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Tématem této bakalářské práce je skoliotické držení těla u dětí ve věku 11-15 let: 

florbal jako jedna z možných příčin. Práce se skládá z teoretické a praktické části.  

V teoretické části je shrnuta problematika této funkční poruchy - její příčiny jako 

jsou asymetrie v délce dolních končetin, nesprávný stereotyp sedu, jednostranný sport, 

zátěž v podobě školního batohu a nedostatek pohybové aktivity dnešní mládeže. Součástí 

teoretického shrnutí je také prevence a možná léčba tohoto typu vadného držení těla.  

V praktické části jsou obsaženy kazuistiky tří dětí staršího školního věku (1 dívka, 

2 chlapci) hrající 3× týdně florbal a mající skoliotické držení těla. Tyto kazuistiky 
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takto získaných výsledků jsem našla vhodnou sestavu kompenzačních cviků, jež zařadím 

do všech tréninkových jednotek mládeže v pražském florbalovém klubu, aby došlo 

k omezení výskytu vadného držení těla mezi dětskými hráči.  
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Úvod 

Tématem mé bakalářské práce je skoliotické držení těla u dětí ve věku 11-15 let 

tj. staršího školní věku, se zaměřením na vliv florbalu. Skoliotické držení těla na rozdíl 

od skoliózy je způsobeno funkčním problémem, nikoliv vadou strukturální. Kromě 

jednostranné zátěže může mít vliv na tento typ vadného držení těla nestejná délka dolních 

končetin, chybný stereotyp sedu, hypokinéza dnešní mládeže či nošení batohu pouze přes 

jedno rameno. Pokud dítě (i dospělý) v těchto pozicích přetrvává a nedochází ke změně 

stereotypů či k dostatečné kompenzaci, může držení přejít až ve skoliózu. 

Florbal je dynamický kolektivní míčový sport, který hraje v České republice čím 

dál víc dětí (na florbalové unii registrováno v roce 2007 přibližně 18 tisíc dětí, v roce 

2017 cca 25 tisíc dětí). Z ekonomického hlediska (pro rodiče) patří tento sport mezi 

nejlevnější, dá se hrát v jakékoliv tělocvičně. Nepochybně má na výběr toho sportu i vliv 

větší propagace a úspěchy naší reprezentace v kategorii dospělých a juniorů. Netroufám 

si odhadnout, jak velký boom zažije florbal, až se dostane za pár let na olympiádu.  

Sama hraji florbal už 8 let na nejvyšší úrovni. K tomu jsem před 3 lety začala 

trénovat děti také tento jednostranně zaměřený sport. Nejdříve jsem trénovala chlapce ve 

věku 13-15 let, nyní mám na starost děvčata, a to ve věku 10-18 let.   

Z vlastních zkušeností vím, že v tomto sportu je kladen důraz především na 

výsledky. Rozhodně není dostatečně rozvíjena všestranná pohybová aktivita dětí, 

o následcích na zdraví se téměř nepřemýšlí. Stále častější zdravotní problémy hráčů 

a hlavně stále rostoucí mládežnická základna potvrzují nutnost se touto otázkou začít 

zabývat. Samozřejmě se projevují i další negativní důsledky tohoto jednostranného sportu 

jako protrakce ramen, ploché nohy, hrudní kyfóza, zkrácené hamstringy či oslabené břišní 

svaly. Je potřeba se zabývat všemi výše uvedenými funkčními vadami, já jsem si však 

vybrala skoliotické držení těla, neboť touto poruchou trpím, bohužel, i já. 

Jako největší problém v tomto sportu vidím nedostatečné vzdělání trenérů 

v mládežnických kategoriích (usuzuji z pozorování 20 trenérů v našem klubu). Trenéři 

nepřikládají kompenzačním cvičením takovou důležitost, aby se na ně našel v jejich 

tréninkové jednotce čas. A pokud se někdy najde, tak je například jejich strečink 

neefektivní a neobsahuje protažení důležitých svalových skupin. 

Druhý problém, který si často lidé neuvědomují, ale pro praxi je naprosto zásadní, 

je názor samotných rodičů na důležitost správné obuvi, ergonomického sedu, nošení 

batohu či na pohybový vývoj jejich dítěte. Letos nejmladší kategorii přibyl trénink bez 
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hokejky, pouze na rozvoj všestranné pohybové aktivity. Několik rodičů neposílá své děti 

na tyto tréninky s odůvodněním, že je dali na florbal, a proto s tréninkem, při kterém děti 

nevezmou hokejku do ruky, nesouhlasí. V ostatních kategoriích našeho klubu je 

všestranná pohybová aktivita zastoupena max. z 10 % tréninkové jednotky (každá 

kategorie trénuje 3× týdně 90 minut)! 

V bakalářské práci vycházím z poznatků, kterých jsem dosáhla rešerší odborné 

literatury týkající se tohoto tématu. V teoretické části se snažím odkrýt všechny možné 

příčiny skoliotického držení a zabývám se prevencí na všech úrovních.  

V praktické části své práce se věnuji 3 hráčům staršího školního věku (2 kluci, 

1 dívka), se kterými se snažím odstranit či zmírnit jejich skoliotické držení těla pomocí 

kompenzačních cvičení. Cvičím s nimi po dobu 8 týdnů 2× týdně 30 minut. Zároveň mají 

několik protahovacích cviků, které by měly provádět po každém tréninku. Mým cílem je 

tato kompenzační cvičení zařadit do tréninkových jednotek všech mládežnických 

kategorií v našem klubu a edukovat trenéry o jejich důležitosti a správném provedení.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Cíl práce 

Cílem teoretické části je shrnout všechna preventivní opatření, která by mohla 

skoliotickému držení těla předcházet, pokud by byla důsledně dodržována. 

1.2 Vymezení základních pojmů 

1.2.1 Věk 11-15 let 

Období od 11-12 do 15 let je také nazýváno jako starší školní věk. Toto období je 

označováno první fází dospívání, pro kterou je charakteristické dozrávání reprodukčního 

systému (Řezáčová, 2009). 

1.2.2 Skolióza 

Skolióza je patologické vychýlení páteře do strany, při čemž obratle jsou posunuty 

ve všech třech rovinách. Rotující těla obratlů tlačí žebra na konvexní straně křivky 

dorzálně a vzniká gibbus. V konkavitě křivky dochází ke stlačení žeber. Jelikož je při 

skolióze postižen osový skelet, patří tato vada do vad strukturálních. Existuje mnoho typů 

podle příčin vzniku – skolióza idiopatická, kongenitální, neuromuskulární, skolióza při 

neurofibromatóze a mnoho dalších (Kolář, 2009).    

1.2.3 Skoliotické držení těla 

Skoliotickým držením těla se rozumí zakřivení pouze v rovině frontální. Může být 

fyziologické i ve stoje – hrudní páteř v rozsahu Th3-Th5 je mírně vybočena do strany, 

častěji doprava (Grim a Druga, 2001). 

Patologické skoliotické držení těla může být způsobeno jednostrannou zátěží, 

chybným stereotypem sedu, nestejnou délkou dolních končetin, zaujetím antalgické 

polohy atd. (Ciortea et al., 2014). Na rozdíl od skoliózy se dá toto zakřivení při okamžité 

úpravě držení těla vyrovnat.  

Obratle při tomto držení nejsou zrotovány a jedná se pouze o funkční problém, 

proto je možné toto držení najít i pod názvy funkční či nestrukturální skolióza. 

1.3 Pasivní složky páteře 

1.3.1 Kosti 

Páteř člověka tvoří 33-34 obratlů rozdělených do 5 skupin – 7 krčních, 

12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových a 4-5 obratlů kostrčních srůstajících v kost kostrční 

(Grim a Druga, 2001).  

http://www.wikiskripta.eu/w/%C5%BDebra
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1.3.2 Spojení 

Na páteři jsou zastoupeny všechny druhy spojení: syndesmózy, synchondrózy, 

synostózy a klouby. 

- Disci intervertebrales: Dospělý člověk má 23 plotének – první destička je mezi 

C2-C3 a poslední mezi S5-Co1. Jejich funkcí je vyrovnávání tlaků a napětí při 

vzájemných pohybech obratlů různými směry. 

- Ligamenta: Vazy krátké jsou lig. flava (mezi obratlovými oblouky), 

lig. interspinalia (mezi processus spinosi) a lig. intertransversaria (mezi processus 

transversi). Mezi vazy dlouhé patří lig. longitudinale anterius (běží po přední 

straně těl obratlů od ventrálního oblouku atlasu až po kost křížovou)  

a lig. longitudinale posterius (běží po zadní straně obratlových těl, je spojeno 

s ploténkami). 

- Synostózy: Tento typ spojení kostí je mezi křížovými obratli, které jsou mezi 

pánevními kostmi a připojeny vazy ke kosti sedací. 

- Klouby: Mezi obratli jsou art. intervertebrales, které umožňují vzájemné posuny 

obratlů při pohybech páteře. Kraniovertebrální spojení je tvořeno dvěma 

kloubními celky - atlantookcipitální (párový kloub tvořen kondyly kosti týlní 

a jamkami na atlasu, umožňuje kývavé pohyby v předozadním směru) 

a atlantoaxiální (tvořen třemi klouby, možná rotace v oblasti krční páteře) 

(Petrovický, 2001). 

1.4 Aktivní složky páteře 

1.4.1 2 svalové skupiny 

Svaly zad se dělí na skupinu povrchovou (heterochtonní svaly = svaly přesunuté 

na hřbet druhotně) a hlubokou (autochtonní svaly = na zádech primárně) (Grim a Druga, 

2001). 

- povrchová skupina 

o spinohumerální svaly = m. trapezius, m. latissimus dorsi,  

mm. rhomboidei, m. levator scapulae; 

o spinokostální svaly = m. serratus post. ant., m.serratus post. inf. 

- hluboká skupina 

o systém spinotransverzální – m. splenius; 

o systém sakrospinální – m. longissimus, m. iliocostalis; 

o systém spinospinální – mm. spinales, mm. interspinales; 
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o systém transverzospinální – m. semispinalis, mm.multifidi,  

mm. rotatores; 

o hluboké šíjové svaly – m. rectus capitis post. maj., m.rectus capitis post. 

min., m. obliquus capitis sup., m. obliquus capitis inf. (Grim a Druga, 

2001). 

1.4.2 Pohyblivost a zakřivení páteře 

V rovině sagitální je páteř dvakrát esovitě prohnuta, což dává vzniku krční 

a bederní lordóze a kyfóze v oblasti hrudní a křížové. Pokud je páteř zakřivená v rovině 

frontální, jedná se buď o skoliózu, fyziologické nebo patologické skoliotické držení 

(viz základní pojmy) (Grim a Druga, 2001). 

Pohyby páteře jsou možné do: 

- anteflexe = předklonu, m.rectus abdominis, 

- retroflexe = záklon, hluboká skupina zádových svalů, 

- lateroflexe = úklon, m.quadratus lumborum, m. obliquus abdominis externus 

et internus, hluboká skupina zádových svalů, 

- rotace = otáčení, m. obliquus abdominis externus et internus (Dylevský a Ježek).  

(Pozn. Vypsané svaly provádějí dané pohyby v oblasti hrudní a bederní páteře. Jedná se 

pouze o svaly hlavní. Všech pohybů se účastní svaly pomocné, neutralizační 

a stabilizační, které zde nejsou vypsány.) 

1.4.3 Hluboký stabilizační systém páteře (HSSP) 

HSSP je tvořen autochtonními svaly na zádech, bránicí, příčným svalem břišním 

a svaly pánevního dna. Autor metody DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace) 

profesor Kolář, jejíž základ stojí na funkčním HSSP, přidává k systému hluboké flexory 

krku (Frank et al., 2013). Tyto svaly zajišťují zpevnění trupu a stabilitu páteře během 

jakéhokoliv pohybu i statického zatížení - sed, stoj (Levitová a Hošková, 2015). Stabilita 

páteře je rozhodující pro správné rozložení silových nároků mezi malé hluboké a velké 

povrchové svalové skupiny. Při nestabilním trupu dochází ke zbytečnému přetěžování 

svalů, které se jinak využívají k samotnému pohybu, a díky tomu dochází i ke zbytečným 

ztrátám energie (Perič a Suchý, 2010). Aktivita hlubokého stabilizačního systému je 

řízena podkorově.  Svaly HSSP spolu pracují jako celek – při zhoršené funkci jednoho 

svalu je zhoršena funkce celého systému (Levitová a Hošková, 2015). 
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Při diagnostice funkčnosti hlubokého stabilizačního systému je možné využít testy 

podle Koláře – např. brániční test, test břišního lisu, extenční test či test flexe trupu (Kolář 

a Lewit, 2005). 

Další způsob testování je použití tonometru, který zaznamenává změnu tlaku při 

aktivaci HSSP. Manžeta je umístěna pod bederní páteř pacienta a je nahuštěna na hodnotu 

25 mmHg. Při správné aktivaci systému se tlak zvýší o 5 mmHg. Pokud se viditelně zvýší 

nad tuto hodnotu, svědčí to o nadměrné aktivitě povrchových svalů (Špringrová, 2013). 

1.4.4 Aktivace břišních svalů 

Existují různé modely aktivace břišních svalů při stoji na obou končetinách. První 

model (Obr. 1.3.4.1) se nazývá HSSP nebo též trupová stabilita („core stability“). 

U tohoto modelu se bránice volním úsilím tlačí kaudálně a laterálně proti břišní dutině 

a společně s břišními svaly a pánevním dnem vytvoří tlak v abdominální oblasti (tuhou 

,,zátku“), který ochrání bederní páteř proti přetížení a zároveň je oporou pro veškerý 

pohyb končetin. Podle této představy platí, že čím větší tlak v břišní dutině a tuhost páteře 

se vycvičí, tím lepší ochrana bederní páteře proti přetížení vznikne. Na druhou stranu 

tento tlak zatěžuje páteř kompresí, která je pro páteř nepříznivá a z dlouhodobého 

hlediska škodlivá.  

