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Abstrakt
Název:

Kondiční příprava jako prevence přetížených partií moderního pětiboje

Cíle:

Cílem práce je sestavení intervenčního programu na svalové dysbalance těla
moderních pětibojařů.

Metody:

V této práci byla použita metoda kvalitativní analýzy pro určení problémových

partií

moderních

pětibojařů.

Analýze

bylo

ve

spolupráci

s fyzioterapeutem podrobeno šest reprezentantů ČR v moderním pětiboji
metodou aspekcí a palpačně. Na základě výsledků kvalitativní analýzy byla
stanovena pravdivost hypotéz a navržený intervenční program.

Výsledky:

Nejčastější dysbalance u moderních pětibojařů jsou: ramenní pletenec, bedra, m. piriformis, fixátory lopatek, hluboký stabilizační systém a Achillova
šlacha. Závěr mé práce tvoří připravený intervenční program, který bych
chtěla v diplomové práci ověřit. Obsahuje pro každou disciplínu zásobník
kompenzačních cvičení, včetně dávkování a zařazení v rámci RTC.

Klíčová slova: moderní pětiboj, kompenzace, dysbalance

Abstract
Title:

Conditional preparation as a means of prevention against muscle overstretching during a Modern pentathlon training

Objectives:

This thesis comes up with an intervention program anteceding the muscle
over-stretching of modern pentathloners.

Methods:

This thesis uses the quantitative analysis in order to mark out the the problematic body parts of the pentathloners. Six representatives of the Czech
Republic figure in this analysis, as coordinated with a physiotherapist.
Based on the results, verity of the hypotheses is stated and an intervention is
proposed.

Results:

The most frequently misbalanced areas are: scapulohumeral group, ioins, m.
piriformis, scapulae fixators, the deep stabilisation system and Achilles tendon. The conclusion of this thesis introduces an intervention programme
that I wish to attest within my diploma thesis. It includes a set of compensational exercises for each discipline, including its quantity and its place
within the annual training cycle framework.
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Úvod
Dvě. Dvě jsou olympijské medaile, které byla Česká republika schopna získat na
olympijských hrách v moderním pětiboji. V roce 2004 to byla bronzová, kterou získal Libor Capalini a zlatou medaili vybojoval v roce 2012 David Svoboda. V celé historii olympijských her si můžeme připsat ještě dvě další medaile a to, stříbrnou a bronzovou z roku
1976. Postarali se o ně Bárta, Adam a Starnovský. Tito tři získali stříbrnou v soutěži družstev, Jan Bártů pak samostatně bronzovou medaili.
Bilance na MS a ME je podstatně lepší. Můžeme se pyšnit pěti mistry světa a sedmi
mistry Evropy. Pozitivní výsledky můžeme zaznamenat hlavně za posledních pár let, kdy
se naši moderní pětibojaři probojovali mezi světovou špičku.
Tudíž tento impulz mě přesvědčil o napsání této práce. Prozkoumat problematiku
moderního pětiboje. Horko těžko si dovede někdo z jiného prostředí představit, jak je náročné skloubit těchto pět naprosto odlišných disciplín.
Den pětibojaře může začít klidně i v šest ráno, kdy musí absolvovat plavecký trénink, poté se přesouvá na jezdeckou disciplínu. Tím je pryč celé dopoledne, sportovec se
obouvá do běžeckých bot, bere zbraň a následuje laser run. V podvečer ho čeká poslední
fáze, šerm, která pravidelně končí kolem osmé hodiny večerní. Při pohledu na takto náročný program je jasné, že času na regeneraci není mnoho. Přesto předpokládám, že dobře nastaveným tréninkem, kompenzací a vhodnou kondiční přípravou je možné se vyvarovat
zranění, přetížení nebo jinému výpadku z tréninku.
Již od útlého věku se věnuji sportu, začala jsem plaváním. Kolem dvanáctého roku,
kdy jsem se dostala do reprezentace, jsem začala pociťovat první zdravotní problémy
v podobě natržené rotátorové manžety. V patnácti letech jsem přešla na moderní pětiboj
vrcholové úrovně. Účasti na ME, MS či YOG to potvrzují a pro tvorbu práce je považuji
za velmi přínosné.
Tréninky byly hodně pestré a náročné, často až nepřiměřené mému tělu. Projevilo
se to mnoha zdravotními problémy. V šestnácti jsem měla opakované výrony kotníku,
v sedmnácti letech přišla únavová zlomenina krčku femuru, poté dvě další únavové zlome-
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niny, opakované záněty a přetížené šlachy. Snaha o návrat do plného tréninku trvá již přes
čtyři roky, leč zatím stále bezúspěšně.
Po dlouhém zkoumání a zjišťování příčiny těchto zdravotních peripetií si myslím,
že důvod tkví v rané specializaci, ambicím, nevhodně zvoleném tréninku a možná neznalostí trenérů při návratu po zranění.
Při tvorbě práce působím v roli trenérky, což mě také motivuje k tomu vyvarovat se
dalším takovým případům. Výsledkem mého zkoumání je vytvořit takový kondiční program, který pozitivně ovlivní prevenci proti zraněním.
V této práci nastíním intervenční program především na přetížené a nejčastěji zraněné partie. Na výzkumu se podílejí fyzioterapeuti, odborníci z oblasti biomechaniky a
trenéři.
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I.

TEORETICKÁ ČÁST

1. Rozbor dostupné literatury
O moderním pětiboji toho nebylo napsáno mnoho. Známé jsou publikace z Polska
od Wolskiho ,,Piecioboj Nowoczesny“ (1997), bohužel tato publikace vyšla v době, kdy
byla jiná pravidla. Dostupnější jsou závěrečné práce akademické sféry, například od Davida Svobody ,,Historický vývoj moderního pětiboje na olympijských hrách“ (2012) nebo
ukrajinského autora Efremenka ,, Experimental modes of recovery loading for the first
stage of recovery after intense impellent aktivity in the modern pentathlon“ a ,,Effects of
the isolated influence means of training directed on stirring up ,,sharp“ hypoxias stimulus
reactions in recovery in modern pentathlon“ (2009). Na českém území dále evidujeme
,,Etapy sportovní přípravy v moderním pětiboji“ (2009), ,,Sportovní trénink a regenerace v
moderním pětiboji ve sportovním centru Bystřice“ (2016) a v neposlední řadě autobiografie jednoho z našich nejúspěšnějších moderních pětibojařů Libora Capalinoho (2016).

2. Charakteristika moderního pětiboje
Moderní pětiboj je vícebojařská disciplína složená z více než jedné sportovní disciplíny. Dále jej můžeme zařadit do kategorie technických sportů, protože sportovní výkon
je spojen s ovládáním nějakého stroje, náčiní či zvířete.
Moderní pětiboj obsahuje tři technické disciplíny: šerm, jízdu na koni, střelbu a dvě
cyklické disciplíny plavání a běh. Moderní pětibojaři musí ovládat dovednosti z pěti různých sportovních odvětví. Současný soutěžní formát obsahuje tři samostatné po sobě jdoucí disciplíny: šerm, plavání, jízdu na koni – parkurové skákání a jednu kombinovanou disciplínu neboli laser run složenou z běhu a střelby.
Šerm
Šerm je olympijský sport úpolového charakteru, který dělíme podle tří druhů zbraní
– kord, šavle a fleret. V moderním pětiboji se používá kord. Při šermu kordem se jako zásahová plocha počítá celé tělo, tudíž šermíř může zasáhnout protivníka kam chce, včetně
masky. Kord je bodná zbraň a bod může získat bodnutím, nikoliv seknutím soupeře. Planš
má rozměr 14 x 1,5m.
13

Při soutěžích moderního pětiboje je systém soutěže každý s každým na jeden vítězný zásah. Časový limit jednoho zápasu je jedna minuta. V případě, že uplyne časový limit
a nikdo nedá vítězný zásah, automaticky se oběma šermířům připisuje prohra. Při standartních finálových soutěžích je 36 závodníků. To znamená, že každý absolvuje 35 zápasů
v základním kole. Poté následuje tzv. bonusové kolo. Na základně výsledků základního
kola provedou rozhodčí bodové vyhodnocení, po kterém následuje již zmíněné tzv. ,,bonus
round“

(bonusové

kolo).

V tomto

soutěžním

systému

poté

šermuje

poslední

s předposledním, vítěz tohoto zápasu pokračuje na dalšího šermíře z výsledkové listiny.
Tímto systémem to pokračuje až k vítězi celé disciplíny. V případě, že po uplynutí časového limitu nepadne zásah, vyhraje výše nasazený pětibojař. Kromě specifik potřebných pro
moderní pětiboj vycházejí pravidla z mezinárodní šermířské federace FIE.
Všechny zásahy v ,,ranking round“ a ,,bonus round“ se přepočítávají na pětibojařské body. Více o bodování zmíněno níže.

Obrázek 1 - Kord (www.sermuj.cz)

Plavání
V moderním pětiboji se závodí na 200 m volný způsob. Závodníci jsou nasazeni do
rozplaveb podle nejlepších zaplavaných časů za posledních dvanáct měsíců, na oficiálních
závodech. Nejrychlejší plavci jsou nasazeni do posledních rozplaveb. Startovat se může jak
na 25 m, tak na 50 m plaveckém bazénu. Pravidla této disciplíny podléhají mezinárodní
plavecké federaci FINA. Stejně tak plavání se přepočítá na pětibojařské body, ale platí zde,
čím rychlejší čas, tím více bodů.
Jízda na koni
Další disciplínou je jízda na koni. Parkur je řazen mezi divácky nejatraktivnější
disciplínu, a to hned z několika důvodů. Závodníci, kteří absolvují jezdeckou část si na
místě losují svého koně. Koně jsou do soutěže vybráni na základě skokanského testu, který
se provádí minimálně den před soutěží. Závodníci mají dvacet minut na seznámení se
14

svým koněm. Na opracovišti mají povoleno pouze pět skoků. Při překročení povoleného
počtu je jezdci udělena penalizace. Po dvaceti minutách se jezdec přesune na kolbiště, kde
probíhá parkur. Hlavní rozhodčí zazvoní, jako signál pro zahájení vlastní jízdy. Od té chvíle má závodník 30 vteřin, aby projel startem. Dle pravidel parkur musí obsahovat dvanáct
překážek, to znamená patnáct skoků, když počítáme dvojskok a trojskok. Dle pravidel
UIPM (Union Internationale de Pentathlon Moderne) musí parkur obsahovat nejméně
sedm skoků vysokých 120 cm. Délka tratě se staví v rozmezí 400–450 metrů. Organizátor
stanoví časový limit pro danou trať a za přesáhnutí limitu se odečítají body. Srážky bodů
jsou také za shoz, odmítnutí poslušnosti, pád z koně, najetí překážky znovu (kroužek), a
bohužel při druhém pádu je jezdec eliminován. Pořadí jezdců je určeno dle výsledků po
přechozích dvou disciplínách, začíná se od posledního. Soutěž samozřejmě vychází z pravidel Mezinárodní jezdecké federace FEI.
Laser run
Unikátní disciplína v moderním pětiboji se nazývá laser run. Jedná se o spojení náběhu na střelnici se samotnou střelbou na terč o pěti ranách. Časový limit na jednu položku
je 50 vteřin, poté následuje běh na 800 m, to celé se opakuje čtyřikrát. Tudíž 4x 800 m a
čtyři střelecké položky čeká nakonec všechny závodníky. Počet výstřelů na položku není
omezen. Terč je vzdálen 10 m a jeho průměr čítá 59,5 mm. Pokud závodník nezvládne
sestřelit celou položku, může po 50 vteřinách opustit střelnici a pokračovat v běhu. Na laser run se závodníci vydávají s handicapem, který nasbírali po předchozích disciplínách.
To znamená, že na trať se první vydává průběžně první závodník a za ním následují další.
Poslední závodník se vydává na trať po uplynutí dvou minut. O povrchu a profilu trati rozhoduje organizátor. Skladba tratě se podřizuje maximálnímu stoupání, celkovému převýšení a minimální délce jednoho kola. Celkový čas na střelnici a na běhu se sčítá a pořadí se
určuje s doběhem do cíle. Pravidla pro běh a střelbu vychází z pravidel příslušné federace
jednotlivých odvětví, tzn. IAAF pro běh a ISSF pro střeleckou disciplínu. Kombinovaná
disciplína je zavedena od 1.1. 2009, předtím tyto dvě disciplíny byly rozděleny, na běh a
klidovou střelbu (http://www.pentathlon.cz/cs/Discipliny-a-pravidla-17.htm).
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3. Historie moderního pětiboje
Historie moderního pětiboje se úzce pojí s antikou a zároveň také s Pierre de Coubertainem. Novotná (2009) spatřuje zrození univerzální sportovní disciplíny kladoucí vysoké nároky na všestrannost sportovců právě v antice. Tehdy vznikl olympijský pětiboj,
který byl zařazen do programu Her XIIX. olympiády v roce 708 př. n. 1. a od té doby byl
až do jejich zániku v roce 393 n. 1. považován za vrchol olympijských her.
Jakubíček (2008) potvrzuje důležité postavení pentatlonu na antických olympijských hrách a popisuje tehdejší vnímání vítěze olympijského závodu jako dokonalého
sportovce – vítěze vítězů.
Vonásek (2016) popisuje olympijský pětiboj jako soubor odlišných disciplín. Základní myšlenka soutěžení ve sportovním odvětví, jež by spojovala naprosto rozdílné sportovní disciplíny, a která by byla zároveň skutečnou zkouškou nejen fyzických schopností,
ale také psychických kvalit závodníků, je s dnešním moderním pětibojem zcela shodná.
Olympijský pětiboj tvořil:


závod v běhu na jeden stadion



skok daleký



hod diskem



hod oštěpem



zápas
Legenda, která inspirovala sportovní svět pro vznik moderního pětiboje, vypráví o

vojákovi, který měl na koni doručit důležitou zprávu přes nepřátelské území k jiné jednotce. Před řekou narazil na nepřátelskou hlídku a došlo k přestřelce, při níž mu byl zastřelen
jeho kůň. Při souboji na kordy zneškodnil protivníka, přeplaval řeku a doběhl k určité jednotce, kde zprávu předal (Kluzová, 2016).
Literatura se shoduje na významné roli barona Pierre de Coubertaina, kterému se
podařilo na zasedání MOV v Budapešti (1911) prosadit moderní pětiboj do programu
olympijských her a to s novými disciplínami.
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Od V. olympijských her ve Stockholmu (1912) je tak moderní pětiboj součásti každé letní olympiády. Právě premiéru ve Švédsku lze považovat za symbolickou, vzhledem k
faktu že moderní pětiboj vznikl začátkem století ve Švédsku a vycházel ze základních požadavků tehdejší armády na připravenost vojáků. Ti museli zvládnout právě jízdu na koni,
střelbu, šerm, plavání a běh (Vonásek, 2016).
Od XXVII. olympiády v Sydney, závodí v moderním pětiboji i ženy. Moderní pětiboj se v průběhu let vyvíjí, stále však zachovává Coubertainův odkaz (viz. Tab. 1).

