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Abstrakt 
 
Název: Posturální odchylky a svalové dysbalance u hráčů ledního hokeje 

ve 2. hokejové lize ČR 
 
Cíle:  Hlavním cílem této práce bylo vyhodnotit efekt pravidelného 

tříměsíčního cíleně sestaveného kompenzačního programu na 

funkci pohybového systému u hráčů 2. ligy v České republice.  
Metody: Teoretická část bakalářské práce byla zpracována formou literární 

rešerše. Pro praktickou část byl pak zvolen kvantitativní výzkum formou experimentu, ve kterém byly použity PRE a POST testy, 

konkrétně pak testy fázických a posturálních svalů a testy 

pohyblivosti páteře. Testy byly na začátku i na konci výzkumu 

totožné. Byl také sestaven soubor kompenzačních cvičení, který 

byl následně aplikován.  
Výsledky:   Výzkumem se potvrdilo, že vzniklé svalové dysbalance  

a posturální odchylky se dají korigovat a zmírnit pomocí intervence 

v podobě vhodných kompenzačních cvičení. 
 
Klíčová slova:  svaly posturální, svaly fázické, funkční svalové testy, testování 

pohyblivosti páteře, kompenzační cvičení 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 
Title: Postural deviations and muscular dysbalance within ice hockey players in the 2nd ice hockey league of the Czech Republic 
 
Objectives:  The main objective of the thesis is to evaluate the effect of a regular three-month targeted compensatory program on the function of the locomotive system among the second league players in the Czech Republic by testing phasic and postural muscles and spinal mobility tests.  
 
Methods:  The empirical part was processed in quantitative research in the 

form of an experiment in which PRE and POST tests of phasic and postural muscles and tests of spinal mobility were used. The tests were identical at the beginning and at the end of the research. A set of compensation exercises was also set up. 
 
Results: It has been discovered that the resulting muscular dysbalances and 

postural deviations can be corrected or eventually eliminated by means of a three-month intervention in the form of appropriate compensatory exercises. 
 
Key words:  postural muscles, phasic muscles, functional muscle tests, spine 

mobility tests, compensatory exercise 
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1  Úvod  
Lední hokej je sport, při kterém hráči setrvávají ve specifickém postoji a jsou od 

nich vyžadovány také specifické dovednosti. Výsledkem těchto atributů, vyskytujících se 

konkrétně pouze v ledním hokeji, mohou být, a často také jsou, různé svalové dysbalance 

a posturální odchylky.  
Tato práce se zabývá uvedenými problémy, získanými vlivem dlouhodobého 

jednostranného zatěžování způsobeného pravidelným tréninkovým a zápasovým rytmem, 
velmi konkrétně. Je zaměřena na hráče ledního hokeje hrající na postu obránce a útočníka 
ve 2. hokejové lize ČR, a to v jednom z pražských klubů, v sezóně 2017/2018 nováčka 

v uvedené soutěži.  
V rámci výzkumu bylo třeba se zaměřit na kompenzační program, v němž by měl 

být kladen důraz zejména na hyperlordotické držení v oblasti bederní páteře, které je 
velmi častým důsledkem výše uvedeného zatěžování.  

Důležitým a specifickým aspektem tohoto problému se také jeví skutečnost, že 

hráči ledního hokeje již od kategorie staršího dorostu přecházejí k posilování nejen vahou 
vlastního těla. Včasné zařazení kompenzačních cvičení do tréninkového procesu 

hokejistů je nejlepší prevencí funkčních poruch pohybového aparátu vlivem jednostranné 

hokejové zátěže. Proto je velmi důležité pravidelné opakování kompenzačních cvičení 
a  je vhodné sestavit soubor těchto cviků, který by bylo možné cyklicky zařazovat do 
tréninkového procesu v režimu uvolnění - protažení - posílení. Zařazení kompenzačních 

cvičení je aktuální z důvodu, že hráčům s uvedenými potížemi hrajícími třetí nejvyšší 

soutěž v České republice nebyla dosud věnována v tomto směru téměř žádná pozornost.  
Druhou hokejovou ligu hrálo v České republice v sezóně 2017/2018 28 týmů, což 

je na postech obránců a útočníků zhruba 560 hráčů. Hráči většinou při hraní hokeje ještě 

studují nebo pracují a kompenzaci a regeneraci se tak mohou věnovat pouze individuálně 

ve svém volném čase, neboť v klubech 2. hokejové ligy většinou nejsou k uvedenému 

vytvořeny dostatečné podmínky. Uvedení hráči trpí zejména bolestmi bederní páteře, 

hyperlordotickým držením bederní páteře, mají oslabené mezilopatkové a přímé břišní 

svaly a zkrácené hamstringy. U některých hráčů je i pouhou aspekcí vidět rotace a úklon 

trupu podle levého nebo pravého držení hole. 
Cílem práce byl proto podrobný popis svalových dysbalancí a vzniklých 

posturálních vad pohybového systému hráčů ledního hokeje. Následovalo zjištění 
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nejčastějších a konkrétních z výše uvedených problémů u výzkumného vzorku probandů, 

a to pomocí testování fázických a posturálních svalů a testování pohyblivosti páteře. Po 
těchto vyšetřeních a po třech měsících pravidelného kompenzačního cvičení, jehož 

soubor byl pro tento výzkum speciálně sestaven, bylo nutno srovnat výsledky vstupních 

testů s výstupními, a tím zodpovědět výzkumné otázky. 
Teoretická část bakalářské práce byla zpracována formou literární rešerše. Pro 

praktickou část byl pak zvolen kvantitativní výzkum formou experimentu, ve kterém byly 

použity PRE a POST testy. Testy byly na začátku i na konci výzkumu totožné.  
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2  Lední hokej 
2.1  Historie ledního hokeje 

Hokej vznikl koncem 19. století v Kanadě. Pravidla byla vytvořena v Montrealu 
v roce 1878, ale hokej se brzy rozšířil i do Evropy (hlavně severní a střední) a později 

částečně i do Asie. První záznam o hokejovém utkání konaném na známém místě a ve 

známý čas, se zaznamenaným výsledkem mezi dvěma týmy se uskutečnilo 3. března 1875 

v Montrealu na Victoria Skating Rink (Gut, Pacina, 1986). 
Stránský (1994) dodává, že o počátcích hry zvané lední hokej byla popsána nejedna 

řádka, ale připomíná, že 3. března 1875 sehráli studenti Mc Gill University z Montrealu 
v hale Victoria Skating Rink pravděpodobně první zápas nového sportu. Zpočátku se 

jednalo o zábavu ryze amatérskou, ale posléze se stávala z hokejové podívané stále více 

prestižní záležitost. 
2.2  Charakteristika ledního hokeje 

Lední hokej je kolektivní sportovní hra, při které hráči, pohybující se na bruslích na 

ledě, usilují holí vstřelit kotouč do soupeřovy branky. Hrají dvě družstva o šesti hráčích 

podle platných pravidel (brankář, dva obránci, tři útočníci). Herní prostor je vymezen 

rozměry hřiště ohraničeného hrazením. Hráči se střídají v celkovém počtu 20–22 včetně 

brankářů. Doba utkání je dána třemi třetinami po dvaceti minutách čistého času. Vítězí 

družstvo, které vstřelí více branek (Gut, Pacina, 1986). 
Perič (2002) dodává, že lední hokej je charakteristický velkým množstvím 

neobvyklých činností. Žádný jiný sport nemá tak nezvyklou souhru pohybů, jakými jsou 
bruslení a ovládání kotouče prostřednictvím hokejové hole, a to vše v atmosféře 

neustálého a velice tvrdého fyzického kontaktu mezi soupeři. K tomu je třeba přičíst váhu 

a tvar chráničů, které chrání hráče před údery kotouče i soupeře. Musíme si tedy 

uvědomit, že jen základní zvládnutí pohybu na ledě s holí vyžaduje docela dlouhou dobu 
učení a tréninku. 

Keskitalo (2011) doplňuje, že lední hokej je intenzivní, intervalový typ kontaktního 

sportu, který se vyznačuje rychlým výbušným bruslením, rychlými a náhlými změnami 

směru a fyzickým kontaktem. Jedná se o týmový sport vyžadující aerobní a anaerobní 

kondici, rychlost, agilitu, reakční schopnosti, rovnováhu, svalovou sílu, vytrvalost, sílu 

celého těla, rotační sílu a dynamickou flexibilitu. 
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2.3  Trénink ledního hokeje  
Bukač (2005) chápe z teoretického hlediska sportovní trénink jako přístup 

k objasňování rozvoje výkonnosti zabývající se problémy s tréninkem spojenými. 
Neobvyklostí kondiční přípravy v ledním hokeji je její specifičnost ve smyslu kondiční 

přípravy na ledě a mimo ledovou plochu. Zde se konkrétně setkáváme se zvláštností 
pohybového zatěžování ve sportovním tréninku hokejistů. V kondičním tréninku mimo 

led je cílený důraz kladen na nárůst síly, dynamičnosti a silové obratnosti. Míra projekce 

účinku do závodní fáze sezóny je podmíněna kvalitou tréninku a věkovou odlišností. 

Objem silového tréninku by měl dodržovat proporci dolních a horních končetin v poměru 
60 %:40 %.  

Stěžejním poznatkem ranějších výzkumů se jeví fakt, že pohybové činnosti 

a stereotypy použité ve sportovním tréninku by měly být specifické a napodobovat 

pohybovým vzorcem, rychlostí, typem a velikostí svalové kontrakce konečnou sportovní 

disciplínu, neboť nespecifický i jiný další trénink bude s velmi vysokou pravděpodobností 

neúčinný, či dokonce kontraproduktivní (Dovalil a kol., 2002). 
Bukač (2005) také mluví o tom, že metodologicky zformovaná teorie tréninku spíše 

změnila směr a orientaci. Příčiny, následky i možnosti ovlivňování a růstu výkonnosti 

jsou dnes hledány zejména v tkáňových změnách. Vyzdvihuje se vzájemná příčinnost 

a kontext všech působících proměnných, které nějakým způsobem na zátěž reagují. 
2.3.1  Trénink dětí 

V ledním hokeji začíná systematický trénink poměrně brzy a je od počátku náročný. 
V období kolem 6. roku věku začíná dítě nastupovat do koloběhu jménem trénink. Tento 
věk je velice výhodný z mnoha ohledů. Zejména psychický vývoj je už na potřebné 

úrovni, a tak kromě školních aktivit dítě poznává i další významnou oblast. Z hlediska 
náročnosti je ale obzvláště nutné vzít v úvahu intenzitu a pravidelnost tréninku v mladším 

i starším školním věku a je třeba připočítat také hokejové kempy a individuální hodiny 

tréninku navíc, délku sezóny na ledě i suchou přípravu (Perič, 2002). 
Bukač (2013) upozorňuje, že u dětí do 14−15 let by měl být hlavním obsahem 

tréninku kondice trénink rychlého a výbušného pohybu vycházejícího z komfortního 

vnitřního prostředí. Cílem tohoto tréninku je zvyšování odolnosti svalů proti únavě. Podle 

Bukače je však dnes často chybou požadavek tréninku vycházející víceméně 

z diskomfortního prostředí. 
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Perič (2002) k tomu uvádí, že je nutné respektovat výrazné diference mezi dětmi 

a dospělými a z tohoto důvodu přistupovat k tréninku rozdílně a citlivě. Pravidelný 

trénink, který začíná v brzkém věku, vliv jiného a nového typu pohybu, relativně 

jednostranné zatížení a nemalá váha výstroje, to vše klade značné nároky na pohybový 

aparát ještě nevyzrálého jedince. Pokud však trenér s těmito aspekty pracuje a počítá 

a umí předejít případným pozdějším zdravotním problémům, není třeba mít obavy 

z budoucích negativních tréninkových vlivů. Perič dále dodává, že do tréninku dětí je 

vhodné zařadit také cvičení na správné držení těla a kompenzaci svalové dysbalance. 
 
2.3.2  Trénink dorosteneckých a juniorských kategorií  

V dorostenecké a juniorské kategorii jsou na hráče kladeny již vyšší kondiční 

i tréninkové nároky, proto by se měla intenzivněji zařazovat vhodná kompenzační 

cvičení, aby nedocházelo k závažnějšímu poškozování pohybového systému (Pavliš, 

2003).  
Bukač (2005) poznamenává, že v tréninku mládeže jsou také velmi důležitá 

podpůrná a zpevňovací cvičení, která by měla být orientována na rozvoj silové obratnosti, 

balanční kontroly, odrazové přípravy, pohyblivosti a dynamičnosti. 
Bukač (2013) dále dodává, že trénink síly by měl být samozřejmým zájmem hráče. 

Cílený trénink síly zaměřený na zvýšení objemu výkonného svalstva nabývá na významu 

až ve věku od 18 let, tedy v období, kdy dovednosti jsou téměř stabilizovány a herní 

zkušenosti jsou již pokročilé. 
 

2.3.3  Trénink mužů ve 2. hokejové lize České republiky 
 

Trénink mužů v nejvyšších soutěžích se skládá z kondiční přípravy na ledě i mimo 

led. Rozdíl intenzity tréninků záleží na tom, zda je soutěž profesionální, či nikoliv. 2. liga 
ČR patří do kategorie výkonnostního sportu Českého svazu ledního hokeje a je třetí 

nejvyšší soutěží v České republice. Ve druhé hokejové lize většina hráčů trénuje čtyřikrát 
týdně a absolvuje jeden až dva zápasy v kalendářním týdnu. V sezóně v této soutěži hráč 

absolvuje okolo 40 soutěžních utkání v základní části, pak následuje předkolo play-off 
a dále samotné play-off (ČSLH, 2017).  
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2.4  Hráči v poli  
V ledním hokeji se hráči v poli dělí na útočníky a obránce. Útočníci pak na 

středního útočníka a pravé a levé křídlo. Obránci většinou na levého a pravého. Jsou hráči, 

kteří jsou schopni hrát na postu útočníka kdekoliv. Pro taktiku hry lze také využít držení 

hole, které je u hráčů buď levé, nebo pravé. To znamená, že při hokejovém postoji drží 

hokejku ve spodní části pravou nebo levou rukou a čepel hole mají vpravo nebo vlevo od 
osy těla (Pavliš, 2003). 