U modelu pohybového programu vzpřímení (Obr. 1.3.4.2) bránice a břišní svaly 

podporují vzpřímené držení těla ve směru kraniálním, nikoli kaudálním jako 

v předchozím modelu. Tlak v břiše nastává reflexně a břišní svaly tomuto tlaku oponují, 

ale směřují kraniálně, a nestahují tak hrudník kaudálním směrem. Nedochází ke kompresi 

páteře, protože tah svalů působí kraniálně, proti zátěži, tedy ne ve směru zátěže jako 

u prvního modelu (Čumpelík, 2017).  

Obr. 1.1 Směr tahu břišních svalů u modelu trupové stability (Čumpelík, 2017) 
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Obr. 1.2 Směr tahu břišních svalů u modelu pohybového programu vzpřímení (Čumpelík, 2017) 

1.5 Vývoj dětí staršího školního věku 

Starší školní věk je období charakteristické značnými biologickými 

a psychickými změnami. Tyto změny jsou velice individuální, protože jsou způsobeny 

činností endokrinních žláz a rozdílností v produkci jejich hormonů.  

Ve vývoji tělesné výšky dochází ke stále rychlejšímu růstu, který je nerovnoměrný 

(končetiny rostou rychleji než trup a růst do výšky je intenzivnější než do šířky). Po 

13. roce může dojít k negativnímu působení růstových změn na kvalitu pohybů u dítěte. 

V pubertě se zhoršuje hlavně schopnost přesnosti a plynulosti pohybů. 

Hormonální aktivita ovlivňuje vztahy a projevy dětí k sobě samým, k druhému 

pohlaví, ke svému okolí, což se může projevit (pozitivně i negativně) i v jejich chování 

ve sportovní činnosti. Objevují se znaky logického a abstraktního chování, rozvíjí se 

paměť, děti vydrží soustředěné delší dobu. Zvyšuje se rychlost učení a snižuje se počet 

potřebných opakování.  

Dochází k napodobování a k obdivu vzorů, proto by měl jít trenér příkladem. Měl 

by se vyvarovat výraznější ironii a přílišné autoritativnosti. Trenér by měl upevňovat 

zájem o sport, ale současně by měl klást důraz i na jiné oblasti – jejich denní režim 

(dostatek spánku, strava, pitný režim) a plnění školních povinností (Perič, 2012). 

1.5.1 Studie Zdraví dětí 2016 

Tato studie byla provedena v ordinacích praktických lékařů ve vybraných městech 

ČR. Šlo o dotazníkové šetření zaměřené na sledování prevalence alergických 

onemocnění, obezity, rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a poruch 

pohybového aparátu. Celkem bylo vyplněno a získáno 5132 dotazníků. Zastoupení jak 

dívek a chlapců, tak jednotlivých věkových skupin (5, 9, 13, 17 let) bylo rovnoměrné 

(51 % chlapců vs. 49 % dívek, cca 25 % probandů v každé věkové skupině). 
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Výsledky studie: 

- Vadné držení těla bylo zjištěno u 53,5 % dětí ve věku 13 let. 

- Skoliotické držení těla bylo diagnostikováno u 13 % dětí z celého souboru 

(nenalezen rozdíl v pohlaví). 

- Skoliózu mělo celkem 79 dětí. 

- Jakékoli pravidelné sportovní aktivitě se vůbec nevěnuje téměř pětina dětí (18,7 %). 

Podíl nesportujících dětí narůstá mezi 9. a 17. rokem o 17 %, výraznější je tento 

nárůst u dívek (o 22 %) proti chlapcům (o 11 %). 

- Děti, které věnovaly sportu (organizovanému nebo neorganizovanému)  2-4 hodiny 

týdně měly v porovnání s těmi, které nesportovaly vůbec nebo méně než 2 hodiny 

týdně, nižší výskyt vadného držení těla (41,2 % vs. 47,9 %) a obezity  

(10,7 % vs. 13 %). 

- Počet hodin strávených denně u PC, tabletu nebo televize je u 13letých dívek 

téměř 2,5 hodiny, u 13letých chlapců je to přes 2,5 hodiny. 

- Děti, které tráví u PC déle než 2 hodiny denně, mají ve srovnání s dětmi, které 

tráví u počítače kratší dobu, častější výskyt vadného držení těla  

(48,8 % vs. 38,7 %) (Kratěnová et al., 2017). 

1.6 Sportovní příprava dětí 

1.6.1 Obecná příprava dětí staršího školního věku 

Silové schopnosti – Mezi 8 a 14 roky je u chlapců senzitivní období pro stimulaci 

explozivní síly. Od 14 do 18 let je vhodné období pro rozvoj maximálního nárůstu svalové 

síly, protože je v tomto věku největší produkce pohlavních a růstových hormonů. 

Rychlostní schopnosti – Věk 8 až 13 let je senzitivním obdobím pro rozvoj 

rychlosti reakce a jednotlivého pohybu, proto by se měly v tréninkové jednotce objevovat 

starty z různých poloh, obratnostní dráhy atd. Ve starším školním věku spojujeme rozvoj 

rychlosti s výbušnou sílou. Jedná se především o jednoduchá skoková cvičení s důrazem 

na techniku odrazu, skoku a dopadu. Cvičenec by měl dopadat na přední část nohy (špička 

mírně vytočena ven) a koleno mít pokrčené ve směru špičky nohy. Neměl by se při 

dopadu dotknout patou země a odraz provést přes špičku nohy a pomáhat odrazu pažemi. 

Trenér by měl dbát nejen na správný povrch, který by měl být suchý, rovný a ne příliš 

tvrdý, ale i na kvalitní obuv. 

Vytrvalostní schopnosti – U dětí je důležité rozvíjet aerobní oblast 

vytrvalostních schopností. 
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Obratnostní schopnosti – Nejvhodnější období pro rozvoj obratnostních 

schopností je 7-12 let, proto rozvoj těchto schopností ustupuje v tréninkách dětí staršího 

školního věku mírně do pozadí. Přesto se snažíme do tréninkové jednotky zařadit drobná 

gymnastická cvičení, překážkové dráhy a cvičení na orientaci v prostoru. 

Pohyblivost – Strečink a švihová cvičení jsou základní možnosti, jak získat 

vysokou úroveň pohyblivosti. Strečink patří do každé tréninkové jednotky – do úvodní 

a závěrečné části (ne bezprostředně po vysoce intenzivním a rychlostním tréninku, kdy 

by hrozilo zvýšené riziko mikrotraumatizace). Důležité je při protahování pravidelné 

dýchání a koncentrace. Protahovací cvičení mají své místo v regeneraci a kompenzaci. 

Vedou ke zvýšenému prokrvení svalů, pružnosti a zmenšují negativní napětí ve svalech 

(Kučera et al., 2011). 

1.6.2 Florbal 

Florbal je dynamický kontaktní sport, při kterém hráči během jednoho 

střídání (30-40 s) opakovaně sprintují, mění směr pohybu podle pohybu míčku a dostávají 

se do soubojů tělem (rameno na rameno) s protihráči.  

Proto by měli mít hráči komplex rychlostních a koordinačních schopností ve 

všech podobách - rychlost rukou i nohou, startovní rychlost, rychlé změny směru, 

rychlostní vytrvalost, sílu, všechny druhy posturální stability atd.  

Hráči by měli mít snížené těžiště, což si mnoho z nich mylně vysvětluje 

předklonem a předsunem hlavy. Správně by měly zůstat záda „rovná“ a těžiště snížit flexí 

v kolenních kloubech (Kysel, 2010). 

Dle finského výzkumu, který proběhl v sezóně 2004-2005 na tamních 

extraligových a prvoligových hráčkách florbalu, je nejčastějším zraněním distorze 

kloubu. Mezi nejčastěji postižené klouby patří kolenní a hlezenní kloub (Pasanen 

et al.,2008).  

1.7 Příčiny skoliotického držení těla 

1.7.1 Asymetrie délky dolních končetin 

Asymetrie v délce DKK způsobuje sešikmení pánve ve frontální rovině a funkční 

skoliózu v bederní oblasti s konvexitou na straně kratší končetiny. Nestejná délka dolních 

končetin (cca 1 cm) se objevuje mezi 3-15 % populace. Pokud nedojde k vyrovnání délek, 

může to vést k vadnému držení těla, vertebrogenním potížím, diskopatii, koxartróze či 

flekční kontraktuře na straně delší končetiny (Raczkowski et al., 2010). 
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Výsledky polského výzkumu (2010) na 369 dětech mající asymetrii v délce DKK 

ukazují, že zatížení delší končetiny bylo v průměru o 12,5 % větší než na kratší končetině. 

Přímo po aplikaci vnitřní vložky došlo k nárůstu zatížení kratší nohy, což vede ke 

stimulaci proliferace chondrocytů v epifýze a růstu kosti (Raczkowski et al., 2010). 

Podle Raczkowski et al. (2010) lékařská péče vyžaduje při asymetrii do 2 cm 

aplikaci vnitřní či vnější vložky a pravidelné sledování pacienta. První by mělo být po 

2 týdnech a poté každé 3 měsíce dokud nedojde k vyrovnání či dokončení růstu. Čas 

k vyrovnání délky končetiny záleží na stupni růstu jedince. Pokud je rozdíl v délce 1 cm, 

dítě by mělo vyrůst o 5-6 cm, proto je vyrovnání asymetrie DKK nejrychlejší v pubertě. 

Tato tvrzení nepotvrzují výsledky Knutsona (2005), který tvrdí, že není 

pravděpodobné, že dětské asymetrie v délce DKK menší než 1,5 cm v situacích 

opakovaného a/nebo těžkého zatížení nebo méně než 2 cm za normálních podmínek 

způsobí příznaky vyžadující léčbu. Ortopedi z POSNY (pediatrická ortopedická 

společnost Severní Ameriky) na svých stránkách taktéž tvrdí, že rozdíl v délce 0-2 cm 

nepotřebuje žádnou léčbu (Quinones et al.). 

Nejen asymetrie v délce dolních končetin, ale i změna nožní klenby jedné DKK 

může způsobit sešikmení pánve, která může vést k funkční skolióze (Müller, 2005). 

1.7.2 Nesprávný stereotyp sedu  

S nástupem školního věku se prudce zvyšuje četnost vadného držení těla u dětské 

populace. Dlouhodobá statická zátěž vsedě k rozvoji vadného držení těla, bolestem zad 

a přispívá též k rozvoji Scheuermannovy nemoci (Gilbertová a Matoušek, 2002). 

Studie Drzal-Grabiec et al. (2015) se hlouběji zabývá dopadem nesprávného 

stereotypu sedu u dětí mezi 11 a 13 lety na zakřivení páteře. Z výsledků vyplývá, že 

prolongovaný sed (děti byly v této práci vyšetřovány už po 5 minutách sedu) vede 

k asymetrii trupu a rozvoji skoliózy, což je vždy spojeno s nečinností stabilizátorů. 

Aktivita stabilizátorů klesá v pozici sedu, což vede k vadnému držení těla a rozvoji 

dalších funkčních poruch. Dále nesprávný sed způsobuje mezi dětmi snížení bederní 

lordózy a kyfotizaci celé páteře. Tato studie považuje za nutnost existenci vzdělávacích 

programů zabývajících se ergonomií pro školáky. V této práci je také zmíněn fakt, že 

dnešní děti tráví v sedavé pozici až 7-8 hodin denně.  

Informovanost učitelů o důležitosti správného sedu a ergonomii školního nábytku 

není podle Paďourkové (2012) příliš velká. 
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Podle Filipové (2009) ze Státního zdravotního ústavu by měl školní nábytek, 

pokud na něm dítě sedí opřené s rovnými zády o opěradlo, splňovat následující 

požadavky (Obr. 1.6.2.1): 

- Chodidla jsou celou plochou v pevném kontaktu s podlahou. 

- Přední hrana sedadla nesmí zasahovat do podkolenní jamky a musí být zaoblená. 

- Opěradlo slouží pouze jako opora beder, nikoliv hrudní páteře. 

- Výška stolu má být umístěna ve výšce loktů volně spuštěných paží sedícího žáka. 

- Deska stolu by měla mít možnost náklonu - doporučuje se 10-16 stupňů. 

Dále by měla být vzdálenost očí od pracovní desky asi 30 cm a plná opora 

předloktí o pracovní plochu, která zajistí nejen stabilitu trupu, ale i stabilní pozici aker 

(Paďourková, 2012). 

Korekce sedu s využitím ergonomického nábytku u dětí na počátku školní 

docházky má okamžitý vliv na snížení třesu rukou a na zvýšení nejen přesnosti 

grafomotorické činnosti, ale i soustředěnosti při výkonu (Vránková, 2010). 

V příloze č. 1 je přiložen plakát do škol „Jak správně sedět“ vydaný Státním 

zdravotním ústavem v roce 2010.  

Obr. 1.3 Správný sed na židli (Filipová, 2009) 

1.7.3 Nedostatek pohybové aktivity 

WHO definuje fyzickou aktivitu jako tělesný pohyb vyvolaný kosterními svaly, 

který vyžaduje výdej energie - včetně činností, které se provádí při práci, hraní, plnění 

domácích prací, cestování a rekreačních aktivit (WHO, 2018). 

Přiměřená a adekvátní úroveň fyzické aktivity má mnoho přínosů: 

- snížení rizika kardiovaskulárních chorob (prevence vzniku arteriální hypertenze, 

zlepšení regulace krevního tlaku); 

- zlepšení kardiopulmonálních funkcí; 
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- stabilní úroveň metabolických funkcí (nízký výskyt cukrovky 2. typu, snížené 

riziko obezity); 

- zvýšení mineralizace kostí v mládí => prevence osteoporózy a zlomenin 

ve starším věku; 

- udržování a zlepšování svalové síly a vytrvalosti; 

- udržování motorických (rovnováha) a kognitivních funkcí; 

- nižší úroveň stresu, zlepšení kvality spánku (Andersen et al., 2008). 

Světová zdravotnická organizace vydala v roce 2010 doporučení ohledně 

pohybové aktivity pro děti ve věku 5-17 let: 

- Děti v tomto věku by se měly věnovat pohybové aktivitě minimálně 60 minut 

denně. 

- Pohybová aktivita delší než 60 minut je dalším přínosem pro zdraví. 

- Většina denní pohybové aktivity by měla být aerobní. Aktivity o vysoké intenzitě, 

včetně těch, které posilují svaly a podporují fyziologickou stavbu kostí, by měly 

být na programu alespoň třikrát týdně. 