1912

Premiéra na novodobých OH (Stockholm). Systém pět disciplín v pěti dnech.

1936

Charles Leonard (USA) prvním atletem OH, který nastřílel perfektní skóre
200b.

1948

Sven Thofelt (SWE) zakladatel UIPM a zároveň pořadatel prvního MS

1956

Zaveden nový bodovací systém.

1977

Poprvé účast žen na MS (v testovacím režimu)

1981

První oficiální MS žen odtržené od mužů (Londýn)

1984

Soutěžení na OH zkráceno na čtyři dny + změna pravidel

1993

Nový prezident UIPM Dr. h. c. Klaus Schormann (GER) – dodnes

1994

Zásadní změna terčů z 25m pohyblivých na 10m statické

1996

Zaveden jednodenní formát soutěžení na OH (Atlanta, USA)

1997

Spojení mužů a žen v jednotné MS

2009

Nová pravidla pro kombinaci běhu a střelby jako závěrečné disciplíny
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2010

Zvedení laserových pistolí poprvé při YOG (Singapore)

2011

Laserové pistole poprvé na soutěžích UIPM mezi seniory

2012

Oslavy 100 let výročí

2013

MP si zajistil příslušnost v olympijském programu do roku 2020

2014

MP rozšiřuje rodinu paralympijských sportů

2015

UIPM se novým konceptem soutěží snaží působit i v rozvojových zemích
Tabulka 1 Evoluce moderního pětiboje (UIPM, 2019)

4. Věkové kategorie
Se stoupajícím věkem přibývá i počet disciplín moderního pětiboje. Děti od útlého
věku se učí hlavně základy plavání a běhaní. Důležitý je všestranný rozvoj. První závody
mohou absolvovat v kategorii U7, bohužel tato kategorie ještě není součástí Českého poháru mládeže (ČPM), stejně tak jako kategorie U9. V této kategorii závodníci plavou 25 m
volný způsob a běží 250 m.
Kategorie U11 je již součástí ČPM. Závodníci plavou 50 m a běží 500 m. Zde se
poprvé objevuje i závod MČR. V kategorii U13 se již plave 100 m a běží 1000 m. Od kategorii U15 se přidává střelba, ale střelba klidová ze vzduchové pistole 4x 5 ran s časovým
limitem 90 vteřin, poté plavání 100 m a běh na 1500 m.
U17 je kategorie, kdy se sportovci mohou kvalifikovat i na ME. Avšak stále zůstává trojboj. Plavání již 200 m, ale spojuje se střelba s během. Laser run 2400 m, tzn. 3x 800
m a 3x střelba z laserové pistole.
Čtyřboj začíná kategorií U19. Pětibojaři plavou 200 m, běží 3200 m, tzn. 4x 800 m
a 4x střelba z laserové pistole a přidává se šerm. Je zde možná kvalifikace jak na ME, tak
na MS, dokonce i na YOG (Youth Olympic Games).
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Od juniorského věku začíná celý pětiboj. Pětibojaře čeká šerm, plavání, jízda na
koni i laser run. Běžecká ani plavecká část se nemění, pouze při jízdě na koni jsou překážky nižší než u seniorů. Z toho vyplývá, že jediná změna mezi juniory a seniory je výška
překážek.
Kalendářně mladší moderní pětibojaři mohou závodit ve starších kategoriích. Takže pokud se řadí jedinec věkem do kategorie U19, je možné, aby závodil v juniorské nebo
seniorské kategorii (www.pentathlon.cz).

5. Celková doba zatížení
Při psaní této kapitoly jsem vedla rozhovory s trenéry uvedených států, kteří mi dali
informace o jejich četnosti a pořadí tréninků.
Abychom si mohli udělat představu, jak moc zatěžují tréninky tělo sportovce, uvedeme si zde pár tréninkových plánů. Nabízí se komparace rámcových programů v České
republice s osmi zahraničními státy.
Náš nejlepší český reprezentant a olympijský vítěz David Svoboda mi uvedl jeho
tréninkový harmonogram v přípravném a závodním období. Absolvoval 5-6x týdně běh,
z toho 2x kombinovanou disciplínu, 5-6x týdně plavání, 2x týdně jezdil na jezdecký trénink, 3x týdně šermoval, z toho tři tréninkové jednotky byly šermířské školy a 2x týdně
měl klidovou střelbu. Rozdíl mezi přípravným a závodním obdobím jsme nezaznamenali,
ani co se týká objemu naběhaných a naplavaných kilometrů, jednalo se pouze o změnu intenzity. David většinou začínal šermířskou školou nebo během a končil dopolední blok
plaváním. Odpoledne pak byl šermířský nebo jezdecký trénink. Většinou se snažil, alespoň
o jeden den úplného volna.
Naši západní sousedi z Německa uvádí v přípravném období šerm 6x, plavání 5x,
běh 6x, střelbu 5x, jízdu na koni 3x týdně. Samozřejmě mi bylo zdůrazněno, že je to vrcholový sport a je třeba udělat i individuální výjimky. V závodním období šermují 3x + 3x absolvují šermířskou školu (individuální trénink často se speciálním šermířským trenérem),
plavání 4x, běh 2x, kombinovaná disciplína (laser-run) 4x, jízda na koni 2x a střelba 2x
týdně. Pořadí disciplín v závodním období se snaží poskládat co nejvíce podle pořadí, jak
je určeno při závodě.
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Rusko, Ukrajina a Lotyšsko mají totožné programy jako právě Německo, tudíž není
třeba dále rozebírat.
Dalším státem je Velká Británie. Jejich přípravné a závodní je stejné, liší se pouze
intenzitou a délkou trvání jednotlivých disciplín. To znamená, plavání zařazují 5x, běh 4x,
kombinovaná disciplína 2x, jízda na koni 2x, šerm 2x a šermířská škola 3x týdně. Pořadí
disciplín se podobá spíše českým podmínkám. Často se začíná během nebo jízdou na koni
a končí plaváním či šermem.
Posledním evropským státem, který mi poskytl rámcové informace o svých trénincích, je Turecko. Pro představu v Turecko sportovci podstupují trochu odlišný tréninkový
program. Plavání 3x, běh 3x, kombinovaná disciplína 3x, koně 3x, střelba 3x, šerm 4x (závodní období) a také 3x týdně posilovna. Turecko jako první stát odpověděl, že ke své specializaci využívají také posilovnu. Další zajímavostí alespoň pro mě a odlišností je, že tito
sportovci mají 3x v týdnu (út, čt, so) pouze kombinovanou disciplínu, ostatní dny mají více
fází. Je zde předpoklad pro nějaký intenzivnější program nebo předcházení přetížení organismu. Avšak v závodním období se právě tyto 3 dny přidá ještě šerm. Stejně se, ale bude
jednat o nejkratší tréninkové jednotky v celém týdnu.
Jako jediný africký stát si uvedeme Egypt, v poslední době velice úspěšný stát na
mezinárodní scéně. Jejich přípravné a závodní období se liší samozřejmě intenzitou jednotlivých tréninků, 1-2 šermířskými školami týdně, ale také mi bylo řečeno, že se snaží zkrátit
tréninkové jednotky, aby měli více času na regeneraci. Nicméně to znamená, že plavání
mají 5x, běh 2x, kombinovanou disciplínu 4x, šerm 3x, koně 3x a posilovnu 3x týdně.
Egypt jak ve svém přípravném, tak v závodním období dodržuje pořadí disciplín jako
v závodě.
Posledním státem, o kterém jsem se chtěla dozvědět víc je Austrálie. Reprezentantka Chloe Esposito vyhrála aktuálně poslední Olympijské hry v Rio de Janeiru. Chloe spolu
se svým bratrem většinu sezony trénovali v Evropě (v době olympijského cyklu), konkrétně v Maďarsku, přesto měli svůj rozvrh tréninků. Tedy absolvují plavání 5x, běh 4x, kombinovanou disciplínu 2x, koně 3x, šerm 4x, šermířskou školu 4x, střelba 5x a v neposlední
řadě zařazují posilovnu 3x týdně. Každý den začínají plaváním a poté nejčastěji běh, tréninkové fáze končí buď šermem nebo silovým tréninkem.
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V metodice některých zahraničních států se objevuje snaha dodržovat pořadí disciplín stejné v tréninku jako při závodě. Liší se také o ukazatel zatížení jednotlivých států
v průběhu celého roku, který přímo ovlivňuje čas na kompenzaci či regeneraci.

6. Pořadí disciplín
V posledních letech se svaz snaží zviditelnit a získat na popularitě tohoto sportu.
Krokem pro zatraktivnění soutěže je mj. seskládání všech pěti disciplín do jednoho dne,
neprodleně za sebou, až tedy na jednu výjimku. Předchozí den hlavního závodu pětibojaři
šermují tzv. ,,ranking round“ (základní kolo). V den hlavního závodu neboli finále, začínají
sportovci plaváním. Po plavecké části následuje šermířská disciplína v podobě modelu
„bonus round“, kde se pořadí určilo, jak již bylo zmíněno, v předchozí den. Po plavání a
šermu se stanoví pořadí. Mezinárodní svaz moderního pětiboje (UIPM) se snaží takto zkrátit celý program, ale pořadatel si může zvolit, zda se šermuje předchozí den či v den finálový, tzn. finálový den by začal plaváním a pokračovalo by se na šermířskou část (ranking
i bonus round).
Startovní listina se rozdělí na polovinu, tzn.ve finále máme 36 pětibojařů, tudíž aktuálně vedoucí po prvních dvou disciplínách bude mít stejného koně jako první z druhé
části výsledkové listiny. Pro objasnění uvedu příklad: 1. a 18. v pořadí budou mít stejného
koně, stejně tak 2. a 19., nebo 3. a v pořadí 20. Na koně se začíná nasedat od konce, tudíž
36. po dvou disciplínách. Jak již bylo zmíněno pětibojař má na seznámení s koněm pouhých 20 minut a poté následuje vlastní závod. Nasedání na koně stanovuje pořadatel, například po třech minutách. Z toho plyne, že aktuálně vedoucí závodník nasedá na koně jako poslední a v případě úspěšně projetého parkuru startuje jako první v kombinované části,
která následuje poté. Závod pokračuje kombinovanou disciplínou.
Jak již jsem zmiňovala, že se svaz snaží tento sport zviditelnit, chce také usnadnit
pozorování pro diváka. Na některých závodech již bývá trendem, že laser-run probíhá
z určité části (střelnice, cíl) na kolbišti, kde probíhal parkur. Následuje další přepočítání a
upravení pořadí po jezdecké disciplíně. Stanoví se pořadí a do závěrečné části se vydá na
trat aktuálně vedoucí závodník. Při závěrečné disciplíně mají závodníci 20 min rozcvičení,
kdy se mohou pohybovat na střelnici. V prvních deseti minutách může na střelnici být i
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trenér spolu se svěřencem, poté musí opustit prostor střelnice. Poslední aktualizace pravidel při laser runu říká, že závodníci nesmějí mít nic na svém stavu, ani podložku pod pistol, aby zmírnili náraz zbraně do stolu, při pokusu o rychlé rány. Po uplynutí rozcvičení se
závodníci chystají do koridorů a s výstřelem vybíhá leader závodu. S handicapem vybíhají
do poslední části závodu i další závodníci, poslední však vybíhá po dvou minutách od výstřelu. Pořadí závodníků určuje jejich doběh, v případě shodného pořadí v cíli rozhoduje o
pořadí rychlejší čas v kombinované disciplíně.
Zde si uvedeme příklad časového harmonogramu závodu viz Tabulka 2:
Takový program se používá na ME, MS, OH, ale i Světových pohárech a jiných
mezinárodních soutěžích, harmonogram je stejný pro ženy i muže.
Tento příklad je naplánován bez základního kola šermu přechozího dne (tzn. základní kolo šermu je v ten samý den jako všechny ostatní disciplíny).

ŽENSKÉ FINÁLE
08:30

Plavání

10:00

Šerm (Ranking & Bonus Round)

15:00

Jízda na koni

17:30

Laser Run

18:15

Vyhlášení výsledků

Tabulka 2 - ME 2019
(http://www.uipmworld.org/sites/default/files/2019_european_championships_invitation_final.pdf)

7. Roční tréninkový cyklus
Roční tréninkový cyklus se jako nejtypičtější makrocyklus všeobecně považuje za
základní jednotku dlouhodobě organizované sportovní činnosti. Vychází z kalendářní časové periodicity roku i z reálné dynamiky sportovní výkonnosti daného odvětví, z faktu, že
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výraznější změny trénovanosti vyžadují delší časový úsek a nelze je očekávat
v krátkodobém horizontu. Jeho stavba pak směřuje k tomu, aby maximální sportovní výkonnost gradovala v požadovaném čase (Dovalil, 2012).
Jedním z rozhodujících znaků tréninku z pohledu roční stavby je dynamické zvyšování zatížení od jednoho tréninkového období k druhému až do přípravy před konkrétním
závodem. Střídání mezi zatížením a odpočinkem má dynamický charakter, lze tak dosáhnout vyššího tréninkového zatížení. S vhodnou regenerací v různě dlouhých časových úsecích (Neumann a kol., 2005).
S ohledem na to byl v souladu s vývojem tréninkové praxe zformulován teoretický
názor na podobu tréninku v průběhu ročního tréninkového cyklu, který se osvědčuje ve
většině sportovních specializací. Úkoly, cíle a zaměření tréninku se během celého roku
mění. Tomu v praktické rovině odpovídá standartní periodizace, rozlišující přípravné,
předzávodní, závodní (také hlavní nebo soutěžní) a přechodné období, jednotlivá období
mohou být tvořena různým počtem mezocyklů, záleží na sportovní specializaci (Dovalil
2012). Vše přehledněji v Tabulce 3.

OBDOBÍ

HLAVNÍ ÚKOL OBDOBÍ

PŘÍPRAVNÉ

Rozvoj trénovanosti

PŘEDZÁVODNÍ

Vyladění sportovní formy

ZÁVODNÍ

Prokázání a udržení vysoké výkonnosti

PŘECHODNÉ

Dokonalé zotavení

Tabulka 3 Rámcové schéma periodizace ročního tréninkového cyklu (Dovalil, 2012)
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7.1.