Gut a Pacina (1986) říkají, že hráči v ledním hokeji jsou jedinci schopní snášet 

velké psychické i fyzické zatížení, že se jedná o osobnosti s určitými vlastnostmi, 

schopnostmi, zájmy a postoji, které uplatňují v konkrétních podmínkách života mužstva 

– v utkání, v tréninku i v soukromí.  
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3  Svalové dysbalance a posturální odchylky  
3.1  Nejčastější svalové dysbalance  

K otázce svalových dysbalancí uvádí Lewit (1990), že jde o utlumení převážně 

fázických a u hyperaktivity převážně posturálních svalů a narušuje se tak správně 

koordinovaná motorika. To platí zvláště pro svaly, které jsou v poměru agonistů 

a antagonistů, jak k tomu ve skutečnosti bývá, protože hyperaktivní svalová skupina pak 

ovlivňuje antagonistu se sklonem k útlumu. Potom hyperaktivní bederní vzpřimovač 

trupu tlumí chabé břišní svaly a tuhé ohýbače v kyčli chabé hýžďové svaly.  
Později Lewit (2003) udává, že zpočátku se jedná o poruchu svalové souhry, která 

ovlivňuje především držení postiženého segmentu. Agonista (sval vykonávající pohyb 

v určitém směru - hlavní vykonavatel pohybu) a antagonista (sval vykonávající opačný 

pohyb než agonista) jsou v nerovnováze. Může dojít k tomu, že jeden je zkrácený a druhý 

ochablý. Ve zkráceném svalu je stálé napětí, tento sval je užíván jako pracující. Někdy 

tento sval supluje i pohyb jiné svalové skupiny. Postupně dochází k nerovnoměrnému 

zatížení kloubu a kloubních struktur. To způsobuje poruchy funkce hybného systému, 

přestavbu kostních tkání až degenerativní změny.  
Bursová (2005) doplňuje, že lidský organismus je složitě uspořádaný systém, kde 

jsou jednotlivé podsystémy vzájemně, hierarchicky a účelově uspořádány, tvoří 

nekonečná množství vazeb mezi sebou a tím určují vlastnosti celku. Organismus je 

schopen se přizpůsobovat fyziologickým podnětům z vnějšího prostředí. Činnost 

pohybového aparátu na rozdíl od většiny ostatních systémů organismu je řízena CNS. 
Důsledkem toho je možnost přizpůsobení se organismu i na nefyziologické podněty 

(například dlouhodobá nesprávná poloha těla, nadměrná zátěž a nepřiměřený pohyb) tím, 

že vznikají náhradní nefyziologické mechanismy. Podle doby působení se může tento 

nefyziologický stav zafixovat a dochází tak ke vzniku zpočátku funkční a později 

strukturální poruchy hybného systému. Navíc je třeba brát v úvahu to, že kosterní svaly 

pracují i při jednoduchých pohybech ve svalových smyčkách a funkčních řetězcích. 

Vznik nerovnováhy v jakémkoliv segmentu pohybového aparátu tak může ovlivnit 
rovnováhu celého aparátu. Například porušená funkce periferie nohy může ovlivňovat 
postavení a funkci krčních obratlů (Bursová, 2005). 

Rychlíková (2016) se zabývá otázkou vlivu nesprávných pohybových stereotypů 

na vznik vertebrogenních poruch a říká, že teoreticky by mělo být možné u každého 

člověka vypracovat optimální pohybový stereotyp. V praxi ovšem vidíme, že to není tak 
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jednoduché a často to není možné. Velmi často vzniká nerovnováha mezi posturálním 

a facilitačním svalovým systémem. Z dlouhodobého vývoje vertebrogenních poruch jsou 

důležité dva faktory: 
 - rozvoj nerovnováhy mezi oběma systémy 
 - špatné vypracování pohybových stereotypů a jejich nevhodná stavba. 

Jsou dvě oblasti, kde je tato rovnováha porušena nejdříve. Jedná se o oblast pánve 

a horní poloviny těla. V oblasti pánve vzniká svalová dysbalance, kterou nazýváme 

dolním zkříženým syndromem. Jsou zde zkráceny flexory kyčle, zejména m. iliopsoas 
a m. tensor fasciae latae. Další skupinou reagujících svalů, jsou mm. erectores trunci, 
zejména v lumbální oblasti, které jsou zkráceny. Na druhé straně vzniká oslabení 

gluteálních svalů, jejichž oslabení má velmi závažné důsledky pro celkové dobré držení 

těla. Další změnou je ochabnutí svalů břišních. Popsaná porucha se nazývá zkříženým 

syndromem proto, že spojíme-li oslabené a zkrácené svaly, vznikne jakýsi kříž.  
Naopak horní zkřížený syndrom vzniká v oblasti horní poloviny těla. Svalové 

zkrácení je především u horní části m. trapezius, m. levator scapulae, m. 
sternocleidomastoideus a m. pectoralis major. Oslabené jsou hluboké šíjové svaly a dolní 

fixátory lopatek. Je zřejmé, že to významně ovlivňuje nejen krční páteř, ale také pletenec 

ramenní. Podle našich zkušeností rozdělení svalových dysbalancí na horní a dolní 

zkřížený syndrom není v klinické praxi tak jednoznačné. Svalové poruchy se vzájemně 

prolínají, dodává Rychlíková (2016).  
3.2  Nejčastější posturální odchylky 

Posturu chápe Kolář (2012) jako aktivní držení pohybových segmentů těla proti 

působení zevních sil, ze kterých má v běžném životě největší význam tíhová síla. Postura 

však není pouze synonymem vzpřímeného stoje na dvou končetinách nebo sedu, jak je 

nejčastěji prezentováno, ale je součástí jakékoli polohy a především každého pohybu. 

Postura je základní podmínkou pohybu a nikoli naopak. Při pohledu na posturální funkce 

rozlišujeme: 
- posturální stabilitu 
- posturální stabilizaci 
- posturální reaktibilitu (Kolář a. kol., 2012).  
Individuálně optimální držení těla je podle Bursové (2005) jedním ze základních 

předpokladů správného zapojování příslušných svalových skupin v průběhu pohybu 



 

17 
 

a efektivního provádění jednotlivých kompenzačních cvičení. Kromě uvedeného však 

umožňuje optimální funkci všech vnitřních orgánů, tedy i orgánů zajišťujících 

neurohumorální řízení pohybové činnosti a také její požadované energetické krytí. Tím 

výrazně ovlivňuje i úroveň každého sportovního výkonu.  
Vzpřímený stoj je podle Bursové (2005) výsledkem naší individuální posturální 

funkce, která zajišťuje zaujímání a udržování vzpřímené labilní polohy těla vůči 

podmínkám měnícím se v gravitačním poli a umožňuje tak specifický lidský pohyb. 

Fixovaná poloha před zahájením pohybu, v průběhu pohybu a po jeho ukončení vždy 

významně určuje velikost měřitelné složky výsledného pohybu.  
Kolář (2009) upřesňuje, že vzpřímené postavení, které si každý jedinec musí po 

narození osvojovat, je výsledkem složitých reflexních dějů, které programují v centrální 

nervové soustavě na základě vrozených, geneticky daných pohybových vzorců. 
Bursová (2005) dále uvádí, že podmínkou tohoto spontánního děje je pohybová 

stimulace, která zajišťuje upevňování reflexních vazeb. Výsledkem je určitý vzorec 

posturální funkce – individuální posturální stereotyp vzpřímeného držení těla. Uvědoměle 

správné držení těla je výsledkem působení nepodmíněných a kladně podmíněných 

reflexů. Kvalita držení těla je ovlivněna celou řadou faktorů a je obrazem vnějšího 

a vnitřního prostředí jedince, odpovídá jeho tělesným a duševním vlastnostem, 

momentálnímu stavu psychických procesů, tělesné stavbě a stavu svalstva. Není to rys 

trvalý, mění se s vývojem jedince a jeho životních podmínek. Jedná se o dynamicky 

probíhající aktivní proces, který je umožněn složitou souhrou zejména posturálních svalů. 

Koordinační funkce nervové soustavy, která řídí, kontroluje a reguluje činnost těchto 

svalových skupin, probíhá v podvědomí, a proto korekce a případná trvalá přestavba této 

funkce je velice obtížná. Z tohoto důvodu je daleko výhodnější věnovat zvýšenou 

pozornost správnému formování držení těla již od nejútlejšího dětského věku. 
Mezi posturální odchylky patří vrozené a vývojové vady páteře a onemocnění k nim 

přidružená, degenerativní a zánětlivá onemocnění páteře. Dále k nim řadíme vadné držení 

těla způsobené svalovou nerovnováhou v důsledku nedostatku pohybu. Mezi vrozené 

a vývojové vady patří onemocnění vzniklá již během fetálního vývoje jedince 

a onemocnění rozvíjející se během jeho růstu. Jsou charakterizována vznikem deformit 

na páteři, a to zpravidla porušením páteřní křivky, které však může být způsobeno i jinými 

příčinami, sekundárně (Janíček a kol., 2001).  
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Ve starší publikaci rozlišuje Křivánek (1972) posturální poruchy v rovině sagitální 

a frontální. Mezi poruchy řadí hyperkyfózy (M. Scheuerman, M. Bechtěrev), 
hyperlordózy, plochá záda (vymizení fyziologického zakřivení), inverzní zakřivení páteře 

(opačné), skoliotické držení těla (často vyvolané jednostranným a statickým zatížením 

páteře), poruchy v pánevní oblasti, poruchy v oblasti kyčlí a dolních končetin: 
a) skoliotické držení těla  
b)  hyperkyfotické držení těla 
c) hyperlordotické držení těla 
d) plochá záda 
e) nutace (zkřížení) pánve  
Salabová a kol. (2017) definují funkční poruchy v pohybové soustavě jako poruchy 

funkce kloubů, svalů, nervů, měkkých tkání, orgánů, orgánových soustav a celého 

organizmu. Funkční porucha je projevem chybné řídící funkce. Jedná se například 

o omezení hybnosti kloubu, zvýšení či snížení napětí svalu, poruchy hybného stereotypu 

a podobně. Axiální systém se skládá z řady stavebních komponent, které mají nosnou, 

protektivní a hybnou funkci. Systém tvoří: 
- osový skelet (páteř) 
- spoje na páteři 
- svaly pohybující a stabilizující osový skelet, kosterní základ hrudníku i jeho 

spoje, dýchací svaly a svaly pánevního dna. 
Pohybový segment páteře je základní funkční jednotkou páteře. Páteř je složena 

z 24 pohybových segmentů. První segment je mezi prvním a druhým krčním obratlem, 

poslední je mezi pátým bederním a prvním křížovým obratlem. Uvedený počet segmentů 

platí pro asi 95 % páteří dospělých osob, které se skládají ze 7 krčních, 12 hrudních a 5 

bederních obratlů, 5 obratlů křížových druhotně splývajících v kost křížovou a 4 až 5 

obratlů kostrčních srůstajících v kost kostrční. Salabová a kol. (2017) popisují zakřivení 

páteře takto: 
- v sagitální rovině pozorujeme lordózu v oblasti krční a bederní páteře a kyfózu 

v oblasti hrudní páteře 
- ve frontální rovině je fyziologické minimální zakřivení ve smyslu skoliózy, 

větší zakřivení znamená patologii. 
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3.2.1  Hyperlordotické držení bederní páteře 
Jedná se o nefyziologické zakřivení bederní páteře a její zvětšené prohnutí na 

základě nevyváženosti svalového tahu v oblasti pánve. Tato deformace páteře souvisí se 

svalovou dysbalancí dolního zkříženého syndromu, které je charakteristické ochablými 

břišními a hýžďovými svaly a zkrácenými bederními vzpřimovači a flexory kyčelního 

kloubu. Hyperlordotické držení je charakteristické anterverzí pánve a je častou příčinou 

vertebrogenních potíží. Častěji se vyskytuje u dětí a žen, než u mužů (Tichý, 2000).  
Podle Koláře a kol. (2012) jsou nejčastější příčinou bederní hyperlordózy poruchy 

kyčelních kloubů spojené s flekční kontrakturou v tomto kloubu. Pánev je v anteverzním 

postavení. Při hodnocení sklonu pánve se řídíme především úhlem inklinace sakra. 

Rehabilitační léčba podle Koláře tedy nespočívá v posilování břišních svalů, jak se často 
doporučuje, ale v nácviku koaktivace bránice, břišních svalů a svalů pánevního dna. Tato 

svalová souhra potom zajistí, přes změnu nitrobřišního tlaku, přední stabilitu páteře a má 

korekční vliv na hyperlordotické postavení páteře. Při zkrácených flexorech kyčelního 

kloubu provádíme jejich protahování (Kolář a kol., 2012).  
Podle Levitové a Hoškové (2015) bederní páteř patří obecně mezi nejzatěžovanější 

části páteře, jelikož nese celou váhu horní poloviny těla, kterou přenáší na obě dolní 

končetiny. Bolesti v oblasti bederní páteře jsou vzhledem k modernímu stylu života 

častým problémem. Bederní páteř (Lp) je tvořena pěti bederními obratli. Největší její 

pohyblivost je v úseku jejího spojení s kostí křížovou. Tento lumbosakrální přechod vede 

k trvalému napětí vazů a k přetížení skupin svalů v této oblasti. Levitová a Hošková 

charakterizují funkční poruchu bederní a dolní hrudní páteře v několika bodech: 
- dolní zkřížený syndrom (přetížení následkem chybného držení těla, například 

hyperlordotické držení Lp) 
- přetížení svalů a vazů při těžké manuální práci 
- nevhodné pohybové stereotypy při aktivitách denního života 
- funkční blokáda Lp nejčastěji po zvednutí břemene z předklonu do rotace trupu 
- zvýšené napětí svalů na zadní straně stehen a ohybačů kyčelního kloubu 
- nedostatek pohybu spojený s nadváhou či obezitou hypermobilita. 
Dolní zkřížený syndrom je projev typické svalové nerovnováhy v oblasti dolní části trupu, 

bederní páteře a pánve, jež úzce souvisí i s dolními končetinami. Některé svaly jsou 

zkrácené, jiné ochablé, a to má za následek chybné držení těla. 
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Pro přehlednost uvádím svalové dysbalance charakterizující dolní zkřížený syndrom 
a které vedou k: 
- anteverznímu postavení pánve 
- hyperlordotickému držení Lp 
- flekčnímu postavení v kyčelních kloubech 
- chybnému přebudování stereotypu kroku 
- změně pohybového stereotypu flexe trupu 
- posunutí těžiště těla vpřed 
- bolestem v důsledku přetížení lumbosakrálního segmentu (Levitová, Hošková, 

2015). 
3.2.2  Hyperkyfotické držení hrudní páteře 

Hyperkyfotické držení je deformita, která je výsledkem nerovnováhy mezi 

posturálními a tedy zkracujícími se prsními svaly a ochabujícími mezilopatkovými svaly. 