V roce 2010 bylo více než 80 % dospívající světové populace (11-17 let) 

nedostatečně fyzicky aktivní (dívky 84 % vs. chlapci 78 %) (WHO, 2010). 

Evropská unie vydala v roce 2008 pokyny pro pohybovou aktivitu na podporu 

zdraví, ve kterých doporučuje školám, aby poskytovaly žákům na všech stupních 

pohybovou aktivitu denně, ať už jako organizovanou hru na školních hřištích nebo 

v hodinách tělesné výchovy (Andersen et al., 2008).    

1.7.4 Jednostranná zátěž 

Školní batohy nosí v USA až 92 % studentů. Jejich obvyklá hmotnost je mezi 

17 % až 22 % hmotnosti studenta. Z výsledků studie Bettany-Saltikov (2008) vyplývá, že 

už po 2 minutách nošení batohu o hmotnosti 17 % hmotnosti probanda přes jedno rameno 

došlo ke skoliotickému držení těla v hrudní páteři.  

Hong et al. (2011) ve svém výzkumu ukázali, že batoh, ať už nošený symetricky 

či asymetricky by neměl přesahovat 10 % hmotnosti žáka, aby nedošlo ke změně držení 

těla při chůzi po schodech.  

Toto tvrzení vyvrátila Univerzita v Polsku (2015) svými výsledky, které ukazují, 

že batoh i o 10 % hmotnosti vlastníka nošený na jednom rameni, způsobuje asymetrii 

ramenou, lopatek, pánve a celého trupu (Drzal-Grabiec et al., 2015). 
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V čem se ale všechny tři výše zmíněné výzkumy shodnou je, že batoh by se měl 

nosit na obou ramenou. Dále doporučují snížit hmotnost batohu a navrhují i řešení 

v podobě úschovy či půjčování učebnic žákům ve škole. 

1.7.5 Jednostranně zaměřený sport 

Ve sportovní praxi často dochází k situaci, kdy zkrácené svalové skupiny 

(např. u florbalistů flexory kyčelního kloubu) trvale vyvolávají útlum antagonistů 

(hýžďové svaly). Jeho následkem je postupné snižování svalového napětí, svalové síly 

a může dojít dokonce až k situaci, kdy se ochablý sval do pohybu nezapojí téměř vůbec. 

Jeho funkci převezmou svalové skupiny, jež mají k pohybu antagonistický vztah. Tato 

vznikající změna vede ke změně stereotypu a následnému vzniku funkční poruchy. To 

samé může vzniknout i při nepřesném provádění pohybu, nevhodném pohybu či jako 

reakce na nadměrnou zátěž pro daného jedince (Bursová, 2005). 

Lind (2012), která prováděla obsáhlý výzkum na 41 juniorských florbalistech, se 

domnívá, že flekční držení páteře způsobuje ochabnutí břišních svalů s patrnou stranovou 

asymetrií. Marras ve své studii (1998) zjistil, že při asymetrickém předklonu je během 

rotace aktivita břišních svalů menší než ve vzpřímeném stoji, což tuto domněnku 

potvrzuje. Z toho vyplývá, že během florbalové střely, kdy hráčův trup jednostranně 

rotuje, dochází k horší stabilizaci bederní páteře a hrozí tím pádem vyšší riziko přetížení 

(hráč hrající na levou stranu rotuje doprava, což vede k přetížení diagonály levého 

m. obliquus externus a pravého m. obliquus internus) a vzniku vertebrogenních poruch 

(Lind, 2012). 

1.8 Léčba skoliotického držení těla 

Nemůžeme očekávat odstranění vadného držení těla, pokud nejsou opěrné body 

v ideálním nastavení, protože informace z opor jsou klíčové pro řízení držení těla 

a následného pohybu. Proto musí být cílem terapie i aktivní náprava deformity nohou 

(plochá noha, vbočený palec atd.) (Čumpelík, 2017).  

1.8.1 Kompenzační cvičení 

Kompenzační cvičení je variabilní soubor jednoduchých cviků v jednotlivých 

cvičebních polohách, které můžeme modifikovat s využitím různého náčiní. Výběr cviků 

musí být individuální a cviky musí být prováděny přesně a pravidelně. Jedině při 

optimální volbě cviků a jejich správného provádění mohou kompenzační cvičení působit 

jako prevence či jako prostředek k odstranění funkčních poruch (Bursová, 2005). 
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Kompenzační cvičení se zaměřují na prevenci vzniku svalové dysbalance, 

vytvoření správných pohybových stereotypů, udržení či zvýšení kloubní pohyblivosti, 

obnovení kloubní stability, korekci držení těla, zkvalitnění dechového stereotypu, 

optimalizaci stavu vnitřních orgánů atd. Tato cvičení můžeme rozdělit do tří skupin – na 

začátek řadíme cviky uvolňovací, následují protahovací a nakonec cvičení posilovací. 

- Uvolňovací – Využívají se pohyby kyvadlové a krouživé. Při uvolňování dochází 

ke střídání tlaku a tahu na kostní spojení, což vede k prohřátí kloubu, ke zlepšení 

prokrvení a látkové výměny a k podpoře tvorby synoviální tekutiny, čímž se 

usnadňuje tření v kloubu.  

- Protahovací - Protahujeme svaly hyperaktivní s tendencí ke zkrácení. 

- Posilovací – Před samotným posilováním protáhneme antagonistické svalové 

skupiny. Posilujeme svaly s tendencí k ochabnutí. Posilujeme od centra k periferii 

a břišní svaly necháváme až na závěr (Levitová a Hošková, 2015). 

1.8.2 Správný dechový vzor 

Správný dechový stereotyp (fyziologická dechová vlna) začíná při výdechu 

i vdechu od břišní části plynule přes střední část do horní části hrudníku. Dech má být 

neslyšný, pomalý, hluboký a rytmický, vdech a výdech má plynule navazovat, proudit 

nosem a být spouštěn uvolněnou bránicí. Způsob dýchání je vždy individuální, závisí na 

konstituci jedince, jeho věku, pohlaví atd. (děti a muži brániční dýchání, ženy hrudní). 

Pro člověka je vždy nejvhodnější smíšený typ dýchání, přičemž v klidu by mělo převládat 

dýchání brániční. Jako patologické se považuje dýchání, při kterém v klidu převládá 

hrudní typ dýchání (Bursová, 2005). 

Studie Čumpelíka et al. (2017) ukazují, že svalové snopce bránice se rozdílně 

aktivují podle toho, jakou polohu zaujímá v daný okamžik naše tělo, přesněji anteflexe 

a retroflexe hlavy. Na tyto posturální změny reflexně reaguje bránice, což má vliv na její 

dechový pohyb a hrudní a břišní dutinu. Z výše uvedeného vyplývá, že je důležité mít 

správně nastavené nejen opěrné body (viz léčba), ale i postavení hlavy. 

Posturální funkce dýchacích svalů můžeme demonstrovat na dítěti během vývoje. 

Při pozorování zdravého dítěte v období mezi 3. a 4. měsícem života můžeme sledovat 

nejen fázickou hybnost, ale hlavně vývoj opory, která je důležitá pro zaujetí polohy 

segmentů v prostoru, tj. stabilitu. S vývojem opory se mění i dechový projev dítěte, 

u něhož se objevuje souhra bránice a svalů, která pohybovým projevem odpovídá 

zapojení HSSP (Rychnovský a Pivec, 2009). Zdravé dítě se kolem 9. měsíce vertikalizuje 

do vzpřímeného stoje a bránice vstupuje do horizontální roviny. Tlak orgánů dutiny břišní 
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zintenzivňuje aktivitu břišních svalů a tím souhru bránice, pánevního a ústního dna. 

Bránice nabývá plně na posturální funkci (Balonová, 2008). 

Pokud je jakýmkoli mechanismem porušeno dýchání, projeví se jeho insuficience 

na pohybovém aparátu a naopak. Proto se dechových funkcí využívá jak při korekci 

držení těla, tak naopak korekce držení těla je využívána při terapii vadného stereotypu 

dýchání (Cupian, 2013). 

1.8.3 Sportovní aktivity 

Fyzioterapie v kombinaci s hydroterapií (plaváním) je účinný léčebný nástroj 

pro pacienty s vadným držením těla (skoliotické držení těla je jeden z příkladů vadného 

držení těla). Plavání je velmi dobře dětmi přijímáno, přispívá ke zlepšení jejich zdraví 

a má pozitivní vliv na jejich psycho-emocionální stav (Mitova et al., 2014). Nicméně 

plavání přináší i zdravotní rizika v podobě toxického působení chlorových derivátů na 

dýchací systém plavce. Proto je důležitý kvalifikovaný personál a dohled nad ním, aby 

nedošlo k nesprávnému dávkování těchto látek (Máček a Máčková, 2012). 

Terapeutické lezení (lezení na umělé stěně) je rozšířený pojem v německy 

mluvících zemích. Výhodou lezení je zapojování celých svalových smyček, nejen 

izolovaných skupin svalů jako u jiných druhů cvičení. Indikací je hlavně v ortopedii 

a neurologii – vadné držení těla, chronické bolesti zad, morbus Scheuermann, skolióza, 

roztroušená skleróza, mozkové trauma, encefalitida (Grzybowski a Eils, 2011). Lezení na 

umělé stěně se doporučuje pro zlepšení „core“ systému a pohyblivosti trupu (Muehlbauer 

et al., 2012). 

Pilates je cvičební systém, který zlepšuje funkci svalové kontroly, flexibilitu těla, 

sílu a dýchání. Cvičení je zaměřené na posílení svalů celého těla, zejména hlubokých 

břišních a zádových svalů a svalů pánevního dna, proto pokud se cvičí správně, může se 

zlepšit držení těla a pohyblivost páteře (Dawson-Cook, 2014). Tento efekt potvrzuje 

studie, která hodnotila účinek Pilates (3 měsíce cvičení) na studentkách se skoliotickým 

držením těla, kterým se na rozdíl od kontrolní skupiny dívek (bez cvičení Pilates) zmenšil 

úhel funkční skoliózy, snížila bolest v zádech a zvýšila se pohyblivost páteře (Araújo, 

2012). 

1.8.4 Kineziotaping 

Elastické tejpování původně pochází z Japonska (Dr. Kenzo Kase, 1979), odkud 

se nejprve rozšířilo do USA (1995) a potom dál do Evropy (1996). Jedná se o terapii, při 

které se na tělo nalepují elastické pásky (Kim, 2016).  
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Na přetížené svaly, u kterých chceme snížit svalové napětí, se lepí páska od úponu 

svalu k začátku. Naopak, pokud chceme sval facilitovat, lepíme kineziotape opačným 

směrem, tedy od začátku k úponu.  

Aplikace kineziotapu v kombinaci se spinální trakcí a samotnou fyzioterapií se 

jeví jako vhodný komplexní rehabilitační program pro mládež s mírnou skoliózou 

(Dobreci a Zaharia, 2014). 

1.8.5 Léčba skoliózy – speciální fyzioterapeutické metody 

Ačkoliv je Klappovo lezení, Spiraldynamik, metoda Schrottové a Vojtova metoda 

využívána hlavně při léčbě skoliózy, v rehabilitaci odstraňující skoliotické držení se tyto 

metody či některé cviky z nich také využívají. 

Princip Klappova lezení spočívá v rozložení páteře mezi 4 body opory se 

současnou lokomocí s přímým vlivem na rotabilitu a protažení páteře s posílením 

svalového korzetu. Tato technika využívá dva bazální typy lezení: Kreuzgang (zkřížené 

lezení, odrazové končetiny kontralaterálně, C-foremní skoliózy) a Passgang 

(mimochodné lezení, odrazové končetiny ipsilaterálně, S-foremní skoliózy). Důležité je 

dodržovat při cvičení určitá pravidla: přesná atituda (startovací pozice), pohyb pomalý, 

plynulý, s tlakem končetin do podložky i ve fázi kroku, udržení zevní rotace a mírné 

abdukce v klíčových kloubech, napřímená páteř atd. Celkově se při tomto cvičení 

zlepšuje držení páteře a posiluje svalový korzet, proto jsou indikací skoliózy, vadné 

držení těla či svalové dysbalance (Kolář, 2009). 

Pohybový koncept Spiraldynamik hledá řešení nápravy chybných pohybových 

stereotypů, které získáváme „nesprávným používáním“ svého těla. Učí pacienty 

koordinovanému trojrozměrnému pohybu a využití všeho, čím nás příroda v průběhu 

evoluce obdařila – princip polarity, spirály atd. (Kazmarová, 2015). 

Katharina Schrottová skoliózu chápala jako trojrozměrnou deformitu (porucha 

v rovině frontální, transverzální a sagitální). Trup rozdělila do tří pravoúhlých bloků 

stojících nad sebou – pánevní, hrudní, ramenní – jež se při skolióze posunují ve frontální 

rovině, rotují proti sobě a nabývají klínovitého tvaru, čímž vzniká torze. Následkem 

přetočení tělo klesá a zkracuje se. Cílem její metody je aktivní extenze v sagitální rovině, 

lateroflexe v rovině frontální a derotace v rovině sagitální. Při terapii používá derotační 

podkládání, elongaci ve směru podélné osy, cílenou korekci pánve, cvičení svalů při 

derotačním podložení a cílené dechové cvičení v derotačním postavení (Kolář, 2009). 

Profesor Vojta vycházel z představy, že základní hybné vzory jsou programovány 

geneticky v CNS každého jedince. Při poruchách CNS a pohybové soustavy, je spontánní 
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zapojení těchto vrozených pohybových vzorů omezeno. Pomocí reflexní lokomoce 

nastává možnost tyto vzory znovuobnovit. Použitím Vojtovy metody při léčbě skolióz 

dochází k cílené aktivaci autochtonní muskulatury a svalů, které jsou velmi obtížně 

přístupné volní kontrole (m. serratus anterior, m. transversus abdominis). V neposlední 

řadě dochází také k aktivaci správného dechového stereotypu a zapojení bránice do 

dechové a posturální funkce (Kolář, 2009). 

1.9 Prevence skoliotického držení těla 

V této kapitole je sepsán výčet shrnutí preventivních opatření vycházejících 

z předchozích kapitol. 