Přípravné období

Období má vytvořit základy budoucího výkonu, zajistit předpoklady pro další růst
výkonnosti. Jeho zásadní úkol spočívá ve zvyšování trénovanosti. Podcenění tréninku
v přípravném období nebo jeho podstatné zkrácení má většinou za následek stagnaci výkonnost (Jansa, Dovalil, 2007).
Přípravné období můžeme rozdělit na dvě části. Cílem první části přípravného období je z hlediska kondiční přípravy zlepšování obecných funkčních předpokladů pro danou sportovní specializaci. Současně je vhodné zlepšovat a rozvíjet individuální dovednosti. V druhé části přípravného období přecházíme postupně od obecné přípravy ke speciální
přípravě, a to z pohledu nejen kondice, ale i technicko-taktických aspektů hry. Doba jednotlivých částí se v různých sportovních hrách odlišuje. Rovněž u sportovců trvá obecná
část přibližně jeden měsíc a speciální část přibližně 1-2 měsíce. Většinou platí, že čím starší a zkušenější hráč, tím méně se zaměřuje na obecnou kondici a více se soustředí na speciální (Jebavý, Hojka, Kaplan, 2017).
Zásadním principem přípravného období je naplnit zásadní požadavek adaptace –
manipulací se zatížením zajišťuje postupné zvyšování síly adaptačních podnětů. Zatímco
v první části období se to děje hlavně zvyšováním objemu zatížení (narůstá počet tréninkových dnů a jednotek, druhých a dalších fází, délka tréninkových jednotek se prodlužuje),
ve druhé části pokračuje zvyšování zatížení hlavně nárůstem jeho intenzity (např. přibývá
dynamických cvičení, zatížení dostává více aerobní charakter, pohyby začínají být specifičtější danému odvětví) při dosažené úrovni objemu zatížení nebo jeho mírném poklesu
(Jansa, Dovalil, 2007).

7.2.

Předzávodní období

Předzávodní období je druhou částí ročního tréninkového cyklu, jehož délka je přibližně shodná s délkou přípravného období (tedy obvykle 2-4 měsíce). Zde by mělo dojít
k převedení všeobecně rozvíjejícího tréninku na speciální. Trénink si zachovává vysoký
objem i intenzitu, přičemž dosažená úroveň funkčních parametrů organismu se převádí do
požadavků dané sportovní specializace. Proto jsou již zařazována speciální cvičení, která
jsou však stále ještě kombinována s cvičeními všeobecně rozvíjejícími. V konci období
přichází speciální způsob tréninku, toto období se nazývá ladění sportovní formy, který
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slouží k převedení vysokého stupně trénovanosti do tzv. sportovní formy. Toto období se
nazývá ladění sportovní formy. Jeho délka je nejčastěji mezi deseti dny až třemi týdny a
v tréninku můžeme popsat jeho určité zásady:


přechod od objemového tréninku ke kvalitativnímu



používání metod kontrastu



postupné zvyšování zatížení komplexního typu (propojení všech složek tréninku)



stabilizace rozhodujících faktorů daného sportovního výkonu



dostatečná regenerace



zvyšování počtu tréninkových jednotek modelujících soutěžní podmínky



přípravné a kontrolní starty



psychologická příprava (Perič, Dovalil, 2010).

7.3.

Závodní období

Pro závodní období je nejdůležitější dosažení co nejlepšího výkonu v soutěžích.
Trénink by měl být zaměřen na udržení, popřípadě ještě další zlepšení sportovní formy.
Vlastní formu však není možné udržet příliš dlouho (max 2-3 měsíce), protože poté již dochází k zákonitému poklesu. Trénink má proto především roli udržovací a zaměřuje se na
přípravu na příští start (utkání, závod apod.) (Perič, Dovalil, 2010).
Při přestávkách mezi soutěžemi se mohou zařazovat určité série mikrocyklů, které
podle potřeby zaměřujeme na regenerační, vylaďovací, kontrolní a popř. rozvíjející cíle
(Perič, Dovalil, 2010). Pro příklad si zde uvedeme typy mikrocyklů viz Tabulka 4.
TYP MIKRO-

HLAVNÍ ÚKOL

OBSAH

CYKLU

MIKROCYKLU

ÚVODNÍ

Příprava

(ne)specifická

k náročnější tré-

cvičení

CELKOVÉ

VYUŽITÍ V RTC

ZATÍŽENÍ
Malé

Počátek přípravného období, po delším přerušení

ninkové činnosti
ROZVÍJEJÍCÍ

Stimulace tréno-

(ne)specifická

vanosti

cvičení

Velké

Přípravné období (závodní podle potřeby)
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STABILIZAČNÍ

Udržení dosaže-

Specifický

Střední

Přípravní období (závodní

ných změn
KONTROLNÍ

VYLAĎOVACÍ

podle potřeby)

Hodnocení aktu-

Starty,

utkání,

Střední

álního stavu

testy trénovanosti

malé

Ladění sportovní

Specifický, starty

Střední

formy
SOUTĚŽNÍ

až

Přípravné období

Předzávodní a závodní
období

Demonstrace

Účast v soutěžích,

výkonu

udržení sportovní

Střední

Závodní období

Malé

Závodní, přípravní i pře-

formy
ZOTAVNÝ

Dílčí nebo celko-

Doplňkové sporty

vé zotavení

chodné období
Tabulka 4 Typy mikrocyklů (Dovalil, 2008)

7.4.

Přechodné období

V přechodném období je hlavním aspektem co nejdůkladnější zotavení. Podstatně
se snižuje velikost zatížení. Tréninkových jednotek je méně a jsou kratší. Mohou zde doznívat i méně namáhavé a méně významné starty bez zvláštní přípravy. Pokud je to nutné
trénink se i na několik dnů přerušuje. Tréninková činnost má většinou povahu aktivního
odpočinku (Jansa, Dovalil, 2007).
Z důvodu konání ME i MS každý rok je pro většinu sportovců RTC dvouvrcholový. Dále se kromě těchto dvou hlavních závodů koná i série světového poháru. První Světový pohár se koná většinou na přelomu února - března, můžeme si uvést konkrétní data
z letošního roku. Program Světového poháru startuje v Egyptě 28. února, poté se série přesune 10. dubna do Bulharska. V pořadí třetí zastávka je 2. května v Maďarsku, po dlouhé
sobě se bude konat takto důležitý závod i v České republice, konkrétně 21. května. Série
světového poháru bude mít finále (pro 36 nejlepších žen a 36 nejlepších mužů)
v japonském Tokiu od 27. června. Po této dlouhé sérii závodů následuje nejčastěji Mistrovství Evropy, tuto sezónu v Anglii 6. srpna a o necelý měsíc přichází největší vrchol se-
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zony, Mistrovství světa v Budapešti. Tímto závodem pro většinu sportovců končí závodní
období a následuje přechodné období.
Po shrnutí vidíme, že od února se opakují pravidelně závody po 3-4 týdnech, s tím,
že nám první vrchol sezóny vychází na srpen a další na září. To znamená, od prvního světového poháru je to kolem pěti měsíců. Jelikož víme, že závodní forma je udržitelná kolem
2-3 měsíců, tak by mělo závodní období začít zhruba před finále Světového poháru,
z důvodu gradace a vyladění formy.
Takto podobně vypadá každá pětibojařská sezóna. Jsou jedinci, kteří v průběhu sezóny vynechají nějaký závod Světového poháru, z důvodu taktizování pro body do světového žebříčku, nebo chtějí zařadit rozvíjející mikrocyklus. To znamená, že bohužel v praxi
nemůžeme teorii o ročním tréninkovém cyklu moc využít, alespoň ne v moderním pětiboji.
Přesné rozdělení RTC není tak úplně lehké. Dle Davida Svobody většina sezón začínala přípravné období v říjnu a končila koncem kalendářního roku. Předzávodní období
počítal jako leden až březen a poté zbytek sezóny již nastalo období závodní. Sám David
uznal, že občas cíleně vynechal či dokonce vypustil nějaký závod z důvodu kumulující se
únavy nebo velmi dlouhé závodní sezóny. Je to zcela logické, udržet formu 5 měsíců je
s největší pravděpodobností nereálné. Bez přerušení lze udržet sportovní formu maximálně
2-3 měsíce (závisí mj. na dosažené výkonnosti, čím je její úroveň vyšší, tím bývá udržení
obtížnější) (Jansa, Dovalil a spol., 2009).

8. Biomechanika jednotlivých pohybů
Ve spolupráci s odborníky z biomechaniky, trenéry a fyzioterapeuty rozebereme
daný pohyb/postoj a lépe tak pochopíme jednotlivé dysbalance. Je ještě důležité říci, že
pro vrcholový sport je důležitý výkon nikoli správně nastavená technika, aby tolik nezatěžovala organismus.
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Střelba

Obrázek 2 - Střelba (Brych, 2008)

Na Obr. 2 vidíme, že při střelbě velmi často dochází k záklonu, resp. ohnutí
v bederní části zad. Dále dochází ke zvedání střeleckého ramena. Následkem je nesprávná
kloubní stabilita, zkrácený prsní sval a oslabená zadní strana deltového svalu.
Vzduchová zbraň, se kterou se střílí, váží kolem 1kg, záleží na objemu nafouknutého vzduchu v bombě (nyní již není třeba vůbec nafukovat, z důvodu střílení laserem).
Samozřejmě záleží na období v RTC, ale většinou v přípravném období se trénuje
převážně klidová střelba (samostatná střelba, bez běhu, klidová SF), později
v předzávodním a v závodním období se častěji střílí ve spojitosti s během. V přípravném
období trvá nejčastěji střelecká jednotka 30-45 minut (individuální), 3x týdně. Na každém
tréninku sportovec vystřelí zhruba 150x svojí střeleckou, dominantní paží, nedominantní
paži věnuje v celkovém součtu necelých deset minut, kolem třiceti zdvihů. To znamená,
v celkovém součtu za přípravné období pětibojař zdvihne svoji zbraň zhruba 5400x, nedominantní paží 1080x. V závodním období se nám tento poměr ještě zmenší a kompenzace
nepřijde vůbec, nebo na konci tréninkové jednotky na pár zdvihů. Z toho nám plyne výrazné zatížení jedné dominantní paže a spodní části bederní páteře.

Plavání
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Obrázek 3 - Plavání (McLeod, 2014)

Technicky nejdokonalejším, a i nejrychlejším plaveckým způsobem je kraul. Při
kraulových záběrech se končetiny symetricky střídají a dochází k nejmenšímu odporu těla
proti vodnímu prostředí. Při kraulu dochází na začátku záběru, se zaměřením na horní končetinu, k extenzi a vnitřní rotaci v ramenním kloubu, při přenosu paže nad hladinou dochází k flexi, abdukci a zevní rotaci v ramenním kloubu a z velkých svalů se nejčastěji zapojují m. deltoideus, m. biceps brachii, m. triceps brachii, m. pectoralis major et minor, m. latissimus dorsi a flexory zápěstí (Bernaciková a kol., 2011).
Ramenní kloub je jedním z nejvíce mobilních kloubů v lidském těle a různá omezení mohou mít významný vliv na funkční schopnosti. Uspořádání kostní, svalové a vazivové anatomie ramene je poměrně složité, umožňuje širokou škálu rozsahu pohybu při zachování stability. Rotátorová manžeta poskytuje hlavní stabilizační struktury glenohumerálního kloubu a je tvořena čtyřmi svaly – m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis a m. teres minor (Barrnes, Van Steyn, Fisher, 2001).
Jsou jedinci, kteří dýchají na jednu stranu a jsou tací, kteří se nadechují při kraulu
na obě dvě strany. Dýcháním na jednu stranu může ovlivnit bolestivost v oblasti rotátorové
manžety, plavec je po většinu času v rotaci na jednom boku a každé rameno pracuje
v jiném rozsahu z důvodu dýchání. Při bolestech ramena se nedoporučuje plavat s packami
z důvodu většího překonávaného odporu, také není vhodné plavat dolními končetinami
s podporou o desku, nedochází k relaxaci, rameno tak bývá v neustálé tenzi. Bolest ramene
může z velké části ovlivnit také suchá příprava.
Moderní pětibojaři plavou v přípravném období většinou každý tréninkový den,
samozřejmě jsou zde opět individuální výjimky, plavecká jednotka trvá jednu hodinu, objem jednoho tréninku se pohybuje kolem 3 km, za týden to vychází na 15 - 17 km, v celém
přípravném období zhruba 172 naplavaných km. V předzávodním a závodním období se
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četnost plaveckých jednotek sníží o jednu nebo počet zůstane, ale sníží se počet naplavaných kilometrů, minimálně jednou v týdně je zařazeno pouze vyplavání (1500m), plavecké
programy v ostatní dny se pohybují kolem 2,5 km.
Šerm

Obrázek 4 - Šermířský střeh (https://www.ceskatelevize.cz/porady/11529101711-loh-2016-rio-dejaneiro/216471290101066-serm/)

Obrázek 5 - Výpad (fencing.net)

V šermu trpí tělo z hlediska jednostranné zátěže nejvíce z celého pětiboje. Při této
střehové pozici (Obrázek 4) dochází k vytočení špičky, respektive kyčle, z jejího přirozeného postavení, to nám způsobí zkrácení m. piriformis na druhé straně (u praváka na pravé
straně). Již při mírném předklonu trupu zatěžujeme více levou stranu bederní páteře (opět u
praváka). Domníváme se, že při správném zapojení HSS můžeme tlak na bedra zmírnit. Při
pozorování mnohých pětibojařů či šermířů jsem si všimla, že zadní noha je u někoho položena celá na podložce a u někoho je na špičce po celý zápas, tím dochází k vysoké tonizaci
Achillovy šlachy a také plantární fascie.
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Hmotnost kordu je 770 g a délka čepele včetně rukojetě nesmí přesáhnout 110 cm.
Šermířská škola (individuální práce s trenérem trvající kolem třiceti minut) se zařazuje
v přípravném období 2x, v závodním období 2 - 3x týdně, do toho 2- 3x týdně je zařazen
volný šerm, doba trvání této jednotky se pohybuje v rozmezí 1-2 hodiny. V průběhu volného šermu nastupují sportovci proti sobě většinou náhodně, jeden zápas trvá okolo pěti
minut, poté může následovat pauza a tento proces se několikrát opakuje. Rozdílem u šermířské školy je délka zatížení sportovce, který je neustále v pohybu, tudíž tlak na přední
část ramene, deltový sval, bederní páteř a m. piriformis je stálý. V přípravném období je
zhruba deset minut po šermířské škole věnováno kompenzaci, tzn. šermířské nohy
v opačném střehu se zátěží, v závodním období se kompenzace velmi často vynechává.
Na Obr. 4 je vyobrazen šermířský střeh, kde je zřetelný mírný předklon trupu. Obr.
5 zachycuje výpad jednoho ze šermířů, velmi častý útok. Výpad provede pětibojař
v průběhu jedné šermířské školy zhruba 50x, během volného šermu je to o něco více,
zhruba 70x, kompenzace na druhou stranu nedochází.
Běh

Obrázek 6 - Běh (Puleo, 2014)

Běh z pohledu fyzikálního hlediska dynamiky, jako jedné z části biomechanického
celku, působí na běžce vnitřní a vnější síly. Podle vzájemného vztahu mezi směrem pohybu těla a působení síly může každá z těchto sil být:


Hybnou silou, tzn. silou napomáhající pohybu, pokud je směr síly shodný se směrem pohybu těla.



