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Abstrakt 
Název práce: Vliv strečinku na výkon ţáka v atletice 
Cíle práce: Odlišnost názorů na strečink jako součást sportovního tréninku je velká, 

proto si tato práce klade za cíl prokázat nebo vyvrátit jeho vliv na výkon. Práce by měla 

přispět k tomu, aby se informovanost tuzemských atletických trenérů zvýšila a výsledky 
se začaly aplikovat prakticky. Tato práce má také za cíl prokázat, zda míra zkrácených 

svalů ovlivňuje rychlostní a vytrvalecký výkon ţáka.  Práce se zajímá také o to, zda 

striktně dodrţovaný strečinkový plán zmírní míru zkrácených svalů.  
Metoda: Diplomová práce je koncipována jako experimentální studie. Studie se 
zúčastnilo 30 probandů, kteří byli rozděleni do dvou skupin. K hodnocení výsledků je 

vyuţíván standardizovaný test zkrácených svalů dle Jandy a běh měřený ručními 

stopkami na 2x40 a 600 metrů. 
Výsledek: V ţákovském věku existují velké rozdíly mezi jedinci, kteří jsou téměř stejně 

staří a provozují stejný sport. Existují jedinci, kteří nemají zkrácené svaly, naopak také 

tí, kteří mají zkrácenou téměř kaţdou svalovou skupinu. Míra zkráceného svalu 

neovlivňuje výkon ţáka v atletice. Výkony na sprinterské i vytrvalecké trati byly 

zhoršeny nebo i zlepšeny bez závislosti na tom, zda došlo u probanda k protaţení 

svalových skupin. Skupina dodrţující strečinkový plán se v průměru zhoršila na 

sprinterském úseku 40 metrů o 0.087 s a na vytrvalostním úseku 600 m se průměrně 

zhoršila o 1,88 sekundy. Skupina kontrolní se průměrně na 40 metrů zlepšila o 0,14 

sekundy a na 600 metrů zhoršila o 0,871 sekundy. Skupina, která dodrţovala 

strečinkový plán se v součtu zlepšila o 131 stupňů zkrácení podle svalového testu dle 

Jandy. Dodrţovaný strečinkový plán pomohl  zmírnit zkrácení svalových skupin a tím 

pádem pomáhá předcházet zraněním a zvyšuje flexibilitu jedince.  
Klíčová slova: fyzioterapie, strečink, zkrácený sval, atletika 
 
  



   

Abstract 
Title: The effect of stretching on performance of youth athletes in track and field 
Objectives: The difference of views on stretching as part of sports training is great, so 
this work aims to prove or disprove its effect on performance. The work should 
contribute to the awareness of domestic athletic trainers and the results will be applied 
practically. This work also aims to demonstrate whether the rate of shortened muscles 
affects the pupil's speed and endurance performance. The work is also interested in 
whether a strictly adhered stretching plan will reduce the amount of shortened muscles.  
Method: The thesis is conceived as an experimental study. The study was attended by 
30 probands who were divided into two groups. To evaluate the results, a standardized 
test of shortened muscles according to Janda is used, as well as a run measured by hand-
held stems for 2x40 and 600 meters. 
Result: There are great differences in the youth age between individuals with the almost 
same age and do the same sport. There are individuals who do not have shortened 
muscles, but those who have shortened almost every muscle group. The rate of 
shortened muscle does not affect pupil performance in athletics. Performance on the 
sprinter and endurance track was deteriorated or even improved, regardless of whether 
there was some muscle group stretching in the proband. The stretch plan group 
deteriorated in average in the 40 meters sprint by 0.087 seconds and deteriorated in the 
600 meters by 1.88 seconds. The control group improved time in average in the 40 
meters sprint by 0.14 seconds and deteriorated 600 meters by 0.871 seconds. The stretch 
plan group improved by 131 degrees by Janda's muscle test. A maintained stretch plan 
has helped to reduce muscle group shortening and thus helps prevent injuries and 
increases individual flexibility. 
Key words: physiotherapy, stretching, shortened muscle, track and field 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
L-levá 
m.TFL – musculus tensor fasciae latae 
min-minuta 
PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace 
P-pravá 
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1 ÚVOD 
Snad kaţdý člověk jiţ někdy zaslechl slovo strečink neboli protahování. 

Sportovci se s ním setkávají dennodenně a jedná se mezi nimi o velmi často probírané 
téma. Většina z nich ví, ţe se má před výkonem rozcvičit, ale ví všichni jak přesně? Jak 
dlouho? Jakým způsobem? Existuje mnoho studií, které zkoumají, co různé druhy 

strečinku dělají se svalem a jak ovlivňují sportovní výkon. Studie prokazují, ţe některé 

druhy strečinku mohou výkon i zhoršit, pokud jsou prováděny v rámci rozcvičení před 

výkonem.  Samozřejmě další důleţitou informací je, o jaký sportovní výkon sportovec 

usiluje, zda chce běţet sprint, nebo si chce jít na pár kilometrů zaběhat a podle toho se 
zvolí vhodný způsob a délka strečinku. V tuzemsku je celkem zaběhlým fenoménem 

statický strečink před tréninkem, většinou se jedná o starší trenéry, kteří své svěřence 
vedou tímto směrem. 

Jak jsem jiţ zmínila, existuje více druhů strečinku, které se liší způsobem 

provedení a i délkou trvání, patří mezi ně strečink statický, dynamický, balistický 

a  strečink dle proprioceptivní neuromuskulární facilitace. Kaţdý ovlivňuje svalová 

vlákna jinak a kaţdý je vhodný v jiné fázi tréninku, jak dokazují převáţně zahraniční 

studie. Cílem mé práce bylo ověřit, zda strečink opravdu tak moc ovlivňuje výkon a zda 

jeho striktní dlouhodobější  dodrţování můţe pomoci sportovci k lepším výsledkům. 
Hodně studií se zabývá strečinkem a jeho vlivem bezprostředně po něm. Pro mou práci 

jsem si vybrala dlouhodobější dodrţování strečinkového protokolu a také jsem 

zohlednila okolnost zkrácených svalů, coţ jsem v ţádné dosavadní práci nenašla.  
Strečink je způsob, jak ovlivnit svalová vlákna, jak je připravit na výkon, je to 

ale také způsob, jak vrátit zkrácený sval do své původní délky a zajistit tak jeho 

fyziologický výkon. Proto jsem se rozhodla tato dvě hlediska zkombinovat a pouţít 

strečink u sportovců se zkrácenými svaly. Chtěla jsem také zkombinovat fyzioterapii 

s trenérstvím atletiky. 
Atletika je jedním ze sportů, které v sobě obsahují jak sprinterské, vytrvalostní, 

tak odrazové disciplíny. Ve věku mladšího ţactva, coţ je 12-13 let, začíná specializace 

na jednotlivé atletické disciplíny a trénink se začíná ubírat od všeobecné přípravy 

ke specializované. Ze své praxe mohu potvrdit, ţe tito mladí sportovci strečink ještě 

neberou tak váţně a převáţná většina z nich má zkrácené svaly, proto je potřeba, aby 

o tomto problému měli povědomí i sportovní trenéři a děti ke strečinku vedli. Zkrácené 

svaly bývají nejčastěji na dolních končetinách a to hlavně flexory kolenního kloubu, 
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m.triceps surae a flexory kyčelního kloubu.  Vybrala jsem testování rychlosti 
a vytrvalosti pomocí běhu, kde se tyto svaly zapojují ve velké míře.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
2.1 Přehled literatury 

