 10: Průběh svalové aktivity u přemístění (a) 

 

Graf 11: Průběh svalové aktivity u přemístění (b) 

 

Graf 12: Průběh svalové aktivity u přemístění (c) 
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Nadhoz Trh Přemístění Disk 

% MVC 

m. trapezius 61,6 140,1 70,5 90,1 

m deltoideus pars scapularis 77,1 79,3 63,8 55,2 

m. latissimus dorsi 221,0 19,6 40,1 299,7 

m. serratus anterior 412,3 119,4 101,5 94,3 

m. obligues ext. abdominis 79,1 23,7 33,8 50,6 

m. pectoralis major 95,0 67,4 190,3 129,9 

m. deltoideus pars acromialis 106,1 73,3 119,2 131,7 

m. triceps brachii 95,9 41,3 22,6 133,4 

m. carpi radialis 166,2 87,1 100,8 97,7 

m. carpi ulnaris 73,0 34,7 71,3 53,3 

m. biceps brachii 82,9 72,8 55,7 95,7 

m deltoideus pars. ant. 

clavicularis 
61,3 86,5 50,5 141,3 

Tabulka 5: Výsledky hodnocení pomocí maximální volní kontrakce (MVC) 

 Největší podobnost mezi všemi cviky z pohledu MVC najdeme pravděpodobně u 

svalu m. deltoideus pars scapularis. Hodnotu 412,3 % MVC získal sval m. serratus 

anterior jako nejvíce ze všech…. Při trhu je 7 svalů s nálezem MVC mezi fázemi začátku 

pohybu a přemístění čili hlavní dynamické fázi horních končetin, kdežto u přemístění to je 

pouze 5 svalů. U disku bylo naměřeno 6 svalů s MVC těsně před fází vypuštění, 

v nadhazování to byli 4 a to těsně před přechodem do fáze 9 hodin. O těchto fázích 

můžeme hovořit jako o nejsilovějších, ve kterých mají všechny cviky společný jeden sval a 

to m. latissimus dorsi, což na jednu stranu není úplně směrodatné, protože se u něj nachází 

největší rozdíl mezi cviky házecími a zdvihacími a v tabulce vůbec dosahuje nejmenšího 

čísla MVC 19,6 %. Nicméně se podobá ve svalové křivce EMG, které se vyznačují jedním 

výrazným momentem volní kontrakce. 

 U I. hypotézy je důležité zmínit, že obě pohybové struktury opisují pomyslnou 

kružnici, konkrétně půlkruh. Disk v rovině horizontální a nadhoz v rovině vertikální. U 

disku je počáteční pozice fáze 2. nápřahu a končí vypuštěním. V nadhazování toto prochází 

3 fázemi a to od fáze vrcholu nápřahu až po vypuštění a  rychlost otočky je výrazně vyšší. 

Rychlost u hodu diskem je ovlivněna technikou hodu, kdy zmiňované opsání kružnice 

probíhá obtočením těla, kdežto nadhoz probíhá v rovině před tělem, a s váhou náčiní, která 

je u disku 3 kg a tím skoro 17 krát větší, než váha softballového míče činící 177 g.   

 Při srovnání kinogramů obou hodů můžeme už na první pohled vidět velký rozdíl a 

to, že u disku probíhá veškerá výraznější svalová kontrakce těsně před a po vypuštění 
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náčiní. Pravděpodobně je to dáno modelem cvičení, které je oproti závodní technice 

jednodušší a nám z pohledu procesu softballového tréninku přínosnější. Nicméně z 12 

měřených svalů se mnou určeného závěrečného momentu začínající od okamžiku před fází 

9 hodin účastní 8 z celkového počtu svalů. U disku je toto číslo větší i přes to, že jako 

závěrečný moment určuji fázi těsně před vypuštěním disku a patří tam 10 svalů. 

Dohromady mají spolu 7 společných svalů a to m. deltoideus pars acromialis, m. biceps 

brachii, m. triceps brachii, m. serratus anterior, m. latissimus dorsi, m. carpi radialis , 

m. carpi ulnaris. S tím, že u obou cvičení m. latissimus dorsi přesáhl hranici 200 % MVC a 

m. deltoideus pars acromialis přesáhl hranici 100 % MVC, jedinou výraznou neshodu 

můžeme vidět u m. serratus anterior kde je rozdíl přes 300 % MVC a u zbylých se pro náš 

výzkum vyskytuje dostatečná podobnost. Závěrem můžeme říct, že se hypotéza potvrdila 

neboť z 10 možných svalů s lokálním extrémem je společných 7 a z toho u 6-ti se 

vyskytují podobné maximální hodnoty. 

 K zajímavé neshodě došlo v práci Ramaley etc. (2011), kteří zkoumali EMG svalů 

předloktí pro hlubší pochopení a k prevenci proti zranění a současně s tím zjistili, že m. 

flexor carpi ulnaris je při nadhozu nejzatěžovanější sval a to až dvakrát více než ostatní 

měřené svaly. To úzce souvisí s hypotézou číslo II, kterou nyní můžeme potvrdit, kde 

předvídáme, že svaly předloktí budou v souvisle svalové aktivaci a v dynamických fázích 

se číslo jejich volní kontrakce rapidně zvedne. V naší práci oproti studii byl aktivnější sval 

m. flexor carpi radialis a to nejen u nadhozu, ale u všech ostatních měřených cvičení a 

takřka u všech cvičení vykazoval skoro dvojnásobnou hodnotu MVC oproti svalu m. flexor 

carpi ulnaris.  
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10  Závěr 

 Závěrem je nejprve dobré říci, že se povedlo potvrdit obě hypotézy. U první je 

důležité, že se zde shodovalo velké množství svalů, které mezi sebou neměly přílišné 

rozdíly v maximálních hodnotách volní kontrakce. U druhé se potvrdilo, že svaly předloktí 

dosahují souvislé svalové aktivity a v momentech přemístění osy a fázi vypuštění náčiní.  

 Mnozí trenéři do tréninkových jednotek potažmo plánů již zařazují odhody jiných 

předmětů z různých pozic a to nejčastěji medicinbalů, tak jako to už dlouho zařazují do 

svých tréninkových plánů atletičtí házeči a vrhači. Z atletiky si můžeme v mnoha ohledech 

brát inspiraci a tak také tato práce vznikala. Nyní můžeme říct, že i hod diskem z místa, ale 

pravděpodobně i různé další průpravná cvičení mohou mít kladný přínos do tréninkového 

procesu softballových nadhazovačů. Ideální využití těchto odhodů může být v nezávodních 

mezocyklech stejně tak jako zbylá měřená cvičení (trh a nadhoz), která u trenérů své místo 

májí, ať už z pohledu prevence proti zranění nebo zvýšení kondičních maxim.  
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