- Mezi odborníky se názory na korekci asymetrie délky dolních končetin liší, proto 

je prevence v tomto směru nejednoznačná.  Jeden názor je, že není nutná korekce 

do rozdílu 2 cm (Quinones et al.,Knutson, 2005). Opačný názor zastává 

Raczkowski et al. (2010), který tvrdí, že i mírná asymetrie v délce dolních 

končetin může mít velký dopad na souměrnost pánve a celého těla, a proto je 

potřeba i tuto mírnou asymetrii léčit (aplikace vložek, podpatěnek). 

- Proti špatnému stereotypu sedu by mohla pomoci ergonomická úprava školních 

stolů a židlí. Edukace pedagogického sboru na toto téma a jejich dohled nad 

správným stereotypem sedu by mohlo výskyt vadného držení těla, které často 

vede ke skoliotickému držení, snížit. 

- Doporučení Evropské unie ohledně zařazení zvýšeného počtu hodin tělesné 

výchovy by mělo být jednou z priorit Ministerstva školství. V tomto doporučení 

je uvažováno s minimálně jednou hodinou denně povinné pohybové aktivity pro 

každého žáka. Samozřejmě rozvoj všestranných pohybových schopností nese 

s sebou určité riziko úrazovosti, proto je potřeba v tomto smyslu vzdělávat 

i rodiče, aby pedagogové a trenéři cítili podporu.  

- Podpora rodičů je důležitá i při kontrole správného nošení školního zavazadla, 

tj. popruhy přes obě ramena. Dospívající dívky by měly dbát na střídání 

zatížených stran při nošení kabelky. Důraz na správné nošení zavazadla se netýká 

jen školních brašen, ale i pouzder na hudební nástroj a na sportovní náčiní 

(např. toolbag). 

- Edukace trenérů a trenérek všech mládežnických kategorií včetně dostatku času 

věnovaného kompenzačním cvičením je nezbytnou podmínkou pro minimalizaci 

výskytu skoliotického držení těla.  
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Cíl práce 

Cílem praktické části bakalářské práce je najít vhodnou sestavu kompenzačních 

cviků, jež bych mohla zařadit do všech tréninkových jednotek mládeže v pražském 

florbalovém klubu jako prevenci funkčních poruch vyplývajících z jednostranné 

sportovní zátěže.  

2.2 Metodologie práce 

Pro naplnění cíle jsem zvolila formu případové studie, jejímž obsahem jsou 

kazuistiky 3 dětí staršího školního věku (dívka 13 let, chlapci 14 a 15 let) mající 

skoliotické držení těla a hrající florbal 3× týdně 90 minut (tyto děti jsem měla vytipované 

od naší bývalé klubové fyzioterapeutky).  

Než jsem se pustila do samotného vyšetření a do terapií, kontaktovala jsem 

samotné děti, zda s cvičením souhlasí a rodiče, od kterých jsem získala informovaný 

souhlas (příloha č. 2). 

Na konci října proběhlo vstupní vyšetření -  anamnéza, aspekce, dynamické 

vyšetření páteře (Thomayer, Stibor, Otta,…), stoj na 2 vahách, stoj a poskoky na 1 noze, 

testy na funkci HSSP dle Koláře (brániční test, dřep na patách, elevace paží, flexe hlavy 

a trupu, poloha na čtyřech = vzpor klečmo), vyšetření zkrácených svalů na DKK 

(m.triceps surae, m.soleus, m.iliopsoas, m.tensor fasciae latae, hamstringy), sed, chůze, 

běh. Některá vyšetření byla zaznamenána na video či fotografii, ale z důvodu špatné 

kvality pořízených nahrávek a hlavně věku pacientů, jsou vyšetření v jednotlivých 

kazuistikách popsána pouze slovně. 

Po podrobném vyšetření jsem vytvořila cvičební plán, který měl zmírnit či 

odstranit jejich funkční problém s páteří. Plán obsahoval nejen protahovací cviky, ale 

cviky na aktivaci plosky, zapojení HSSP a nácvik správného stereotypu sedu a stoje.  

Pro jejich autoterapii, kterou by měly plnit po každém tréninku a zápase, jsem 

zvolila 3 protahovací cviky a běh (+ techniku) s hokejkou na druhou stranu po dobu 

5 minut. 5 minut jsem z vlastní trenérské praxe zvolila jako čas, při kterém se dokáže 

mladý florbalový hráč soustředit na dribling. 

Mnou zvolené protahovací cviky vychází z knihy Zdravotně-kompenzační 

cvičení (Levitová a Hošková, 2015). Jsou to cviky: 
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- leh na zádech, HKK vzpažené – PHK a PDK protáhnout do dálky – uvolnit – 

vyměnit strany (Obr. 2.2.1) 

- klek, pravá ruka v bok, vzpažit levou – úklon vpravo – uvolnit – vyměnit strany 

(Obr. 2.2.2) 

- vzpor klečmo – upažit levou HK s rotací trupu vlevo a pohledem za paží – uvolnit 

– vyměnit strany (Obr. 2.2.3) 

S dětmi bylo v plánu cvičit od začátku listopadu do půlky prosince (44.-51. týden 

= 8 týdnů) 2× týdně 30 minut. Poté jsem si je znovu otestovala, abych zjistila, zda došlo 

k odstranění vadného držení těla (měření olovnicí). 

Obr. 2.1 Protahovací cvik na zádech (Levitová, Hošková, 2015) 

Obr. 2.2 Protahovací cvik v kleku (Levitová, Hošková, 2015) 

Obr. 2.3 Protahovací cvik ve vzporu klečmo (Levitová, Hošková, 2015) 

2.3 Praktický průběh realizace 

Cvičení a testování pacientů bylo provedeno v prostorách haly TJ Sokol 

Královské Vinohrady v odpoledních hodinách, vždy před nebo po tréninku pacienta. 
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Vstupní vyšetření se konalo na konci října 2017. Terapie probíhaly v listopadu 

a v prosinci 2017. V lednu 2018 došlo k výstupnímu vyšetření.  

V listopadu byli edukováni rodiče pacientů na společné schůzce, kde jim byl 

vysvětlen funkční problém pohybového aparátu jejich dětí, jeho možné příčiny, léčba 

a prevence.  

2.4 Kazuistika č. 1 

VYŠETŘOVANÁ OSOBA: dívka, 2004 

ANAMNÉZA: 

NO: skoliotické držení těla, diagnostikováno v září 2017, bez předchozí rehab. 

RA: otec zdravý, matka DM 2. typu od 34 let, otec matky DM 2. typu, sestra zdravá 

(ročník 2000) 

OA: prodělané běžné dětské nemoci, mononukleóza březen 2016, úrazy neguje 

AA: neguje 

FA: neguje 

SA: 2,5 let florbal, držení hole: levá ruka dole, 3× týdně 1,5 hodiny + 1 den o víkendu 2-

3 zápasy, na fyzioterapii chodí od října kvůli zlepšení stability kolenních kloubů 

a posílení m. quadriceps femoris (na začátku prosince poslední terapie) 

PA: žákyně 8. třídy základní školy 

Další: píše pravou rukou, nosí batoh na obou ramenech 

STATUS PRESENS: 31. 10. 2017, 165 cm, 52 kg 

Subj: pacientka se cítí dobře, neguje jakoukoliv bolest 

Obj: pacientka komunikuje, spolupracuje a je koncentrovaná 

VYŠETŘENÍ: 

Aspekce: mělké hrudní dýchání 

Zezadu: valgozita pat, hyperpronační postavení přednoží, podkolenní rýhy ve stejné výši, 

gluteální rýhy ve stejné výši, SIPS a cristy ve stejné výši, skoliotické držení 

v Th/L přechodu sinistrokonvexní, mírné scapula alata dx, P rameno výš, P 

m.trapezius výraznější, hlava v inklinaci doleva 

Zepředu: snížené podélné a příčné klenby DKK, mírná valgozita kolenních kloubů, SIAS 

ve stejné výši, umbilicus v ose, taile asymetrické (P výraznější), P rameno výš, 

hlava v inklinaci doleva 

Z boku: DKK v ose, anteverze pánve, bederní hyperlordóza, protrakce ramen, předsunuté 

držení hlavy 
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Antropometrie (v cm): 

Délka DK: (trochanter maj.-malleolus lat.) – L 79, P 79 

(SIAS-malleolus med.) – L 89, P 89 

Dynamické vyšetření páteře: 

Předklon: v ose, mírně prominující paravertebrální svaly v dolní hrudní oblasti vlevo 

Záklon: pohyb převážně v oblasti Th/L přechodu 

Lateroflexe: pohyb převážně v Th/L přechodu, omezení rozvoje křivky v hrudní oblasti, 

P – menší rozsah pohybu, s rotací hrudníku ke straně úklonu v konečné fázi 

pohybu 

Thomayer: 0 cm 

Schober: 4 cm 

Stibor: 10 cm 

Otta inklinace: 2 cm 

Otta reklinace: 1 cm 

Goniometrie (v úhlových stupních): 

ROM HKK a DKK orientačně v normě. Výjimkou je flexe v kyčelním kloubu – 

(pasivní) L 75°, P 85° viz zkrácené svaly. 

Svalový test (podle Jandy): 

Orientačně svalová síla mezi stupni 4-5, symetrická. Výborná kondice vzhledem 

ke sportovní aktivitě.  

Zkrácené svaly (podle Jandy): 

Vyšetřené svaly: m. gastrocnemius, m. soleus – přes 90° – stupeň 0 

hamstringy – L 75° stupeň 2, P 85° – stupeň 1 

flexory kyčelního kloubu – zkrácené oba mm. TFL (výrazněji vpravo) – stupeň 1, 

ostatní stupeň 0 

Testy na HSSP: 

Brániční test: minimální spontánní aktivita laterální břišní stěny, schopna symetrické 

aktivace, bez kyfotizace 

Elevace paží: po 90° inspirační postavení hrudníku, lordotizace bederní páteře, anteverze 

pánve 

Flexe hlavy a trupu: plynulá obloukovitá flexe hlavy a krční páteře, hyperaktivita horní 

části m.rectus abdominis, bez aktivity šikmých břišních svalů 

Hluboký dřep: až na paty, v poslední fázi mírná hrudní kyfotizace, tendence dávat kolena 

do valgozního postavení 



 

31 

Test v poloze na čtyřech: mírné scapulae alatae (výraznější dx), poloha zvládnutá 

(povinný cvik od její fyzioterapeutky) 

Sed (ve škole):  

neaktivní, bez plné opory chodidel, váha mimo sedací hrboly, kyfotizace v hrudní páteři, 

v rotaci a úklonu trupu na levou stranu (je pravák)  

Chůze: 

o užší bázi, iniciální kontakt - paty, stáčí špičky k sobě, váha na vnitřní straně chodidel, 

mírná valgozita v kolenních kloubech, výrazná anteverze pánve, správný souhyb paží  

Běh: 

tělo předchází v pohybu DKK (minimální flexe v kolenou), HKK příliš nepomáhají 

pohybu (ale u těla ve správném postavení) 

Další testy: 

Stoj na 2 vahách: symetrické zatížení (5 kg – v normě) 

Stoj na 1 noze: symetrický, stabilní, Trendelenburg negativní, při stoji se zvýrazní 

pronační postavení nohy 

Poskoky na 1 noze: na P – při dopadu s rotací trupu doleva 

obě nohy – při dopadu kolena do valgozního postavení, bez lateroflexe trupu, 

tvrdší dopad 

Abdukce paží: mírné scapulae alatae (výraznější dx), výraznější aktivita P m. trapezius 

v pohybu nad horizontálou 

ZÁVĚR VYŠETŘENÍ 

Pacientka má podélné a příčné plochonoží, valgózní postavení kolenních kloubů 

při pohybu (běh, chůze, poskoky), anteverzi pánve, bederní hyperlordózu, skoliotické 

držení těla v Th/L přechodu sinistrokonvexní, mírnou scapula alata dx, pravé rameno výš 

a hlavu s inklinací doleva. Vše v souladu s tím, že má držení florbalové hole na levou 

stranu. Dále má zkrácené hamstringy a m. tensor fasciae latae. Během testů na HSSP byla 

zjištěna minimální aktivita laterální části břišní stěny.  

CÍLE TERAPIE 

- zmírnit plochonoží 

- neutralizovat valgózní postavení kolenních kloubů 

- odstranit skoliotické držení těla 

- posílit dolní fixátory lopatek 

- protáhnout zkrácené svaly 

- aktivovat HSSP 
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- korekce sedu, stoje 

NÁVRH TERAPIE 

- aktivace plosky – 3-bodová opora, ježek, spirála DK dle Spiraldynamik 

- kolenní klouby – korekce při stoji, při nášlapu, správné provedení dřepů 

- protažení svalů zad, hamstringů, m.TFL 

- aktivace HSSP – v poloze na břiše se zapojením lopatek, v poloze na zádech, 

v poloze na čtyřech 

- korekce sedu, stoje 

- florbal: trénink herních činností jednotlivce s držením hole vpravo 

PROVEDENÍ TERAPIE  

2. 11. - instruktáž v provádění tří protahovacích cviků 

o leh na zádech: 2× víc opakování diagonála LHK a PDK 

o klek: počet opakování stejný na obě strany 

o vzpor klečmo: 2× víc opakování rotace doleva  

- aktivace bráničního dýchání v poloze na břiše, poté v poloze na zádech se 

zaměřením na laterální oblast 

- běh s hokejkou doprava (5 min) 

9. 11. - aktivace bráničního dýchání na břiše, na zádech - plosky na zemi, poté pozice  

3. měsíčního dítěte) 

- aktivace dolních fixátorů lopatek vleže na břiše 

- zopakování protahovacích cviků 

- běh + technika s hokejkou doprava 

10. 11. - aktivace bráničního dýchání na zádech – pozice 3. měsíčního dítěte 

- korekce sedu – 3-bodová opora 

- protažení flexorů kyčelního kloubu 

- aktivní stoj – DKK spirála (Spiraldynamik) 

- protahovací cviky 

- běh s hokejkou doprava 

14. 11. - viz 10. 11. 

16. 11. - aktivace bráničního dýchání na zádech – pozice 5. měsíčního dítěte 

- protažení zkrácených hamstringů 

- aktivní stoj – DKK spirála, 3-bodová opora 

- nácvik nášlapu dopředu (korekce valgózního postavení kolenních kloubů) 

- běh + technika s hokejkou doprava 



 

33 

21. 11. - viz 16. 11. 