Nejnápadnější u jedince s hyperkyfotickým držením hrudní páteře jsou kulatá záda. Prsní 

svaly současně táhnou dopředu ramena, takže se nedají při pokusu o rovný stoj zatlačit 

dozadu (Tichý, 2000).  
Hyperkyfotické držení těla je dle Koláře a kol. (2012) zakřivení páteře konvexitou, 

dorzálně přesahující fyziologické rozmezí. Podle etiologie vzniku se dělí na: 
1. morbus Scheuermann (juvenilní kyfóza) 
2. kongenitální 
3. posturální 
4. sekundární. 
Levitová, Hošková (2015) řadí mezi příčiny obtíží s krční páteří ve smyslu funkční 

poruchy mimo jiné i horní zkřížený syndrom. Horní zkřížený syndrom je projevem 

typické svalové nerovnováhy v oblasti hlavy, krční páteře, horní části trupu  
a ramenního pletence. Některé svaly jsou více zkrácené, jiné více ochablé, což má za 

následek chybné držení těla. Svalové dysbalance, které charakterizují horní zkřížený 

syndrom, vedou k: 
- předsunutému držení hlavy s přetížením cervikokraniálního přechodu 
- hyperlordotické držení Cp s přetížením cervikotorakálního přechodu 
- nevhodnému stereotypu flexe krční páteře 
- hyperkyfotické držení Thp 
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- elevaci a protrakci (přetížení horních fixátorů lopatek a zkrácení prsních svalů) 
- abdukci lopatek 
- nerovnováze horních fixátorů lopatek vůči dolním fixátorům lopatek 
- změně pohybového stereotypu ramenního kloubu  
- cervikobrachiálnímu syndromu 
- bolestem následkem přetížení cervikokraniálního a cervikotorakálního přechodu. 
3.3  Svalové dysbalance a posturální odchylky hráčů ledního hokeje 

Autoři se svalovými dysbalancemi a posturálními vadami sportovců zabývají, 

například Martínková (2013) uvádí, že vadné držení těla představuje tzv. funkční 

poruchu, spojenou se svalovými dysbalancemi, ke které přispívá mimo jiné i jednostranná 

sportovní zátěž bez strečinku a kompenzačních cvičení. Některé svaly jsou zkrácené, 

některé oslabené. K tomu nejčastěji vidíme horní a dolní zkřížený syndrom. Svalové 

dysbalance a posturální odchylky přímo u hokejistů popisuje také velká řada autorů. 
U hokejistů problém obecně popisuje Bukač (2005). Hovoří o tom, že pro lední 

hokej je typické zejména nerovnoměrné zatěžování pohybového aparátu a následné 

svalové dysbalance a poruchy držení těla. Následkem čehož pak bývají bolesti v bedrech. 

Jako prevence se také využívá kompenzačních cvičení, protahování a posilování svalů 

zajišťujících správné držení těla. Bukač také tvrdí, že herní činnost zatěžuje skelet 

a kosterní svalstvo jednostranně. Výsledkem uvedeného jednostranného zatěžování jsou 

svalové a posturální dysbalance. Nezřídka tak dochází ke zdravotním problémům 

a pohybovým omezením. Kritickými místy jsou oblasti třísel, pánevního dna a bederní 

páteře. Pánev slouží jako projektivní ústrojí segmentální hybnosti. Je místem mnoha 

počátků a úponů svalů podílejících se zejména na bruslení a dovednostních úkonech 

v ledním hokeji. 
Tóth (2010) dodává, že ohebnost je významná pro pohyblivost a rozsah pohybu. 

Pohyblivost v kloubech a pružnost svalů mají vliv na výkon hokejisty. Pohyblivost 
v bederní oblasti přímo ovlivňuje délku bruslařského kroku. Hráči s větším pohybovým 

rozsahem mají lepší předpoklady pro zvládnutí techniky, pro ekonomičtější bruslení, 

zlepšuje se jejich předpoklad pro rychlost. Snížená pohyblivost a zkrácené svaly 

znamenají i větší pravděpodobnost zranění. 
Lední hokej klade nemalé nároky na kondiční připravenost hráčů. Přípravné období 

tedy tvoří důležitou součást sezony a kondiční příprava a zejména její silová složka, je 
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proto zastoupena ve velkém procentu. Důraz se klade především na posílení velkých 

svalových skupin, které vyřazují z aktivity malé svalové skupiny, čímž se vlastně vytvoří 

bludný kruh, který může mít až fatální vliv na svalový aparát hráče. Následkem může být 

jak doživotní zdravotní poškození (špatné držení těla, bolesti zad, problémy v oblasti 

bederní páteře aj.), tak zejména snížení výkonnosti (Pešán a kol., 2015). 
Podle Korbeláře (Kolektiv autorů, 1997) jsou častým steskem hokejistů bolesti 

v bederní krajině. Jsou vyvolány hypertrofií hýžďových svalů s následným prohnutím 

bederní páteře nebo i tím, že hokejisté zachovávají po většinu zápasu určitou polohu a do 

pohybu vkládají značnou sílu, což vede k enormnímu lokálnímu zatížení. 
De Lorenzo (2013) říká, že lední hokej je rychlá, agresivní hra, která spojuje 

specifické dovednosti a fyziologické atributy. Tyto fyzické požadavky činí hokejisty 

náchylné k určitým posturálním a strukturálním změnám, které mohou vést často 
k následnému zranění. Na jedné straně je intenzita hry pro tyto hráče skvělou cestou 

k pohybu a obvykle vede k silnému sportovci. Naopak, bruslení a vysoká síla potřebná 

pro správnou techniku a rychlost přináší několik rizikových faktorů. Dobrou zprávou je, 

že tyto rizikové faktory jsou upravitelné. Za prvé, pozice potřebná pro bruslení je velmi 

podobná pozici jakéhokoli atletického postavení ve sportu. Problémem však je, že 

požadavky ledního hokeje vyžadují, aby hokejisté udržovali tuto pozici po delší dobu, 

a aby to bylo ještě horší, jakmile hráč vystřídá, odpočívá na lavici v podobné pozici. 

Takže po dobu přibližně 60−180 minut jsou hokejisté v tomto ohnutém postavení, 

s předsunutou hlavou, mají ohnutá ramena. To je velmi podobné pozici sedícího u stolu. 

Pro popis výsledného držení těla bylo vytvořeno několik termínů, ale dva populární 

termíny jsou horní zkřížený syndrom a dolní zkřížený syndrom Horní zkřížený syndrom 

se projevuje jako zvýšená hrudní kyfóza, zaoblená ramena a předkloněná hlava a dolní 

zkřížený syndrom jako přední pánvový náklon a zvýšené lumbální lordotické držení. 
Zatímco někteří podporují myšlenku, že tyto postoje budou mít za následek bolesti, 

výzkum zůstává kontroverzní. Na druhou stranu důkazy říkají, že tyto postoje doprovázejí 

specifickou svalovou nerovnováhu, což může způsobit bolesti kvůli nesprávné kvalitě 

pohybu (De Lorenzo, 2013). 
3.3.1  Charakteristika hokejového postoje a základních hybných stereotypů  

Na každém pohybovém projevu se podílí celá řada svalových skupin, která 

v konkrétním pohybu vytváří určitý funkční celek. Při správně provedeném pohybu se 
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v odpovídajícím časovém sledu zapojují svalové skupiny, které se na pohybu mají 

mechanicky podílet. Naopak při nesprávně provedeném pohybu a v průběhu 

neopravovaného cvičení se mohou zapojovat i svalové skupiny, které k vykonávanému 

pohybu nemají žádný vztah. Výsledkem je nejen nedokonalý neekonomicky prováděný 

pohyb, ale také i nižší výkon. I ty nejsložitější sportovní výkony jsou kombinace 

nejjednodušších pohybů. Tyto pohyby jsou označované jako základní hybné stereotypy. 

Řízení zapojování jednotlivých svalových skupin do těchto pohybů je podkorové, a tím 

automatické a do jisté míry nepřeučitelné. Kvalita základních hybných stereotypů 

a stupeň jejich fixace závisí na řadě faktorů. Nejdůležitější z nich jsou vlastnosti CNS 
a další fyziologické předpoklady, které jsou vnějším prostředím neovlivnitelné. Jsou 

individuálně odlišné a tvoří součást sportovního talentu (Bursová, 2005). 
Ve starší literatuře Lewit (1990) uvádí, že porucha pohybových stereotypů je asi 

nejdůležitější příčina funkčních blokád. Terapií volby je pak podle Lewita léčebný 

tělocvik. Léčebný tělocvik je ovšem doporučován všeobecně u bolestivých 

vertebrogenních poruch. Bývá ale nejasné, co kdo tímto označením míní, proč, jak a kdy 

má nemocný cvičit, neboť zde nemáme co činit s parézami ani s jinou jasně definovanou 

poruchou motoriky nebo deformitou s výjimkou blokády, kde můžeme nemocné naučit 

automobilizačním technikám. Podle Lewita vděčíme Jandovi za to, že tuto otázku 

objasnil. Hlavním předmětem léčebného tělocviku u funkčních poruch pohybové 

soustavy je korekce chybných pohybových vzorců nebo stereotypů. Jde o poruchy 

svalové koordinace následkem poruchy centrálního řízení. Problematická je však otázka 

hranice normy, protože pohybové stereotypy jsou do značné míry individuální, 

charakteristické pro každého jedince, jenž si je vytváří během ontogeneze jako řetěz 

podmíněných a nepodmíněných reflexů. Podobně jako v jiných případech musíme 

vycházet z abnormality, to znamená z poruchy funkce. I laik pozná neobratný výkon, 

který je obvykle i neekonomický. Proto i laik často bývá schopen účinně korigovat to, co 

vidí. Například sportovní trenér běžně koriguje pohyby sportovců (Lewit 1990). 
Pavliš (2003) rozeznává při hokejovém bruslení dvě základní části pohybu. Jedná 

se o bruslařský postoj a bruslařský odraz. Bruslařský postoj je poloha těla, ve které hráč 

bruslí. Tuto polohu víceméně zachovává ve všech fázích pohybu. Při zmíněném postoji 
jsou nohy ohnuty v kyčelním, kolenním i hlezenním kloubu. Při bruslení jsou zapojovány 

jak flexory, extenzory, abduktory a zevní rotátory kyčelního kloubu, tak i flexory 
a extenzory kolenního kloubu. 
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Bukač (2005) dodává, že bruslením značně namáhané hýžďové svaly vytvářejí 

výrazné vyklenutí. Bederní vzpřimovače a kyčelní ohybače v případě zkrácení pánev 

vysunují a naklánějí horní část vpřed. Současně deformují bederní páteř. 
Pavliš (2002) upozorňuje, že jednou z nejdůležitějších částí vedení kotouče je 

úchop hole. Podle postavení dolní ruky na holi rozeznáváme držení hole levostranné 

(dolní ruka je levá) nebo pravostranné (dolní ruka je pravá). Uvedené používání hokejové 

hole má také výrazný vliv na držení těla a pohybový systém hráče. Víme, že hráč nestráví 

v tomto specifickém postavení těla celý čas během zápasu či tréninku, ale většina nácviku 

herních činností s kotoučem probíhá v tomto typickém postavení. Díky výše popsané 

technice základní polohy hráče ledního hokeje, ve které tráví hráč většinu času na ledě, 

je zřejmé, že vliv tohoto postavení na držení těla a pohybový systém je velmi negativní. 

Proto by se právě z těchto důvodů měla důsledně zařazovat protahovací cvičení, která 

jsou kompenzačním faktorem po zátěži a hlavním a důležitým prostředkem regenerace.  
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4  Svaly posturální a fázické a hluboký stabilizační systém 
4.1  Svaly posturální a fázické 

Kosterní svalstvo se skládá z tisíců svalových vláken, které tvoří svazky svalových 
vláken (fascikul). Celý sval, každý svazek svalových vláken a každé svalové vlákno je 

obklopeno vláknitou pojivovou tkání (epimysium, perimysium a endomysium). 

Jednotlivá svalová vlákna jsou připojena k šlachám nebo aponeuróze prostřednictvím 

těžce zvlněného a protáhlého trvanlivého spojení svalů a šlach. Strukturálně každé 

svalové vlákno obsahuje menší funkční jednotky nazývané myofibrily. Tyto myofibrily 

leží paralelně s dlouhou osou vláken a obsahují myofilamy, které běží rovnoběžně 

s dlouhou osou myofibril. Myofilamy se skládají z proteinů, jako je titin, aktin a myosin. 

Titin dává myofibrilům svou vnitřní roztažnost a pružnost a způsobuje nejvyšší odolnost 

při pasivním protahování svalů. Lze předpokládat, že množství a kvalita titinu v daném 

svalu ovlivňuje jeho flexibilitu. Aktinové a myosinové filamenty tvoří funkční jednotku 

svalu a zajišťují v něm mechanismus svalového působení. Počet sérových sérií a množství 

titinů v myofibrilách určuje vzdálenost, o kterou se může sval zkrátit, délku, při které 

vytváří maximální sílu, a bod, kde dosáhne jeho elastického limitu Maximální celkové 

aktivní napětí je zjištěno přibližně 1,2 až 1,3násobkem klidové délky svalu. Je-li počáteční 

délka svalu krátká, aktinové a myosinové filamenty v každé sarkomeře se již překrývají, 

což omezuje maximální napětí, které může vyvinout sval. Uvedením vysokého napětí 

podél myofibrilu nebo křižovatky svalové šlachy lze zvýšit množství sérových sérií. 