Brzdící silou, je-li směr síly opačný směru pohybu těla.
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Neutrální silou, neovlivňující rychlost v daném směru, když směr síly tvoří pravý
úhel se směrem pohybu těla (Vindušková, 2003).

Běžecký pohyb, tedy vlastní svalová síla běžce, je nazývána vnitřní síla. Pohyb, jak
jsem již zmínila, nastává působením svalových stahů. Následně lokomoční pohyb vznikne
spojením vnitřní síly (svalového stahu) se silou vnější. Vnějších sil je několik, některé z
nich se nemusí uplatnit v plné míře. Obecně však při pohybu na běžce působí následující:


Tíha, která působí nepřetržitě ve svislém směru a je závislá na hmotnosti a
gravitačním zrychlení a působí na každé těleso na zemi.



Reakce podložky je dle 3. Newtonova zákona je stejně velká, ale opačně
orientovaná než síla, jakou běžec na podložku působí.



Třecí síla závisí na typu podložky (respektive hodnotě součinitele tření) a
velikosti svislé síly, nezávisí na velikosti plochy.



Odpor prostředí může být brzdící silou (vítr do protisměru), nebo i silou
pomocnou (vítr v zádech).



Setrvačná síla ve smyslu 1. Newtonova zákona, podle kterého má těleso
tendenci setrvávat v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu.



Odstředivá a dostředivá síla při křivočarých pohybech, tedy např. při průběhu zatáčkou (Vindušková, 2003).

Běh je cyklická disciplína, je to jeden z nejpřirozenějších pohybů lidského těla,
avšak ve spojitosti s dalšími disciplínami se mohou objevit i zdravotní problémy. V tomto
sportovním odvětví se stále mění povrchy, jednou je závod na asfaltu, poté na kolbišti a
někdy zase na trávě. Pro některé typy sportovců je střídání povrchů výhoda, ale při slabších dolních končetinách dochází ke snížení těžiště a poté je riziko výskytu zranění či přetížení.
Nejvíce zatížené jsou samozřejmě dolní končetiny, přičemž nejvíce zdravotních obtíží se vyskytuje v okolí Achillovy šlachy, okostic a zadní strany stehen. V přípravném,
předzávodním i závodním je běh součástí každého tréninkového dne. V přípravném období
se denně běhá od 6 do 12 km, záleží na složení ostatních disciplín v daný den, týdně
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v součtu má moderní pětibojař kolem 50 - 60 km. V závodním období, kdy jsou tréninky
intenzivnější, se kilometráž sníží na rozmezí 45 - 55km za týden.

Jízda na koni

Obrázek 7 - Jízda na koni (www.mullingarequestrian.com)

Obrázek 8 - Jízda na koni (www.equestian.com)

Co se týče jezdeckého sportu, tak výpadek hlubokého stabilizačního systému bude
znamenat pro jezdce jeden z velkých problémů. Pokud při diferencovaném působení jednotlivými pomůckami na koně nebude trup jezdce stabilizován, přenáší se pohyb z jednotlivých segmentů těla na jiné a není zcela možné udržet trup jezdce v klidu, což je pro jezdecký sport nezbytností. Pokud je stabilizace trupu nahrazena aktivitou povrchových ex-
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tensorů páteře, dochází k přetěžování těchto svalů, protože jejich primární funkcí je zajištění pohybu (Vozáková, 2008).
Získání rovnováhy na koni je podmíněno fixací učeného pohybového vzoru. A lze
jednoznačně říci, že čím vyšší tempo koně, resp. čím náročnější pohyb koně na rovnováhu,
tím bude vytvoření tohoto hybného stereotypu a trénink postury (dle Koláře (2011) chápeme jako aktivní držení pohybových segmentů proti působení zevních sil) trvat déle. Jako
nejnáročnější pohyb pro jezdce na koni bych označila právě skok, a proto předpokládám u
této skupiny největší procento jezdců s výpadkem hlubokého stabilizačního systému, a tedy větší bolesti v zádech (Vozáková, 2008).
Domníváme se, že nejvíce bolestivou oblastí při jízdě na koni je spodní část bederní páteře neboli celkové spojení hlubokého stabilizačního systému. Při cvalu by měl být
trup zpevněný a pohybovat se s koněm. Při skoku, resp. doskoku, když kůň z výšky dopadne na zem, dochází k nárazu v oblasti kyčle a beder. Z toho vyplývá, že pokud má jedinec oslabený HSS může zde dojít k velkému nárazu při dopadu koně zpět na zem.

9. Energetické krytí jednotlivých disciplín
Moderní pětiboj, jak jsem již zmiňovala, se skládá z cyklických a acyklických disciplín, tudíž se domníváme, že se liší i energetické krytí.
V podstatě se pro účely tréninku rozlišují tři způsoby energetického zabezpečení
pohybové činnosti, označované jako ATP-CP systém, LA systém a O2 systém. Nejedná se
o systémy ve smyslu fyziologickém, ale o systémy ve smyslu biochemickém, tedy o komplexy určitých biochemických reakcí na buněčné úrovni. V podobném smyslu se používá
také výraz mechanismus energetického zabezpečení svalové činnosti, zony metabolického
krytí aj (Perič, Dovalil, 2010).


ATP-CP systém- je velice výkonný a vysokoenergetický, schopný dodat

velké množství energie v krátkém čase, může ale pracovat pouze pár vteřin, aktivuje se hlavně při sprintu a podobných činnostech, vyžaduje maximální úsilí,
hlavní systém používaný v prvních vteřinách cvičení o jakékoliv intenzitě, aednosintrifosfát, který je uložený ve svalech je základním kamenem a rychle se uvol-
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ní, když je třeba, energie chybějící v systému se rychle obnovuje, obvykle během
tří až pěti minut (Benson, 2012).


LA systém – označována též jako anaerobní glykolýza (štěpení glykogenu

bez využití kyslíku), jejím produktem je zvýšená hladina laktátu v krvi, což má za
následek zvýšené okyselení vnitřního prostředí, vyvolávající bolest a únavu ve
svalech, v klidu je jeho koncentrace 1,5-2 mmol.l-1 krve, tento systém zajišťuje
energeticky dominantně pohybovou činnost v trvání do 2-3 min, submaximální
intenzita.


O2 systém- poskytuje energii oxidativním štěpením cukrů a tuků, štěpení

glykogenu nastává od počátku cvičení, tuky se štěpit začínají kolem 12 minuty
práce, doba, po kterou vydržíme pracovat se zásobou glykózy (v podobě glykogenu), je kolem 1 hodiny, tuky vystačí na dlouhou dobu, energie je uvolňována
postupně, intenzita nízká (Perič, Dovalil, 2010).
Pro větší přehlednost zde uvedeme v Tabulce 5 přehled energetických systémů.

SYSTÉM

ZPŮSOB

ZDROJE

DOBA ZAPOJENÍ

ŠTĚPENÍ

ENERGIE

ATP-CP

Anaerobně

CP

15 s

LA

Anaerobně

Glykogen

2-3 min

LA-O2

Aerobně-

Glykogen

5-10 min

Glykogen, tuky

hodiny

anaerobní
O2

Aerobně

Tabulka 5 Energetické systémy (Perič, Dovalil, 2010)

Každá disciplína má jiné zastoupení energetických systémů, nutno říci, že žádný
z uvedených systémů nepracuje izolovaně, jediná střelba může být výjimkou, kde z velké
části pracuje hlavně O2 systém, pokud se tedy bavíme o klidové střelbě, nikoli střelbě pod
zátěží (po doběhu). Běžeckou disciplínu zajišťuje hlavně LA-O2 sytém, závod trvá 10-14
minut, tzn. začátek zajišťuje O2 systém, který postupně přechází z aerobní do anaerobní
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zóny, tudíž vysoká koncentrace laktátu v krvi. Další disciplínou je plavání, 200 m je označováno z důvodu doby trvání za rychlostní vytrvalost. V průměru závod trvá kolem 2 minut až 2:20 (u žen), již podle tabulky (viz výše) vidíme, že hlavní systém, který pracuje, je
právě LA, tzn. anaerobní zóna a vysoká hladina laktátu. Šerm, dynamický sport, při kterém
se taktéž využívá více systémů. Každý zápas v moderním pětiboji má dobu trvání 1 minutu
(pokud padne zásah dřív, zápas končí), během útoku (výpad, fleš) nebo rychlé akce, změny
směru, obrany apod. aktivujeme především ATP-CP systém. Samozřejmě se aktivují i
ostatní energetické systémy, ale tento sport je velice individuální. Jsou jedinci, kteří se skoro nepohybují anebo tací, co doslova ,,létají“ zprava doleva po celé šířce planše. Poslední
disciplínou je jízda na koni. Při pokusu, kdy jsem měla na sobě hrudní pás, se ukázalo, že
jsem stále v energetickém systému O2.

10. Možnosti předcházení
Na základě stanovení hypotézy o dysbalancích u moderních pětibojařů je potřeba si
určit, jak tomu předcházet či jak vyrovnat již zmíněné problémy. V následujících odstavcích si vymezíme pojem svalová dysbalance, řekneme si něco o kompenzačních cvičeních,
co si pod tímto pojmem představit a také, čemu se budeme nejvíce věnovat v praktické
části. Velká část bude o HSS (hluboký stabilizační systém), dále pak horní a dolní zkřížený
syndrom, zmíním se také o protahovacích cvicích, jako nedílnou součást tréninku a samozřejmě o uvolňování nejkritičtějších partiích. Domníváme se, že všechny tyto zmíněné
složky mají opodstatnění v rámci tělesné přípravy.

10.1. Svalová dysbalance
Vzájemný vztah mezi jednotlivými svaly a svalovými systémy je předpokladem
funkční vyváženosti. V případě, že dojde k nějaké funkční insuficienci, vznikne nerovnováha neboli svalová dysbalance. Při svalové dysbalanci nedochází jen k poruchám
v periferních strukturách pohybového systému, ale jedná se zároveň o hlubší poruchy řízení pohybu (Kabelíková, Vávrová, 1997).
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Dle Čermáka, Botlíkové, Chválové a Dvořákové (2000) je svalová dysbalance porucha svalové souhry vyplívající ze špatné distribuce svalového tonu a jako taková ovlivňuje držení postiženého segmentu, který je stahován na stranu svalu hypertonického.
Svalová dysbalance je vždy spojena se snížením tělesné a pohybové výkonnosti,
s velkou zranitelností hybného ústrojí, zejména pak vazů, šlachových úponů a kloubních
pouzder. Při svalové dysbalanci vzniká zkrácení vazivové složky svalu, která nedovoluje
dosáhnout plného rozsahu pohybu v kloubu, má také sníženou výkonnost. V případě obnovení původního rozsahu, zvýší se svalový výkon (Véle, 1997).

10.2. Kompenzační cvičení
Kompenzační cvičení jsou součást regenerace pohybem. Pod pojmem kompenzace
rozumíme proces, kterým organismus vyrovnává určitou poruchu nebo jinou dysbalanci.
Jde tedy o udržení stavu organismu jako celku. Regeneraci chápeme jako obnovení, uvedení do původního stavu, jde tedy o biologický proces, jehož úkolem je vyrovnat a obnovit
přechodný pokles funkčních schopností jednotlivých orgánů a celého organismu (Bernaciková, 2017).
Kompenzační neboli vyrovnávací cvičení jsou otevřeným souborem cvičení, která
jsou cíleně zaměřena na úpravu funkčních poruch pohybového aparátu. Cílem těchto cvičení je zlepšit funkční parametry pohybového aparátu na úrovni podpůrného (kloubní pohyblivost), výkonného (korekce svalového napětí a svalové souhry), řídícího (úprava
chybných stereotypů) a zásobovacího systému. Jde tedy o jednoduché cvičební tvary, přirozené pohyby či polohy, využíváme známých mechanismů nervosvalové regulace
k vytvoření a upevnění žádoucích reflexních vazeb na různých úrovních řízení hybnosti.
Snažíme se odstranit zkrácené a oslabené svaly (úprava svalové nerovnováhy), blokády,
zatuhnuté klouby, ale také upravit zafixované návyky vadného držení těla. Kompenzační
cvičení považujeme za velmi účinný prostředek ke snižování zdravotních rizik spojené
s nadměrnou jednostrannou fyzickou či psychickou zátěží (Bernaciková, 2017).
Dle Bursové (2005) rozdělujeme kompenzační cvičení na:


Kompenzační cvičení uvolňovací
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Kompenzační cvičení protahovací (strečink)



Kompenzační cvičení posilovací

Udržování harmonického rozvoje pohybového aparátu a individuálního držení těla
vyžaduje zaměření především na posilování svalových skupin s fázickou (tendence
k ochabování, př. břišní svaly) převahou a na protahování s tonickou (tendence ke zkracování, př. prsní sval) převahou. Podmínkou efektivního výsledku je dodržování posloupnosti
jednotlivých cvičení, kdy na prvním místě zařadíme protahovací cvičení, které následuje
po důsledném uvolnění a teprve poté posilování svalových skupin s opačnou funkcí (antagonistů) (Bursová, 2005).
V současné době se při strečinku využívají poznatky z fyzioterapie, díky nimž cvičení mohou účinněji působit na pohybový aparát sportovců a také u jedinců po zranění.
Využíváme také jako prevenci. Využívá se pracovních postupů, kdy se snažíme zmenšovat
tzv. trigger points ve svalech (specifické spouštěcí body), díky stimulaci těchto bodů dochází k uvolnění dané oblasti. Postup, počet opakování i výdrž v daných polohách
s pěnovým válcem jsou obdobné před koncem tréninkové jednotky, ale i po ní. Počet opakování se pohybuje mezi 10 - 15 opakování, při používání stretchbandu je doba výdrže doporučovaná v rozmezí 10 - 20 s (Jebavý, Hojka, Kaplan, 2014).
V současnosti se před vlastním rozcvičením nebo v době docvičení po tréninkové
jednotce často používá malý pěnový válec (zvaný roller, ukázka v praktické části). Díky
metodice tlakové techniky efektivně působí na svaly, pomáhá obnovovat elasticitu svalu a
svalový rozsah. Technika je založena na principu myofasciální tlakové masáže (Jebavý,
Hojka, Kaplan, 2014).