Dříve byli sportovci zvyklí se před tréninkem nebo závodem protáhnout staticky, 

od čehoţ se v posledních letech díky hlavně zahraničním studiím ustupuje. Ve studiích 

bylo opakovaně dokázáno, ţe pokud je pouze statický strečink prováděný 

před výkonem, zhoršuje ho z mnoha hledisek. Mnoho zahraničních autorů provádělo 

studie na toto téma a převáţná většina z nich se shodla na tom, ţe statický strečink před 

výkonem opravdu výkon spíše sniţuje. Nikdo však nezohlednil otázku zkrácených 

svalů. Co kdyţ je sval zkrácený, můţe pracovat naplno?  
Perrier a spol. (2011) zkoumal, jak moc ovlivňuje statický nebo dynamický 

strečink výšku výskoku, reakční dobu a pruţnost jedince. Jak vyšlo najevo i všechny 

tato hlediska statický strečink ovlivňuje nepříznivě. Dynamický strečink naopak výkon 

nedegraduje a podporuje ho.  
Wallmann testoval, zda má statický strečink vliv na m.gastrocnemius 

při vertikálních skocích. Výsledkem bylo, ţe vliv je nepříznivý a před skokanským 

tréninkem by se statický strečink pouţívat neměl. 
Jiţ Fletcher v roce 2004 provedl výzkum, jak jednotlivé druhy strečinku 

ovlivňují rychlostní výkon. Výzkum byl proveden na hráčích rugby a výsledkem bylo, 

ţe statický strečink před výkonem sniţuje sprinterskou rychlost.  
Witvrouv (2005) vysvětluje nepříznivý vliv statického strečinku na podkladě 

mechanických a neurofyziologických faktorů, o kterých bude řeč v kapitole 
o jednotlivých druzích strečinku.  

V rámci předvýkonové přípravy je také moţnost kombinovat statický 

a dynamický strečink. Torres et al. (2008) a Winchester et al. (2008) ve svých studiích 

skutečně tuto moţnost pouţili a prokázali, ţe zapojení dynamického strečinku můţe 

eliminovat negativní jevy zapříčeněné statickým protahováním a neomezovat následný 

výkon. Nicméně se neukazuje tato moţnost jako lepší oproti pouţití pouze 
dynamického strečinku (Torres et al., 2008). 

 Jiţ zmiňovaný Winchester at al. (2008) zjišťoval, zda dynamickým strečinkem 

můţeme eliminovat negativní efekt statického strečinku na sprinterské schopnosti 

jedince. Jako probandy si vybrali atlety z americké univerzity, mezi nimiţ byli ţeny 

i muţi. Všichni probandi provedli dynamický strečink, po kterém byli rozděleni 

do dvou skupin, kdy jedna skupina po dynamickém strečinku provedla strečink statický 
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druhá se dále neprotahovala. Poté byli všichni testováni na 3x40 metrech.  Skupina, 
které provedla po dynamickém strečinku strečink statický byla ve všech měřených 
úsecích pomalejší neţ skupina bez statického strečinku. Rozdíl mezi skupinami rostl 

s délkou úseku, na prvních dvaceti metrech byl rozdíl menší neţ na druhách dvaceti 

metrech 40 metrového úseku.  
Sim et al (2009) zkoumali, zda se liší, kdyţ sportovec v rámci rozcvičení 

provede statický strečink před dynamickým nebo po dynamickém. Z výsledků jasně 

vyšlo, ţe pokud je strečink prováděn v rámci rozcvičení po dynamickém strečinku 

je rychlostní výkon jedince horší neţli by prováděl strečinky v opačném pořadí. V rámci 

výzkumu se také zjistilo, ţe výsledky skupiny, která prováděla strečink statický a poté 

dynamický, jsou porovnatelné se skupinou, kde byl prováděn strečink pouze 

dynamický. 
Duncan a Woodfield (2006) si pro svůj výzkum vybrali skupinu dětí okolo 10 let 

stejně jako Feigenbaum a kolektiv (2005). Obě studie porovnávají různé protahovací 

protokly před výkonem a jejich vliv na následující výkon. Výsledky těchto studií 

naznačují, ţe můţe být ţádoucí, aby děti vykonávaly dynamické cvičení s vysokou 

intenzitou před činností vyţadujících vysoký výkon. 
Je ale zajímavé, ţe ne všechny studie se shodují na nevhodnosti statického 

strečinku před výkonem. Například Egan s kolektivem (2006) ve své práci při testování 

extenze v kolenním kloubu nezjistil ţádný rozdíl mezi skupinou podstupující statický 

strečink a mezi kontrolní skupinou. S tímto výsledkem existuje více takových studií 
testující svaly horních či dolních končetin, jejich počet je ale výrazně niţší neţ počet 

studií s jiţ popsanými negativními efekty.  
Například Kokkonen a kol. (2007) zkoumali vliv statického strečinku na výkon. 

Probandy rozdělili do dvou skupin, první skupina se po dobu 10 týdnů protahovala 

staticky při sportovních aktivitách, druhá skupina se neprotahovala vůbec. Ve 

výsledcích vyšlo, ţe skupina se staických strečinkem se zlepšila v mnoha 
výkonnostních ohledech. Statický strečink byl v této studii prováděn dlouhodoběji a 

prokázal svě pozitivní výsledky.  
Studií na téma strečink před výkonem existuje více, rozhodla jsem se, ţe sama 

otestuji, jak moc druh strečinku prováděný před výkonem ovlivňuje výkon a zda má 

jeho výběr vliv jiţ na mladé atlety. Většina dosud provedených studií je se spoluprácí 

s dospělými lidmi, výzkumů, provedených s dětskými probandy je velmi pomálu.  
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Ze studií také vyplývá, ţe statický strečink před tréninkem můţe nepříznivě 

ovlivnit úrazovost ve sportu všeobecně, natoţ před rychlostním výkonem jedince.  
Jelikoţ strečink je součástí kaţdého tréninku i předzávodní přípravy, je důleţité, 

aby se prováděl správně a aby měl příznivý vliv na jedince a jeho následný výkon.  
I přesto, ţe existuje studií s prokázaným výsledkem o nevhodnosti statického 

strečinku před výkonem hodně, stále se s ním ve své trenérské praxi setkávám a chtěla 

bych, aby se vyskytoval méně a méně, k čemuţ by výsledky této studie mohly 

dopomoci.  
V atletice se často stává, ţe v mládeţnických kategoriích se objeví hvězdy 

s neuvěřitelně kvalitními výkony, které ale většinou s postupem času z důvodu častých 

zranění s atletickou kariérou skoncují. Pokud by se dynamický strečink dostal 

do podvědomí více atletických trenérů jiţ od mládeţnických let, nebyla by úrazovost 

třeba tak vysoká a atleti by nemuseli ukončovat v 15 letech kariéru kvůli zdravotním 

problémům způsobeným nesprávnými tréninkovými dávkami, nesprávnou regenerací.  
2.2 Sval 

Funkční sloţkou aktivního pohybového aparátu jsou svaly, kterých je v těle 

kolem 600. Nejvíce svalové hmoty nacházíme na dolních končetinách. Hlavní svalovou 

funkcí je kontrakce, která je vyvolána nervovou soustavou-podnětem. (Čihák, 2001) 
2.2.1 Anatomie a fyziologie svalů 

Rozlišujeme tři základní druhy svalů-kosterní sval, srdeční sval a sval hladký. 