Současně zvyšuje množství titinu. Svalová struktura se v průběhu času mění, protože se 
přizpůsobuje novým funkčním požadavkům. V praxi vzrůstá svalová délka a zvyšuje se 

jeho aktivní pohyb (Keskitalo, 2011). 
Svaly posturální a fázické jsou svaly, které výrazně ovlivňují držení těla (Tichý, 

2000). 
Podle Lewita (1990) svaly s tendencí k útlumu označil Janda jako převážně fázické, 

zatímco svaly s tendencí k  tuhosti a hyperaktivitě, jako převážně posturální. Lewit však 

tvrdil, že uvedená označení vyjadřují určité provizorium a jsou výrazem toho, že 

z fyziologického hlediska skutečná podstata rozdílu, který se klinicky tak nápadně 

projevuje, ještě není známa. Na místě je zdůraznit, že zmíněné rozdílné svalové skupiny 

neodpovídají typům svalových vláken, jak je rozlišuje moderní neurofyziologie, 

histologie a biochemie. Vyšetřování svalů podle jednoduchých zkoušek svalového testu 
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je ovšem pouze jedním krokem. Naše každodenní pohyby jsou stereotypy individuálně 

získané, které mají určitou míru plasticity, která umožňuje přecvičování. Cvičení však 

bývají unavující, a tato únava není v žádném poměru k energii, kterou si cvičené pohyby 

vyžadují. Nesmíme na to zapomenout při každém plánování léčebného tělocviku. 

Koncepce našich stereotypů je zásadně důležitá a může úplně změnit obvyklé představy 

například o agonistech a antagonistech. Totéž platí o břišních a zádových svalech 
a extenzorech a flexorech šíje. Při správně koordinovaném vzpřimování trupu 

z předklonu mají břišní svaly (flexory) rozhodující roli. Je proto absolutně nesprávné při 

léčebném tělocviku postupovat u takových svalů jednoduše podle výsledků svalového 

testu, bez přihlédnutí k jejich funkci v souvislosti s životně důležitým pohybovým 

stereotypem. 
Janda a kol. (2004) uvádějí, že určité svalové skupiny reagují na různé patologické 

situace poměrně stereotypně, a to některé zkrácením až kontrakturou, jiné zase oslabením. 

Vyšetření zkrácených svalových skupin nebyla dosud věnována dostatečná pozornost, 

která se upínala zejména ke svalům oslabeným, přestože zkrácené svaly mohou 

v patogenezi řady hybných syndromů hrát významnou roli. 
Trochu jinak, a to do tří skupin, rozděluje Dylevský (2007) svaly z hlediska 

tendence ke zkracování nebo ochabování. První skupinou jsou svaly tonické, které mají 

tendenci ke zkrácení, jsou uložené především na zadní straně dolních končetin, patří 

k nim zádové svaly, svaly šíje, prsní svaly a m. iliopsoas. Druhou skupinou jsou svaly 
fázické s tendencí k ochabování. Patří k nim ohybače krku, mezilopatkové a břišní svaly 

a také svaly hýžďové. Do třetí skupiny řadí svaly smíšené, které nemají vyhraněnou 

tendenci ani ke zkracování, ani k ochabování. 
Kolář (2012) podrobněji doplňuje, že adaptační mechanizmy na exogenní vlivy jsou 

v oblasti svalstva vždy dvojí. Dochází k přesné a zákonitě diferencované reakci v tom 
smyslu, že některé svaly reagují na tyto vlivy útlumovými projevy, kdežto jiné zkrácením. 

Vlivem adaptace jsou některé svaly pravidelně oslabené a ochablé, jsou méně aktivovány 

a podléhají involuci. Jedná se o svaly s převahou bílých svalových vláken, inervovaných 

převážně velkými α-motoneurony. Naopak u některých svalů dochází k hyperaktivitě, 
tyto svaly nabývají převahy a ve funkci nahrazují oslabené svaly. Jsou hypertonické 

a jejich klidová délka se zkracuje. Mají převahu červených vláken, které jsou inervované 

malými α-motoneurony. Následkem těchto adaptačních změn vznikají svalové 

dysbalance, které jsou do jisté míry konstantní a charakteristické. Pak můžeme také 
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hovořit o syndromech (například horní a dolní zkřížený syndrom), které mají i svůj 

klinický význam a jsou charakteristické pro určité pacienty. 
Rychlíková (2016) shrnuje problém a říká, že kosterní svalstvo a svalová vlákna 

mají speciální uspořádání a stavbu, která umožňuje optimální funkci v určitých 

podmínkách vnějšího prostředí. Svaly, resp. jejich vlákna můžeme dělit na pomalá 

a rychlá, na vlákna červená a bílá, a podle histochemických kritérií a podle glykolýzy. 

Globálně můžeme svaly rozdělit na dva svalové systémy, na svaly posturální a fázické. 

Svaly posturální jsou vývojově starší, jsou méně únavné a jsou odolnější vůči 

škodlivinám. Tyto svaly mají tendenci ke zkracování. Svaly fázické jsou vývojově 

mladší, snáze se unaví, mají horší regenerační schopnosti a snadněji slábnou. Vzájemný 

vztah obou svalových systému musí být vyvážený. Nerovnováha jednoho nebo druhého 

vede k poruchám. 
4.1.1  Svaly posturální 

Posturální svaly jsou ty, které drží trup ve vzpřímené poloze a mají tendenci ke 
zkracování. Jedná se zejména o zadní svaly stehna, lýtkové svaly, svaly zad, šíjové svaly, 

horní trapézy, svaly prsní a bedrokyčlostehenní (Tichý, 2000).  
Kolář (Kolektiv autorů, 1997) uvádí, že typické svaly s tendencí k hypertonii 

a zkrácení jsou: m. soleus, ischiokrurální svaly, bederní část vzpřimovače trupu, m. 
quadratus lumborum, střední a horní m. trapezius, m. levator scapulae, adduktory stehna, 
m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, m. iliopsoas, šikmé břišní svaly, mm. 
pectorales, m. subscapularis, mm. scaleni, m. sternocleidomastoideus a flexory na 
horních končetinách.  

Jak již bylo zmíněno, tendenci ke zkrácení mají posturální svaly. O svalovém 

zkrácení hovoříme tehdy, je-li omezena pasivní protažitelnost svalu a jeho elasticita. 
Stupeň svalového zkrácení závisí na strukturálních změnách samotných svalových vláken 

a na zkrácení fascie dodává Rychlíková (2016). 
4.1.2  Svaly fázické 

Fázické svaly mají sklon k ochabování. Jsou to zejména ohybače krku, 

mezilopatkové, břišní a hýžďové svaly (Tichý, 2000).  
Podle Koláře (Kolektiv autorů, 1997) svaly s tendencí k inhibici a chabosti jsou: 

gluteální svalstvo, dolní část trapézového svalu, m. serratus ant., m. supraspinatus, m. 
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infraspinatus, m. deltoideus, m. tibialis ant., extenzory prstů nohy, mm. peronei, m. vastus 
med. et. lat., přímé břišní svaly, hluboké flexory šíje a extenzory na horních končetinách. 
4.2  Hluboký stabilizační systém trupu a páteře 

Podle Rychlíkové (2016) se od konce 90. let 20. století věnuje velká pozornost 
dynamické funkci páteře. Na základě spolupráce vědeckých a klinických pracovníků byl 

umožněn nový pohled na význam stabilizace páteře u nemocných trpících chronickými 

bolestmi bederní páteře. Vznikl nový komplexní pohled na stabilizaci páteře, označovaný 

spinální segmentální stabilizace. Díky dalším výzkumům a klinickým zkušenostem se 

začalo hovořit o hlubokém stabilizačním systému páteře (HSS). Jedná se o komplexní 

koordinovanou souhru svalů, jejímž výsledkem je statická a dynamická stabilizace páteře. 

K HSS patří: extenzory páteře, m. transversus abdominis, mm. multifidi, m. qadratus 
lumborum, m. obliquus int. abdominis. Velmi důležitý je dále podle Rychlíkové pohyb 

bránice, která svými pohyby při kontrakci stlačuje obsah dutiny břišní a zvyšuje 

nitrobřišní tlak proti páteři. Při zvýšeném úsilí se zapojují i horní fixátory lopatek. Při 

stabilizační funkci se zapojují svaly pánevního dna, které naopak svojí kontrakcí podpírají 

obsah dutiny břišní. Mm. multifidi ovlivňují vzájemné postavení jednotlivých obratlů 

bederní páteře, m. transversus abdominis zabraňuje vytlačení stěny břišní a orgánů břišní 

dutiny dopředu a do stran. 
Levitová, Hošková (2015) upřesňují, že důležitost hlubokého stabilizačního 

systému je v posledních letech často zmiňovaným tématem. Jedná se o automatickou, vůlí 

neovladatelnou souhru svalů, která vede ke zpevnění trupu a páteře během pohybu. HSS 
zabezpečuje stabilizaci páteře během všech našich pohybů. Aktivace svalů HSS je 

zahájena i při jakémkoli statickém zatížení. HSS souvisí funkčně s aktivací břišních svalů. 

Z hlediska posturální ontogeneze se podílí na budoucím lordoticko-kyfotickém zakřivení. 

Aktivita HSS je řízena podkorově. Spolupráce svalů je koaktivní, což znamená, že při 

zhoršené funkčnosti jednoho svalu bude zhoršena činnost celého HSS. Systém chrání 

páteř proti přetěžování a jeho aktivita je tlumena při dlouhodobém sedu, což vede ke 
zvýšenému klidovému přetěžování povrchových zádových svalů. Podle Koláře a kol. 

(2012) je HSS systém hluboko uložených svalů a v tělesném schématu zahrnuje svalstvo 

flexorů, hluboký svalový systém páteře, svalstvo pánevního dna, břišní muskulaturu 

a především bránici v její posturální funkci. 
 



 

29 
 

Rychlíková (2016) dodává, že správnou činnost HSS ovlivňuje: 
- postavení, resp. sklon pánve, která může mít vertikální či horizontální 

postavení 
- průběh hrudní páteře – zejména zvýšená hrudní kyfóza 
- podle Koláře (2012) dysbalance mezi horními a dolními fixátory hrudníku, 

zkrácení m. pectoralis major 
- porucha timingu mezi kontrakcemi bránice a břišních svalů. 
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5  Svalové testy, testy pohyblivosti páteře a hodnocení držení 

těla 
5.1  Svalové testy 

Počátky vývoje svalového testu sahají do doby před 1. světovou válkou, kdy doktor 

R. W. Lovett začal poprvé používat manuální metody pro zjišťování svalové síly u dětí 

postižených dětskou obrnou. Od té doby se metodika zpřesnila a zjemnila, ale zásady 

zůstaly. V roce 1946 Národní nadace proti poliomyelitidě v USA celý postup revidovala. 

Autorky Danielsová, Williamsová a Worthinghamová, poté, v roce 1947, vydaly knihu 
s podrobným popisem. V našem metodickém popisu svalového testu vycházíme také 

z těchto principů, ovšem řada testů je již modifikována, pozměněna nebo doplněna 

a některé testy jsou dokonce vypuštěny (Janda a kol., 2004). 
Pokud se v literatuře setkáváme se zmínkou o svalovém testu, jsou principy stejné.  

Svalové testy podle profesora Jandy rozlišují 6 stupňů síly svalu od pětky po nulu. Někdy 

stačí pouze zjistit, zda je sval oslabený nebo ne. U svalů zkrácených žádné stupně 

nerozlišujeme, můžeme však například změřit úhlové stupně u končetin (Tichý, 2000). 
Janda a kol. (2004) upřesňují, že svalový test vychází z principu, že pro vykonání 

pohybu v prostoru určitou částí těla je třeba svalové síly, a že tuto sílu lze odstupňovat 

podle toho, za jakých podmínek se pohyb vykonává. 
„Svalový test je analytická metoda, která byla zaměřena v principu k určení síly 

jednotlivých svalových skupin“ (Janda a kol. 2004, s. 13). 
Funkční svalový test je pomocná vyšetřovací metoda, která: 

- informuje o síle jednotlivých svalů nebo svalových skupin tvořících funkční 

jednotku, 
- pomáhá při určení lokalizace a rozsahu léze motorických periferních nervů  

a stanovení postupu regenerace, 
- pomáhá při analýze jednoduchých hybných stereotypů, 
- je podkladem analytických, léčebně tělovýchovných postupů při reedukaci 

svalů oslabených funkčně či organicky a pomáhá při určení pracovní 

výkonnosti testované části těla. 
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Svalový test vychází z principu, že pro vykonání pohybu určitou částí těla v prostoru je 
zapotřebí určité svalové síly a že tuto sílu lze odstupňovat podle toho, za jakých podmínek 

se pohyb vykonává. V principu lze rozeznávat několik stupňů svalové síly: 
- jež může překonat zevně kladený odpor při pohybu částí těla, 
- jež je s to překonat jen gravitaci, 
- jež může pohybovat částí těla s vyloučením působení zemské tíže, 
- jež zůstává bez motorického efektu, jde jen o záškub svalu (Janda a kol., 

2004). 
5.2  Testy pohyblivosti páteře 

Podle Koláře a kol. (2012) je páteř osový orgán těla, který má v organismu funkci 
statickou, dynamickou, ochrannou a metabolickou. Vzpřímené držení těla  

a páteře proti zemské gravitaci ve svém vývoji není stále ukončeno, a tím pádem je 

páteř snadno poškoditelná. Z funkčního hlediska je základní pohybovou jednotkou páteře 

Junghannsův dynamický segment. Je tvořen dvěma sousedními obratli, meziobratlovou 

ploténkou, oblouky obratlů s výběžky a kloubními spoji (facetami). Jeho pružnost 

a pevnost je zajištěna dvěma dlouhými vazy a splývajícím žlutým vazem na dorzu 

páteřního kanálu. Logistiku segmentu zajišťuje bohaté cévní a nervové zásobení, pohyb 

pak zajišťují vrstvy svalového korzetu, z nichž nejdůležitější je hluboký páteřní systém. 