- stoj na švihadle 

23. 11. - viz 21. 11. 

- nácvik nášlapu dopředu 

28. 11. - aktivace bráničního dýchání na zádech – pozice 5. měsíčního dítěte + DKK 

pohyb do stran 

- aktivace dolních fixátorů lopatek vleže na břiše 

- aktivní stoj – DKK spirála, 3-bodová opora 

- chůze po švihadle 

30. 11. - viz 28. 11. 

- stoj na 1 noze 

7. 12. - zopakování protahovacích cviků, protažení hamstringů a flexorů kyčel.kloubu 

- aktivace bráničního dýchání – pozice 5. měsíčního dítěte + flexe HKK 

- aktivní stoj - DKK spirála, 3-bodová opora 

- stoj a chůze po švihadle 

- běh + technika s hokejkou doprava 

8. 12. - viz 7. 12. 

- aktivace bráničního dýchání – poloha na čtyřech 

12. 12. - aktivace bráničního dýchání – poloha na čtyřech + nadlehčení jedné HK 

- korekce sedu – 3-bodová opora 

- aktivní stoj - DKK spirála, 3-bodová opora 

18. 12. - aktivace bráničního dýchání – poloha na čtyřech + nadlehčení jedné HK, DK 

- aktivní sed na gymnastickém míči 

- správné provedení dřepu a výpadu 

- běh + technika s hokejkou doprava 

19. 12. - viz 18. 12. 

- aktivace bráničního dýchání – poloha na čtyřech s oporou o ruce a špičky 

(poloha „medvěd“) 

VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR – 2. 1. 2018 

Aspekce: 

výrazné zlepšení držení těla – plochonoží menší, zmírněné ale stále přetrvávající valgózní 

postavení kolenních kloubů, mírnější anteverze pánve i bederní lordóza, odstranění 

skoliotického držení těla i scapula alata dx, hlava nyní v ose 
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Dynamické vyšetření páteře: 

Předklon: bez prominujících paravertebrálních svalů 

Záklon: beze změny 

Lateroflexe: symetrický rozsah pohybu 

Zkrácené svaly (podle Jandy): 

hamstringy: L 80° – stupeň 1, P 90° – stupeň 0 

m. tensor fasciae latae: stupeň 0 na DKK 

Testy na HSSP: 

výrazné zlepšení aktivity laterální břišní stěny 

Chůze a běh: 

Při chůzi stále stáčí špičky k sobě a přetrvává lehká valgozita kolenních kloubů, což se 

ještě zvýrazní v běhu. Zlepšilo se postavení pánve (mírnější anteverze) a zmenšila se 

bederní lordóza. 

Další testy: 

Stoj na 1 noze: beze změny 

Poskoky na 1 noze: na P bez rotace, obě nohy – při dopadu kolena do mírného valgózního 

postavení 

Abdukce paží: provedení bez patologie 

AUTOTERAPIE PACIENTA 

Pacientka by měla po každém tréninku a zápase provádět sérii mnou vybraných 

protahovacích cviků (+ samozřejmě povinné závěrečné protažení) a měla by se 

vyklusávat s hokejkou na druhou stranu. Dále byla poučena o důležitosti aktivace 

bráničního dýchání, správného stereotypu sedu a ergonomického nošení školního batohu. 

KRÁTKODOBÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ PLÁN 

- aktivace svalů plosky podílející se na stavbě klenby nožní 

- protažení zkrácených svalových skupin 

- aktivace bráničního dýchání v různých polohách 

- nácvik správného stereotypu sedu, stoje, chůze 

- odstranění vadného držení těla – skoliotické držení těla, scapulae alatae,  

- valgozní postavení kolenních kloubů 

DLOUHODOBÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ A REHABILITAČNÍ PLÁN 

- aktivní sed ve škole 

- ergonomie pracovního místa v domácím prostředí 

- nošení batohu na obou ramenech 
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- aktivní stoj 

- provádění kompenzačních cvičení (protahovací, posilovací) 

- další (jiné!) sportovní aktivity – plavání, lezení 

ZÁVĚR 

Všechny terapeutické jednotky probíhaly bez komplikací. Pacientka se 

koncentrovala, plně spolupracovala, plnila domácí úkoly. Během terapií jsme dosáhli 

hlavního cíle – odstranění skoliotického držení těla. Dále se podařilo protáhnout zkrácené 

svalové skupiny, posílit mezilopatkové svaly, zmírnit plochonoží a zaktivizovat HSSP. 

S pacientkou jsme nacvičili správný stereotyp sedu a aktivní stoj.  

Pacientce bych dále doporučila v terapiích pokračovat, aby došlo k úplnému 

odstranění valgózního postavení kolen a přetrvávající mírné bederní hyperlordózy. 

2.5 Kazuistika č. 2 

VYŠETŘOVANÁ OSOBA: chlapec, 2002 

ANAMNÉZA: 

NO: skoliotické držení těla, diagnostikováno v říjnu 2017, bez předchozí rehab.  

RA: otec arytmie, matka a dvě sestry (dvojčata 9 let) zdravé 

OA: prodělané běžné dětské nemoci, fraktura os naviculare dx před 3 lety, letos fraktura 

v zápěstí, natažené vazy v koleni dx (obojí při florbale) 

AA: neguje 

FA: neguje 

SA: 8 let florbal, držení hole: levá ruka dole, 3× týdně 1,5 hodiny + 1 den o víkendu 2-3 

zápasy, občas bolest kotníků po tréninku předtím tenis (pravá ruka forhand), nyní 

příležitostně 

PA: žák 9. třídy základní školy 

Další: píše pravou rukou, nosí batoh na obou ramenech, na florbal nosí toolbag na jednom 

rameni 

STATUS PRESENS: 30. 10. 2017, 183 cm, 62 kg 

Subj: pacient se cítí dobře, neguje jakoukoliv bolest 

Obj: pacient komunikuje a spolupracuje 

VYŠETŘENÍ: 

Aspekce: převažuje hrudní typ dýchání 

Zezadu: valgozita pat, podkolenní a gluteální rýhy ve stejné výši, intergluteální rýha 

v ose, SIPS a cristy ve stejné výši, skoliotické držení v bederní oblasti 
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sinistrokonvexní, taile asymetrické (P taile výš, výraznější), scapulae alatae, 

P lopatka laterálněji a distálněji, L rameno mírně výš, hlava v ose 

Zepředu: fyziologické podélné klenby, příčné klenby snížené, kolenní klouby v ose DKK, 

SIAS ve stejné výši, umbilicus v ose, taile asymetrické (P taile výš, výraznější), 

prsní bradavky asymetrické (L laterálněji), patrný distální konec hrudní kosti, 

hrudník v inspiračním postavení, L akromion prominuje, gotická ramena, nápadné 

mm. sternocleidomastoidei, hlava v ose 

Z boku: DKK v ose, anteverze pánve, zvýšená bederní lordóza, výrazný C/Th přechod, 

předloktí před tělem, protrakce ramen, hyperlordóza krční páteře, předsun hlavy 

Antropometrie (v cm): 

Délka DK: (trochanter maj.-malleolus lat.) P – 91, L – 92 

(SIAS-malleolus med.) P – 98, L - 98 

Dynamické vyšetření páteře: 

Předklon: celý předklon doleva, mírně prominující paravertebrální svaly v bederní oblasti 

vlevo, výrazné rozvinutí v bederní oblasti, velké omezení rozvoje křivky v hrudní 

oblasti 

Záklon: minimální rozvoj křivky v hrudní páteři 

Lateroflexe: křivka není plynulá, minimální rozvoj křivky v hrudní páteři, pohyb převládá 

v bederní oblasti páteře, úklon v ose (bez rotace pánve, hrudníku), stranově 

asymetrická (P horší) 

Thomayer: + 1 cm  

Schober: 7 cm 

Stibor: 10 cm  

Otta inklinace: 1 cm 

Otta reklinace: 1 cm  

Goniometrie (v úhlových stupních): 

ROM HKK a DKK orientačně v normě. Výjimkou je flexe v kyčelním kloubu – 

(pasivní) L 75°, P 70°, flexe v kolenním kloubu – (pasivní) L 85°, P 85° a dorzální flexe 

v hlezenním kloubu – (pasivní) L 0°, P 0° viz zkrácené svaly. 

Svalový test (podle Jandy): 

Orientačně svalová síla na stupni 4-5, symetrická. Výborná kondice vzhledem ke 

sportovní aktivitě. 

Zkrácené svaly (podle Jandy): 

Vyšetřené svaly: m. gastrocnemius, m. soleus 90° – stupeň 0 
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hamstringy – L 75°, P 70° – stupně 2 

flexory kyčelního kloubu - zkrácené oba mm. recti femorum – stupeň 2, oba 

mm. TFL (výrazněji vpravo) – stupeň 2, mm. iliopsoates stupeň 0 

Testy na HSSP: 

Brániční test: převažuje hrudní dýchání, mírná spontánní aktivita laterální břišní stěny 

vlevo, schopen aktivace (více L), kyfotizace hrudní páteře 

Elevace paží: bez souhybu hrudníku, hrudník od začátku v inspiračním postavení, mírná 

lordotizace Th/L přechodu v konečné fázi pohybu (cca 110°) 

Flexe hlavy a trupu: výrazná aktivita m. SCM - flexe předsunem, pohyb hrudníku do 

inspiračního postavení, zvýšená aktivita prsních svalů 

Hluboký dřep: kolena nepředbíhají špičky, kyfotizace hrudní páteře, protrakce ramen, 

neschopnost dřepu až na paty (zkrácené svaly) 

Test v poloze na čtyřech: výrazné scapulae alatae, hrudní kyfóza 

Sed (ve škole): 

neaktivní, plná opora o chodidla ano, váha mimo sedací hrboly, výrazná hrudní kyfóza 

Chůze: 

báze na šíři boků, iniciální kontakt – paty, vytáčí mírně špičky od sebe, výrazná hrudní 

kyfóza, předsun hlavy, asymetrický souhyb paží – P minimální pohyb 

Běh: 

špičky směřují vpřed, kolenní klouby v ose DKK, výraznější rotace trupem, hrudní 

kyfóza, správný symetrický souhyb paží  

Další testy: 

Stoj na 2 vahách: symetrické zatížení 

Stoj na 1 noze: asymetrický (L horší), stabilní, Trendelenburg negativní, při stoji výrazná 

aktivita prstů 

Poskoky na 1 noze: na L – lateroflexe trupu (P skoky v ose těla), obě nohy – tvrdší dopad 

Abdukce paží: scapulae alatae, P lopatka laterálněji a distálněji, pohyb lopatek symetrický 

ZÁVĚR VYŠETŘENÍ 

Pacient má příčné plochonoží, skoliotické držení těla v bederní oblasti 

sinistrokonvexní, výrazné inspirační postavení hrudníku, hyperkyfózu hrudní páteře, 

scapulae alatae a předsun hlavy. Dále má zkrácené hamstringy a flexory kyčelního 

kloubu. Byla zjištěna insuficience HSSP a nedostatečná DF v hlezenním kloubu.  

CÍLE TERAPIE 

- zmírnit příčné plochonoží 
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- odstranit skoliotické držení těla 

- zmírnit hyperkyfózu hrudní páteře 

- korekce inspiračního postavení hrudníku 

- posílit dolní fixátory lopatek 

- protáhnout zkrácené svaly 

- aktivovat HSSP 

- korekce sedu, stoje 

NÁVRH TERAPIE 

- aktivace plosky – 3-bodová opora, ježek 

- protažení svalů zad, hamstringů a mm. rectus femoris 

- aktivní extenze hrudní páteře  

- aktivace HSSP – v poloze na břiše se zapojením lopatek, v poloze na zádech 

- korekce sedu, stoje 

- florbal: trénink herních činností jednotlivce s držením hole vpravo 

PROVEDENÍ TERAPIE 

3. 11. - instruktáž v provádění tří protahovacích cviků 

o leh na zádech: 2× víc opakování diagonála LHK a PDK 

o klek: počet opakování stejný na obě strany 

o vzpor klečmo: 2× víc opakování rotace doleva  

- aktivace bráničního dýchání v poloze na břiše, poté v poloze na zádech se 

zaměřením na symetrickou aktivaci laterální oblasti a posun žeber kaudálně 

- běh s hokejkou doprava (5 min) 

6. 11. - aktivace bráničního dýchání na břiše, na zádech - plosky na zemi 

- aktivace dolních fixátorů lopatek vleže na břiše 

- zopakování protahovacích cviků 

- běh + technika s hokejkou doprava 

10. 11. - aktivace bráničního dýchání na břiše, na zádech - plosky na zemi 

- aktivace dolních fixátorů lopatek vleže na břiše 

- protažení flexorů kyčelního kloubu a hamstringů 

- aktivní extenze hrudní páteře vleže na břiše na loktech 

- korekce sedu – 3-bodová opora 

13. 11. - viz 10. 11. 

16. 11. - aktivace bráničního dýchání vleže na zádech – pozice 3. měsíčního dítěte 

- aktivní extenze hrudní páteře vleže na břiše na dlaních 
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- korekce sedu – 3-bodová opora 

- aktivní stoj 

24. 11. - viz 16. 11. 

25. 11. - zopakování protahovacích cviků 

- aktivace bráničního dýchání vleže na zádech – pozice 5. měsíčního dítěte 

- aktivní extenze hrudní páteře vleže na břiše na dlaních 

- korekce sedu – 3-bodová opora 

- aktivní stoj, stoj na švihadle 

Od 27. 11. dlouhodobá nemoc léčená ATB 

VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR – 2. 1. 2018 

Aspekce: 

mírné zlepšení držení těla – zmenšení křivky skoliotického držení těla a zmenšení hrudní 

hyperkyfózy a předsunu hlavy 

Dynamické vyšetření páteře: 

Předklon: v ose, jinak beze změny 

Záklon: beze změny 

Lateroflexe: stranově symetrická, jinak beze změny 

Thomayer: 0 cm 

Goniometrie (v úhlových stupních): 

DF v hlezenních kloubech – (pasivní) L 5°, P 5° 

Zkrácené svaly (podle Jandy): 

hamstringy: L 85°, P 80° – stupeň 1 

mm. recti femorum  a mm. iliopsoates: stupeň 1  

Testy na HSSP: 

výrazné zlepšení aktivity stabilizačního systému, avšak ve stoji zůstává výrazné 

inspirační postavení hrudníku 

Chůze a běh:  

špičky směřují rovně a zmenšila se hrudní kyfóza a předsun hlavy 

Další testy: 

Stoj na 1 noze: při stoji méně výrazná aktivita prstů 

Poskoky na 1 noze: obě nohy skoky v ose těla 

Abdukce paží: beze změny 
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AUTOTERAPIE PACIENTA 

Pacient by měl po každém tréninku a zápase provádět sérii mnou vybraných 

protahovacích cviků (+ samozřejmě povinné závěrečné protažení) a měl by se vyklusávat 

s hokejkou na druhou stranu. Dále byl poučen o důležitosti aktivace bráničního dýchání, 

správného stereotypu sedu a ergonomického nošení školního batohu (minimalizovat 

nošení toolbagu). 

KRÁTKODOBÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ PLÁN 

- aktivace svalů plosky podílející se na stavbě příčné klenby nožní 

- protažení zkrácených svalových skupin 

- aktivace bráničního dýchání v různých polohách 

- odstranění vadného držení těla – skoliotické držení těla, scapulae alatae, hrudní  

- hyperkyfóza, inspirační postavení hrudníku 

- nácvik správného stereotypu sedu, stoje, chůze 

DLOUHODOBÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ A REHABILITAČNÍ PLÁN 

- aktivní sed ve škole 

- ergonomie pracovního místa v domácím prostředí 

- nošení batohu na obou ramenech 

- omezení nošení toolbagu 

- aktivní stoj 

- provádění kompenzačních cvičení (protahovací, posilovací) 

- další (jiné!) sportovní aktivity – plavání, lezení 

ZÁVĚR 

Terapeutické jednotky, které proběhly, byly bez komplikací. Pacient během 

jednotek spolupracoval a soustředil se, ale domácí úkoly neplnil. Během terapií jsme 

dosáhli pouze zmenšení skoliotického držení těla a hrudní hyperkyfózy. Podařilo se 

protáhnout zkrácené svaly DKK a zaktivizovat HSSP. S pacientem jsme nacvičili 

správný stereotyp sedu a aktivní stoj, ale jeho integrací do denního programu si nejsem 

jistá.  

Pacientovi bych určitě doporučila v terapiích pokračovat, aby došlo k úplnému 

odstranění skoliotického držení těla a hrudní hyperkyfózy. Bylo by prospěšné, kdyby se 

pacient ve volných dnech věnoval jiné sportovní aktivitě a uvědomil si důležitost 

kompenzačních cvičení.  
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2.6 Kazuistika č. 3 

VYŠETŘOVANÁ OSOBA: chlapec, 2003 

ANAMNÉZA: 

NO: skoliotické držení těla, diagnostikováno v září 2017, bez předchozí rehab. 

RA: otec zdravý, matka po o operaci aneurysmatu mozkové tepny, starší sestra zdravá, 

prarodiče DM a hypertenze 

OA: prodělané běžné dětské nemoci, nemocnost v dětství nízká, bez operací 

AA: roztoče, senná rýma 

FA: antialergika 

SA: 5 let hraje florbal, držení hole: pravá ruka dole, 3× týdně 1,5 hodiny + 1 den o víkendu 

zápasy, na vyšetření v ISL (Institut sportovního lékařství) mu bylo doporučeno 

docházet na plavání a na bouldering (1× týdně) 

PA: žák 8. třídy základní školy 

Další: píše levou rukou, nosí batoh na obou ramenech  

STATUS PRESENS: 30. 10. 2017, 39 kg, 154 cm 

Subj: pacient se cítí unavený ze školy, neguje jakoukoliv bolest 

Obj: pacient komunikuje, spolupracuje, je mírně nesoustředěný 

Aspekce: převažuje abdominální typ dýchání 

Zezadu: mírná valgozita pat, podkolenní a gluteální rýhy ve stejné výši, SIPS a cristy ve 

stejné výši, skoliotické držení těla v Th/L přechodu dextrokonvexní, taile asymet. 

(L taile výraznější) L lopatka laterálněji, P rameno výš, hlava v ose 

Zepředu: mírně snížené podélné a příčné klenby (P víc), kolenní klouby v ose DKK, 

SIAS ve stejné výši, umbilicus mírně vychýlen doleva, prsní bradavky symetrické, 

P rameno výš, hlava v ose  

Z boku: DKK v ose, mírná anteverze pánve, zvýšená bederní lordóza, předloktí před 

tělem, protrakce ramen, předsun hlavy 

Antropometrie (v cm): 

Délka DK: (trochanter maj.-malleolus lat.) – L 75, P 74 

(SIAS-malleolus med.) – L 83, P 84 

Dynamické vyšetření páteře: 

Předklon: posunut doprava, plynulý pohyb, mírně prominující paravertebrální svaly 

v hrudní páteři vpravo, výrazné rozvinutí v bederní oblasti, omezení rozvoje 

křivky v hrudní páteři 
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Záklon: výrazná křivka v oblasti dolní hrudní páteře (Th/L přechodu) 

Lateroflexe: obě strany – výrazný pohyb v oblasti dolní hrudní páteře (Th/L přechodu), 

minimální rozvoj křivky v horní hrudní oblasti, v konečné fázi pohybu rotace na 

danou stranu (lateroflexe doprava – rotace doprava), stranově symetrická 

Thomayer: + 8 cm 

Schober: 4 cm 

Stibor: 11 cm 

Otta inklinace: 1 cm 

Otta reklinace: 1 cm 

Goniometrie (v úhlových stupních): 

ROM HKK a DKK orientačně v normě. Výjimkou je flexe v kyčelním kloubu – 

(pasivní) L 70°, P 80° a dorzální flexe v hlezenním kloubu – (pasivní) L 0o, P 0o viz 

zkrácené svaly. 

Svalový test (podle Jandy): 

Orientačně svalová síla na stupni 4-5, symetrická. Výborná kondice vzhledem ke 

sportovní aktivitě. 

Zkrácené svaly (podle Jandy): 

Vyšetřené svaly: m. gastrocnemius, m. soleus 90° – stupeň 0 

hamstringy – L 70° – stupeň 2, P 80° – stupeň 1 

flexory kyčelního kloubu – zkrácené oba mm. TFL (výrazněji vpravo) – stupeň 1, 

ostatní stupeň 0 

Testy na HSSP: 

Brániční test: spontánní aktivita laterální části břišní stěny, schopen aktivace – mírná 

asymetrie (vlevo lepší), mírná kyfotizace páteře a flexe hlavy  

Elevace paží: bez souhybu hrudníku, bez změny polohy páteře 

Flexe hlavy a trupu: flexe hlavy na počátku pohybu předsunem, bez břišní diastázy 

Hluboký dřep: kolena jdou před špičky, kyfotizace v konečné fázi pohybu, v kolenou 

max. 120° 

Test v poloze na čtyřech: mírná flexe hlavy po celou dobu, pánev v neutrálním postavení, 

mírná scapulae alatae, při přesunu váhy na dlaně beze změny 

Sed (ve škole):  

snaha o „rovná“ záda, není plná opora o chodidla, váha mimo sedací hrboly, anteverze 

pánve, bederní lordóza, často sedí „nohu přes nohu“ 
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Chůze: 

báze na šíři boků, krátké kroky, iniciální kontakt – paty, špičky směřují od sebe, 

nedostatečná flexe v kolenou, předsun hlavy, elevace P ramene, symetrický souhyb paží 

Běh: 

špičky směřují od sebe, tělo předchází v pohybu DKK (minimální flexe v kolenou), 

elevace P ramene, správný souhyb paží 

Další testy: 

Stoj na 2 vahách: asymetrické zatížení (L o 10 kg víc) 

Stoj na 1 noze: symetrický, stabilní, Trendelenburg negativní, zvýšená aktivita kotníků 

a prstů, bez lateroflexe  

Poskoky na 1 noze: symetrický, měkký dopad, nepatrná lateroflexe na obou stranách 

Abdukce paží: viditelné scapulae alatae, pohyb lopatek symetrický 

ZÁVĚR VYŠETŘENÍ 

Pacient má mírné podélné i příčné plochonoží, anteverzi pánve, výraznější 

bederní lordózu, skoliotické držení těla v Th/L přechodu dextrokonvexní, pravé rameno 

výš. Při chůzi i běhu je nedostatečná flexe v kolenních kloubech a elevace P ramene. Dále 

má zkrácené hamstringy, m. TFL a nedostatečnou dorzální flexi.  

CÍLE TERAPIE 

- zmírnit plochonoží 

- odstranit skoliotické držení těla 

- odstranit asymetrii v postavení ramenních kloubů 

- protáhnout zkrácené svaly 

- aktivovat HSSP 

- korekce sedu, stoje 

NÁVRH TERAPIE 

- aktivace plosky – 3-bodová opora, ježek, spirála DK dle Spiraldynamik 

- ramenní klouby – protažení svalů, mobilizace lopatky, aktivní pohyby 

lopatky dle Spiraldynamik  

- kontaktní dýchání pro rozvoj pohybu hrudníku, dechová vlna 

- protažení svalů zad, hamstringů, m. TFL 

- posílení HSSP - v poloze na břiše se zapojením lopatek, v poloze na zádech, 

v poloze na čtyřech 

- korekce sedu, stoje 

- florbal: trénink herních činností jednotlivce s držením hole vlevo 
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PROVEDENÍ TERAPIE 

2. 11. - instruktáž v provádění tří protahovacích cviků 

o leh na zádech: 2× víc opakování diagonála PHK a LDK 

o klek: počet opakování stejný na obě strany 

o vzpor klečmo: 2× víc opakování rotace doprava  

- protažení prsních svalů 

- aktivace hrudního typu dýchání 

- aktivace bráničního dýchání v poloze na břiše, na zádech  

- běh s hokejkou doleva (5 min) 

7. 11. - nemoc 

10. 11. - nemoc 

14. 11. - zopakování protahovacích cviků 

- protažení prsních svalů, hamstringů, m.TFL 

- nácvik dechové vlny 

- mobilizace, aktivní pohyby lopatky dle Spiraldynamik 

- běh + technika s hokejkou doleva 

15. 11. - nácvik dechové vlny 

- aktivace bráničního dýchání na zádech – pozice 3. měsíčního dítěte 

- korekce sedu – 3-bodová opora 

- aktivní stoj 

- nácvik správného stereotypu chůze – flexe v kolenou 

21. 11. - nemoc 

24. 11. - nemoc 

27. 11. - zapomněl na terapii 

1. 12. - zopakování protahovacích cviků 

- dechová vlna 

- aktivní pohyby lopatky dle Spiraldynamik 

- aktivace bráničního dýchání na zádech – pozice 3. měsíčního dítěte 

- korekce sedu 

- aktivní stoj 

4. 12. - zapomněl na terapii 

8. 12. - aktivace bráničního dýchání na zádech – pozice 5. měsíčního dítěte, v poloze na 

čtyřech 

- korekce sedu 
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- aktivní stoj – spirála DK, stoj na švihadle 

- technika s hokejkou doleva 

11. 12. - aktivace bráničního dýchání na zádech – pozice 5. měsíčního dítěte 

- stoj na švihadle 

- nácvik správného stereotypu chůze – flexe v kolenních kloubech 

- správné provedení dřepu a výpadu (kolena nejdou před špičky, špičky směřují  

- dopředu) 

- běh + technika s hokejkou doleva 

15. 12. - dechová vlna 

- aktivace bráničního dýchání – poloha na čtyřech  

- korekce sedu 

- stoj a chůze na švihadle 

- nácvik správného stereotypu chůze – flexe v kolenních kloubech 

VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR – 3. 1. 2018 

Aspekce: 

minimální změna křivky skoliotického držení těla, bederní lordóza se nevýrazně 

zmenšila, stejně tak elevace P ramene, klenby nožní jsou nyní fyziologické 

Dynamické vyšetření páteře: 

Předklon: v ose, jinak beze změny 

Záklon: beze změny 

Lateroflexe: bez rotace v konečné fázi pohybu 

Thomayer: + 6 cm 

Goniometrie (v úhlových stupních): 

DF v hlezenních kloubech beze změn 

Zkrácené svaly (podle Jandy): 

hamstringy: L 80° – stupeň 1, P 90° - stupeň 0 

mm. TFL: stupeň 0 

Testy na HSSP: 

mírné zlepšení aktivity laterální břišní stěny 

Chůze a běh: 

špičky směřují rovně a je větší flexe v kolenních kloubech 

Další testy: 

Stoj na 2 vahách: symetrické zatížení (5 kg – v normě) 

Stoj na 1 noze: beze změny 
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Poskoky na 1 noze: beze změny 

Abdukce paží: beze změny 

AUTOTERAPIE PACIENTA 

Pacient by měl po každém tréninku a zápase provádět sérii mnou vybraných 

protahovacích cviků (+ samozřejmě povinné závěrečné protažení) a měl by se vyklusávat 

s hokejkou na druhou stranu. Dále byl poučen o důležitosti aktivace bráničního dýchání, 

správného stereotypu sedu, stoje, chůze a ergonomického nošení školního batohu. 

KRÁTKODOBÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ PLÁN 

- aktivace svalů plosky podílející se na stavbě podélné a příčné klenby nožní 

- protažení zkrácených svalových skupin 

- nácvik smíšeného typu dýchání 

- aktivace bráničního dýchání v různých polohách 

- odstranění vadného držení těla – skoliotické držení těla, asymetrie v postavení 

ramenních kloubů 

- nácvik správného stereotypu sedu, stoje, chůze 

DLOUHODOBÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ A REHABILITAČNÍ PLÁN 

- aktivní sed ve škole 

- ergonomie pracovního místa v domácím prostředí 

- nošení batohu na obou ramenech 

- aktivní stoj 

- provádění kompenzačních cvičení (protahovací, posilovací) 

- další (jiné!) sportovní aktivity – plavání, lezení 

ZÁVĚR 

Terapeutické jednotky byly komplikované, protože se pacient nedokázal uvolnit, 

soustředit a domácí úkoly neplnil. Podařilo se odstranit plochonoží a protáhnout zkrácené 

svaly, ale jen nevýrazně se zmenšilo skoliotické držení těla, elevace P ramene a bederní 

hyperlordóza. S pacientem jsme se pokusili nacvičit správný stereotyp sedu, stoje 

a chůze.  