Kaţdý sval obsahuje hlavní proteinové sloţky-aktin a myozin, díky kterým je sval 

schopen stahu. Dále je ve svalu přítomna vazivová sloţka. Sval kosterní a srdeční mají 

společné to, ţe myozinová a aktinová filamenta jsou uvnitř uspořádány do opakujících 

se elementů, které dávají svalovým buňkám příčně pruhovanou strukturu 

pod mikroskopem. V hladkém svalu tato aktinová a myozinová filamenta nejsou 
uspořádána do opakujících se celků, proto není sval pod mikroskopem příčně 

pruhovaný, ale je hladký. (Williams, 1995) 
Hladký sval nacházíme hlavně ve stěnách oběhových cév, dýchacích cest, 

trávícího systému, močových a rozmnoţovacích orgánů a uvnitř oka. Svalová kontrakce 

je pomalá a sval je málo unavitelný. Kontrakce je řízena autonomním nervovým 

systémem a my ji nemůţeme vůlí ovládat.  
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Srdeční sval se nachází ve stěně srdce, vytváří myokard. Díky kontrakcím tohoto 

svalu, můţe v těle proudit krev. Srdeční svalové buňky nejsou všechny inervovány, 

buňka se umí smršťovat sama bez inervace. ( Marieb, Mallat, 2005) 
V kosterním svalu je kaţdé svalové vlákno obaleno vazivovým endomysiem, 

svalová vlákna vytváří snopce, které jsou obaleny vazivovým perimysiem a svalové 

snopce dohromady vytvářejí sval, který je celý obalen ve vazivovém epimysiu. Kosterní 

sval je ovladatelný vůlí. Svalový stah je rychlý a sval je unavitelný. (Van De Graff, Fox, 
1995) 

 
Obr.č. 1 Stavba kosterního svalu (Wikipedie) 
V kosterním svalu nacházíme 3 typy svalových vláken-červená, bílá 

a přechodná. Červená vlákna se smršťují pomalu, ale jsou celkem málo unavitelná. Jsou 

převáţně ve svalech hlubokých, které zajišťují drţení těla. Bílá vlákna se smršťují 

rychle. Jsou schopna vytvořit mnohem větší sílu neţ vlákna červená, ale jsou více 

unavitelná. Vyskytují se převáţně v povrchových svalech, hlavně na horních 

končetinách. Přechodná vlákna se také smršťují rychle a jsou odolnější vůči únavě více 

neţ vlákna bílá, ale méně neţ červená. Vyskytují se především ve svalech dolních 

končetin.  
Růst svalů a šlach je závislý na růstu kostí a stimuluje se tahem. Jiţ v dětství má 

sval skoro stejný počet svalových elementů jako v dospělosti a roste pomocí ztlušťování 

vláken, ne zmnoţením buněk. Sval nemá moc dobrou regenerační schopnost, pokud mu 

ale zajistíme dobré podmínky-dostatečné cévní a nervové zásobení, tah, je schopen 
zregenerovat. Ve velmi málo případech jsou podmínky pro regeneraci optimální a sval 

se hojí ve většině případů vazivem. (Čihák, 2001) 
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Svalové buňky vznikají z mezodermu. Jiţ v prenatální vývoji vznikají 

specializované svalové buňky, z kterých se především kolem 20. týdne prenatálního 

vývoje stávají primární svalová vlákna, z kterých se později stávají svalová vlákna 

tonická. Při první nervosvalovém kontaktu, který je přibliţně v sedmém týdnu vývoje, 

se začínají tvořit také sekundární svalová vlákna, z kterých se později stávají svalová 

vlákna fázická. Při narození má jedinec prakticky konečný počet svalových vláken. 

Základní rozdíly mezi dětským a dospělým svalem jsou ve velikosti, hmotnosti, 

proporci svalu a šlachy, ve vnitřní struktuře a prostorové orientaci. Svaly se v průběhu 

vývoje mění tvarově pomocí nitrosvalového vaziva a také svalová vlákna nabývají 

na objemu a rostou do délky.  
Pro kaţdou věkovou kategorii dětského věku jsou typická vlákna o určitém 

průměru.  Vlákna dětského svalu jsou tenká, nejsilnější jsou v bránici a meziţeberních 

svalech, protoţe tyto svaly dítě pouţívá zpočátku nejvíce.  Dětský sval se také odlišuje 

tím, ţe je velký proporční rozdíl mezi svalem a šlachou, tyto proporce se mění 

aţ do 7.roku ţivota. U novorozence tvoří hmotnost svalů 22-25% z celkové hmotnosti, 

u dospělého je to 35-40%.  Co se týče segmentů, u novorozence převaţují svaly hlavy 

a trupu, které tvoří aţ 37% hmotnosti všech svalů těla, přitom u dospělého je to pouhých 

16%. Svalový systém je po narození nejrychleji rostoucím orgánovým systémem. 

(Dylevský, 2014).  
2.2.2 Motorická jednotka 

Základní funkční jednotka svalu je sloţena z jednoho motorického neuronu 
v předním rohu míšním a všech svalových buněk, ke kterým tento neuron vede 
(nejmenší komponenta svalu, kterou lze samostatně aktivovat). Čím jemnější pohyb 

sval vykonává, tím méně je svalových vláken v motorické jednotce. Kaţdé svalové 

vlákno můţe být inervováno pouze jedním motoneuronem. Motorická jednotka má 

funkci pohyybovou a trofickou. (Fontana, 2014) 
Motoneuron má nastavený práh dráţdivosti, při jeho překročení vzniká signál, 

který se šíří neuritem aţ na svalová vlákna, která na něj reagují svalovým záškubem. 

Motorická jednotka pracuje dle zákona ,,vše nebo nic“, to znamená, ţe pokud 

se jednotlívé signály nenasčízají aţ na hodnotu prahu dráţdivosti, se svalem se neděje 

nic. (Véle, 2006) 
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2.2.3 Svalová kontrakce 
Kaţdé svalové vlákno se skládá z velkého mnoţství dlouhých vláken zvaných 

myofibrily. Myofibrila se skládá z filament, a to buď filament těţkých nebo filament 
lehkých. Těţká filamenta obsahují molekuly myozinu, lehká filamenta obsahují 

molekuly aktinu, troponinu a tropomyozinu. Všechny tyto látky jsou proteinové 

molekuly, které jsou nezbytně nutné pro kaţdou svalovou kontrakci. 
Troponin přítomný v lehkých filamentech se rozlišuje na 3 druhy: troponin T, 

který umoţňuje vazbu troponinu s tropomyozinem, troponin I, který se váţe na aktivní 

místa na aktinu a inhibuje tak vazbu s myozinem a troponin C, který k sobě váţe 

vápenaté ionty a tím se odkryjí aktivní místa na aktinu pro vazbu s myozinem.  
Důleţitým proteinem ve svalu je také titin, který tvoří tzv.,,molekulární lešení“, 

to znamená, ţe se stará o prostorové uspořádání myofibril. (Fontana, 2014) 
Základní funkční jednotkou svalu je sarkomera, coţ je úsek leţící mezi 2 

Z liniemi. Lehká filamenta jsou spojena s oběma stranami Z-linie a rozpínají se od Z-
linie v délce kratší neţ jedna polovina celkové délky sarkomery. Těţká filamenta 
se nacházejí uprostřed sarkomery. Konec těţkého filamenta je obklopen šesti lehkými 

filamenty ve spirálovitém směru. (Nelson, Kokkonen, 2015) 