Pohyb je řízen na míšní, subkortikální a kortikální úrovni. Dále Kolář uvádí, že takto 

segmenty tvořený osový orgán má z biomechanického hlediska ochranu před přetížením 

sagitálními zakřiveními, dopředu vyklenutou krční a bederní lordózou a dozadu 

vyklenutou kyfózou hrudní a sakrální.  
Anatomicky se dělí na úsek krční (7 obratlů), hrudní (12 obratlů), bederní (5 

obratlů), kost křížovou a kostrč. Stavebně má specifický úkol přední sloupec páteře 

tvořený těly, ploténkami a dlouhými vazy jako sloupec nosný a zadní sloupec tvořený 

oblouky, výběžky, facetami a ligamentem flavem jako sloupec pohybový. Zvláštní 

hierarchii pro pohyb a jeho řízení má přechod cervikookcipitální (záhlaví, atlas, čepovec). 

Pro držení postury v gravitačním poli má zásadní význam souhra svalová v podobě 

svalového korzetu (zejména hlubokých svalů páteře), dále bránice (důležitá je správnost 

dýchání), břišních svalů a svalů pánevního dna (Kolář, 2012). 
Podle Salabové a kol. (2017) je pro orientaci na páteři základní orientačním bodem 

trn vertebra prominens (C7). Vzhledem k tomu, že pohledem nelze s určitostí zjistit, zda 
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trn, který prominuje, je trn C6, C7, či Th1, musíme provést následující pohybovou zkoušku: 

při maximálním záklonu hlavy palpovaný trn C7 nemění svou polohu. Trn C2 je první 

palpovatelný trn v oblasti krční páteře. Po stranách processus mastoideus je v hloubce 
hmatný processus transversus C1, pod ním kaudálně processus transversus C2. Trn L5 je 
při předklonu a záklonu bederní páteře posledním pohyblivým trnem. Horní úhel lopatky 

nalézáme orientačně ve výši Th3, dolní úhel lopatky ve výši Th7. Pohyblivost páteře 

v části presakrální je dána součty pohybů mezi jednotlivými obratli. Pohyby mezi 

jednotlivými obratli jsou usměrňovány meziobratlovými klouby a jsou umožněny 

stlačením jednotlivých meziobratlových disků. Rozsah hybnosti je primárně určen: 
- relativní výškou meziobratlových plotének 
- sklonem a tvarem obratlových trnů a těl 
- tvarem kloubních ploch. 

Základními pohyby, které páteř může vykonávat jednotlivě i v kombinaci, jsou: 
- předklony a záklony 
- úklony (lateroflexe) 
- otáčení (rotace) 
- pérovací pohyby. 

Nedostatek pohyblivosti v jednom segmentu může být kompenzován zvýšením 

pohyblivosti sousedních segmentů, a tím se toto lokální omezení pohybového rozsahu 

nemusí vůbec projevit při hodnocení celkového rozsahu pohybu (Salabová a kol., 2017). 
Jednotlivé testy pohyblivosti páteře podle Haladové a Nechvátalové (2011): 

 Schoberova vzdálenost 
Vzdálenost, která ukazuje rozvíjení bederní páteře. Ve stoji spojném 

dermografem označíme obě fossae lumbales – zevní označení pro spinae iliciae 

posteriores (superiores), a tam, kde spojnice protne páteř, prochází trnem L5. Od 
tohoto bodu naměříme 10 cm kraniálně u dospělých a u dětí 5 cm, kde si 

poznamenáme druhý bod. Při volném předklonu se u zdravé páteře prodlouží tato 

vzdálenost nejméně na 14 cm u dospělých a na 7,5 cm u dětí. 
 Stiborova vzdálenost  

Ukazuje na pohyblivost hrudní a bederní páteře. Výchozí bod je stejný jako 

u měření Stiborovy vzdálenosti. Druhým bodem je trn C7 – vertebra prominens. 
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Vzdálenost mezi oběma body změříme. Při uvolněném předklonu se tato 

vzdálenost normálně prodlouží nejméně o 7–10 cm. 
 Ottova inklinační vzdálenost 

Ottova inklinační vzdálenost je měření pohyblivosti hrudní páteře při předklonu. 

Od bodu C7 naměříme 30 cm kaudálním směrem. Při předklonu se vzdálenost 

prodlouží nejméně o 3,5 cm. 
 Ottova reklinační vzdálenost 

Ottova reklinační vzdálenost měří pohyblivost hrudní páteře při záklonu. Výchozí 

body pro měření jsou stejné, jako u inklinační vzdálenosti. Při záklonu se 

třiceticentimetrová vzdálenost zmenší průměrně o 2,5 cm. Součtem obou hodnot 

– předklonu i záklonu – dostaneme index sagitální pohyblivosti hrudní páteře. 
 Thomayerova vzdálenost 

Hodnotí pohyblivost celé páteře. Vstoje se provede předklon a měříme vzdálenost 

mezi špičkou třetího prstu (daktylion) a podlahou. Lze provádět vsedě, ale plosky 
nohou musí být pevně opřeny o stěnu apod., musí být zachován pravý úhel nohy 
s bércem a natažená kolena. Při normální pohyblivosti se prsty dotknou podlahy. 

Zkouška ale není zcela specifická, protože pohyb může být kompenzován 

pohybem v kyčlích. 
 Úklony (lateroflexe) 

Lateroflexe se měří ve vzpřímeném stoji, záda jsou opřena o stěnu, paže podél 

těla, dlaně směřují k tělu, prsty nataženy. Označíme na stehně bod, kam dosahuje 

špička nejdelšího prstu (daktylion). Vyšetřovaný provede úklon  
a označíme, kam dosáhl nejdelším prstem. Vzdálenost mezi oběma body 

oboustranně je rozsah úklonu v cm. Zkouška je jen orientační (Haladová, 

Nechvátalová, 2011). 
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6  Kompenzační cvičení a jejich dělení 
6.1  Kompenzační cvičení 

Spontánní pohybová aktivita, kterou můžeme sledovat zejména u dětí v raném 

dětství, vychází z potřeb samotného dítěte. Je reflexně řízena, takže nemůže mít negativní 

dopad na vyvíjející se dětský organismus. Tento pohyb výrazně ovlivňuje osobnost dítěte. 

Jeho kvalita je současně nepřímým ukazatelem dosaženého stupně celkového vývoje 

dítěte. S přibývajícím věkem je však pohyb stále silněji ovlivněn sociálním prostředím, 

ve kterém je usměrňován nebo nahrazován jinými podněty. Setkáváme se pak na jedné 

straně s nedostatkem pohybové aktivity, pohybovou chudostí a nadměrným udržováním 

statických poloh. Na straně druhé můžeme pozorovat sportovní zatížení až přetížení, 

například u sportovně talentované mládeže a vrcholových sportovců. Jednou z možností, 

jak snižovat riziko uvedených negativních problémů je pravidelné provádění 

kompenzačních cvičení. Jako kompenzační cvičení označujeme variabilní soubor cviků 

v jednotlivých cvičebních polohách, které můžeme účelně modifikovat. Výběr musí být 

však individuálně zacílený, to znamená, že by měl vycházet z funkčního stavu hybného 

systému jedince (Bursová 2005). 
Levitová, Hošková (2015) dodávají, že zdravotně-kompenzační cvičení má největší 

efekt, pokud se provádí pravidelně, správným způsobem a s volbou optimálních cviků 

vzhledem k aktuálnímu stavu pohybového systému. Podle specifického zaměření 

a převládajícího fyziologického účinku rozdělujeme zdravotně-kompenzační cvičení na 

uvolňovací, protahovací a posilovací. Podmínkou efektivního zdravotně-kompenzačního 

cvičení je dodržování posloupnosti jednotlivých cvičení. Začínáme uvolňovacím, 

následuje protahovací a nakonec řadíme posilovací cvičení. 
Kompenzační cvičení by měla být zaměřena na:  
- oblast krční páteře a horní části trupu 
- oblast bederní páteře a dolní části trupu 
- oblast dolních končetin. 

Bursová (2005) však upřesňuje, že požadovanou pozitivní funkci se specifickým 

fyziologickým účinkem však mohou tato cvičení plnit pouze tehdy, stanou-li se součástí 

celoživotního pohybového procesu a při dodržování hlavních didaktických zásad, 

zejména pravidelnosti, účelovosti, trvalosti, přiměřenosti a racionálnosti. Bursová také 

dále dělí kompenzační cvičení podle specifického zaměření a převládajícího 
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fyziologického účinku na pohybový aparát na uvolňovací, protahovací (strečink) 

a posilovací. Udává, že udržování harmonického rozvoje hybné soustavy a individuálně 

optimálního držení těla vyžaduje zaměření především na posilování svalových skupin 

s fázickou převahou a na protahování svalových skupin s tonickou úlohou. Zdůrazňuje, 

že v žádném případě bychom neměli určité svalové skupiny pouze protahovat nebo pouze 

posilovat. Podmínkou efektivního výkonu je dodržování posloupnosti jednotlivých 

cvičení, kdy na prvním místě zařazujeme protahovací cvičení po důsledném uvolnění 

a teprve na druhém místě posilování svalových skupin s opačnou funkcí (antagonistů). 
Tóth (2010) dodává, že v oblasti testování pohybových schopností hokejistů má 

svoje důležité místo i testování svalové rovnováhy. Fyzioterapeut je schopný analyzovat 

zkrácené a oslabené svalové skupiny v nejvíce zatěžovaných pohybových segmentech, to 

je zejména v bederní oblasti a v oblasti dolních končetin. Na základě zjištění zkrácených 

a oslabených svalů stanovuje plán kompenzačních cvičení, jejichž cílem je protáhnout 

zkrácené svaly a posílit svaly oslabené tak, aby se zabezpečila svalová rovnováha 

a funkční souhra agonistických a antagonistických svalových skupin, jako jednoho 

z předpokladů optimalizace a zefektivnění pohybů a herního výkonu. V dalších 

podkapitolách je upřesněno dělení kompenzačních cvičení podle Levitové a Hoškové.  
6.1.1  Uvolňovací cvičení 

Před uvolňovacím cvičením je nutné svalové skupiny dokonale zahřát. Cílem těchto 

cvičení je připravit kloubní struktury v oblasti protahovaných svalů ve smyslu rozhýbání 

a obnovení funkčnosti kloubů. Využívají se kyvadlové pohyby a pohyby krouživé, které 

jsou nejprve pozvolné v malém kloubním rozsahu, následně s jeho postupným 

zvyšováním. Při uvolňování dochází ke střídání tlaku a tahu na kostní spojení, což vede 

k prohřátí kloubů, které zvyšuje prokrvení a výměnu látkovou v kloubních strukturách. 
Pohyby v kloubech podporují tvorbu synoviální tekutiny a usnadňují tím tření v kloubu. 
Stimulace proprioreceptorů v kloubní oblasti napomáhá vnímat informace o poloze částí 

těla. Dále uvolňovací cvičení působí na svaly okolo kloubu, čímž dochází k jejich 
reflexnímu uvolnění (Levitová, Hošková 2015). 
6.1.2  Protahovací cvičení 

Před protahovacím cvičením je nutné svalové skupiny zahřát a uvolnit klouby 

v oblasti protahovaných svalů. Protahujeme hyperaktivní svaly s tendencí ke zkrácení. 
V rámci zdravotně-kompenzačního cvičení se nejvíce uplatňuje statické protahování, a to 
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buď pasivní, nebo aktivní. Cílem statického protahování je obnovení fyziologické délky 

zkrácených svalů, odstranění nadbytečného napětí svalů, zachování nebo zvýšení 

pohyblivosti kloubů, příprava pohybového systému na další zátěž. Při pravidelném 

každodenním provádění slouží protahovací cvičení jako účinná prevence poranění 

pohybového systému (Levitová, Hošková 2015). 
6.1.3  Posilovací cvičení 

Před samotným posilováním musíme protáhnout antagonistické svalové skupiny. 
Posilujeme svaly s tendencí k ochabování. V rámci zdravotně-kompenzačního cvičení se 

uplatňuje posilování pro zdraví, jehož cílem je zvýšení funkční zdatnosti oslabených 

svalových skupin, zvýšení klidového svalového napětí, vyrovnání svalové nerovnováhy, 

ovlivnění držení těla a zlepšení souhry svalů, které se účastní pohybu (upravení 

pohybových stereotypů). Při odstraňování svalových dysbalancí volíme pomalé, vedené 

dynamické posilování, kdy se mění délka svalu, ale nemění se relativně napětí. V krajní 

poloze můžeme přidat statické posilování, kdy se nemění délka svalu, ale mění se jeho 

napětí. Upřednostňuje se posilování s hmotností vlastního těla (Levitová, Hošková 2015). 
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7  Cíle práce a hypotézy 
7.1  Cíle práce 

Cílem práce je podrobně popsat svalové dysbalance a vzniklé posturální odchylky 
pohybového systému hráčů ledního hokeje, hrajících 2. hokejovou ligu ČR, a následně 

vyhodnotit efekt pravidelného kompenzačního programu na funkci pohybového systému 

u těchto hráčů. Cílem bylo také zjistit, do jaké míry mají hokejisté hrající třetí nejvyšší 

soutěž v České republice zkrácené posturální a oslabené fázické svaly, jakých hodnot 

budou dosahovat v testech pohyblivosti páteře a zda je možno během plně probíhající 

sezóny zlepšit nebo alespoň udržet pomocí kompenzačních cvičení stav parametrů, jenž 

byl zjištěn ve fázi vstupních testů. 
Teoretická část je zaměřena na přiblížení svalových dysbalancí a posturálních vad, 

které přináší dlouhodobé jednostranné zatížení vycházející zejména ze základního postoje 

hráče na postu obránce a útočníka, charakteristiku tohoto postoje a popis hybných 

stereotypů. Praktická část se zabývá testováním svalů a pohyblivosti páteře, vytvořením 

souboru vhodných kompenzačních cvičení, jejichž vliv bude následně vyhodnocen. 