10.3. Hluboký stabilizační systém
Hluboký stabilizační systém je v poslední době ve fyzioterapii velice diskutované
téma. Podle Koláře je ovlivnění stabilizační funkce svalu otázkou nejen vlastní síly svalu,
ale především jeho náboru, tj. zapojení v souhře. Je-li porušen nábor svalů páteře a trupu
při jejich reakcích na zevní podněty, dochází k nepřiměřenému zatížení. Při cvičení hlubokého stabilizačního systému tedy musíme cvičit stabilizační svalovou aktivitu tak, jak ji
spatřujeme u fyziologicky se vyvíjejícího dítěte. Nábor svalů při působení zevních sil je
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vždy spojen se zpevněním páteře. Během fyziologické stabilizace (zpevnění) páteře se
vždy zapojují extensory páteře, a to podle následujícího načasování. Nejprve se zapojí hluboké extensory a až následně extensory uložené povrchově. Jejich funkce je vyvážena synergií flexorů, kam patří hluboké flexory krku a souhra mezi bránicí, břišními svaly a svaly
pánevního dna. Při patologické stabilizační funkci páteře je oslabena přední stabilizace páteře, bránice se oplošťuje nedostatečně, dolní apertura hrudníku se nerozšiřuje a obsah
břišní dutiny není kaudálně stlačen. Tato insuficience je substituována nadměrnou aktivitou povrchových extensorů (Kolář, 2007).
Toto se projeví na pohybovém aparátu jako celku ve smyslu svalových dysbalancí.
Pro řešení problematiky hlubokého stabilizačního systému je tedy zásadní zabývat se především otázkou sil působících na páteř. Síly působící na naše pohybové ústrojí rozlišujeme
na síly vnější a síly vnitřní. Vnitřní síly považujeme z hlediska dlouhodobého působení za
významnější než síly vnější. Terapeutickým cílem je potom ovlivnit tyto vnitřní síly neboli
také svalovou funkci tak, aby kompenzovaly anatomické parametry páteře (Kolář, 2006).
Pojem posturální stabilizace označuje aktivní držení segmentů těla proti působení
zevních sil řízené centrálním nervovým systémem. Je potřeba zdůraznit, že pod pojmem
posturální stabilita si nepředstavujeme jen bipedální postoj, ale že provází každý pohyb, i
když se jedná jen o izolovaný pohyb horních nebo dolních končetin, protože každý pohyb
v segmentu je převáděn do celé postury. Zejména potom drobné, koordinačně náročné pohyby nelze provést bez kvalitní stabilizace celého těla. Pro stabilitu páteře je zásadní spolupráce mezi ventrální a dorzální muskulaturou. Konkrétně pro oblast krční a hrudní páteře
m. semispinalis capitis et cervicis, m.splenius capitis, m. splenius cervicis, m. longissimus
cervicis et capitis a jejich spolupráce s ventrální muskulaturou, kterou zde rozumíme m.
splenius capitis et coli. Pro bederní páteř má rozhodující význam souhra mezi extensory
hrudní a krční páteře se souhrou flexorů stejné oblasti, kam patří bránice, břišní svaly a pánevní dno. Tato flekční synergie stabilizuje páteř z přední strany, a to prostřednictvím nitrobřišního tlaku. Ten je aktivován při jakémkoliv statickém zatížení a doprovází každý cílený pohyb horních a dolních končetin. Nejčastějším problémem v této oblasti je insuficience předních stabilizátorů trupu a převaha povrchových extensorů páteře (Kolář, 2006).
HSS je součástí celkového stabilizačního systému těla a pro lidský pohyb má naprosto nezastupitelný význam. Jeho základními biomechanickými funkcemi podle Panjabi
(1992) jsou: - umožnění pohybů mezi jednotlivými částmi těla - přenášení zatížení - ochra39

na páteře a nervových kořenů. Nejdůležitější úlohou stabilizačního systému je tedy zajistit
dostatečnou stabilitu páteře i v případě změn držení těla a při různém statickém i dynamickém zatížení (Panjabi, 1992).
Stabilitu těla můžeme rozdělit na vnitřní a vnější, jak uvádí Vélé (2011) níže:
I. Vnitřní je stabilita osového orgánu, ta je základnou stability celkové a vychází z ní účelově řízený pohyb. Vnitřní stabilizaci provádějí hluboké krátké
intersegmentální svaly, které musí být pružné pro nastavení rozsahu pohyblivosti segmentů a jejich skupin dle aktuální potřeby.
II. Vnější navazuje na vnitřní, podílejí se na ní delší a silnější záběrové svaly
připojující končetiny k osovému orgánu.

10.4. Horní zkřížený syndrom
Při horním zkříženém syndromu je svalová nerovnováha v těchto oblastech (viz
Obrázek 9):


Mezi horními a dolními fixátory pletence ramenního



Mezi mm. pectorales a mezilopatkovými svaly



Mezi hlubokými flexory šíje a extenzory šíje (Dostálová, Sigmund, 2017).



Zkrácení horních vláken m. trapezius a m. levator scapulae, m. sternocleidomastoideus a m. pectoralis major



Oslabené hluboké flexory šíje a dolní fixátory lopatek



Protrakce ramen a přetížení m. levator scapulae (Bernaciková a kol., 2017).
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Obrázek 9 – Svalový dysbalance v rámci HZS (Tlapák, 2004)

10.5. Dolní zkřížený syndrom
Při dolním zkříženém syndromu je svalová nerovnováha v těchto oblastech (viz
Obrázek 10):


Mezi slabými mm. glutei maximi a zkrácenými flexory kyčelního kloubu (m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fascie latae)



Slabými mm. recti abdomini a zkráceným m. erector spinae lumbalis



Slabými mm. glutei medii a zkráceným m. guadratus lumborum a mm. tensores
fascie latae (Dostálová, Sigmund, 2017).
Dle Bernacikové (2017) dochází k útlumu gluteálního a břišního svalstva, důsled-

kem toho je antaverze pánve vyznačující se nadměrnou bederní lordózou.
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Obrázek 10 – Svalová dysbalance v rámci DZS (Tlapák, 2004)

Horní a dolní zkřížený syndrom nám pomůže při sestavování intervenčního programu na zjištěné dysbalance.

10.6. Protahovací a uvolňovací cvičení
V mé bakalářské práci bude zřejmě větší zastoupení cvičení uvolňovacích, z toho
důvodu uvádím a definuji, o co přesně jde a čemu bude výzkumná část věnována.
Uvolňovací cvičení jsou nasměrována vždy na určité kloubní spojení nebo pohybový segment. Cílem kloubně mobilizačních cvičení je uvolnění ztuhlých a málo pohyblivých kloubů a uvedení svalů do stavu mírného protažení. Uvolňovací cvičení provádíme
vždy zlehka, zvolna a všemi směry. Vynakládáme minimální svalové úsilí (Dostálová,
2011).
Protahovací cvičení neboli strečink (z anglického to stretch- napnout) umožňuje
obnovit normální fyziologickou délku svalů zkrácených a zachovat ji svalům, u kterých je
riziko, že by se mohly zkrátit vlivem pohybové činnosti (Bernaciková, 2017).
Je třeba překonávat určitý pasivní odpor plynoucí jak z tonu svalu, tak zejména
z pružné rezistence jeho vazivové složky. Obvykle se doporučuje výdrž v protahovací poloze 30 sekund. Obnovení normální délky svalu můžeme očekávat při správném postupu
nejdříve po 4 týdnech. Protahujeme vždy s výdechem, snažíme se dýchat plynule, dech
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nezadržujeme. Při potahování se snažíme vyvarovat reflexu, který vyvolává obrannou
kontrakci protahovaného svalu, hovoříme o tzv. napínacím reflexu (Bernaciková, 2017).
Napínací reflex je reakce svalu na prudké protažení.
Typy strečinku
1. Statický
-tzv. klasický strečinky, pasivní pohyby, využívá se gravitace, výdrž v jednotlivých pozicích
2. Dynamický
-využívá švihové pohyby
Švihový pohyb vyvolá kontrakci antagonisty, což vede ke vzniku napínacího reflexu, ten tudíž zabrání protažení svalu. Při tomto způsobu protažení se zvyšuje riziko mikrotraumatizace svalové tkáně. Z toho důvodu považujeme dynamický strečink za méně
účinný, nebo dokonce nevhodný. Pochází z USA, kde se nazývá pohybový výcvik. Klade
důraz více na pohybové požadavky sportu než na individuální protažení svalu. Z hlediska
zdravotního rizika je jeho zařazení do kompenzačního plánu zcela nevhodné (Bernaciková,
2017).
Dále pak můžeme z hlediska působící síly rozdělit strečink na:
1. protažení svalu po
kontrakci antagonisty

Obrázek 11 - Protažení lýtkových svalů po kontrakci antagonisty (Dostálová, 2017)

-nejprve vědomě koncentricky aktivujeme daný sval, svalové napětí by mělo trvat
7 - 10 sekund, poté 2 - 3 sekundy uvolnění a následně potom protažení po dobu 10 - 15
sekund
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-na obrázku můžeme vidět příklad protažení trojhlavého svalu lýtkového
2. s využitím postizometrické kontrakce protahovaného svalu

Obrázek 12 - Protažení svalu s postizometrickou kontrakcí (Dostálová, 2017)

-protažení začíná izometrickou aktivací, následuje uvolnění a poté pasivní protažení
(např. spolucvičencem)
-na obrázku vidíme na příkladu opět trojhlavého svalu lýtkového
3. s využitím reciproční inhibice

Obrázek 13 - Protažení svalu s reciproční inhibicí (Dostálová, 2017)

-při kontrakci svalu současně dochází k relaxaci antagonisty
-na obrázku to vidíme na příkladu protažení flexorů kyčelního kloubu, jedinec
zvolna protlačuje pánev vpřed a současně aktivuje na protahované straně velký sval hýžďový (Dostálová, Sigmund, 2017).
Cvičení provádíme po zahřátí (alespoň 5 – 10 min s nízkou intenzitou kolem 50 –
60 % maximální tepové frekvence). V úvodní části by cvičení mělo trvat 15 – 20 minut. V
závěrečné části je doba cvičení kratší, 5 – 10 minut v rámci uvolnění. Po i během tréninkového zatížení, bychom měli kompenzovat přetěžované svaly kvůli svalové únavě. Urychlujeme tím proces regenerace po zátěži. A také jako prevence úrazů z funkčních poruch. Při
provádění dodržujeme správné dýchání, aby došlo k okysličení a uvolnění svalu. Samotné
strečinkové programy sestavujeme se zřetelem k celkovému funkčnímu stavu hybného sys44

tému, velikosti zkrácení svalů, velikosti zátěže, sportovnímu zaměření a efektivitě cvičení.
Pokud bychom neprováděli protahovací cvičení, již po 48 hodinách dochází ke zkracování
svalů a ztrátě jejich pružnosti, tím se zvyšuje pravděpodobnost zranění (např. natržení).
Jestliže začínáme s protahováním, které provádíme 1 – 2× denně, viditelné výsledky uvidíme po 4 týdnech (Bursová, 2005).

Z teorie jsme nedokázali přesně určit kdy provádět kompenzační cvičení, jak často,
v jakém rozsahu a obsahu, v které části RTC by měly dominovat, u kterých disciplín jsou
nejdůležitější.
Na některé z těchto otázek se budeme v následující Výzkumné části snažit odpovědět.
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II. VÝZKUMNÁ ČÁST
2. Cíle a úkoly práce, hypotézy

2.1.

Cíl práce

Cílem práce je navržení intervenčního programu na dysbalance těla moderního pětibojaře. Vytvořit baterii protahovacích, uvolňovacích a posilovacích cvičení, které lze zakomponovat do ročního tréninkového cyklu.

2.2.

Úkoly práce

Pro dosažení cílů práce je zapotřebí vypracovat následující úkoly:
1. Nashromáždění potřebného množství domácí a zahraniční literatury (odborná literatura, internetové zdroje, akademické práce apod.)
2. Rešerše domácí a zahraniční literatury
3. Rozhovory s nejlepšími tuzemskými moderními pětibojaři, trenéry a fyzioterapeuty
4. Stanovení cílů práce a určení hypotéz
5.

Vytvoření metodologie práce

6. Sběr dat pro nastavení intervenčních programů
7. Zpracování získaných dat
8. Vypracování výsledků a závěrů

2.3.

Hypotézy práce

Vzhledem k poznatkům z literárních pramenů byly stanoveny tyto hypotézy:
I.

H1: Předpokládám, že moderní pětibojaři mají vlivem specifické přípravy výraznější svalové dysbalance na obdobných partiích těla.
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II.

H2: Na základě literatury a rozhovorů předpokládám, že nejvíce dysbalancí způsobuje šerm, který je v moderním pětiboji nejvíce jednostranný.

III.

H3: Předpokládám, že v RTC vyčlením dostatek času na kompenzační jednotky do
tréninkového procesu.

3. Metodika práce
3.1.

Popis sledovaného souboru

Jako probandy jsem ke své práci využila sedm moderních pětibojařů ve věkovém
rozmezí 21 - 30 let. Tento počet se domnívám, že může být dostačující pro získání kvalitního vzorku. Výzkumný soubor se skládal z heterogenní skupiny, pěti mužů a dvou žen.
Využila jsem muže i ženy, protože při pohledu na vrcholové sportovce vidím značné rozdíly. Muži v moderním pětiboji jsou všichni štíhlí a mají široká ramena, u žen vidíme větší
rozdílnost, například široká i úzká ramena a boky, různé somatotypy apod. Spolupráce
s probandy probíhala pod vedením fyzioterapeuta, který má na starosti zejména moderní
pětibojaře a atlety. S reprezentací spolupracuje zhruba 5 let.

Kritériem při výběru probandů bylo:
a) Závodní kariéra alespoň 6 let
b) Status reprezentanta ČR v moderním pětiboji

Skupina probandů posloužila jako kvalitní vzorek pro analýzu, neboť se jedná o reprezentanty a moderní pětibojaře vrcholové úrovně.

3.2.

Použité metody

Punch (2015) uvádí pro metodologii práci tři hlavní úkoly. Po stanovení výzkumných otázek se jedná o plán výzkumu (design), sběr dat a analýzu dat.
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Kvalitativním přístupem se v práci analyzují dysbalance moderních pětibojařů. Fyzioterapeut vypozoroval tímto přístupem největší rizika v moderním pětiboji, která přímo
souvisí s dysbalancemi, které jsou popsány v teoretické části.