 
Obr.č. 2 Myofibrila (Fontana, 2014) 
Samotná kontrakce probíhá následovně. Pro vznik kontrakce je potřeba, aby 

se změnil klidový elektrický potenciál na membráně, který je obvykle –70mV. 
Ve chvíli, kdy tento potenciál dosáhne prahové hodnoty, která je obecně udávána jako 

62 mV, je buňka excitována neboli aktivována. Vzruch, který přijde na nervosvalovou 

ploténku zprostředkuje zvolnení mediátoru-acetylcholinu. Acetylcholin se naváţe 

na specifické receptory postsynaptické memrány a způsobí její depolarizaci. Dosáhne-li 
depolarizace spouštěcí úrovně, dojde k vybavení akčního potenciálu na sousední 
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svalové membráně. Vzruch se šíří po sarkolemě a dojde k uvolnění vápenatých iontů 

ze sarkoplazmatického retikula do sarkoplazmy. Vápenaté ionty se naváţí na troponin 

C, tím se uvolní aktivní místa a aktinu a dojde k navázání myozinové hlavy. Této vazbě 

říkáme můstek, jedná se o dočasnou, ale velmi silnou vazbu, která má za následek 

spuštění svalové kontrakce. Po této vazbě dojde ke změně uspořádání zbylých těţkých 

i lehkých filament, coţ způsobí jejich vzájemný pohyb vůči sobě, takzvané klouzání. 

Z myozinu se uvolní ADP do sarkoplazmy a naváţe se ATP, čímţ zanikne můstek 

a dojde k znovu uspořádání filament do původního stavu. ATP se štěpí na ADP a fosfát. 

Tento cyklus se opakuje dokola, dokud nedojde k maximální svalové kontrakci.  
Počáteční síla kontrakce závisí na délce protaţení sarkomer. Největší sílu má 

při normálním protaţení (cca 2 μm) a pokud dojde k jakémukoliv odchýlení od ideální 

délky sarkomery, je vţdy část myosinových hlav nevyuţita. Při dalším 

prodluţování (d > 2 μm) dojde ke zvětšení vzdálenosti mezi prouţky I a H a zkrácení 

prouţku A. To znamená, ţe plocha na které se těţká a lehká filamenta překrývají, 

se zmenší a vazeb mezi aktinem a myozinem vzniká méně. Při dalším zkracování 

(d < 2 μm) dojde k zkracování prouţku I. Část hlav myosinu nemůţe být vyuţita 
k vazbě na aktivní místo, jelikoţ jiţ dosáhly své maximální polohy. (Fontana, 2014) 

Pokud je klidový potenciál zvýšen, ale nedosáhne prahové hodnoty pro excitaci, 

říkáme tomu facilitace. Pokud je klidový membránový potenciál ještě niţší neţ klidový, 

řikáme tomuto stavu inhibice. (Nelson, Kokkonen, 2015) 
2.2.4 Svalové receptory 

Pro řízení pohybu jsou velmi důleţité receptory, které dávají informaci 

o aktuálním stavu pohybové soustavy do centra, těmto receptorům se obecně říká 

proprioceptory. Proprioceptory jsou umístěny ve svalech, šlachách a kloubních 

pouzdrech. Tato informace je vedena podvědomě, my ji nevnímáme, ani ji nemůţeme 

nijak pozměnit. (Véle, 2006) 
 Svalové vřeténko 
Véle (2006) tvrdí, ţe svalová vřeténka jsou hlavními proprioceptory 

ve svalu, která reagují na změnu délky svalu, na pasivní protaţení. Vřeténko 

je tvořeno intrafuzálními svalovými vlákny, které mají stejný podélný 
průběh jako vlastní svalová vlákna s kterýmí je vazovově spojeno. 
Dráţdivost tohoto receptoru určují γ-motoneurony, které jsou řízeny z CNS 
retikulární formací.  Svalové vřeténko se skládá ze dvou kontraktilních pólů, 

které jsou rozděleny receptorem, který reaguje na změny napětí 
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na zmíněných pólech. Při nataţení svalu dojde tedy k podráţdění recetoru 

a tím vznikně vzruch, který putuje přímo k motoneuronenu a sniţí práh jeho 

dráţdivosti. V případě, ţe je úroveň excitability dost vysoká, vznikne 

monnosnaptický reflex, který si popíšeme v další kapitole. Vzruchy 

ze svalového vřeténka mají funkci facilitační pro agonistický sval 

a inhobiční pro sval antagonistický. Pomocí komisurálních drah se dostane 

vzruch i do druhé strany míchy, kde naopak agonistický sval inhibuje 

a antagonistivcký sval facilituje. I přesto, ţe tneto děj probíhá na úrovní 

míchy, informace putují vţdy do centra do retikulární formace, odkud 
je řízena úroveň excitability motoneuronů. Přednastavení dráţdivosti 

předchází kaţdý cílený pohyb, které naše tělo vykoná. Ze svalových 

vřetének odchází informace nervovými vlákny typu Ia, která jsou 

myelinizovaná. (Véle, 2006; Trojan, Druga a kol.2005)  
 Golgiho šlachové tělísko 
Golgiho šlachové tělísko je proprioceptorem na šlaše svalu, kde monitoruje 

tah. Tělísko není přímo řízeno γ-motoneurony. Stejně jako receptor 

u svalového vřeténka, se i tady receptor aktivuje přo prtaţení, protaţení 

šlachy ale musí být podstatně vyšší neţ protaţení svalu, aby se receptor 

podráţdil. Práh dráţdivosti šlachového tělíska není dopředu nastavitelný jako 

tomu bylo u svalového vřeténka. Funkce šlachového tělíska je opačná 

k funkci svalového vřeténka, šlachové tělísko totiţ agonistu inhibuje 
a antagonistu facilituje a druhostranně agonistu facilituje a antagonistu 

inhibuje. Touto funkcí chrání sval před poškozením svalu, stejně jako 

svalové vřeténko. Oba receptory jsou součástí automatického ochranněho 

míšního servomechanismu, který chrání sval před poraněním a jejich fuknce 

zajišťuje vznik zkříţených pohybů, např.chůze.   (Véle, 2006) 
 Volná nervová zakončení 
Zdrojem nocicepce a bolesti jsou volná nervová zakončení, která jsou 

ve svalovém vazzivu a kloubním pouzdře. Kaţdý nociceptivn podnět zvyšuje 

dráţdivost motoneuronu a tím i klidového napětí. Nociceptivní signály jsou 

vedeny do CNS, tak záleţí na zpracování, zda budou tyto signály 

interpretovány jako boolest či ne, coţ se u kaţdého z nás liší. (Holubářová, 

Pavlů. 2011) 
 Kloubní receptory 
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Kloubní receptory leţí v kloubním pouzdru a snímají změny v jeho napětí. 