V této části pomocí testování fázických a posturálních svalů, testů pohyblivosti páteře 

bude vyšetřen výzkumný vzorek deseti hráčů a výsledky testů srovnány s výstupními po 

třech měsících pravidelného cvičení, a tím zodpovězeny výzkumné otázky.  
Přínosem práce je sestavení souboru vhodných a cílených kompenzačních cvičení, 

který by bylo možné posléze začlenit do tréninkového procesu. 
7.2  Hypotézy 
1. Předpokládám, že u probandů jsou nejčastěji oslabeny mezilopatkové a přímé 

břišní svaly. 
2.  Předpokládám, že u probandů jsou nejčastěji zkráceny svaly zadní strany dolních 

končetin a svaly bedrokyčlostehenní. 
3.  Předpokládám, že u fázických svalů dojde po tříměsíční intervenci k pozitivní 

změně. 
4.  Předpokládám, že u posturálních svalů dojde po tříměsíční intervenci k pozitivní 

změně. 
5.  Předpokládám, že u probandů dojde k pozitivní změně i v dalších parametrech 

provedených testů pohyblivosti páteře. 
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8  Metodika práce 
8.1  Výzkumný vzorek 
Charakteristika výzkumného souboru: Hráči ledního hokeje (ročníky 1993–1998) 
hrající lední hokej od předškolního věku, kteří prošli nejvyššími mládežnickými 

soutěžemi a hrají na postech obránců a útočníků. V současné době hrají 2. hokejovou ligu 

ČR (3. nejvyšší soutěž), která je poloprofesionální soutěží (někteří hráči v některých 

klubech mají profesionální smlouvy), ale v rámci Českého svazu ledního hokeje je řazena 

do oblasti výkonnostního sportu. Týdně 4–5 tréninkových jednotek  
a 1–2 zápasy. Uvedení hráči trpí zejména bolestmi bederní páteře, hyperlordotickým 

držením bederní páteře, mají oslabené mezilopatkové a přímé břišní svaly a zkrácené 

zadní svaly dolních končetin, dolní zkřížený syndrom, rotaci a úklon trupu podle držení 

hole. Počet probandů 10. 
8.2  Průběh výzkumu 

Před zahájením výzkumu bylo nutné získat kladné vyjádření etické komise FTVS 

UK. Testy u hokejistů byly provedeny pomocí vstupních (PRE) a výstupních (POST) 
testů fázických a posturálních svalů a testů pohyblivosti páteře. 

Mezi vstupními a výstupními testy probíhalo tříměsíční pravidelné cvičení, které 
bylo realizováno pravidelně dvakrát týdně 45 minut v průběhu tří měsíců v tělocvičně Ice 
Areny Letňany. Zde proběhla i vstupní a výstupní vyšetření.  

Vstupní testy byly provedeny v listopadu 2017 a výstupní v únoru 2018. 
Vyhodnoceny a popsány byly jednak zjištěné parametry samotné a dále případné změny 

zjištěné při výstupních testech. Soubor zdravotně – kompenzačních cvičení byl sestaven 

podle Levitové, Hoškové (2015). 
8.3  Metody sběru dat  

Jedná se o teoreticko-empirickou práci sestavenou na základě literární rešerše 

z odborné literatury, článků a studií. Pro praktickou část byl pak zvolen kvantitativní 
výzkum ve formě experimentu, ve kterém byly použity PRE a POST testy, konkrétně pak 

testy fázických a posturálních svalů a testy pohyblivosti páteře. PRE a POST testy byly 
na začátku i na konci výzkumu totožné. Mezi PRE a POST testy proběhla intervence 

v podobě již výše zmíněného tříměsíčního kompenzačního cvičení. 
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Testy fázických a posturálních svalů byly provedeny podle Tichého (2000) a testy 

pohyblivosti páteře podle Haladové a Vaníčkové (2005). 
Vzdálenosti byly měřeny papírovým měřítkem a body zakreslovány barvami na 

obličej. 
Zpracování dat bylo provedeno tabelárně a graficky, výzkumné otázky prověřeny 

pomocí výsledných procentuálních numerických hodnot. V grafech, kde některé 

ukazatele dosahují nulových hodnot, byly použity číselné popisky dat. Grafy, tabulky 
a výsledky generovány MS Excel 2013. 
8.4  Vstupní a výstupní testy fázických a posturálních svalů a vyšetření 

páteře 
V následujících kapitolách jsou podrobně popsány testy fázických a posturálních 

svalů a testů pohyblivosti páteře, tak, jak byly provedeny. Nejprve byly provedeny PRE 
testy, po tříměsíční intervenci v podobě kompenzačního cvičení byly provedeny POST 

testy, které byly totožné. 
8.4.1  Vstupní (PRE) a výstupní (POST) testy fázických svalů 
Testy: 
- hlubokých ohybačů krku 
- mezilopatkových svalů 
- velkých hýžďových svalů 
- přímých svalů břišních 
Test hlubokých ohybačů krku 

Vyšetřovaného položíme na záda a necháme ho zvednout hlavu s bradou přitaženou 

k prsní kosti. Pokud jsou svaly v dobré kondici, vydrží hlava zvednutá nejméně 30 

sekund. 
Test mezilopatkových svalů 

Vyšetřujeme v poloze na břiše. Vidlicemi mezi palci a ostatními prsty podchytíme 

u volně ležícího člověka dolní úhly lopatek. Vyzveme vyšetřovaného, aby zvedal ramena 

a celé končetiny od podložky a tlačil lopatky k páteři. Klademe silný odpor. Pokud 
lopatky neudržíme, jsou svaly dost silné. Pokud je i přes veškerou snahu vyšetřovaného 

udržíme, jsou oslabené. Jasnou známkou oslabení mezilopatkových svalů jsou odstávající 

lopatky (scapula alata). 
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Test velkých hýžďových svalů 
Test provádíme vleže na břiše. Vyšetřovaný pokrčí jednu dolní končetinu v koleni 

do pravého úhlu. Tlačí koleno proti našemu odporu pomalu a plynule nahoru. Pokud nás 

přetlačí, je sval dost silný. Pokud ne, je oslabený. Totéž zopakujeme na druhé končetině. 
Test přímých svalů břišních 

Test provádíme vleže na zádech, s pokrčenými dolními končetinami, které se nesmí 

zapřít. Ohnutím končetin bychom vyřadili z činnosti bedrokyčlostehenní svaly, které by 

při natažených nebo zapřených končetinách mohly břišním svalům pomáhat a získali 
bychom falešný výsledek. Horní končetiny ohneme a dáme ruce v týl, lokty jsou 
roztažené a musí tak zůstat po celou dobu testu. Ruce slouží pouze k tomu, aby mírně 

podepřely hlavu. Vyzveme vyšetřovaného, aby se pomalu zvedal, přičemž nejprve jde 

hlava a pak se postupně od podložky odbaluje hrudník. Pokud se zvedne celý trup a lokty 

zůstanou odtažené, jsou břišní svaly v pořádku. Pokud si vyšetřovaný musí pomoci tím, 

že lokty přitáhne k sobě, jsou břišní svaly o něco slabší, ale stále uspokojivé. Jestliže se 
mu ani s lokty u sebe nepodaří zvednout, dovolíme mu, aby horní končetiny natáhl podél 

kolen dopředu. Pokud nyní uspěje, jsou břišní svaly středně oslabené. Pokud se v této 

poslední pozici zvedne jen na lopatky, jsou břišní svaly vyloženě slabé. 
8.4.2  Vstupní (PRE) a výstupní (POST) testy posturálních svalů 
Testy: 
- vzpřimovačů trupu 
- Lasegueova zkouška 
- zkrácení šíjových svalů 
- bedrokyčlostehenního svalu 
Test vzpřimovačů trupu 

Svaly dolních končetin vyřadíme tím, že vyšetřovaného posadíme. V této pozici 

necháme vyšetřovaného předklonit. Pokud se čelem dostane až ke kolenům a bederní 

páteř se dobře rozvíjí, můžeme svaly zhodnotit jako normální. 
Lasegueova zkouška (test zadních svalů dolních končetin) 

Vyšetřujeme vleže. Vyzveme vyšetřovaného, aby sám zvedal přednoženou 
končetinu, nebo ji zvedáme sami, bez toho, aby nám pomáhal. Hodnotíme, kam až se 

natažená končetina dostane. Za normu považujeme 90°, tedy zvednutí do svislé polohy. 

Pokud se až nahoru nedostane, můžeme změřit, či odhadnout úhel zvednutí od podložky. 
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Test zkrácení šíjových svalů 
Vyšetřujeme vleže. Vyšetřovaný předkloní hlavu a snaží se dosáhnout bradou na 

prsní kost při zavřených ústech. Pokud se mu to nepodaří, jsou svaly zkrácené. 
Test bedrokyčlostehenního svalu 

Test provedeme tak, že vyšetřovaného položíme na kraj stolu tak, že je hýžděmi 

těsně u jeho okraje. Jedno koleno si vyšetřovaný přitáhne oběma rukama co nejvíce 

k břichu, druhá – testovaná končetina visí ze stolu dolů. Hodnotíme, zda se osa stehna 

dostane pod horizontálu. Pokud pod ni neklesne, je bedrokyčlostehenní sval zkrácený. 
8.4.3  Vstupní (PRE) a výstupní (POST) testy vyšetření páteře 
Testy pohyblivosti páteře: 
- Schoberova vzdálenost 
- Stiborova vzdálenost  
- Ottova inklinační vzdálenost 
- Ottova deklinační vzdálenost 
- Thomayerova vzdálenost 
- Úklony (lateroflexe) 

 
Schoberova vzdálenost 

Od trnu L5 naměříme 10 cm kraniálně, kde si poznamenáme druhý bod. Při volném 

předklonu se u zdravé páteře prodlouží tato vzdálenost nejméně na 14 cm 
Stiborova vzdálenost  

Výchozí bod je stejný jako u měření Stiborovy vzdálenosti. Druhým bodem je trn 

C7 – vertebra prominens. Vzdálenost mezi oběma body změříme. Při uvolněném 

předklonu se tato vzdálenost normálně prodlouží nejméně o 7–10 cm. 
Ottova inklinační vzdálenost 

Od bodu C7 naměříme 30 cm kaudálním směrem. Při předklonu se vzdálenost 

prodlouží nejméně o 3,5 cm. 
Ottova reklinační vzdálenost 

Výchozí body pro měření jsou stejné, jako u inklinační vzdálenosti. Při záklonu se 

třiceticentimetrová vzdálenost zmenší průměrně o 2,5 cm. Součtem obou hodnot – 
předklonu i záklonu – dostaneme index sagitální pohyblivosti hrudní páteře. 
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Index sagitální pohyblivosti hrudní páteře 
Součtem obou hodnot Ottovy inklinační a reklinační vzdálenosti dostaneme index 

sagitální pohyblivosti hrudní páteře. 
Thomayerova vzdálenost 

Vstoje se provede předklon a měříme vzdálenost mezi špičkou třetího prstu 

(daktylion) a podlahou. 
Úklony (lateroflexe) 

Lateroflexe se měří ve vzpřímeném stoji, záda jsou opřena o stěnu, paže podél těla, 

dlaně směřují k tělu, prsty nataženy. Označíme na stehně bod, kam dosahuje špička 

nejdelšího prstu (daktylion). Vyšetřovaný provede úklon a označíme, kam dosáhl 

nejdelším prstem. Vzdálenost mezi oběma body oboustranně je rozsah úklonu v cm. 
8.5  Kompenzační cvičení vhodná pro jednotlivé segmenty pohybového 

systému  
Plán kompenzačních cvičení byl sestaven podle Levitové, Hoškové (2015) pro 

jednotlivé segmenty pohybového systému. Soubor zahrnoval 18 cviků. Podle Levitové, 

Hoškové volíme cviky v poloze vleže, neboť tato poloha je stabilní, svalová aktivita 

k udržení polohy je minimalizována a tím nebudou protahované svaly ohroženy 

zatížením. Věnujeme dostatečnou pozornost popisu cviku. 
Sestavení individuálního zdravotně-kompenzačního programu vychází 

z algoritmického principu a bude záležet na výběru a schopnostech cvičence. Stačí 

zvolení jednoho cviku z každé řady. V praxi to znamená, že do další řady cviků 

postoupíme až po úspěšném zvládnutí cviku z řady předešlé (nepřeskakujeme jednotlivé 

řady). Takto lze vytvořit individuální zdravotně-kompenzační program (Levitová, 

Hošková, 2015). 
8.5.1  Sestavený soubor kompenzačních cvičení 
Pro oblast krční páteře a horní části trupu 
Pletenec ramenní 
1. ZP (základní poloha): leh pokrčmo, pokrčit předpažmo - předloktí na předloktí, 

V (výdech) – N (nádech) plynule, kroužení v ramenních kloubech, N – kroužení vpravo 

stranou vzhůru, V – kroužení vlevo stranou dolů, totéž opačným směrem. 
Chyby: záklon hlavy, prohnutí v bedrech, nepravidelné dýchání. 
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2. ZP: leh, připažit V - upažením vzpažit, N - zpět do ZP. 
Chyby: prohýbání v bedrech, záklon hlavy, zadržení dechu. 
 
3. ZP: leh, vzpažit V - předpažením připažit, N – vzpažit. 
Chyby: prohýbání v bedrech, záklon hlavy, zadržení dechu. 
 
Hyperlordotické držení krční páteře 
4. ZP: leh pokrčmo, upažit V - rotace hlavy vlevo, N - zpět do ZP - totéž vpravo. 
Chyby: prohnutí v bedrech, zadržení dechu. 
 
5. ZP: leh, připažit, předklon hlavy V - rotace hlavy vpravo, N - zpět do ZP - totéž vlevo. 
Chyby: hlava klesá k podložce, zadržení dechu. 
 
Hyperkyfotické držení hrudní páteře 
6. ZP: leh pokrčmo, upažit, dlaně vzhůru V - aktivní stah lopatek k sobě a dolů (paže nad 

podložkou), N - zpět do ZP (paže nad podložkou).  
Chyby: prohnutí v bedrech, zadržení dechu. 
 
7. ZP: leh, vzpažit, vztyčit chodidla, V - s aktivním stahem hýždí podsadit pánev, bedra 

tlačit k podložce, současně protáhnout do dálky DK (dolní končetina) a HK (horní 

končetina), N – uvolnit. 
Chyby: zadržení dechu, prohnutí v bedrech, záklon hlavy. 
 
Pro oblast bederní páteře a dolní části trupu 
Hyperlordotické držení bederní páteře 
8. ZP: leh, pokrčit upažmo dolů, ruce na trny kyčelní, vztyčit pravé chodidlo, V – 
s aktivním stahem hýždí podsadit pánev, bedra tlačit k podložce, PDK (pravou dolní 

končetinu) protáhnout do dálky. 
N - uvolnit - totéž opačně. 
Chyby: zadržení dechu, prohnutí v bedrech, záklon hlavy. 
 