3.3.

Sběr dat

Samotný sběr dat proběhl výrazně za pomoci fyzioterapeuta. Základem byla fyzioterapeutova data banka s údaji o všech sedmi probandech. Díky dlouhodobé spolupráci
s moderními pětibojaři měl fyzioterapeut o stavu probandů podrobný přehled.
Pro potřeby bakalářské práce proběhla intenzivní analýza stavu moderních pětibojařů poslední týden v lednu roku 2019. Na základě konzultace s fyzioterapeutem jsme stanovili 6 společných dysbalancí, které byly pro většinu moderních pětibojařů totožné.
Následující týden po sběru dat proběhla vzájemná konzultace, kde proběhlo předání
dat.

3.4.

Analýza dat

Práce analyzuje dysbalance moderních pětibojařů na základě kvalitativní analýzy.
Fyzioterapeut vyšetřoval všechny segmenty těla probandů aspekcí a palpačně. Na škále od
1 do 5, kde 5 značí lokalizovanou dysbalanci, jsme při většinové shodě označili jako problémové partie:


Ramena (ramenní pletenec)



Bedra



Hluboký stabilizační systém



Fixátory lopatek



Achillova šlach



M. piriformis
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4. Výsledky
4.1.

Největší rizika v moderním pětiboji

Na základě teorie a vlastních poznatků z praxe můžu uvést konkrétní partie, která
jsou nejvíce zatěžovaná v moderním pětiboji, viz Tabulka 6.

PROBLÉMOVÉ PARTIE

OVLIVŇUJÍCÍ DISCIPLÍNA

RAMENA (RAMENNÍ PLETENEC)

Plavání, šerm, střelba

BEDRA

Střelba, šerm, jízda na koni

HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM

Plavání, běh, střelba, šerm, jízda na koni

FIXÁTORY LOPATEK

Šerm

ACHILLOVA ŠLACHA

Šerm, běh

M. PIRIFORMIS

Šerm
Tabulka 6 Nejpřetíženější partie

Každý den je tělo vystaveno nějakému stresu, se kterým se musí vypořádat. V našem případě se jedná o pět naprosto odlišných disciplín, pohyby jsou cyklické, acyklické,
mění se nám energetické krytí, střídají se svalové skupiny, které zatěžujeme, a to vše musíme skloubit dohromady.
Při snaze o co nejlepší dosažený výkon vystavujeme tělo maximálnímu zatížení,
leckdy až neúnosné zatížení. Právě v tu chvíli jsme vystaveni velkému riziku. Na vrcholové úrovni se každý snaží využít všechen možný čas na trénink, avšak se často zapomíná na
vhodnou regeneraci či kompenzaci.
Moderní pětibojaři podstoupili fyzické testování za spolupráce fyzioterapeutů. Jejich výsledky jsme společně s nimi hodnotili, abychom zjistili, jaké partie jsou nejvíce limitující, přetížené, zkrácené nebo na které oblasti pozorujeme nejčastější zranění ať vážná
či lehká a na co je potřeba se zaměřit, aby nedocházelo k dalším řetězícím se odpovědím
těla na tuto specifickou zátěž.
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Celkově jsme vybrali 6 partií/částí těla, která jsou určitým způsobem limitujícím
faktorem výkonu pětibojaře. Některé partie se však prolínají nebo spolu úzce souvisí a
ovlivňují se. Začala bych ramenními pletenci, většinou to bývá jedno, zpravidla u praváků
pravé a u leváků levé. Při střelbě, šermu a plavání zatěžujeme ramena neustále. Přičemž při
šermu a střelbě z velké části jen jedno, v hlavní sezoně se na kompenzaci často zapomíná,
a to si také nese svoji daň, plavání samozřejmě není k rotátorové manžetě nikterak jemnější, ale po zátěži z předcházejících disciplín se zapojuje stále stejná část ramene.
Další stěžejní partie je oblast bederní páteře. Bederní páteř bývá často přetížená a
zkrácená, tím dochází i ke zvýšené lordóze, to nám ovlivňuje i další části, ale o tom později. Bedra jako součást hlubokého stabilizačního systému by měla stabilizovat tělo a udržet
ho v určité rovnováze, z druhé strany samozřejmě musí správně kooperovat s břišním lisem. To znamená, že naše celková postura závisí určitým procentem právě na bedrech. V
disciplínách moderního pětiboje se můžeme bavit opět o šermu, kde bederní oblast zatěžujeme ve velké míře, již při šermířském střehu, pak samozřejmě ve výpadu, o postavení se
budeme dále zaobírat podrobněji níže, ale již teď víme, že naše poloha dokáže výrazně
ovlivnit zatížení bederní oblasti. Například pokud jsem pravák, šermuji pravou rukou, tak
při výpadu zatěžuji hlavně levou stranu beder. Další disciplínou, při které mohou být bedra
limitující je jízda na koni. Při jízdě na koni je třeba mít stabilizovaný hluboký systém, respektive být zpevněný, ale uvolněný, aby docházelo ke správnému pohybu/souladu s koněm. Dále taky při střelbě, tím jak se všichni snaží zrychlovat své rány tak je jejich střelecký postoj se mění a jejich váha není rozložena na obou nohách stejně, vychylují se směrem
dopředu na přední nohu, nebo také v únavě můžeme velice často vidět, jak se jedinci zaklání, aby udrželi správnou mušku a rytmus střelby. Také při rychlejší lokomoci běhu se
nám dostává kyčel do extenze a tím se zvyšuje bederní lordóza a může způsobit bolestivost
beder.
Hluboký stabilizační systém (HSS) nebo také oslabený břišní lis. Všimli jsme si
problému, který ovlivňuje mnohé. Setkali jsme i s tím, že sportovci nedokážou ovlivňovat
svůj dech, správné hluboké dýchání, s tím související ochablá spodní část m. rectus abdominis, dále pak šikmé břišní svaly. Šikmé břišní svaly také kooperují se zády, různé rotace,
eliminace výhřezu ploténky a dalších. Při posílení HSS a celého břišního lisu ve správné
formě můžeme vyeliminovat některé bolesti, vycentrujeme tím kyčel a bederní část páteře
se uvolní. V tréninku i v závodě zapojení HSS pozorujeme u všech disciplín.
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Jedna z dalších partií je m. piriformis. Tento sval má tendence ke zkrácení, díky řetězení velice úzce souvisí s bolestí beder. Největší problém je při šermířské disciplíně, kdy
si jedinec při střehu vždy otevře kyčel a tím se zvyšuje tonus na jedné straně.
Již jedno z méně častých zranění, avšak jednoho z našich nejlepších pětibojařů Libora Capaliniho toto zranění vyřadilo na delší dobu z přípravy na vrchol sezóny. Achillova
šlacha je náchylná k prochladnutí a je často přetěžována, hlavně při běhu a šermu, a také
zkrácena. Při šermu pravou rukou naše zadní noha často stojí na špičce a tím se Achillova
šlacha na noze levé dostává neustále do tenze.
Téměř u všech pětibojařů jsme vypozorovali oslabené fixátory lopatek. Při střelbě a
při jízdě na koni se učí sedět/stát rovně tudíž tyto dvě disciplíny jsou v rámci našeho výzkumu v pořádku, avšak plavání a šerm nám opět ukazuje, jak dokážou ovlivnit posturu.
Při šermu jsou sportovci v mírném předklonu, to nám způsobuje, že lopatky nejsou v ideálním postavení, navíc je to stále jednostranná zátěž.
Mohu zde uvést i mou vlastní zkušenost se zraněním. Moderní pětiboj jsem začala
dělat ve svých patnácti letech, kdy jsem přešla od závodního plavání. V tu dobu jsem měla
,,jen“ natrženou rotátorovou manžetu na pravém rameni. Po přechodu k modernímu pětiboji jsem měla po roce tréninku vážné záněty okostic na obou holeních. Rok poté, když
jsem odjela na mládežnické olympijské hry do Číny, mi byla diagnostikována únavová
zlomenina nejtvrdší kosti v těle, a to krčku stehenní kosti na pravé noze. V tu dobu mi bylo
čerstvých sedmnáct let.
Po návratu do běžného tréninku se objevila další únavová zlomenina, tentokrát však
zánártní kost na levé noze. Absolvovala jsem dlouhou rekonvalescenci, jak při zlomenině
krčku, tak při zánártní kosti. Když jsem se opět snažila vrátit do normálního tréninku, objevila se v pořadí třetí únavová zlomenina, patní kost na pravé noze. V tu dobu to byly dva
roky od olympiády a nespočet pokusů o návrat na vrcholovou úroveň. V tréninkovém procesu jsem ihned po uzdravení naskočila do plné zátěže ve své specializaci, bez aplikování
postupného zvyšování intenzity či kompenzačních cvičení. Z toho důvodu se objevovaly
svalové problémy a kontraindikace šlach. Po zlomeninách jsem měla další výpadek
z tréninku, kvůli natržené šlaše v rameni nebo nataženému svalu zadní strany stehna. Dále
jsem měla velké problémy se zády, na každé konzultaci s fyzioterapeutem mě léčili klidovým režimem, tzn.,,až to přestane bolet“.
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Nemohu přesně říci důvod těchto všech zdravotních peripetií. V době mé první
únavové zlomeniny jsem prošla mnoho vyšetření, bohužel žádné nevedlo k identifikaci
jádra problému. Myslím, že však můžeme hovořit o rané specializaci, ještě z doby, kdy
jsem závodně plavala. Po přechodu na moderní pětiboj si však myslím, že v juniorském
věku byla chyba trénovat šestkrát denně, a přitom neprovádět žádná kompenzační, uvolňovací či protahovací cvičení.
Jako plavec jsem nebyla zvyklá na nárazy při došlapu u běhu nebo na výpady při
šermířské jednotce, to se ovšem nijak neřešilo. Každý, kdo se snaží sportovat na nejvyšší
úrovni, potřebuje zařazovat pravidelně nějaké regenerační jednotky, bohužel toto se
v našem prostředí nestalo. Tvrdím si říci, že snížením objemem tréninku a zvýšením právě
regenerace a vhodně zvolené kompenzace jsem mohla těmto zdravotním problémům předejít.

4.2.

Intervenční program

Na základě výsledků, co jsem zjistila, se nyní budu snažit o stanovení intervenčního programu na dané problémové partie. Moderní pětiboj je časově velice náročný sport,
proto chci najít nejefektivnější cviky a také najít jakýkoliv prostor nebo část tréninkové
jednotky, kam by se dalo něco zařadit.
Musíme si taktéž uvědomit, že každá partie má jiné zákonitosti. Například něco je
třeba posilovat a něco naopak pouze uvolnit, tudíž bude i rozdíl v načasování, zda provádět
cvičení před výkonem či po něm.
Uvedli jsme partie, která spolu úzce souvisí, tzn. při kompenzaci ramenního pletence budu řešit částečně i problém fixátorů lopatek. Tudíž nebudou cvičení izolovaně jen na
jednu část těla.
Šerm
Rozdělujeme dva tréninkové typy v šermu. Jedním typem je šermířská škola a druhým je volný šerm. Při šermířské škole je jedinec sám se svým trenérem a nacvičují technicko- taktické dovednosti. Šermířská škola trvá zhruba 30 minut, je však z velké většiny
velmi intenzivní a téměř bez žádné pauzy, tudíž nám z toho vyplývá, že mezi neboli
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v průběhu této jednotky není možné žádné vložení nějaké kompenzace. Při volném šermu
spolu šermují vždy dva v řádu pár minut, poté následuje pauza a toto se celé opakuje celou
tréninkovou jednotku (1,5 - 2 hod.) Z hlediska sportovního tréninku jde říci, že se jedná o
intervalový trénink. Tím, že je tato disciplína fyzicky, a hlavně takticky náročná není
vhodné vložit v době odpočinku vyrovnávací cvičení.

Před výkonem jsou cviky na uvolnění doporučené v časovém rozsahu 5 – 10 min,
celkový počet cviků 3 – 5, doba nebo počet opakování 10 s či 5 – 8 na jeden cvik, rychlost
provedení pomalá, tempo cca 3 s na jedno opakování. Cviky především zaměřujeme na
uvolnění beder a m. piriformis. Cviky na aktivaci zaměřuje na ramenní pletenec, HSS a
mezilopatkové prostory, rychlost provedení střední, tempo cca 2 s na jedno opakování, počet cviků 3-5, doba nebo počet opakování 10 s či 5 - 8 na jeden cvik, konkrétní cviky viz
Příloha č. 1 uvolňovací a aktivační cviky před zátěží v šermu.
Po TJ se uvolňovací cvičení oproti cvikům před TJ liší rychlostí provedení, rychlost pomalá, doba zátěže cca 20 – 30 s či 10 – 15 opakování a počtem cviků 5 – 7. Cviky
zaměřujeme na uvolnění beder a m. piriformis. Celková doba uvolňovacích cvičení bude
tedy i delší v rozmezí 10 – 15 min. Viz příloha č. 2 uvolňovací cviky po zátěži v šermu.

Střelba
Při klidové střelbě zákonitě musí být pauza mezi položkami, tzn. čas na kompenzaci bych našla. Při této disciplíně věnujeme kompenzaci a aktivaci ramenům a samozřejmě
hlubokému stabilizačnímu systému. Jak jsem již zmiňovala v teoretické části, při střelbě
trpí bedra vlivem záklonu a nestabilního trupu, ale při správně zapojení HSS a fixaci ramene se tomu můžeme vyvarovat. Tudíž má intervence při střelbě bude věnována právě HSS
a stabilitě ramene a lopatky. Aktivaci zařadíme určitě před tréninkovou jednotku. Kompenzaci druhé nedominantní paže provádíme v pauze mezi položkami. Před zahájením
střeleckého tréninku provedeme také kvalitní protažení prsního svalu, aby nedocházelo
k protrakci ramene.
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Před TJ jsou cvičení na aktivaci HSS a ramenního pletence doporučené v časovém
rozpětí 5 – 10 min, počet cvičení 3 – 5, počet opakování 5 – 8 na jeden cvik, rychlost provedení střední, tempo cca 2 s na jedno opakování, konkrétní cviky viz Příloha 3 aktivační
cvičení před TJ střelby.
Po TJ jsou cvičení kompenzační se zbraní v časovém rozmezí 2 – 5 min, dále
uvolňovací cviky na bedra v časovém rozpětí 5 – 10 min, počet cvičení 3 – 5, doba nebo
počet opakování 10 s nebo 8 – 10 na jeden cvik, rychlost provedení pomalá, tempo cca 5
s na jedno opakování, konkrétní cvičení viz Příloha 4 uvolňovací cvičení po TJ střelby.