Napětí v pouzdru vznikne buď jeho zřasením nebo jeho nateţením podle 

směru pohybu v daném kloubu. Receptory podácvají informace jak statické 

(pozice kloubu), tak dynamické (pohyb v kloubu). (Véle, 2006) 
Informace ze všech proprioceptorů dohromady nás informují o stavu 

pohybového aparátu , coţ je nezbytné pro řízení pohybu, Tyto informace tedy 

nazýváme zpětnovazebné, feed back informace. Zároveň ale informace slouţí 

k nastavení dráţdivosti pro budoucí pohyb a tou říkáme feed forward. (Véle, 2006) 
2.2.5 Svalové reflexy 

Reflex je základní funkční jednotkou nervové soustavy, je to odpověď 

organismu na podráţdění určitých čidel (receptorů). Podle počtu synapsí dělíme reflexy 

na monosynaprické a polysynaptické. (Trojan, Druga a kol, 2005) 
Vybraný druh protahování působí na svaly a celkově na pohybový aparát na 

základě jevů, které si v této kapitole popíšeme.  
Statický strečink ovlivňuje organismus na míšní úrovni řízení, pomocí stretch 

reflexu a reciproční inhibice.  
Stretch reflex, jinak také napínací nebo myotatický reflex, je jediním reflexem, 

který je monosynatický. To znamená, ţe v jeho reflexním oblouhu se nachází opravdu 

pouze jedna synapse. Napínací reflex se aktivuje vţdy, kdyţ je sval (pasivně) nataţen, 

odpovědí je staţení svalu. Receptorem tohoto reflexu je svalové vřeténko. Aferentní 

část reflexního oblouku končí excitační synapsí v předním rohu míšním 

na α motoneuronu a efentní část končí na motorické ploténce stejného svalu.  Při reflexu 

jsou aktivovány i jiné α-motoneurony agonistických svalů a stah je tak zesílen. Pokud 

ale protaţení svalu trvá déle, dochází k adaptaci a přizbůsobení prahu dráţdivosti 

svalového vřeténka, tím pádem uţ nedichází k vyvolávání napínacího reflexu. (Kittnar, 

2011) 
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Obr.č. 3 Monosynaptický reflex (HumanPhysiology.Academy) 

Opakem napínacího reflexu je prodluţovací reakce. Golgiho šlachového tělísko 

vyšle signál do nervové soustavy, odpovědí je tento reflex. Pokud dojde k překročení 

určitého práhu napětí, dochází k prodluţovací reakci a dochází k inhibici 

alfamotoneuronu a redistribuci, respektive sníţení napětí daného svalu. Prodluţovací 

reakce je důleţitá pro uvolnění stretch reflexu  a taky jako ochrana svalstva před 

poškozením v případě zvýšeného napětí ve svalu a výsledném tahu za šlachu na kost, 

kde se upíná. (Fontana, 2014) 
Reciproční inhibice je nezbytný proces pro realizaci pohybu. Agonistické 

skupiny svalů musí být v souhře se skupinami antagonistickými. Kdyţ se agonista 

kontrahuje, antagonista musí relaxovat. To se můţe stát díky divergenci aferentní dráhy 

ze svalových vřetének agonisty, vytvoří se totiţ synapse s inhibičními interneurony , 

které se zapojí na α-motoneurony anatagonistů a tlumí je. (Kittnar, 2011) 
Dynamický strečink pracuje uţ i na vyšších úrovní řízení.  

2.2.6 Postaktivační potenciace 
Robbins (2005) popsal postaktivační potenciaci jako fenomén, kterým 

se svalová síla zvětšuje díky předchozí kontrakci. Takţe po maximální svalové 

kontrakci, dochází krátkodobě ke zvýšení svalového výkonu. Tento fenomén 

je pouţívaný právě při rozcvičování před sportovními výkony. Teoreticky by podle této 

teorie byl sportovec schopen na chvilku dosáhnout výkonu vyšíího, neţ 

je za normálního stavu v jeho silách.  (Robbins, 2005) 
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Důvod tohoto jevu si vysvětlujeme dvěma principy.  Prvním z nich je, 
ţe pří maximální kontrakci dochází ke zvýšené fosforylaci ve svalových vláknech mezi 

aktinem. Reakce aktinomyozinového komplexu na vápníkové ionty je tedy mnohem 

rychlejší a větší neţ beţ předchozí facilitace. (Hamada et al., 2000). Zde platí je přímá 

úměra mezi velikostí kontrakce a mnoţstvím vápníkových iontů, které jsou vypuštěny. 

Pokud se tyto fyziologické jevy na buněčné úrovni sečtou, výsledkem  je větší síla 

nadcházející svalové kontrakce a taktéţ její rychlejší a plynulejší nástup (Chiu et al., 

2003). 
Ovlivnění Hoffmanova reflexu (H-Reflexu) je druhým principem. H-reflex 

je spinální reflex, který popisuje reflexní reakci svalů po stimulaci aferentních 

Ia vláken. Reflexní reakce těchto vláken, odpovědných za sledování změny délky svalu 
a rychlosti změny délky, je facilitována postaktivační potenciací a vzniká rychlejší 

odpověd z a do těchto nervových vláken. (Hodgson et al., 2005). 
Existují ale i jiné skutečnosti, podle kterých nacházíme vztah mezi potenciací 

a typem svaových vláken. V kaţdém příčně pruhovaném svalu je určitý podíl svalových 

vláken typu I, IIa a IIb. Podíl těchto vláken ve svalu je dán podle funkce. Rozdělení 

těchto vláken je podle jejich sloţení, rychlosti a doby kontrakce. Pro nás podstatná 

vlákna typu II, se vyznačují rychlou a silnou kontrakcí. Na tyto vlákna působí 

postaktivační potenciace nejvíce. Byla prokázána korelace zvýšení výkonu a mnoţství 

typu II vláken oproti typu I vláken po aplikaci PAP, můţeme tedy očekávat podstatné 

zlepšení výkonu po aplikaci rozcvičení spoléhající na svaly, obsahující převáţně 

II vlákna. (Horwath, Kravitz, 2008). 
2.2.7 Zkrácený sval 

Pod tímto pojmem rozumíme sval, který je ve svém klidovém stavu kratší neţ 

je jeho fyziologická délka a pří jeho protaţení nám nedovoluje dosáhnout plného 

rozsahu pohybu v daném kloubu. Největší sklon ke zkrácení mají svaly, které mají 

velkou posturální funkci. (Janda, 2004) 
Při zkrácení svalu dráţdivost svalových vřetének klesá. Při zkrácení svalu 

je aktivita ve vláknech Ia ze svalových vřetének nulová. (Trojan, Druga a kol. 2005) 
Zkrácený sval inhibuje funkci svého antagonistického svalu, tím je způsobena 

svalová dysbalance. Kvůli těmto dysbalancím můţe docházet k vadným drţením těla 

nebo ke zraněním akutním i chronickým. Příkladem těchto dysbalancí je horní a dolní 

zkříţený syndrom, kde vţdy ve zkříţeném vzoru působí proti sobě svaly oslabené 

a svaly zkrácené. (Janda, 2004) 
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2.3 Druhy strečinku 
Níţe si popíšeme jednotlivé druhy strečinku, které se rozlišují. K výzkumu v této 

práci byl vybrán strečink statický a strečink dynamický, které patří 2 nejrozšířenější 

způsoby strečinku a v mnoha studiích bývají zrovna tyto dva druhy strečinku 

porovnávány. Například Hough a kolektiv (2009) porovnává statický a dynamický 

strečink a jejich vliv na vetikální výskok. 
2.3.1 Pasivní strečink 

Pod pojmem pasivní strečink rozumíme, ţe je strečink prováděn za pomoci další 

osoby nebo můţe být vyuţita síla gravitace. Hrozí tu nebezpečí poranění svalu, při příliš 

velkém tahu svalu přes bolest. (Nelson, Kokkonen, 2015) 
2.3.2 Aktivní strečink 

Aktivní strečink je prováděn samostatně bez pomocí dalších osob. Tento strečink 

vyuţívá vlastní aktivity svalů a jejich vzájemného působení. Pracuje na principu 
tzv. nervosvalové facilitace a inhibice. Více pracuje s aktivní, svalovou sloţkou svalu. 