Pacientovi bych doporučila v terapiích pokračovat, pokud by změnil svůj přístup 

ke cvičení (a uvědomoval si jeho důležitost).  
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2.7 Výsledky 

2.7.1 Kazuistika č. 1 

Při vyšetření 13leté dívky jsme zjistili plochonoží, hyperpronační postavení 

přednoží, valgozní postavení kolen při pohybu, výraznou anteverzi pánve a bederní 

lordózu, skoliotické držení těla, scapula alata dx, zkrácené hamstringy a m.tensor fasciae 

latae a insuficienci hlubokého stabilizačního systému. Proto byly terapie zaměřeny na 

aktivaci plosky, na aktivaci HSSP (v poloze na břiše, na zádech a v poloze na čtyřech), 

na posílení dolních fixátorů lopatek, protažení zkrácených svalů a korekci sedu. Dívka 

byla spolupracující, soustředěná a poctivá v plnění domácích úkolů. Během 14 terapií 

jsme s dívkou dosáhly hlavního cíle – odstranění skoliotického držení těla. 

2.7.2 Kazuistika č. 2 

Výsledky vyšetření 15letého chlapce ukázaly mírné příčné plochonoží, výrazné 

inspirační postavení hrudníku, hrudní hyperkyfózu, skoliotické držení těla, zkrácené 

svaly na DKK, gotická ramena a prominující mm.sternocleidomastoidei. Terapeutický 

plán byl složen z aktivace plosky, aktivace HSSP v různých polohách, opakované extenze 

páteře, protahování zkrácených skupin svalů a korekci sedu. Chlapec byl spolupracující 

a během terapií soustředěný, ale autoterapii neplnil. Splnili jsme pouze 7 terapií, poté 

pacient dlouhodobě onemocněl a byl léčen ATB. Po nemoci proběhlo funkční otestování, 

při kterém jsem zjistila pouze zmenšení křivky skoliotického držení těla.   

2.7.3 Kazuistika č. 3 

14letému chlapci jsme při vyšetření zjistili mírné podélné i příčné plochonoží, 

anteverzi pánve, bederní hyperlordózu, skoliotické držení těla, elevaci P ramene, 

umbilicus mimo osu a zkrácené hamstringy a m. TFL. Při terapiích jsme se snažili 

o korekci sedu, o aktivaci plosky pomocí 3-bodové opory, nácvik dechové vlny, zapojení 

bráničního dýchání hlavně vleže na zádech, o centraci P lopatky a protažení zkrácených 

svalů. V tomto případě byly terapie poněkud složitější, protože se pacient nedokázal plně 

soustředit na prováděné cviky, uvolnit a neplnil domácí úkoly. Několikrát jsme museli 

terapii zrušit z důvodu nemoci nebo na naší terapii zapomněl, proto proběhlo pouze 

7 terapií, při kterých došlo k minimálnímu zlepšení skoliotického držení těla. 

2.7.4 Sestava cviků 

Cviky na plochonoží 

- stoj (chůze) po špičkách (Obr. 2.4) 
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- „toe yoga“  

o extenze palce + ostatní prsty volně na podložce (Obr. 2.5) 

o extenze 2-5. prstu + palec volně na podložce (Obr. 2.6)  

Obr. 2.4 Stoj na špičkách (Foto: Autor) 

Obr. 2.5 Extenze palce (Foto: Autor) 

Obr 2.6 Extenze 2.-5. prstu (Foto: Autor) 
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Cvik na aktivaci HSSP v poloze na zádech 

- správné provedení – napřímená páteř, zevní rotace v ramenních kloubech, 

neutrální postavení lopatek, pánev v neutrálním postavení, abdukce + flexe + 

zevní rotace v kyčelních kloubech, flexe 90° v kolenních kloubech, postavení 90° 

v hlezenních kloubech (Obr. 2.7) 

- dolní končetiny zvedat/pokládat postupně (po jedné) během výdechu 

- provádět pouze po dobu, kdy je zajištěno setrvání ve správné poloze 

- chybné provedení – záklon hlavy, lopatky mimo podložku, hrudník v inspiračním 

postavení, anteverze pánve, bez abdukce a zevní rotace v kyčelních kloubech, 

plantární flexe v hlezenních kloubech (Obr. 2.8) 

Obr. 2.7 Cvik na HSSP v poloze na zádech – správné provedení (Foto: Autor) 

Obr. 2.8 Cvik na HSSP v poloze na zádech – chybné provedení (Foto: Autor) 

Cvik na aktivaci HSSP s důrazem na stabilizaci lopatky v poloze na čtyřech 

- s oporou na loktech 

o správné provedení – neutrální postavení lopatek, napřímená páteř, 

neutrální postavení pánve, zevní rotace v kyčelních kloubech (Obr. 2.9) 
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o provádět pouze po dobu, kdy je zajištěno setrvání ve správné poloze 

o chybné provedení – předsun/předklon/záklon hlavy, kyfóza hrudní páteře, 

lordóza bederní páteře, vnitřní rotace v kyčelních kloubech 

o těžší varianta – se zvednutými koleny (Obr. 2.10) 

Obr. 2.9 Cvik na HSSP v poloze na čtyřech s oporou o lokty – správné provedení (Foto: Autor) 

Obr. 2.10 Cvik na HSSP v poloze na čtyřech s oporou o lokty se zvednutými koleny – správné provedení 

(Foto: Autor) 

- s oporou na dlaních 

o správné provedení – mírná flexe v loketních kloubech, neutrální postavení 

lopatek, napřímená páteř, neutrální postavení pánve, zevní rotace 

v kyčelních kloubech (Obr. 2.11) 

o provádět pouze po dobu, kdy je zajištěno setrvání ve správné poloze 

o chybné provedení – (hyper) extenze v loketních kloubech, 

předsun/předklon/záklon hlavy, kyfóza hrudní páteře, lordóza bederní 

páteře, vnitřní rotace v kyčelních kloubech (Obr. 2.12) 

o těžší varianta – se zvednutými koleny (Obr. 2.13) 
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Obr. 2. 11 Cvik na HSSP v poloze na čtyřech s oporou o dlaně – správné provedení (Foto: Autor) 

Obr. 2.12 Cvik na HSSP v poloze na čtyřech s oporou o dlaně – chybné provedení (Foto: Autor) 

Obr. 2.13 Cvik na HSSP v poloze na čtyřech s oporou o dlaně se zvednutými koleny – správné provedení 

(Foto: Autor) 
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Cvik na protažení hamstringů a lýtkových svalů „střecha“ 

- správné provedení (Obr. 2.14) 

- chybné provedení – kyfotizace páteře (Obr. 2.15)  

Obr. 2.14 „Střecha“ – správné provedení (Foto: Autor) 

Obr. 2.15 „Střecha“ – chybné provedení (Foto: Autor) 
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Cvik na protažení laterální strany trupu 

- správné provedení – čistá lateroflexe (Obr. 2.16) 

- chybné provedení  - lateroflexe s rotací trupu (Obr. 2.17) 

Obr. 2.16 Cvik na protažení laterální strany trupu – správné provedení (Foto: Autor) 

Obr. 2.17 Cvik na protažení laterální strany trupu – chybné provedení (Foto: Autor) 
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Cvik na protažení m. tensor fasciae latae  

- správné provedení – provedení v ose, inverze v hlezenním kloubu (Obr. 2.18) 

- chybné provedení – rotace trupu 

- pokud není cítit protažení – pokyn „tlačte bok stojné nohy směrem dolů“ 

Obr. 2.18 Cvik na protažení m. tensor fasciae latae – správné provedení (Foto: Autor) 
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Cvik na protažení prsních svalů 

- správné provedení (Obr. 2.19) 

- chybné provedení – elevace ramen (Obr. 2.20) 

Obr. 2.19 Cvik na protažení prsních svalů – správné provedení (Foto: Autor) 

Obr. 2.20 Cvik na protažení prsních svalů – chybné provedení (Foto: Autor) 
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3 DISKUZE 

Skoliotické držení těla podle studie Zdraví dětí 2016 bylo v České republice 

objeveno u 13 % dětí z celého zkoumaného vzorku (cca 5 000 dětí). Pokud nedojde 

k nápravě tohoto typu vadného držení těla, může dojít ke strukturální změně na samotnou 

skoliózu, která vede k závažnějším zdravotním problémům.  

Jednou z příčin skoliotického držení těla může být asymetrie v délce dolních 

končetin. Neshoda odborníků nastává v rozdílu délky, která je ještě nevýznamná, a která 

už má vliv na pohybový aparát člověka. První názor je, že asymetrie do 1 cm není 

považována za klinicky irelevantní (Hefti, 2007, Staheli 2006). Knutson (2005) má tuto 

hranici posunutou na 1,5 cm a ortopedi ze Severní Ameriky (Quinones et al.) dokonce na 

2 cm. Oproti tomu Raczkowski et al. (2010) tvrdí, že už i nerovnost menší než 2 cm 

vyžaduje lékařskou péči.  

Další příčinou může být nesprávný stereotyp sedu. V sedavé pozici děti tráví 

denně až 7-8 hodin (Drzal-Grabiec et al., 2015), proto je důležité je naučit, jak správně 

sedět. Otázkou zůstává, kdo by je to měl naučit. Znalosti v oblasti korigovaného sedu 

u pedagogů nejsou příliš velké, i když na druhou stranu si jsou vědomi důležitosti tohoto 

sedu a jeho vlivu na grafomotorické výkony a celkový psychomotorický vývoj žáků 

(Paďourková, 2012). Proto by určitě pomohla edukace nejen pedagogů, ale i rodičů, kteří 

dětem kupují stolní nábytek. Zároveň rodičům vysvětlit, že cena „rostoucího“ nábytku je 

sice vyšší, ale pro zdraví jejich dětí je tento nábytek přínosem.  

Nedostatek pohybové aktivity u dětí je následkem rozvoje moderních technologií 

a jejich lepší dostupnosti. Děti tráví u PC, tabletu nebo televize cca 2,5 hodiny denně 

(Kratěnová et al., 2017). Nové technologie nejsou jediným důvodem hypokinézy dnešní 

mládeže. Při nástupu do školy je jejich pohyb a spontánní aktivita utlumena posezením 

do lavic. Kontrolovaná pohybová aktivita během tělesné výchovy je nedostatečná, proto 

Evropská unie ve svých směrnicích doporučuje školám, aby poskytovaly žákům na všech 

stupních pohybovou aktivitu denně, ať už jako organizovanou hru na školních hřištích 

nebo v hodinách tělesné výchovy (Andersen et al., 2008). Nejpřirozenější lidský pohyb 

je chůze (Levine, 2013), proto si myslím, že bychom o něj děti neměly ochuzovat tím, že 

je budeme vozit každý den do/ze školy či na kroužky.  

Dohled rodičů nejen nad správnou velikostí nábytku, ale i nošení školních 

zavazadel by mohlo zmenšit výskyt skoliotického držení těla. Obzvlášť dívky ve starším 

školním věku začínají nosit do školy tašky přes jedno rameno, proto by bylo vhodné jim 
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vysvětlit následky nošení těžké kabelky na jejich držení těla. Pokud se kabelky nebudou 

chtít vzdát, kompromisem by bylo alespoň střídání zatížených stran. Důraz na správné 

nošení zavazadla se netýká jen školních brašen, ale i pouzder na hudební nástroj či na 

sportovní náčiní (např. toolbag). Dalším problémem je hmotnost zavazadla překračující 

téměř vždy hmotnost, při které nedochází ke změně držení těla (dále „ideální“). Obvyklá 

váha školního batohu je v USA 17 % až 22 % hmotnosti studenta. „Ideální“ by podle 

Honga et al. (2011) bylo 10 %, podle Drzal-Grabiec et al. (2015) ještě míň.  

Podle statistiky České unie sportu byly nejpopulárnějšími sporty v ČR v roce 

2009 podle velikosti členské základny sportovních oddílů: fotbal, tenis, lední 

hokej, volejbal, florbal, golf, hokejbal, atletika, basketbal a lyžování (Wikipedie, 2017). 

Z 10 nejoblíbenějších sportů je minimálně 7 z nich jednostranně zaměřených. Všechny 

sporty prováděné několikrát týdně, potřebují kompenzaci, jednostranně zaměřené 

obzvlášť. Nemohu soudit všechny tyto vypsané sporty, ale ve florbalovém prostředí se 

pohybuji už 10 let, a proto si dovolím tvrdit, že znalost kompenzace na úrovni trenérů je 

silně podprůměrná. Opravdovou výjimku tvoří kluby patřící ve všech kategoriích ke 

špičce, což klub, ve kterém hraji a trénuji, není. Proto bych ráda své kolegy trenéry 

proškolila v tématu kompenzačních cvičení. Na trenérských schůzích už proběhla na toto 

téma diskuze a zdá se, že jsou trenéři k mému nápadu otevření. Na jejich obranu musím 

uznat, že na trenérských školeních se o správném pohybovém vývoji dítěte a vlivu 

florbalu vůbec nemluví. Vždyť školení pro trenéry nejmladších kategorií (podle mého 

názoru nejdůležitějších) trvá pouze jeden den, na kterém se dozví základní postoj hráče, 

základy herních činností jednotlivce (dribling, střela, přihrávka) a menší zásobník 

cvičení. Naopak trenéři dospělých kategorií v nejvyšších ligách potřebují licenci, kterou 

získají až po dvou letech, kdy se během víkendových seminářů učí anatomii pohybového 

aparátu, o motivaci a komunikaci s hráči, o správné fyzické přípravě atd. Nemělo by to 

být naopak?      

Dynamické protažení před a statické protažení po tréninku má většinou na starosti 

trenér, ve starších kategoriích hráč, který by měl základy znát z nižších kategorií, což jak 

jsem už naznačila výše, nemůže znát, když je neznají ani trenéři. Chyby jsou v technice 

cviku, nedostatečné výdrži v krajní poloze, žádném opakování a neprotažení všech 

zkrácených svalových skupin vyplývající z florbalového postoje hráče.  