Plavání
Plavecká jednotka v moderním pětiboji trvá nejčastěji jednu hodinu. Kompenzační
cvičení můžeme provádět před začátkem či po skončení tréninkové jednotky
Kompenzovat jednostrannou činnost nebo přetížené svaly lze i ve vodě, např. delfínovým vlněním, zejména pak na zádech. Tímto cvičením bych začala plaveckou jednotku,
ať již kvůli zpevnění a aktivace trupu, ale také kvůli propriorecepci. Jedinci by hned ze začátku měli mít ,,pocit vody a polohy“, v doporučeném dávkování do 100 metrů, pouze jako
aktivaci. Toto cvičení bylo zvoleno z důvodu složitosti volení vhodných cvičení na plaveckém bazénu. Často se setkávám s tím, že na bazénu jsou omezené možnosti, kde nebo
s čím cvičit.
Před zátěží jsou cviky na aktivaci prostor ramenního pletence a mezilopatkových
svalů doporučené v časovém rozpětí 5 – 10 min, celkový počet cviků 3 – 5, počet opakování 10 – 15 na jeden cvik, intenzita provedení rychlá, tempo cca 1 – 2 s na jedno opakování, konkrétní cviky viz Příloha 5 aktivační cvičení před TJ plavání.

Po zátěži uvolňovací cviky doporučené v časovém rozpětí cca 5 minut, konkrétně
se jedná o prostor beder, dále pak stimulace ramenního pletence v časovém rozpětí 5 min,
oproti cvičením před zátěží se liší v rychlosti provedení, rychlost pomalá, tempo cca 3 s na
jedno opakování, konkrétní cviky viz Příloha č. 6 cvičení po TJ plavání.
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Běh
Trénink běžecké jednotky trvá kolem 1 hodiny, při laser – runu i déle, například 1,5
hod. Logicky během tréninku nelze žádná kompenzační cvičení provádět. Čas na kompenzační cvičení vidím před TJ nebo po skončení.
Před zátěží je doporučovaná doba na uvolnění a aktivaci cca 5 – 10 min, celkový
počet cviků je 3 - 5, doba nebo počet opakování je 10 s nebo 6 – 8 na jeden cvik, intenzita
provedení je střední, tempo cca 2 s na jedno opakování, cviky především zaměřujeme na
uvolnění svalů dolních končetin respektive Achillovy šlachy a následnou aktivaci m. piriformis a hlubokého stabilizačního systému. Aktivaci m. piriformis zařazujeme z důvodu
propriorecepce, důraz klademe na správné provedení, aby docházelo ke stejné rotaci jako
při samotném běhu, konkrétní cviky viz Příloha č. 7 cviky před běžeckou tréninkovou jednotkou.
Po TJ provádíme uvolňovací cvičení v časovém rozpětí 10 – 15 min, celkový počet
cviků 5 – 7, doba nebo počet opakování 20 – 30 s nebo 10 – 15 na jeden cvik, cviky jsou
zaměřené na uvolnění dolních končetin (zejména Achillova šlacha a m. piriformis) a bederní části, konkrétní cviky viz Příloha č. 8 uvolňovací cvičení po běhu.

Jízda na koni
Čeští reprezentanti bohužel musí dojíždět na jezdeckou disciplínu daleko za Prahu,
a tudíž není zcela jednoduché zařadit před ani po TJ vhodná cvičení. Při jízdě na koni, jak
již bylo zmíněno výše je důležitý stabilní trup, to znamená, že při cíleném posílení hlubokého stabilizačního systému můžeme eliminovat bolest bederní páteře, ke které vlivem
cvalových kroků koně a skákání překážek dochází. Při tvoření intervenčního programu pro
moderní pětiboj jsem již zmiňovala cvičení na HSS.

4.3.

Shrnutí výsledků do sportovní praxe

Společně s trenéry a fyzioterapeuty jsme vybrali několik cviků pro každou
z daných dysbalancí moderního pětibojaře. Některé cviky se však prolínají a opakují.
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Kompenzační cvičení je vhodné provádět před i po každé disciplíně, ale z důvodu
časové náročnosti doporučuji, alespoň 3x týdně, minimálně 20 minut. Nejlépe rozdělit část
cviků před tréninkovou jednotkou a část po TJ.
Největší důraz klást na dolní končetiny a bedra, zejména pak po šermu a běhu.
Kompenzace je důležitá už jen vzhledem k faktu, že šermíři specialisté dosahují značného
rozdílu v obvodu dominantní a nedominantní dolní končetiny (viz. Tab.7). Počet kompenzačních cviků se musí kvůli jednostranným výpadům a přetěžovaným Achillovým šlachám
zvýšit.
DOMINANTNÍ NOHA

NEDOMINANTNÍ NOHA

59 CM

57 cm

56 CM

54 cm

57 CM

55 cm

56 CM

55 cm

59 CM

56 cm

Tabulka 7 Obvod stehen u heterogenního vzorku reprezentantů ČR v šermu

DOMINANTNÍ NOHA

NEDOMINANTNÍ NOHA

53 CM

53 cm

54 CM

54 cm

53,5 CM

53 cm

56

55 CM

55 cm

52 CM

52 cm

Tabulka 8 Obvod stehen u zkoumaného vzorku moderních pětibojařů

Jelikož je zpevněný trup velmi důležitý u každé disciplíny, doporučuji aktivační a
posilovací cvičení na hluboký stabilizační systém zařazovat denně, nejlépe 5 minut před
tréninkovou jednotkou.
V průběhu ročního tréninkového cyklu se bude počet cviků a četnost kompenzačních jednotek měnit. V přípravném období, kdy je zatížení ve větším období, bude třeba
provádět kompenzační cvičení častěji a ve větším časovém rozpětí než v období závodním.
Vše přehledněji v Tab. 9.
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PONDĚLÍ

STŘEDA

PÁTEK

Přípravné

Závodní

Přípravné

Závodní

Přípravné

Závodní

období

období

období

období

období

období

ŠERM

5/ 15 min

3/ 7 min

4/ 10 min

3/ 7 min

5/ 15 min

3/ 7 min

STŘELBA

5/ 12 min

2/ 4 min

4/ 10 min

2/ 4 min

4/ 10 min

2/ 4 min

PLAVÁNÍ

4/ 7 min

2/ 3 min

5/ 10 min

2/ 3 min

4/ 7 min

2/ 3 min

BĚH

5/ 12 min

2/ 4 min

4/ 10 min

2/ 4 min

4/ 10 min

3/ 6 min

POČET CVIKŮ / DOBA ZATÍŽENÍ
Tabulka 9 Doba trvání kompenzačních jednotek v RTC

Na základě rozhovorů s trenéry jsem se dozvěděla, jak postupují při stavbě tréninků
v rámci RTC a jakým způsobem navazují jednotlivé disciplíny. Zajímavým faktem pro mě
bylo taktéž jejich ladění formy a stanovování vrcholů.
Díky fyzioterapeutům jsem poznala, jak pracuje tělo při všech disciplínách moderního pětiboje. Pochopila jsem svalové řetězení, a co nám může způsobovat jednostranná
zátěž. Při stanovování cviků na jednotlivé partie jsem dospěla k názoru, že nejdůležitější je
mít zpevněné jádro těla, ze kterého pak vše pramení a může způsobovat obtíže.
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5. Diskuze
Záměrem práce bylo rozšířit teoretickou základnu moderního pětiboje, konkrétně
v oblasti dysbalancí. Problém nedostatku dostupné literatury z moderního pětiboje stále
trvá. Právě v oblasti odborné literatury jsou daleko aktivnější autoři z Maďarska a z Polska.
Česká jako taková zatím neexistuje. Teoretickou základnu pro moderní pětiboj tak
v českém jazyce rozšiřují primárně závěrečné práce akademického charakteru, včetně této.
Výzkumný soubor byl vytvořen cíleně z řad reprezentantů. Stěžejní byla spolupráce
s fyzioterapeuty a trenéry vrcholné úrovně. Analyzovat dysbalance špičkových moderních
pětibojařů u nás, považuji za vhodný vzorek. Další výhodou při vybírání probandů byla
znalost prostředí a sportovců samotných.
Při určování počtu probandů jsem si nebyla zcela jistá, zda sedm bude stačit na kvalitní určení svalových dysbalancí moderních pětibojařů, avšak počet se ukázal jako dostačující pro stanovení. Fyzioterapeut kvalitativní analýzou určil šest společných dysbalancí,
které jsou významné pro hlavní náplň této práce. Stanovení společných dysbalancí proběhlo na základě aspekcí a palpačně. Po konzultaci s fyzioterapeutem jsme se na této metodě
určení problémových partií shodli a považujeme ji za efektivní.
Teoretická východiska potvrzují výskyt dysbalancí ve sportech s vysokou mírou
specializace, mezi které moderní pětiboj bezesporu patří. Lze diskutovat, o tom, do jaké
míry ovlivňuje výskyt dysbalancí v ročním tréninkovém cyklu. Příkladem je závodní období, kde literatura uvádí, že tento makrocyklus trvá 2-3 měsíce, ale v praxi vidíme, že se
délka tohoto období pohybuje kolem šesti měsíců.
Stanovení hypotézy I bylo ze značné míry ovlivněno vlastní zkušeností. Fyzioterapeut můj předpoklad výskytu svalových dysbalancí na podobných místech na těle všech
testovaných potvrdil. Zde se projevuje charakter specifika tohoto sportu ve své náročnosti
a vysoké míře zatížení na celé tělo sportovce. Výsledkem hypotézy I bylo stanovení společných problémových partií, konkrétně se jedná o bedra, ramenní pletenec, Achillovu
šlachu, fixátory lopatek, hluboký stabilizační systém a m. piriformis. Z výsledků lze
vyvodit závěr, že se dysbalance vyskytují opravdu na těchto společných oblastech těla moderních pětibojařů.
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Východiskem pro hypotézu II byla specifika jednostranné zátěže v jednotlivých
disciplínách. Na základě biomechaniky pohybu šermíře vznikl předpoklad, že jednou
z nejvíce jednostranných disciplín způsobující přetížení v moderním pětiboji, je šerm. Analýza potvrdila, že zatížení během šermířské disciplíny způsobuje dokonce všech šest společných dysbalancí. S tímto výsledkem lze považovat hypotézu II za potvrzenou.
Navzdory rozporu vlastních zkušeností s tréninkovým procesem v moderním pětiboji a odbornou literaturou, se týká hypotéza III problematiky začlenění kompenzačních
jednotek do tréninku. Konkrétně stavba RTC uvedena napříč literaturou neodpovídá reálné
skladbě tréninkových jednotek. Hypotéza III se potvrdila pouze částečně. Nelze tvrdit, že
tréninkový proces disponuje dostatkem místa na začlenění kompenzačních jednotek. Navržený program kompenzačních jednotek lze aplikovat do zkrácené úvodní či závěrečné části
tréninkové jednotky. V praxi to znamená, zkrácení původně dvaceti minutového úvodu či
závěr zhruba na polovinu času. Zbylých deset minut věnují moderní pětibojaři vhodně zvoleným kompenzačním cvičením.
Kompenzační jednotky se velmi často zařazují pouze po TJ, avšak v dnešní době se
část cvičení vkládá i do závěru rozcvičení. Při zkrácení všeobecné úvodní části je prostor
pro konkrétní kompenzační cvičení pro danou disciplínu. Je tedy otázkou, zda je lepší
kompenzační jednotky rozdělit nebo provádět cvičení pouze po zátěži. Určující může být
taktéž čas i prostor, kde jedinci trénují či individualita závodníka. Zde se názory odborníků
rozchází. Při tvoření intervenčního programu, konkrétně na šerm, jsme uvažovali o možnosti zařazení výpadu na nedominantní stranu. Samozřejmě při dysbalanci na jedné straně
je vhodné stejný nebo alespoň podobný pohyb provádět taktéž na opačnou stranu. Při cvičení na nedominantní stranu se aktivuje podobný svalový řetězec, nelze říci přímo stejný.
Určité odlišnosti v provedení budou vždy. Otázkou tedy zůstává, zda je vhodné provádět
výpady na nedominantní stranu v izometrické kontrakci nebo se snažit o provedení výpadu
podobnou rychlostí a frekvencí jako na naši dominantní stranu. Z výše uvedené Tabulky 7
Obvod stehen u heterogenního vzorku reprezentantů v šermu, si můžeme všimnout výrazného rozdílu jejich dominantní a nedominantní DK. Domnívám se, že jejich přetížení
v oblasti beder bude taktéž nevyvážené. Tabulka 8 Obvod stehen u zkoumaného vzorku
moderních pětibojařů, ukazuje vyvážený poměr svalů na obou dolních končetinách. Můžeme zde diskutovat o tom, že zbylé disciplíny moderního pětiboje kompenzují jednu či
druhou stranu a nedochází k takovému nárůstu svalové hmoty na jedné z dolních končetin.
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Tudíž je zde velkou otázkou jak tedy či v jaké míře a jaké kontrakci zařazovat výpad na
nedominantní stranu při kompenzační jednotce.
Za zmínku stojí i šermířský střeh. Jak již jsem popisovala v kapitole Biomechanika,
striktní šermířský střeh nám způsobuje zkrácení m. pirifomis. Můžeme tedy uvažovat ze
zdravotního hlediska, že při vytočení chodidel více do rovnoběžné pozice, ulevíme tomuto
svalu a zároveň bedrům. Za diskutabilní považuji, z které pozice je rychlejší útok.
Dle mého názoru by bylo vhodné, kdyby každý trenér znal alespoň okrajově biomechaniku daného sportu. Také si myslím, že kdybych jako závodník toto znala, nemuselo
dojít k takovým zraněním, jaké jsem za celou kariéru nasbírala.
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6. Závěr
Stanovený cíl práce se podařilo splnit. Hypotéza I a II se potvrdily, hypotéza III pouze částečně z důvodu časové náročnosti. Výsledky a závěry práce předkládají
nové poznatky v oblasti kompenzace moderního pětiboje.
S přispěním vrcholových a reprezentačních zkušeností autorky s moderním pětibojem se podařilo navrhnout intervenční program na dysbalance pro moderní pětibojaře. Díky přehlednému znázornění a popisu cviků v přílohách, může stěžejní část práce posloužit sportovcům či trenérům moderního pětiboje v tréninku.
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10. Přílohy

Příloha č. 1 uvolňovací a aktivační cviky před zátěží v šermu
1. Uvolnění zad pomocí pěnového válce

Obr. 1 a) Uvolnění zad pomocí pěnového válce

Obr. 2 b) Uvolnění zad pomocí pěnového válce

ZP: leh na zádech, ruce v týl, pěnový válec pod rameny, s výdechem za pomocí nohou posouvám pěnový válec až ke spodní části zad
-DZ 10 – 20 sekund
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2. Rotace trupu v leže na zádech