Aktivní strečink je pouţíván ve fyziterapii například v metodě postizometrické relaxace. 

(Nelson, Kokkonen, 2015)  
2.3.3 Statický strečink 

Při statickém strečinku zaměřeném na určitý sval či svalovou skupinu provádíme 

výdrţ v poloze, která pratuheja daný sval/skupinu svalů, po určitou dobu. Statický 

strečink zlepšuje flexibilitu v určitých svalově-kloubních jednotkách. Tento typ 

strečinku je tím nejčastěji uţívaným postupem pro rozvoj flexibility. (Nelson, 
Kokkonen, 2014). Z velké většiny případů je statický strečink stále pouţíván v rámci 

předvýkonové rozcvičky. Mnoho studií však dokazuje negativní efekt tohoto rozcvičení 

na následující výkon. (Šebej, 2001) 
Negativní efekt je odůvodňován více jevy. Rubini s kolektivem (2007)  ve své 

práci dokázali, ţe síla protahovaného svalu se sníţila po aplikaci statického strečinku 

o  4,5% aţ 28%. Jedním z negativních jevů statického strečinku je změna 

viskoelastických vlastností šlachosvalové jednotky. Dochází k poklesu potenciálu 
viskoelastických elementů šlachosvalové jednotky pro provedeni kontrakce. Sníţení 

svalové síly je tedy pravděpodobně způsobeno přestavbou kontraktilních elementů 

ve svalu do neideální polohy pro kontrakci.  (Lau et al., 2009). 
Dalším negatvním jevem je, ţe při statickém strečinku dochází ke sníţené 

aktivaci motorické jednotky, ke sníţené citlivosti na svalové reflexy a dochází také 
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k poklesu signálů jdoucích na motorickou jednotku. (Torres et al., 2008). Cramer 
a kolektiv (2004) přišli na to, ţe sníţená citlivost na proprioceptivní signály by vedla 

ke sníţení počtu zapojených svalových vláken v kontrakci.  
Naše tělo reaguje jiným způsobem na jednorázový krátkodobý strečink a jiným 

na dlouhodobý strečink prováděný několikrát týdně. Vědecké studie z posledních let 

dokazují, ţe krátkodobě vyvolává strečink významné zvýšení rozsahu pohybu 

v kloubech, jedinec můţe pociťovat inhibici motorických nervů a protaţení svalových 

sarkomer, nebo protaţení úponových šlach. Dosud nebylo zjištěno, jak dlouho tyto 

změny trvají, ale víme, ţe tvar svalu, upořádání buněk uvnitř svalu, délka svalu, jeho 
zapojení při pohybu a délka proximálních i distálních úponových šlach, hrají velkou 

roli. Takovéto změny ve svalu ale způsob také negativní odpověd ve svalu, jako 

je napšíklad sníţení maximální síly, výkonu svalu a jeho vytrvalosti. Existují ale 

výzkumy, které dokázaly, ţe pravidelný intenzivní strečink prováděný po dobu 

minimálně 10-15 minut 3x-4x týdně vede ke zvýšení svalové síly a vytrvalosti, stejně 

jako ke zvýšení flexibility. (Nelson, Kokkonen, 2014) 
Behm a Kibele (2007) zkoumali, jak různé intenzity statického strečinku 

ovlivňují skokanský výkon a zjistili, ţe všechny jimi zvolené intenzity strečinku 

negativně ovlivňují výšku skoku. Z čehoţ vyplývá, ţe strečink statický v jakékoliv 

formě je nevhodný před výkonem.  
Jiţ Anderson ve své knize z roku 1981 se velmi podrobně zabývá tématem 

strečinku, zejména statického. Popisuje tři úrovně strečinku: 
1. lehké protaţení - ve svalu je cítit lehké napětí, které ale postupně časem 

stráveným v jedné poloze zmizí.  
2. rozvíjející se protaţení – přichází po předchozím 10-30 sekundovém 

protaţení, tak, ţe po vyimzení lehkého tahu mírně zvýšíme rozsah pohybu a zase 

setrváme.  
3. drastické protaţení – toto protaţení je charekterizováno velkým napětím 

v protahovaných svalech a bolestí. Odpor napínacího reflexu zde můţe způsobit 

mikrotraumata ve svalových strukturách. (Anderson, 1981) 
Andersen se zabýval strečinkem i dále a v roce 2005 vydal článek, který radí, 

jaký druh strečinku v jaké fázi tréninku vyuţít.  
2.3.4 Dynamický strečink 

Při dynamickém strečinku jsou prováděné pohyby soustřeďovány na funkci 

konkrétního svalu, tyto pohyby jsou například různé specifické kývavé pohyby, skoky, 
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poskoky nebo pohyby s velkým rozsahem pohybu. Pohyby s velkým rozsahem pohybu 

se ale nesmí plést s balistickým strečinkem, kde tyto pohyby jsou způsobené 

rozhoupáním končetiny a pohyb je nekontrolovaný aţ třeba za hranici bolesti v kloubu. 

(Opplert, Babault, 2017) Všechny tyto techniky mají za cíl zvýšit rozsah pohybu 

v kloubu a připravit sval na výkon. Dynamický strečink funguje na základě aktivace 

proprioceptivních reflexů, coţ vede k podráţdění nervových struktur, které aktivují 
svalové buňky. Jelikoţ probíhá facilitace nervů, jsou svaly schopny pracovat rychleji 
a jsou schopny silnější kontrakce. Při těchto dějích dochází k většímu zahřívání svalu, 

proto je tento druh strečinku povaţován za výhodnější před výkonem. (Nelson, 
Kokkonen, 2014). Dynamický strečink je vţdy prováděn aktivní formou, i proto zde 

dochází k výše zmíněnému prohřátí svalu, coţ způsobuje sníţení viskózního odporu 

svalu a zvyšuje se tkáňová roztaţnost. Díky rytmicitě dynamického protahování zde 

dochází také ke zvýšení frekvence srdečního rytmu. (Opplert, Babault, 2017). Behm 
a kolektiv (2011) tvrdí, ţe při dynamickém strečinku dochází k většímu počtu spojů 

mezi aktinem a myozinem a dle Hilfikera a kolektivu (2007) dochází k postaktivační 

potenciaci motorických jednotek a sníţení reciproční inhibice. 
Dynamický strečink stimuluje proprioreceptory, aktivuje jejich odpověď 

agresivněji neţ statický strečink díky zpětné vazbě, při které jsou protahované svaly 

uvedené do kontrakce po aktivním pohybu. Některé sportovní disciplíny jsou typické 

výbušností, která bývá proprioceptivní aktivací zvýšena. dynamický strečink je pak 

pro sportovce výhodnější jako příprava právě na výkony výbušného charakteru, jak 
bude uedeno v dalším odstavci. Tyto výbušné pohyby mohou být nejdůleţitější pro 
dosaţení nejlepšího sportovního výkonu.  (Nelson, Kokkonen, 2014) 

Dynamický strečink by měl být upřednostněn v rámci předvýkonového 

rozcvičení na úkor strečinku statického, protoţe podle studií má pozitivní vliv na sílu 