Na neúčinné protahování má vliv i nedostatečná koncentrace hráčů i trenérů 

vyplývající z pocitu bezvýznamnosti této části tréninku. Pokud by se mi podařilo poučit 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_unie_sportu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tenis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ledn%C3%AD_hokej
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ledn%C3%AD_hokej
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volejbal
https://cs.wikipedia.org/wiki/Florbal
https://cs.wikipedia.org/wiki/Golf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hokejbal
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atletika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Basketbal
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
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trenéry o důležitosti strečinku a oni by tomu sami začali věřit, mohli by přenést tento pocit 

i na hráče.  

Ve florbalu patří k jedním z nečastějších zranění distorze hlezenního kloubu 

(Pasanen et al.,2008). Důležitým faktorem, který by mohl toto zranění omezit, je správná 

obuv. Bota by měla být sálová (halová) se zpevněnou špičkou kvůli častým změnám 

pohybu. Tenisová obuv není dobrá volba, protože v halách může klouzat (Tidus, 2008). 

Boty by měly mít vyšší zadní dílec („kotníkové“), podešev z materiálu, který je účinný 

ve snížení vertikálního zatížení a jehož konstrukce zvýší laterální stabilitu (Avramakis et 

al., 2000). Důležitý je nejen typ boty, ale i správná velikost, aby nedocházelo k útlaku 

měkkých tkání či deformaci prstů. Rodiče by měli ověřovat velikost bot svých dětí každý 

měsíc, protože dětská noha může vyrůst až o tři velikost za pouhý rok (Walther, 2008). 

Ve snížení výskytu skoliotického držení těla by byla ideální prevence, při které by 

děti seděly ve škole i v domácím prostředí správným stereotypem, při které by nosily 

lehký batoh přes obě ramena, a při které by se věnovaly více času různorodým 

pohybovým aktivitám. Pokud by byly tyto aktivity jednostranné, byla by do jejich 

každodenního života zařazená kompenzační cvičení.  

Pokud se už objeví skoliotické držení těla, je několik možností léčby, v ideálním 

případě jejich kombinace. Jde opět o zařazení kompenzačních cvičení, při kterých 

protahujeme zkrácené svaly a posilujeme oslabené svaly včetně aktivizace HSSP, který 

zajišťuje zpevnění trupu a stabilitu páteře během jakéhokoliv pohybu i statického zatížení 

(Bursová, 2005, Levitová a Hošková, 2015). 

Při samotných skoliózách je změna dechového stereotypu výrazná. Skoliotici se 

nadechují do konvexních míst křivky, proto je učíme nadechovat do opačných, 

konkávních stran. Podobnou asymetrickou situaci můžeme v některých případech nalézt 

i u skoliotického držení těla, proto by reedukace správného dechového vzoru měla být 

pevnou součástí terapie. Pokud není posturální funkce bránice fyziologická, nemůžeme 

očekávat správné držení těla a naopak, pokud není nastavení držení těla ideální, bránice 

nemůže plnit svou funkci správně (Curian, 2013, Čumpelík, 2017). 

Mezi doporučené sportovní aktivity pro děti se skoliotickým držením těla patří 

plavání (Mitova et al., 2014), terapeutické lezení (Grzybowski a Eils, 2011) a pilates 

(Araújo, 2012), které je spíše pro dospívající dívky. Osobně vidím velkou výhodu pilates 

v kvalifikovaných trenérech/trenérkách, které během hodiny chodí po „třídě“ a opravují 

pozice cvičenců. Terapeutické lezení může být ve formě lezení na horolezecké stěně či 
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na boulderu = lezení bez lana v nízkých výškách, pod stěnou tlusté matrace pro tlumení 

dopadu.  

Jako dobrá doplňková terapie k samotné fyzioterapii se jeví kombinace 

kineziotapingu a spinální trakce (Dobreci a Zaharia, 2014).  

Ačkoliv cvičení v asymetrických polohách (metod Klappovo lezení, 

Spiraldynamik, metoda Schrottové a Vojtova metoda) se využívá hlavně při léčbě 

skoliózy, dají se také v rehabilitaci odstraňující skoliotické držení tyto metody či některé 

cviky z nich využít.  

Cílem praktické části bakalářské práce bylo najít vhodnou sestavu kompenzačních 

cviků, jež bych mohla zařadit do všech tréninkových jednotek mládeže v pražském 

florbalovém klubu jako prevenci funkčních poruch vyplývajících z jednostranné 

sportovní zátěže, mezi něž patří skoliotické držení těla.  

Většina hráčů florbalu obecně má špatný herní postoj, při kterém kolena jasně 

předbíhají špičky, hrudní hyperkyfózu, protrakci ramen a předsun hlavy. Mají slabý 

hluboký stabilizační systém páteře, protože při asymetrickém předklonu je během rotace 

aktivita břišních svalů menší než ve vzpřímeném stoji (Marras, 1998). Rotaci v předklonu 

provádějí hráči během přihrávky i střely.  

Všechny tři děti z mých kazuistik mají společné: plochonoží (příčné, podélné, 

obojí), skoliotické držení těla, scapulae alatae, protrakci ramen, předsunuté držení hlavy, 

insuficienci HSSP, zkrácené hamstringy a m. TFL a nedostatečnou DF v hlezenním 

kloubu.  

Proto se domnívám, že vhodným cvikem by mohly být cviky na odstranění 

plochonoží jako například malá noha, stoj (chůze) po špičkách a cvik „toe yoga“, při 

kterém dojde k extenzi palce, při čemž ostatní prsty zůstanou na podložce a naopak (palec 

na podložce, ostatní prsty v extenzi) (Speck, 2012). S plochonožím souvisí i fakt, že 

pokud nejsou opěrné body v ideálním nastavení, nemůžeme očekávat správné držení těla 

(Čumpelík, 2017). 

Předpokládám, že na insuficienci hlubokého stabilizačního systému by pomohlo 

zařazení více obratnostních drah (do nich zařadit např. poskoky na 1 noze, změny směru, 

prvky gymnastiky, ….), balančních cviků (s využitím gymnastických míčů, kterých 

máme v klubu dostatek) a šplhání po tyči (Havlová, osobní sdělení, 2017). Ve starších 

kategoriích bych už zařadila vývojové polohy (poloha 3., 5., 6. měsíčního dítěte, poloha 

na čtyřech) a jejich modifikace. S tím souvisí samozřejmě důsledná edukace trenérů 

o správné provedení těchto cviků. Dále se pokusím trenéry naučit správnou techniku 
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dřepu a výpadu, které jsou u trenérů často na tréninkovém programu. Bohužel mezi tyto 

cviky patří i klik, který je opravdu těžký na provedení, proto se jej budu snažit 

z tréninkových jednotek eliminovat nebo usnadnit provedení opřením o zvednutou 

podložku. 

Protrakci ramen zkusím postupně odstranit pravidelným protahováním prsních 

svalů a posílením mezilopatkových svalů.  

Co je nezbytné, je věnovat se více času protahování svalů DKK jako jsou 

hamstringy, m. tensor fasciae latae a m. triceps surae.  

Větší část výše zmíněných cviků jsem použila při terapii vybraných dětí 

k odstranění skoliotického držení těla v mé praktické části. Terapie byly individuální 

a probíhaly 8 týdnů 2× týdně po dobu 30 minut. U dívky jsme byli úspěšní. Důvodem 

mohla být správně nastavená terapie i fakt, že dívka byla spolupracující, soustředěná 

a poctivá v plnění domácích úkolů. U 15letého chlapce došlo pouze ke zmenšení křivky 

skoliotického držení těla. Tento proband byl sice spolupracující a během terapií 

soustředěný, ale autoterapii neplnil. Navíc na konci listopadu dlouhodobě onemocněl 

a byl léčen ATB, proto jsme splnili pouze 7 terapií, a tak všechny tyto okolnosti mohly 

mít vliv na výsledek.  Poslední proband byl opravdu složitý dětský pacient, protože se 

nedokázal plně soustředit na prováděné cviky, uvolnit a neplnil domácí úkoly. Několikrát 

jsme museli terapii zrušit z důvodu nemoci nebo na naší terapii zapomněl, proto proběhlo 

pouze 7 terapií, při kterých došlo bohužel k minimálnímu zlepšení skoliotického držení 

těla. 

Základním předpokladem úspěšné léčby či jakýchkoliv preventivních opatření je 

nejen samotná účinnost daného postupu, ale i motivace pacienta k tomu, aby ho 

dodržoval (Ptáček et al., 2017). Proto může být důvodem neúspěšného odstranění 

skoliotického držení těla u probandů č. 2 a č. 3 nedostatečná motivace. U dospívajících 

pacientů mohou s motivací pomoci rodiče, proto by měla být vlastností dobrého terapeuta 

i správná komunikace s rodiči. S maminkou probanda č. 3 jsem si promluvila o našich 

obtížích během cvičení, ale na naše budoucí terapie to nemělo bohužel žádný pozitivní 

vliv.  

Florbalu se věnuje v České republice cca 25 tisíc dětí (registrovaných v roce 

2017), proto by edukace trenérů mládežnických kategorií o prevenci funkčních poruch 

v podobě regenerace, kompenzace a správného vybavení měla být na prvním místě.  
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4 ZÁVĚRY 

Tato bakalářská práce se zabývá skoliotickým držením u dětí staršího školního 

věku se zaměřením na vliv florbalu. Hlavním cílem bylo vytvořit soubor kompenzačních 

cviků, který bych mohla zařadit do tréninkových jednotek všech mládežnických kategorií 

v jednom z pražským florbalových klubů, kde působím jako hráč a trenér, aby se výskyt 

skoliotického držení těla mezi dětmi minimalizoval. Dalším cílem bylo shrnout všechna 

preventivní opatření, která by mohla této funkční poruše předcházet, pokud by byla 

dodržována. Oba tyto cíle byly splněny a postupné zařazování cviků začne na začátku 

nové florbalové sezóny.  

V praktické části jsem zpracovala 3 kazuistiky dětí (1 dívka, 2 chlapci) mající 

skoliotické držení těla, a které hrají florbal minimálně 3× týdně 90 minut. Největšího 

úspěchu jsem dosáhla u dívky, u které jsme během terapií dosáhli úplného odstranění 

skoliotického držení těla.  

V diskuzi jsem nastínila problémy v nedostatečné informovanosti a vzdělanosti tří 

významných lidí v okolí dítěte. Prvním z nich je učitel, který by měl naučit dítě 

ergonomicky sedět ve školní lavici a správně nosit školní batoh. Nejdůležitějším 

člověkem v životě dítěte je bezpochyby rodič. Rodič rozhoduje o koupi stolního nábytku 

do dětského pokoje, školních tašek, veškeré dětské obuvi (sportovní boty, pantofle do 

školy, …) a v neposlední řadě přihlašuje svoje dítě do sportovních kroužků. Proto by měl 

mít (nebo získat v obchodě) jasné a přehledné informace ve všech těchto bodech, aby 

mohlo mít jeho dítě co nejlepší podmínky pro svůj vývoj.  

Třetím významným člověkem je trenér, který by měl být dítěti nejen vzorem 

slušného chování (projevovat úctu, respekt, nemluvit sprostě atd.), ale i tím, kdo ho naučí 

vše, co k danému sportu patří od pravidel, techniky, fair-play, správného vybavení po 

důležitost regenerace a kompenzace.  

Pevně věřím, že tato práce bude přínosem jak pro rodiče, tak pro trenéry 

mládežnických kategoriích, aby si uvědomili svůj důležitý podíl na rozvoji dětí.  
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5 SEZNAM ZKRATEK 

AA = alergická anamnéza 

ant. = anterior 

art. = articulatio, articulationes 

ATB = antibiotika 

CNS = centrální nervová soustava 

DK, DKK = dolní končetina, končetiny 

DF = dorzální flexe 

DM = diabetes mellitus 

DNS = dynamická neuromuskulární stabilizace 

Dr. = doktor 

dx = dexter 

FA = farmakologická anamnéza 

HK, HKK = horní končetina, končetiny 

HSSP = hluboký stabilizační systém páteře 

inf. = inferior 

ISL = Institut sportovního lékařství 

lat. = lateralis 

L = levá 

LDK, LHK = levá dolní končetina, levá horní končetina 

lig. = ligamentum, ligamenta 

maj. = major 

max. = maximálně 

med. = medialis 

min. = minor 

m.,mm. = musculus, musculi 

m. SCM = musculus sternocleidomastoideus 

m. TFL = musculus tensor fasciae latae 

NO = nynější onemocnění 

OA = osobní anamnéza 

Obj. = objektivně 

P = pravá 

PA = pracovní anamnéza 
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PC = personal computer, osobní počítač 

PDK, PHK = pravá dolní končetina, pravá horní končetina 

POSNA = Pediatric Orthopaedic Society of North America 

post. = posterior 

RA = rodinná anamnéza 

ROM = range of motion 

SA = sportovní anamnéza 

SIAS = spina iliaca anterior posterior 

sin. = sinister 

SIPS = spina iliaca posterior superior 

Subj. = subjektivně 

sup. = superior 

WHO = World Health Organization  
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Příloha č. 2 

Informovaný souhlas pacienta 

 

Název bakalářské práce (dále jen BP): 

Stručná anotace BP: 

 

 

Jméno a příjmení pacienta: 

Datum narození: 

Jméno a příjmení zákonného zástupce pacienta: 

Kazuistika pacienta pod číslem: 

 

1. Já níže podepsaný/á souhlasím s účastí svého syna/své dcery v BP, jejíž výsledky 

budou anonymně zpracovány formou kazuistiky.  

2. Byl/a jsem podrobně a srozumitelně informován/a o cíli BP a jejích postupech, 

průběhu zpracování, a formě spolupráce mého syna/mé dcery. Byl mi vysvětlen 

očekávaný přínos BP. 

3. Porozuměl/a jsem tomu, že účast svého syna/své dcery mohu kdykoliv přerušit či zcela 

zrušit, aniž by to jakkoliv ovlivnilo průběh jeho/její další léčby. Účast mého syna/mé 

dcery v kazuistice BP je dobrovolná. 

4. Kazuistika bude v BP uveřejněna přísně anonymně bez jakýchkoliv osobních údajů. 

5. S účastí v kazuistice BP není spojeno poskytnutí žádné finanční ani jiné odměny. 

 

Datum: 

Podpis zákonného zástupce pacienta:   Podpis studenta: 