Obr. 3 a) Rotace trupu v leže na zádech

Obr. 4 a) Rotace trupu v leže na zádech

ZP: leh na boku, spodní noha natažená, horní pokrčená a opřená kolenem o podložku, horní paže se vytahuje co nejvíce do dálky šikmo vzhůru, s výdechem rotace trupu do
opačné strany
-PO 5 – 8x na jednu stranu
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3. Uvolnění m. piriformis za pomocí pěnového válce

Obr. 5 Uvolnění m. piriformis za pomocí pěnového válce

ZP: sed mírně bokem na pěnový válec, L noha pokrčená a opřená o podložku, P
noha pokrčená a položená na L noze na koleni, poté naopak
-válením nahoru, dolu provádíme uvolňování m. piriformis
-DZ 10 – 20 sekund
1. Aktivace HSS pomocí gym ballu

Obr. 6 a) Aktivace HSS pomocí gym ballu

71

Obr. 7 b) Aktivace HSS pomocí gym ballu

ZP: klek s oporou rukou o gym ball, s nádechem postupné rolování směrem dolů,
trup vzpřímený, pouze do takové hloubky, abychom udrželi stabilizovaný trup a nedošlo
k propadu v bederní části zad, tzn. rovná záda
-PO 5 – 8x, 2 série

2. Aktivace ramenního pletence pomocí expandéru

Obr. 8 a) Aktivace ramenního pletence pomocí expandéru
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Obr. 9 b) Aktivace ramenního pletence pomocí expandéru

ZP: stoj, expandér uchopíme oběma rukama, na šíři ramen, provádíme vnější rotaci
najednou oběma rukama a zpět, lopatky stažené dolů
-PO 5 – 8x, 2 série
3. Upažování s expandérem

Obr. 10 a) Upažování s expandérem
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Obr. 11 b) Upažování s expandérem

ZP: expandér ukotvíme ve výšce ramen, stoj uchodíme oběma rukama
v předpažení, tahem upažujeme pokrčmo a zpět, kolena mírně pokrčena
-PO 5 – 8x, 2 série
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Příloha č. 2 uvolňovací cviky po zátěži v šermu
1. Uvolnění zad pomocí pěnového válce

Obr. 12 a) Uvolnění zad pomocí pěnového válce

Obr. 13 b) Uvolnění zad pomocí pěnového válce

ZP: leh na zádech, ruce v týl, pěnový válec pod rameny, s výdechem za pomocí nohou posouvám pěnový válec až ke spodní části zad
-DZ 10 – 20 sekund
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2. Záklony (,,Kobra“)

Obr. 14 a) Záklony (,,Kobra“)

Obr. 15 b) Záklony (,,Kobra“)

ZP: leh na břiše, ruce pod ramena se opírají o podložku, s nádechem pomocí paží se
zvedám do záklonu do pozice ,,Kobry“, s výdechem zpět
-PO 5 – 8x
3. Uvolnění m. piriformis pomocí pěnového válce

Obr. 16 Uvolnění m. piriformis pomocí pěnového válce
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ZP: sed mírně bokem na pěnový válec, L noha pokrčená a opřená o podložku, P
noha pokrčená a položená na L noze na koleni, poté naopak
-DZ 10 – 20 sekund
4. Uvolnění m. piriformis pomocí míčku

Obr. 17 a) Uvolnění m. piriformis pomocí míčku

Obr. 18 b) Uvolnění m. piriformis pomocí míčku

ZP: leh na zádech, L noha natažená, P pokrčená, míček pod pravou kyčlí,
s výdechem koleno zvolna pokládáme směrem k podložce a zpět, míček můžeme pod kyčlí
posouvat, poté naopak
-PO 5 – 8x na každou stranu
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5. Protažení m. piriformis v kleku na jedné

Obr. 19 a) Protažení m. piriformis v kleku na jedné

Obr. 20 b) Protažení m. piriformis v kleku na jedné

ZP: vzpor klečmo na P, levá noha v zanožení, při nedostatečném tahu předklon do
podporu
-DZ 20 – 30 sekund
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Příloha č. 3 aktivační cvičení před TJ střelby
1. Dechové cvičení v leže na zádech

Obr. 21 a) Dechové cvičení v leže na zádech

Obr. 22 b) Dechové cvičení v leže na zádech

ZP: leh na zádech, pokrčené nohy, prsty položíme vedle pánevních trnů, nádechem
aktivujeme břišní stěnu a pánevní dno (snažíme se nadechnout se pod prsty), pokud chceme ztížit podmínky, zvedneme zvolna nohy, viz obrázek b
-DZ 10 – 20 sekund, 2 série
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2. Aktivace ramenního pletence s expandérem

Obr. 23 a ). Aktivace ramenního pletence s expandérem

Obr. 24 b) . Aktivace ramenního pletence s expandérem

ZP: stoj, mírně pokrčené nohy, expandér uchodíme oběma rukama, L paže zůstává
u těla, P paže se pohybuje přes předpažení do vzpažení (pohyb jako ,,tasení zbraně“) a
zpět, totéž i naopak
-PO 5 – 8x, 2 série
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3. Upažování s expandérem

Obr. 25 a) Upažování s expandérem

Obr. 26 b) Upažování s expandérem

ZP: stoj na expandéru, uchopíme expandér oběma rukama, provádíme současně
upažování
-PO 5 – 8x, 2 série
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4. Stahování expandéru v kleku

Obr. 27 a) Stahování expandéru v kleku

Obr. 28 b) Stahování expandéru v kleku

ZP: klek, vzpažit, uchodíme expandér oběma rukama, s nádechem stahujeme expandér do upažení pokrčmo a zpět
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-PO 5 – 8x, 2 série
Příloha č. 4 uvolňovací cvičení po TJ střelby
1. Uvolnění zad pomocí pěnového válce

Obr. 29 a) Uvolnění zad pomocí pěnového válce

Obr. 30 b) Uvolnění zad pomocí pěnového válce

ZP: leh na zádech, ruce v týl, pěnový válec pod rameny, s výdechem za pomocí nohou posouvám pěnový válec až ke spodní části zad
-DZ 20 – 30 sekund
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2. Záklony (,,Kobra“)

Obr. 31 a) Záklony (,,Kobra“)

Obr. 32 b) Záklony (,,Kobra“)

ZP: leh na břiše, ruce pod ramena se opírají o podložku, s nádechem pomocí paží
se zvedám do záklonu do pozice ,,Kobry“, s výdechem zpět
-PO 8 – 10x
3. Úklony ve vzporu klečmo

Obr. 33 a ) Úklony ve vzporu klečmo
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Obr. 34 b) Úklony ve vzporu klečmo

ZP: vzpor klečmo, střídavě vpravo a vlevo provádíme úklony, vždy zpět do ZP
-PO 8 – 10x
Příloha č. 5 aktivační cvičení před TJ plavání
1. Aktivace ramenního pletence pomocí expandéru

Obr. 35 a) Aktivace ramenního pletence pomocí expandéru
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Obr. 36 b) Aktivace ramenního pletence pomocí expandéru

ZP: stoj, expandér uchopíme oběma rukama, na šíři ramen, provádíme vnější rotaci
najednou oběma rukama a zpět, lopatky stažené dolů
-PO 10 – 15x

2. Vnitřní rotace s expandérem

Obr. 37 a) Vnitřní rotace s expandérem
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Obr. 38 b) Vnitřní rotace s expandérem

ZP: stoj P bokem k ukotvenému expandéru, L ruka pouze drží expandér, P paže
provádí z předpažení vnitřní rotaci
-PO 10 – 15x

3. Hmitání ve vzpažení s expandérem

Obr. 39 a) Hmitání ve vzpažení s expandérem
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Obr. 40 b) Hmitání ve vzpažení s expandérem

ZP: stoj zády k ukotvenému expandéru, mírně pokrčené nohy, vzpažit, expandér
uchopíme do obou rukou, hmitáme vpřed a vzad
-PO 10 – 15x

4. Připažování ze zapažení s expandérem

Obr. 41 a) Připažování ze zapažení s expandérem

88

Obr. 42 b) Připažování ze zapažení s expandérem

ZP: stoj zády k ukotvenému expandéru, mírně pokrčené nohy, expandér uchopíme
oběma rukama, pohyb provádíme z mírného zapažení do mírného předpažení
-PO 10 – 15x
5. Rotace v upažení s expandérem

Obr. 43 a) Rotace v upažení s expandérem
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Obr. 44 b) Rotace v upažení s expandérem

ZP: stoj čelem k ukotvenému expandéru, upažit pokrčmo, předloktí vpřed, expandér uchopíme do obou rukou, provádíme rotaci tahem do upažení pokrčmo, předloktí
vzhůru
-PO 10 – 15x
Příloha č. 6 cvičení po TJ plavání
1. Uvolnění zad pomocí pěnového válce

Obr. 45 a) Uvolnění zad pomocí pěnového válce

90

Obr. 46 b) Uvolnění zad pomocí pěnového válce

ZP: leh na zádech, ruce v týl, pěnový válec pod rameny, s výdechem za pomocí nohou posouvám pěnový válec až ke spodní části zad
-DZ 20 – 30 sekund
2. Záklony (,,Kobra“)

Obr. 47 a) Záklony (,,Kobra“)

Obr. 48 b) Záklony (,,Kobra“)
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ZP: leh na břiše, ruce pod ramena se opírají o podložku, s nádechem pomocí paží se
zvedám do záklonu do pozice ,,Kobry“, s výdechem zpět
-PO 8 – 10x

3. Stahování expandéru v kleku

Obr. 49 a) Stahování expandéru v kleku

Obr. 50 b) . Stahování expandéru v kleku

92

ZP: klek, vzpažit, uchodíme expandér oběma rukama, s nádechem stahujeme expandér do upažení pokrčmo a zpět
-PO 8 – 10x
4. Protažení rotátorové manžety

Obr. 51 Protažení rotátorové manžety

ZP: stoj, P paže v bok, L ruka uchopí P loket a vyvíjí mírný tlak směrem dovnitř
-PO 6 – 8x, na každou stranu, 2 série

Příloha č. 7 cviky na před běžeckou tréninkovou jednotkou
1. Uvolnění dolních končetin pomocí pěnového válce

Obr. 52 a) Uvolnění dolních končetin pomocí pěnového válce
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Obr. 53 b) Uvolnění dolních končetin pomocí pěnového válce

ZP: Sed, pěnovým válcem uvolňujeme vždy jen jednu nohu, poté druhou, válíme ze
strany na stranu, poté druhá DK
-DZ 10 – 20 sekund na každou dolní končetinu

2. Protažení Achillovy šlachy po kontrakci

Obr. 54 a) Protažení Achillovy šlachy po kontrakci
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Obr. 55 b) Protažení Achillovy šlachy po kontrakci

Obr. 56 c) Protažení Achillovy šlachy po kontrakci

ZP: stoj na vyvýšenou podložku, neutrální postavení chodidla, poté následuje kontrakce (výpon) a následné uvolnění a protažení
-PO 6 – 8x na každou stranu
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3. Protažení m. piriformis v kleku na jedné

Obr. 57 a) Protažení m. piriformis v kleku na jedné

Obr. 58 b) Protažení m. piriformis v kleku na jedné

ZP: vzpor klečmo na P, levá noha v zanožení, při nedostatečném tahu předklon do
podporu
-DZ 10 – 20 sekund na každou stranu
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4. Split dřep

Obr. 59 a) Split dřep

Obr. 60 b) Split dřep

ZP: stoj na P, zánožný L, zadní noha v rotaci (musí zde docházet ke stejné rotace
kyčle jako při běhu), zadní noha se snaží dotknout kolenem země a zpět nahoru
-PO 6 – 8x, 2 série

97

5. Obrácené zkracovačky na gym ballu

Obr. 61a) Obrácené zkracovačky na gym ballu

Obr. 62 b) Obrácené zkracovačky na gym ballu

ZP: vzpor ležmo, nohy na gym ball, přednožit skrčmo a zpět
-PO 6 – 8x, 2 série
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Příloha č. 8 uvolňovací cviky po běhu
1. Uvolnění dolních končetin pomocí pěnového válce

Obr. 63 a) Uvolnění dolních končetin pomocí pěnového válce

Obr. 64 b) Uvolnění dolních končetin pomocí pěnového válce

ZP: Sed, pěnovým válcem uvolňujeme vždy jen jednu nohu, poté druhou, válíme ze
strany na stranu, poté druhá DK
-DZ 20 – 30 sekund na každou DK
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2. Uvolnění m. piriformis za pomocí pěnového válce

Obr. 65 Uvolnění m. piriformis za pomocí pěnového válce

ZP:sed mírně bokem na pěnový válec, L noha pokrčená a opřená o podložku, P noha pokrčená a položená na L noze na koleni, poté naopak
-DZ 20 – 30 sekund na každou dolní končetinu

3. Protažení m. piriformis v kleku na jedné

Obr. 66 a) Protažení m. piriformis v kleku na jedné
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Obr. 67 b) Protažení m. piriformis v kleku na jedné

ZP: vzpor klečmo na P, levá noha v zanožení, při nedostatečném tahu předklon do
podporu
-DZ 20 – 30 sekund na každou dolní končetinu

4. Protažení m. piriformis v leže na břiše

Obr. 68 a) Protažení m. piriformis v leže na břiše
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Obr. 69 b) Protažení m. piriformis v leže na břiše

ZP: leh na břiše na lavici, jedna noha se opírá o podložku, druhá DK je pokrčena
v koleni (90 stupňů), pánev zafixovaná v rovině na lavici, zvolna nechám nohu ,,spadnout“
do vnější rotace
-PO 10 – 15x na každou DK

5. Uvolnění m. piriformis pomocí míčku

Obr. 70 a) Uvolnění m. piriformis pomocí míčku

Obr. 71 b) Uvolnění m. piriformis pomocí míčku
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ZP: leh na zádech, L noha natažená, P pokrčená, míček pod pravou kyčlí,
s výdechem koleno zvolna pokládáme směrem k podložce a zpět, míček můžeme pod kyčlí
posouvat, poté naopak
-PO 10 – 15x na každou dolní končetinu

6. Uvolnění zad pomocí pěnového válce

Obr. 72 a) Uvolnění zad pomocí pěnového válce

Obr. 73 b) Uvolnění zad pomocí pěnového válce

ZP: leh na zádech, ruce v týl, pěnový válec pod rameny, s výdechem za pomocí nohou posouvám pěnový válec až ke spodní části zad
-DZ 20 – 30 sekund
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