(Leone a kol, 2014), rychlostní výkon (Wallman a kol, 2012, Fletcher, 2007) 
a skokanský výkon. (Ryan et al., 2014, Perrier, Palon, Hoffman, 2011, Fletcher, 2010), 
a to vše díky jevům popsaným výše. Hough a kolektiv (2009) popsal i rozdílnou 

elektromyografickou aktivitu m.vastus medialis při aplikaci obou strečinků.  
Existuje také mnoho studií o tom, jak dlouho by měl dynamický strečink trvat 

a zda odlišná doba trvání má odlišný efekt. Ryan a kolektiv (2014) pouţili ve své studii 

dva protokoly dynamického strečinku, které trvaly jeden 6 a druhý 12 minut. Výsledky 

ukázály podobný účinek obou protokolů na vertikální výšku skoku a rychlost.  Mizuno 
a kolektiv (2017) zase zkoumal rozdíl v počtu strečinkových sad a nezaznamenal ţádný 
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rozdíl mezi výkonem po provedení 1, 4 nebo 7 sad protahování. Také Turki a kolektiv 

(2012) zjistil, ţe na 20 metrový sprint měli podobný čas probandi, kteří provedli jednu 

sadu protahovacích cvičení a probandi, kteří provedli sady dvě. Z těchto studií vyplývá, 

ţe počet opakování nijak razantně neovlivňuje následný výkon jedince. Pouze 

v jediném případě, a to kdyţ strečink způsobí únavu jedince. (Turki et al. 2012) 
2.3.5 Balistický strečink 

Při balistickém strečinku jsou prováděny švihové pohyby bez výdrţe v krajní 

poloze. Balistický strečink zvyšuje pravděpodobnost svalového úrazu, protoţe 

sportovec se snaţí sval protáhnout, zatímco je aktivní napínací reflex. Proto se mnoho 
lidí se domnívá, ţe s sebou nese větší riziko svalového nebo šlachového zranění, 

obzvláště u těch nejvíce zkrácených svalů. Tato domněnka ovšem nebyla prokázána 

ţádným vědeckým výzkumem. (Nelson, Kokkonen, 2014) 
I přes tento poznatek se s balistickým strečinkem stále setkáváme. Můţe být 

součástí rozcvičení sportovců, kteří švihové pohyby pouţívají i v rámci svého sport, 

jako jsou například sporty bojové. (Handrakis et al., 2010) Bohuţel však bývá pouţíván 

i sportovci, kteří švohové pohyby nepotřebují a nevyuţívají a v častých případech 

je tento strečink prováděn špatným způsobem. (Judge et al., 2009). 
Unick et al (2005) a následně i Jaggers et al. (2008) tvrdí ţe balistický strečink 

má neutrální účinek na vertikální skok. Tento negativní vliv připisují Hoffmannovu 

reflexu. Tento reflex je podobný napínacímu reflexu, ale je schopný obejít svalové 

vřeténko a působit přímo. Reflex můţe být vyuţit k posouzení rekace nervového 

systému na různá podráţdění. Při aplikaci balistického strečinku jejich studie potvrdily 
sníţení H-reflexu.   
2.3.6 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

Proprioneuromuskulární facilitace, zkráceně PNF, se snaţí, oproti ostatním 

druhům strečinku, více vyuţít působení proprioreceptorů aktivovaného svalu při změně 

polohy v kloubu. Pohyb se provede v celém rozsahu a poté následuje relaxace svalu 

a jeho odpočinek před dalším protaţením. Nejlepší při tomto strečinku je dopomoc jiné 

osoby. (Nelson, Kokkonen, 2014).  
Prakticky PNF strečink probíhá podobně jako postizometrická relaxace známá 

z manuální medicíny. Výchozí poloha je v maximálním pasivním protaţení svalu. Poté 

se sval kontrahuje proti odporu a při následné relaxaci se zase maximálně protáhne. 

(Christensen et al., 2008). 
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2.4 Atletika 
Atletika je sport, který má velmi rozsáhlou a dlouhou historii. Její součástí jsou 

člověku velmi přirozené pohyby jako je chůze, běh, skok či překonávání překáţek. 

(Kössl, Štumbauer, Waic, 2008). Slovo atletika pochází z řeckého slova áthlón, které 

znamená cenu, o níţ se závodí. Atlet z řeckého athletes označuje “profesionálního” 

závodníka. 
Atletika je ,,královnou sportu¨. Tuto větu jiţ kaţdý z nás někdy v ţivotě zaslechl. 

Tvrzení vzniklo hlavně kvůli tomu, jakou různorodost disciplín atletika nabízí. Atletika 

je také díky tomu velmi dobrým základem pro děti, protoţe je naučí jak rychlosti, 

vytrvalosti tak i obratnosti, všechny zmíněné schopnosti můţe dítě vyuţít téměř 

ve všech ostatních sportech. 
2.4.1 Rozdělení kategorií 

V atletice se rozdělují atleti do kategorií podle roku narození.  Od ledna roku 

2019 platí tato tabulka:  
Přípravka Mladší neţ 2007 
Mladší ţactvo 2006-2007 
Starší ţactvo 2004-2005 
Dorostenci/ky 2002-2003 
Junioři/ky 2000-2001 
Závodníci do 22 let 1997-1999 
Dospělí Starší neţ 1997 

Tab.č. 1 Rozdělení  kategorií v atletice pro rok 2019 
Probandi jsou ročníky 2005 a 2006, v roce 2019 se děti ročníku 2005 posunuly 

do kategorie staršího ţactva, ročníky 2006 zůstaly ţáky mladšími.  
2.4.2 Druhy disciplín 

V atletice se závodí v mnoha disciplínách, které jsou rozděleny do kategorií:  
Sprinty 60 m, 100 m, 150 m, 200 m, 300 m, 400 m 
Překáţkové běhy 60 m, 100 m, 110 m, 400 m 
Střední tratě 600 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, steeplechase 
Dlouhé tratě 5 km, 10 km, půlmaraton, maraton 
Štafety  4x60 m, 4x100 m, 4x300 m, 4x 400 m  
Sportovní chůze 3 km, 5 km, 10 km, 20 km, 50 km 
Vrhy a hody Vrh koulí, hod míčkem, hod oštěpem, hod kladivem, hod diskem 
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Skoky Skok daleký, skok vysoký, trojskok, skok o tyči 
Víceboje  Halový pětiboj, halový sedmiboj, sedmiboj, desetiboj 

Tab.č. 2 Rozdělení atletických disciplín 
Pro tuto diplomovou práci byl vybrán běh na 40 metrů, který sice není závodní 

vzdáleností, ale v tréninku se často tato vzdálenost běhá a běh na 600 metrů, coţ 

je vytrvalecká závodní trať pro mladší ţáky.  
2.4.3 Popis tréninkové jednotky 

Atleti, kteří se zúčastnili výzkumu jsou v kategorii ţactva, ať uţ staršího nebo 
mladšího. Kategorie ţactva trénují 3-4x týdně, doba tréninku se pohybuje mezi hodinou 

aţ hodinou a půl.  
Náplní tréninků je všeobecná příprava na atletické disciplíny. V této kategorii je 

uţ převáţně jasné, na jaký druh disciplín se bude jedinec zaměřovat, kaţdopádně 

v tréninku je kladen důraz na rozvoj všech atletických dovedností, coţ jsou sprinterské, 

vytrvalecké, odrazové a vrhačské vlastnosti.  
Tréninková jednotka začíná zahřátím, poté následuje rozcvičení dle druhu 

následujícího tréninku. V rozcvičení je pouţíván statický strečink, ale také dynamický 

strečink v rámci atletické abecedy, která se učí jiţ v atletických přípravkách a měla by 

provázet kaţdý trénink. Po zahřátí a rozcvičce následují rovinky na rozběhání a samotná 

tréninková jednotka. Po tréninku následuje vyklusání na uvolnění a děti poté ve většině 

případů vyklusáním končí.  
Po tréninku by však pro uvolnění a zklidnění měl následovat strečink statický, 

pří kterém se protáhnou svaly, které byly v tréninkové jednotce nejvíce pouţívány. 