9. ZP: leh, vzpažit, vztyčit chodidla V - s aktivním stahem hýždí podsadit pánev, bedra 

tlačit k podložce, současně protáhnout do dálky DK a HK, N – uvolnit. 
Chyby: zadržení dechu, prohnutí v bedrech, záklon hlavy. 
 
10. ZP: sed mírně roznožný pokrčmo, pokrčit předpažmo (lokty dolů) 
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V - rovný předklon, lokty tlačit k podložce, N – uvolnit. 
Chyby: ohnutý předklon, záklon hlavy, zadržení dechu. 
 
11. ZP: vzpor klečmo (hlava v prodloužení trupu) 
V - „obratel po obratli" postupné vyhrbení páteře (hlava poslední) 
N - výdrž 
V- „obratel po obratli" zpět do ZP (hlava jako poslední). 
Chyby: záklon hlavy, krčení paží v loketním kloubu, zadržení dechu. 
 
Posilování břišních svalů 
12. ZP: leh, přednožit, upažit V - N plynule, kroužení v hlezenních kloubech před 

obličejem. 
Chyby: krčení DK, nepravidelné dýchání. 
 
13. ZP: sed skrčmo (chodidla nad podložkou), upažit, tenisový míček mezi koleny V - 
kolena přitáhnout k hrudníku, plynule kroužit koleny pod bradou N – uvolnit. 
Chyby: kulatá záda, nepravidelné dýchání. 
 
Pro oblast dolních končetin 
Kyčelní kloub  
14. ZP: leh pokrčmo, skrčit přednožmo levou, levá ruka za levé koleno, V - přitáhnout 

koleno na hrudník, N - plynule kroužením vně zpět do ZP - totéž opačně. 
Chyby: prohnutí v bedrech, zadržení dechu, doprovodný pohyb druhé strany pánve. 
 
15. ZP: leh, skrčit přednožmo, ruce za kolena, V – přitáhnout kolena na hrudník, N – 
plynule kroužením roznožmo vně zpět do ZP – totéž opačně. 
Chyby: prohnutí v bedrech, zadržení dechu, záklon hlavy. 
 
16. ZP: leh na břiše, skrčit přinožmo levou, levá ruka za levý bérec, skrčit upažmo pravou 

dovnitř, čelo na hřbet ruky V - aktivní stah hýždí N - uvolnit - totéž opačně. 
Chyby: prohnutí v bedrech, záklon hlavy. 
 
Protažení svalů zadní strany dolních končetin 
17. ZP: leh pokrčmo pravou, přednožit levou, případně předpažit, ruce za levé lýtko V - 
rukama přitahovat LDK (levou dolní končetinu) k trupu, vztyčit levé chodidlo N - uvolnit 
- totéž opačně. 
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Chyby: předklon či záklon hlavy, zvedání trupu z podložky, protrakce ramen, zadržení 

dechu, krčení přitahované DK, uchopení DK v podkolení. 
 
18. ZP: sed, předpažit V - rovný předklon N - uvolnit 
Chyby: záklon hlavy, zadržení dechu, krčení DK. 
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9  Výsledky a diskuze 
Jak je podrobně citováno v kapitole 3.3 Svalové dysbalance a posturální odchylky 

hráčů ledního hokeje, autoři, včetně zahraničních, se uvedeným problémem zabývají. 

Hovoří o něm například Martínková (2013), která popisuje tuto problematiku u sportovců 

všeobecně. Nerovnoměrné zatěžování pohybového aparátu a následné svalové 

dysbalance a poruchy držení těla a následnou důležitost kompenzačních cvičení zmiňuje, 
již konkrétněji, u hokejistů i Bukač (2005). Korbelář (1997) připomíná potíže hráčů 

ledního hokeje v oblasti bederní páteře a spojuje je s hokejovým postojem a současně 

vynaloženou silou, důsledkem čehož dochází k enormnímu lokálnímu zatížení. Podobně 

problém popisuje i Pavliš (2003). Pešán a kol. (2015) poukazují dokonce na fatální 

následky na pohybový aparát. Ze zahraničních zdrojů lze zmínit De Lorenza (2013), který 
hovoří také o značné svalové nerovnováze u hokejistů. Zabývá se hokejovým postojem 

a uvádí, že hráči nejen v tréninku, ale zejména při zápase, setrvávají v obdobném 

postavení taktéž i na střídačce, což jednostranné zatížení ještě prodlužuje. 
Lze jmenovat i další autory, avšak tato práce je zejména věnována svalovým 

dysbalancím a posturálním vadám u hokejistů pohybujících se v oblasti výkonnostního 

sportu, konkrétně v naší třetí nejvyšší hokejové soutěži mužů, kterými se odborná 

literatura nezabývá.  
Testy fázických svalů 

U každého vyšetřovaného byly provedeny čtyři vstupní a čtyři výstupní testy 

fázických svalů. Výsledky týkající se neoslabení či oslabení těchto svalů jsou uvedeny 

v tabulce č. 1 a v grafu č. 1. Z grafu č. 1 je jasně patrné, kolik probandů mělo konkrétní 

problém a u kolika probandů došlo k pozitivní změně, případně ke zhoršení daného 

aspektu po tříměsíční intervenci v podobě kompenzačního cvičení. V případě testu 

hlubokých ohybačů krku nebylo u žádného z probandů zjištěno vstupním ani výstupním 

testem žádné oslabení. V případě testu mezilopatkových svalů bylo vstupním testem 

zjištěno oslabení u čtyř probandů a výstupním pouze u jednoho. Test velkých hýžďových 

svalů neukázal ve vstupním ani výstupním testu u vyšetřovaných žádné oslabení. U testu 

přímých břišních svalů bylo vstupním testem zjištěno oslabení u dvou probandů, ve 

výstupním u žádného. Bylo vygenerováno procentuální zastoupení oslabení 

u jednotlivých testů (viz tabulka č. 1). 
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Výše uvedeného problému se týkala hypotéza č. 1: 
Předpokládám, že u probandů jsou nejčastěji oslabeny mezilopatkové a přímé břišní 

svaly. 
Lze tedy říci, že tato hypotéza se potvrdila, neboť z uvedených čtyř testů fázických 

svalů bylo oslabení zjištěno vstupním testem pouze u mezilopatkových svalů (40 % 

probandů) a u přímých svalů břišních (20 % probandů). 
Hodnoty výstupních testů fázických svalů byly předmětem hypotézy č. 3: 
Předpokládám, že u fázických svalů dojde po tříměsíční intervenci k pozitivní 

změně. 
Pomocí vstupních i výstupních testů bylo zjištěno, že u dvou parametrů, a to u testu 

hlubokých ohybačů krku a testu velkých hýžďových svalů, nebyly u žádného z probandů 

svaly oslabeny, tudíž se předpoklad, hovořící o pozitivní změně po tříměsíční intervenci, 

zúžil na zjištěné výsledky dvou testů. U testu mezilopatkových svalů bylo zjištěno 

oslabení u čtyř probandů (40 %) ve vstupním testu a pomocí výstupního testu pouze 

u jednoho (10 %), tudíž došlo ke zlepšení o 30 %. Vstupním testem přímých svalů 

břišních bylo zjištěno, že oslabené svaly měli dva vyšetřovaní (20 %), po tříměsíční 

intervenci v podobě kompenzačního cvičení již ani jeden, tudíž došlo ke zlepšení o 20 %. 

Lze tedy říci, že hypotéza č. 3 se potvrdila. 
 

Tabulka č. 1: Výsledky PRE a POST testů fázických svalů 
Proband  Test hlubokých 

ohybačů krku Test 
mezilopatkových 

svalů 
Test velkých 

hýžďových svalů Test přímých svalů 

břišních 
PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 

 1  N N  O O  N N  O N 
 2  N N  N N  N N  N N 
 3  N N  O N  N N  N N 
 4  N N  N N  N N  N N 
 5  N N  N N  N N  N N 
 6  N N  O N  N N  O N 
 7  N N  N N  N N  N N 
 8  N N  N N  N N  N N 
 9  N N  O N  N N  N N 
 10  N N  N N  N N  N N 
% O 0 0 40 10 0 0 20 0 

Vysvětlivky: N-neoslaben, O-oslaben, % O-oslaben v % 
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Graf č. 1: Výsledky PRE a POST testů fázických svalů 
 

 
Vysvětlivky: N-neoslaben, O-oslaben 
Zdroj: Autor, vlastní práce 
Testy posturálních svalů 

Problematice svalů posturálních se věnovaly opět čtyři vstupní a čtyři výstupní 

testy. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 2. Z grafu č. 2 je patrné, kolik probandů mělo 

u uvedeného parametru svaly nezkrácené, případně zkrácené a u kolika probandů došlo 

k pozitivní změně, případně ke zhoršení daného aspektu. Vstupním testem vzpřimovačů 

trupu bylo zjištěno zkrácení těchto posturálních svalů u tří probandů, výstupní test ukázal 

zkrácení u jednoho vyšetřovaného. Po tříměsíčním kompenzačním cvičení tedy došlo 

k pozitivní změně stavu u tohoto parametru. Lasegueovou zkouškou, která nám zjišťuje 

stav svalů zadní strany dolních končetin, bylo zjištěno vstupním testem zkrácení u šesti 
probandů, výstupním u tří. To znamená, že se po tříměsíční intervenci stav také zlepšil. 

Žádné zkrácení nebylo vstupním testem zjištěno pouze u parametru, který se týkal 

zkrácení šíjových svalů. Vstupní test bedrokyčlostehenního svalu prokázal zkrácení u pěti 

probandů, výstupní pak u dvou. Zde došlo také k pozitivní změně. Bylo vygenerováno 
procentuální zastoupení zkrácení u jednotlivých testů (viz tabulka č. 2). 

 
Problematice zkrácení posturálních svalů se věnovala hypotéza č. 2: 
Předpokládám, že u probandů jsou nejčastěji zkráceny svaly zadní strany dolních 

končetin a svaly bedrokyčlostehenní. 
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Tato hypotéza se potvrdila, neboť vstupním testem bylo u šesti probandů (60 %) 

Lasegueovou zkouškou zjištěno zkrácení zadních svalů dolních končetin, u testu 

bedrokyčlostehenního svalu bylo zkrácení zjištěno u pěti vyšetřovaných hokejistů (50 % 

probandů). U testů vzpřimovačů trupu ukázal vstupní test zkrácení svalů ve 30 %. 

Zkrácení šíjových svalů nebylo testem prokázáno vůbec.  
Hodnoty výstupních testů posturálních svalů byly předmětem hypotézy č. 4: 
Předpokládám, že u posturálních svalů dojde po tříměsíční intervenci k pozitivní 

změně. 
Jak již bylo uvedeno, pomocí vstupních a výstupních testů zkrácení šíjových svalů 

bylo zjištěno, že ani jeden z probandů neměl ani v jednom případě tyto svaly zkráceny, 

tudíž se nám ověřování hypotézy zúžilo na tři z provedených čtyř testů posturálních svalů. 
Vstupním testem vzpřimovačů trupu bylo prokázáno zkrácení svalů u tří probandů (30 

%), ve výstupním testu zkrácení těchto svalů vykazoval pouze jeden (10 %). Došlo tedy 

u tohoto parametru ke zlepšení o 20 %. Lasegueovou zkouškou, která nám ukazuje 

zkrácení svalů zadní strany dolních končetin, bylo zjištěno ve vstupní variantě testu 

zkrácení uvedených svalů u šesti probandů (60 %). Výstupní varianta již prokázala 

zkrácení pouze u tří vyšetřovaných (30 %). U Lasegueovy zkoušky tedy došlo ke zlepšení 

o 30 %. Vstupní test bedrokyčlostehenního svalu ukázal na 50% zastoupení zkrácení 

těchto svalů u probandů, výstupním bylo zjištěno zkrácení u dvou (20 %). To znamená, 

že i zde došlo ke zlepšení, a to o 30 %, tudíž i hypotézu č. 4 můžeme považovat za platnou. 
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Tabulka č. 2: Výsledky PRE a POST testů posturálních svalů 
Proband Test vzpřimo- 

vačů trupu Lasegueova zkouška Test zkrácení 

šíjových svalů Test bedrokyčlo 
stehenního svalu 

PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 
 1 Z N Z Z N N Z Z 
 2 N N N N N N N N 
 3 Z N Z Z N N Z N 
 4 N N Z N N N N N 
 5 N N N N N N N N 
 6 N N Z N N N Z Z 
 7 N N N N N N N N 
 8 Z Z Z Z N N Z N 
 9 N N Z N N N N N 
10 N N N N N N Z N 
% Z 30 10 60 30 0 0 50 20 

Vysvětlivky: N-nezkrácen, Z-zkrácen, % Z-zkrácen v %  
Graf č. 2: Výsledky PRE a POST testů posturálních svalů 
 

 
Vysvětlivky: N-nezkrácen, Z-zkrácen 
Zdroj: Autor, vlastní práce 
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Měření pohyblivosti páteře 
Problematika vstupních a výstupních testů měření pohyblivosti páteře se týkala 

sedmi parametrů, přičemž u pěti z nich byla měřena číselná hodnota, jeden byl výsledným 

součtem dvou naměřených parametrů a u jednoho byly měřeny číselné hodnoty dvě, na 

pravé a levé straně těla. Všechny parametry byly vyjádřeny v centimetrech s přesností 0,5 

cm. Hodnoty vstupních testů jsou zaznamenány v tabulce č. 3, hodnoty výstupních testů 

v tabulce č. 4. Ke každému parametru zvlášť jsou potom vytvořeny grafy (viz grafy č. 

3−9), pod nimiž jsou parametry a výsledky měření podrobně rozepsány. Z grafů je patrné, 

u kolika probandů došlo v konkrétních testech měření pohyblivosti páteře k pozitivní 

změně, u kolika ke zhoršení a je patrný také počet těch, u nichž se hodnota parametru 
nezměnila. 
 
Tabulka č. 3: Výsledky PRE testů měření pohyblivosti páteře 

Proband Schob. 
vzdál. (cm) 

Stibor.vzdál. (cm) Ottova 
inklinační vzd. (cm)  

Ottova rekl. vzd. (cm) 
Index sagit. poh. (cm) 

Thomayerova 
vzdálenost (cm) 

Úklony (cm) 
 1  15,0  4,0  3,0 0,5 3,5  2,0  22/20 (L)  2  16,0  5,0  2,5 1,0  3,5  0,0  17/20 (P)  3  16,0  6,0  1,5 2,5 4,0  8,0  18/13 (L)  4  15,0  7,0  2,0 2,0 4,0  0,0  20/20 (L)  5  17,0  5,0  1,5 1,0 2,5  0,0  19/17 (L)  6  15,0  7,0  1,0 2,0 3,0  15,0  11/16 (P)  7  17,0  8,0  2,0 1,0 3,0  3,0  18/13 (L)  8  16,0  8,0  1,0 1,0 2,0  2,0  15/17 (P)  9  17,0  8,0  3,0 3,0 6,0  11,0  25/27 (P)  10  17,0  7,0  2,5 2,0  4,5  5,0  19/21 (P) 

Pozn.: U položky úklony zaznamenán v závorce typ držení hole          
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Tabulka č. 4: Výsledky POST testů měření pohyblivosti páteře 
Proband Schob. 

vzdál. (cm) 
 Stibor.vzdál. (cm)  Ottova 

inklinační vzd. (cm). 
Ottova rekl. vzd. (cm) 

Index sagit. poh. (cm) 
Thomayerova 
vzdálenost (cm) 

Úklony (cm) 

 1  15,5  5,5  3,5  1,5 5,0  8,0  24/20 (L)  2  17,0  6,0  3,0  1,0 4,0  0,0  18/19 (P) 
 3  17,0  6,0  1,0  2,0 3,0  7,0  18/11 (L) 
 4  17,0  7,0  2,5  3,0 5,5  0,0  21/20 (L)  
 5  18,0  6,0  2,0  2,0 4,0  0,0  19/18 (L) 
 6  15,0  7,0  1,0  2,0 3,0  16,0  10/16 (P) 
 7  16,0   9,0  0,0  3,0 3,0  0,0  19/13 (L) 
 8  17,0  10,0  2,0  3,0 5,0  2,0  22/22 (P)  9  17,0   9,0  3,0  3,0 6,0  13,0  26/27 (P)  10  17,0   7,0  3,0  3,0 6,0  4,0  20/21 (L) 

Pozn.: U položky úklony zaznamenán v závorce typ držení hole 
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Graf č. 3: Schoberova vzdálenost 

 
Zdroj: Autor, vlastní práce 

Hodnoty Schoberovy vzdálenosti, která nám ukazuje rozvíjení bederní páteře, 
naměřené při vstupním (PRE) testu pohyblivosti páteře, jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Hodnoty Schoberovy vzdálenosti naměřené při výstupním (POST) testu 

pohyblivosti páteře jsou uvedeny v tabulce č. 4. K porovnání hodnot potom slouží graf 

č. 1. Z tohoto grafu je patrné, že u 6 probandů došlo po tříměsíční intervenci, v podobě 

již dříve zmíněného kompenzačního cvičení, k pozitivní změně uvedeného parametru, 

u jednoho ke zhoršení a u tří probandů se parametr Schoberovy vzdálenosti nijak 

nezměnil. 
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Graf č. 4: Stiborova vzdálenost 

 
Zdroj: Autor, vlastní práce 

Hodnoty Stiborovy vzdálenosti, která nám ukazuje na pohyblivost hrudní a bederní 

páteře, naměřené při vstupním (PRE) testu pohyblivosti páteře, jsou uvedeny v tabulce 
č. 3. 

Hodnoty Stiborovy vzdálenosti naměřené při výstupním (POST) testu pohyblivosti 

páteře jsou uvedeny v tabulce č. 4. K porovnání hodnot potom slouží graf č. 2. Z tohoto 
grafu je patrné, že u 6 probandů došlo po tříměsíční intervenci v podobě již dříve 

zmíněného kompenzačního cvičení k pozitivní změně uvedeného parametru, u žádného 
ke zhoršení a u čtyř probandů se parametr Stiborovy vzdálenosti nijak nezměnil. 
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Graf č. 5: Ottova inklinační vzdálenost 

 
Zdroj: Autor, vlastní práce 

Hodnoty Ottovy inklinační vzdálenosti, které nám ukazují pohyblivost hrudní 

páteře při předklonu, naměřené při vstupním (PRE) testu pohyblivosti páteře, jsou 
uvedeny v tabulce č. 3. Hodnoty Ottovy inklinační vzdálenosti naměřené při výstupním 

(POST) testu pohyblivosti páteře jsou uvedeny v tabulce č. 4. 
K porovnání hodnot potom slouží graf č 3. Z tohoto grafu je patrné, že u 6 probandů 

došlo po tříměsíční intervenci v podobě již dříve zmíněného kompenzačního cvičení 

k pozitivní změně uvedeného parametru, u dvou ke zhoršení a u dvou probandů se 

parametr Ottovy inklinační vzdálenosti nijak nezměnil. 
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Graf č. 6: Ottova reklinační vzdálenost 

 
Zdroj: Autor, vlastní práce 

Hodnoty Ottovy reklinační vzdálenosti, které nám ukazují pohyblivost hrudní 

páteře při záklonu, naměřené při vstupním (PRE) testu pohyblivosti páteře, jsou uvedeny 
v tabulce č. 3. 

Hodnoty Ottovy reklinační vzdálenosti naměřené při výstupním (POST) testu 

pohyblivosti páteře jsou uvedeny v tabulce č. 4. K porovnání hodnot potom slouží graf 

č. 4. Z tohoto grafu je patrné, že u 6 probandů došlo po tříměsíční intervenci v podobě již 

dříve zmíněného kompenzačního cvičení k pozitivní změně uvedeného parametru, 

u jednoho ke zhoršení a u tří probandů se parametr Ottovy reklinační vzdálenosti nijak 

nezměnil. 
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Graf č. 7 Index sagitální pohyblivosti hrudní páteře 

 
Zdroj: Autor, vlastní práce 

Hodnoty Indexu sagitální pohyblivosti hrudní páteře, zjištěné při vstupním (PRE) 

testu pohyblivosti páteře, jsou uvedeny v tabulce č. 3. Jsou součtem předchozích dvou 

parametrů Ottovy inklinační vzdálenosti a Ottovy reklinační vzdálenosti. 
Hodnoty Indexu sagitální pohyblivosti hrudní páteře naměřené při výstupním 

(POST) testu pohyblivosti páteře jsou uvedeny v tabulce č. 4. K porovnání hodnot potom 

slouží graf č. 5. Z tohoto grafu je patrné, že u 6 probandů došlo po tříměsíční intervenci, 
v podobě již dříve zmíněného kompenzačního cvičení, k pozitivní změně uvedeného 

parametru, u jednoho ke zhoršení a u tří probandů se parametr Indexu sagitální 

pohyblivosti hrudní páteře nijak nezměnil. 
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Graf č. 8: Thomayerova vzdálenost 

 
Zdroj: Autor, vlastní práce 

Hodnoty Thomayerovy vzdálenosti, které nám ukazují pohyblivost celé páteře, 

naměřené při vstupním (PRE) testu pohyblivosti páteře, jsou uvedeny v tabulce č. 3. 
Hodnoty Thomayerovy vzdálenosti naměřené při výstupním (POST) testu 

pohyblivosti páteře jsou uvedeny v tabulce č. 4. K porovnání hodnot potom slouží graf 

č. 6. U tohoto parametru je hodnocení jiné, než u všech ostatních uvedených testů 

pohyblivosti páteře. Hodnota Thomayerovy vzdálenosti je specifická tím, že čím nižší 

hodnotu naměříme, tím lepší je pohyblivost celé páteře. Z grafu č. 6 je patrné, že u 3 
probandů došlo po tříměsíční intervenci, v podobě již dříve zmíněného kompenzačního 

cvičení, k pozitivní změně uvedeného parametru, u tří ke zhoršení a u čtyř probandů se 

parametr Thomayerovy vzdálenosti nezměnil. Musíme vzít v úvahu, že u tří probandů (č. 

2, č. 4, č. 5) nemohlo k pozitivní změně dojít, neboť výsledek zkoušky není uváděn 

v záporných hodnotách.  
Zkouška však není podle Haladové, Nechvátalové (2011) zcela specifická, neboť 

pohyb může být kompenzován pohybem v kyčlích.  
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Graf č. 9: Úklony (lateroflexe) 

 
Zdroj: Autor, vlastní práce 

Hodnoty Úklonů (lateroflexe), zjištěné při vstupním (PRE) testu pohyblivosti 

páteře, jsou uvedeny v tabulce č. 3. Hodnoty Úklonů (lateroflexe), naměřené při 

výstupním (POST) testu pohyblivosti páteře, jsou uvedeny v tabulce č. 4. K porovnání 

hodnot potom slouží graf č. 7. Z tohoto grafu je patrné, že na levé straně došlo u 7 
probandů po tříměsíční intervenci, v podobě již dříve zmíněného kompenzačního cvičení, 
k pozitivní změně uvedeného parametru, u jednoho ke zhoršení a u dvou hodnota na levé 

straně zůstala totožná. Na pravé straně došlo u tří probandů k pozitivní změně, u dvou ke 
zhoršení a u pěti sledovaných se hodnota nezměnila. Zajímavá je také skutečnost, že 

hodnoty mají zřejmě spojitost s levostranným nebo pravostranným držením hole 

u probandů. Pavliš (2003) také upozorňuje, že podle postavení dolní ruky na holi 

rozeznáváme držení hole levostranné, dolní ruka je levá nebo pravostranné, dolní ruka je 

pravá a říká, že toto používání hokejové hole má také závažný vliv na držení těla 

a pohybový systém hráče. V grafu č. 7 je na svislé ose uvedeno u každého probanda 

v závorce držení hole. Z naměřených hodnot vyplývá, že ti hráči, kteří drží hokejovou hůl 

levou rukou dole (L), což označujeme jako levostranné držení hole, vykazují větší 

hodnotu úklonu na levé straně. Totéž platí opačně i pro hráče mající pravostranné držení 

hole (P), kteří vykazují vyšší hodnotu úklonu na pravé straně těla. 
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Výsledky testů pohyblivosti páteře se zabývá hypotéza č. 5: 
Předpokládám, že u probandů dojde k pozitivní změně i v dalších parametrech 

provedených testů pohyblivosti páteře. 
Vezmeme-li v úvahu všechny měřené parametry testů pohyblivosti páteře u všech 

deseti probandů, to znamená Schoberovu vzdálenost, Stiborovu vzdálenost, Ottovu 

inklinační vzdálenost, Ottovu reklinační vzdálenost, Thomayerovu vzdálenost a zkoušku 

lateroflexe, kterou musíme vynásobit dvěma, neboť byla měřena na levé i pravé straně 

trupu, dostaneme výsledné číslo, které odpovídá počtu všech vlastních fyzických měření 
výstupních testů (7 zkoušek vynásobíme 10 probandy). Dále bylo třeba vyhodnotit, kolik 

z těchto testů vykazovalo jakékoliv zlepšení. Z grafů zobrazujících nám tyto metody, bylo 

zjištěno, že zlepšení bylo prokázáno u 37 jednotlivých hodnot výstupních testů, zhoršení 

u 10 testů a setrvalý stav u 23 hodnot (u Thomayerovy vzdálenosti byl stav nezměněný 

u čtyř probandů, ale k pozitivní změně, jak již bylo dříve řečeno, dojít teoreticky mohlo, 
ale zabýváme se zlepšením stavu, takže výsledek nebude v tomto směru ovlivněn). 
Výsledné procentuální zastoupení je zobrazeno v grafu č. 10. Z grafu vyplývá, že 

hypotéza č. 5 platí, neboť je patrné, že ke zlepšení došlo v 53 % všech uvedených měření.  
 

Graf č. 10: Výsledky všech měřených parametrů testů pohyblivosti páteře 

 
Zdroj: Autor, vlastní práce 
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10  Závěr 
Hráčům, kteří se zabývají hokejem na úrovni naší třetí nejvyšší soutěže mužů, 

a kteří tomuto sportu věnují během tréninků a zápasů mnoho hodin týdně, není věnována 

v oblasti svalových dysbalancí a posturálních vad téměř žádná pozornost. Bohužel ve 

většině klubů třetí nejvyšší soutěže se regeneraci a kompenzačním cvičením, až na 

výjimky, nikdo nevěnuje. V této soutěži není povinná prohlídka odborným lékařem, 

zabývajícím se sportovní medicínou, ale dokonce zde není nutná žádná lékařská 

prohlídka. Tento fakt je, při tréninkovém a zápasovém zatížení i 10 hodin týdně, hodně 

zajímavý. Tudíž je pouze na klubu samotném, zda nějaké lékařské potvrzení po hráči 

požaduje, či nikoliv. 
V uvedené soutěži hrají hráči s velkým věkovým rozptylem. Většina z nich se 

hokeji věnuje od útlého dětství, a jak již bylo uvedeno, hokejový postoj často přináší 

svalové dysbalance a posturální odchylky. Jak bylo výzkumem zjištěno, tento problém 

existuje i u hráčů v naší třetí nejvyšší soutěži a bylo by dobré se jím zabývat. Podstatné 

také ale je, že pomocí kompenzačních cvičení, která jsou cílená a vhodně sestavená se 
dají uvedené svalové dysbalance a posturální odchylky zlepšit, v lepším případě 

i odstranit. Proto by bylo velice přínosné, věnovat se v rámci tréninků také alespoň 

dvakrát týdně kompenzačnímu cvičení (v toto výzkumu bylo cvičení prováděno dvakrát 

týdně po 45 minutách). Pokud třetiligový hokejový klub nemá možnost tuto kompenzační 

cvičební jednotku do tréninkového procesu zařadit, bylo by vhodné, aby si uvedené 

cvičení zajistili sami hráči. Nejen, že touto kompenzací lze zlepšit či odstranit případné 

svalové dysbalance a posturální odchylky, ale samozřejmě jí lze předcházet i v ledním 

hokeji poměrně častým zraněním. 
Je důležité, aby byl kladen důraz na správné provádění cviků, neboť špatně 

zvládnutý a nepřesně provedený cvik pozbývá své účinnosti. 
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