K tomu, aby se děti po tréninku protáhly by měly být vedeny trenérem. 
2.5 Vybrané způsoby testování 
2.5.1 Test na zkrácené svaly dle Jandy 

Jiţ v roce 1949 vydal autor Vladimír Janda svalového testu úvod, v té době 

to bylo velmi vítané z hlediska vyskytující se poliomyelitidy. Test pomohl 
objektivizovat svalovou sílu a její změny. Postupem začal vypracovávat další testy, 

které se staly součástí fyzioterapeutického vyšetření. Jedny z těchto testů jsou také testy 

na zkrácené svaly.  
Sám Janda (2004) tvrdí, ţe je mnoha případech svalové zkrácení těţké stanovit 

přesně. Pokud ale lze změřit úhel mezi jednotlivými segmenty goniometrem, je určení 

míry zkrácení přesné.  
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3 CÍLE PRÁCE 
Cílem práce bylo zhodnotit vliv provádění dynamického strečinku před 

výkonem a statického strečinku po výkonu na rychlostní a vytrvalostní výkon ţáka 

v atletice. Dalším cílem bylo zjistit, jak moc velký vliv má míra zkráceného svalu 

na výkon sportovce. Úkolem práce bylo zhodnotit, jak moc velký vliv má 

předvýkonová a povýkonová příprava jedince na jeho schopnosti, hlavně na schopnosti 
rychlostní a vytrvalostní a zda striktně dodrţovaný strečinkový plán má pozitiní vliv 

na výkon jedince.   
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4 METODIKA PRÁCE 
4.1 Metodika teoretické části 

V teoretické částí diplomové práce je uveden teoretický základ pro problematiku 

řešenou v části praktické.  Informace pro teoretickou část byly čerpány z tuzemských 

a hlavně zahraničních zdrojů, zejména zahraničních odborných časopisů. Dostupné 

informace jsou v teoretické části rozděleny do jednotlivých kapitol a podkapitol. 

Teoretické poznatky v první části  diplomové práce dávají základ experimentální studii, 

která je součástí části praktické. Metodika praktické části je popsána dále. 
 Literární zdroje byly vyhledávány v jazyce českém a anglickém. Jako zdroje 

pro vyhledávání dat jsou oborové bibliografie, referátové časopisy, online a offline 

databáze, katalogy knihoven, webové stránky; učebnice, příručky, významné 

monografie; periodika (tituly odborných časopisů, elektronických konferencí, novin, 
zpravodajů, bulletinů, ročenek), diplomové, rigorózní a disertační práce; elektronické 

dokumenty (CD-ROM, online dokumenty přístupné prostřednictvím internetu). Některé 

informace jsou získány z odborné praxe fyzioterapeuta nebo z látky vyučované v rámci 

studia fyzioterapie. Jako citační norma je v práci pouţita norma ČSN ISO 690:2011.  
Zdroje byly vyhledávány pomocí klíčových slov. Klíčová slova pro český jazyk 

jsou: strečink, dynamický strečink, statický strečink,  proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace, balistický strečink, atletika, zkrácený sval, neurfyziologie svalu, svalová 

kontrakce, propriocepce, sval, rozcvičení, druh rozcvičení.  
Klíčová slova pro vyhledávání v jazyce angličtina jsou: stretching, dynamic 

stretching, static stretching,  proprioceptiv neuromuskular facilitacion, balistic 
stretching, track enad field, shortened muscle, neurfyziology of muscle, muscle 
contraction, proprioception, muscle, warm up, warm up protocol.   
4.2 Výzkumné otázky 
4.2.1 Otázky 

Před řešením diplomové práce jsem si poloţila tyto otázky:  
1. Lze očekávat zlepšení výkonu po absolvování striktně dodrţovaných pravidel 
strečinku při tréninku? 
2. Lze očekávat protaţení zkrácených svalů po absolvování striktně dodrţovaných 

pravidel strečinku při tréninku?  
3. Ovlivňuje míra zkrácení svalu výkon?   
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4.2.2 Hypotézy 
Odpovědmi na výše poloţené otázky jsou hypotézy, s kterými jsme výzkum 

započali.  
 H1. Očekávám  příznivé ovlivnění rychlostního a vytrvaleckého výkonu u 

probandů dodržujících strečinkový plán, oproti kontrolní skupině.  
 H2. Předpokládám, že u skupiny dodržující strečinkový plán dojde 

k protažení zkrácených svalů a ke zlepšení v testu zkrácených svalů 

dle Jandy. 
 H3. Předpokládám, že míra zkrácených svalů ovlivňuje výkon žáka, při 

protažení zkrácených svalů tedy dojde ke zlepšení výkonu.  
 H4. Předpokládám, že kontrolní skupina  nezaznamená zlepšení testu 

zkrácených svalů dle Jandy.  
4.3 Kritéria pro výběr probandů 

Probandi byli vybíráni v atletickém sportovním klubu Slavia Praha.  K výzkumu 

bylo vybráno 30 chlapců ročníku 2005, 2006, tou dobou mladších ţáků. Probandi byli 
náhodně rozděleni na dvě stejně početné skupiny, aţ poté došlo k testování.  
4.4 Časový harmonogram výzkumu 

Testování probíhalo v rozmezí od listopadu 2018 do ledna 2019, tj. 3 měsíce. 
Testované rozmezí v sobě zahrnuje období přípravné neboli předzávodní a období 

závodní halové.  
4.5 Metodický princip 

Testování probíhalo za účasti yzioterapeuta a zároveň atletického trenéra v jedné 

osobě. Všichni probandi a jejich rodiče byli seznámeni s průběhem testování a s cílem 

mého výzkumu. Jelikoţ ţádný z probandů není zletilý, svůj souhlas s testováním dali 
rodiče. Nejdříve byl kaţdý proband testován testem na zkrácené svaly dle Jandy, poté 

mu byl změřen běh na 2x40  a 600 metrů. 
Jedna skupina 15 probandů dodrţovala po dobu 3 měsíců strečinkový plán, který 

zahrnoval 3xtýdně před tréninkovou jednotkou dynamický strečink v podobě atletické 

abecedy a dynamicky prováděných cviků. Cviky z atletické abecedy byly následovné: 

lifting, skiping, zakopávání, předkopávání, odrazy s meziskokem, odrazy, odrazy 
z jedné a druhé nohy, cval stranou, střiţný krok a různé modifikace. Dynamicky 
prováděné cviky byly například výpady s protaţením m.iliopsoas, výpady stranou 

s protaţením adduktorů, protaţení m.rectus femoris za chůze, protaţení m.triceps surae 
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za chůze s přitaţením špičky na propnuté noze atp. Po kaţdém tréninku se  skupina 
15 minut protahovala staticky, tj. statické protaţení počínaje m.trapezius, m.triceps 

brachii, m.deltoideus, n.rectus abdominis, m.piriformis, m.rectus femoris, hamstringy, 
m.triceps surae a další svaly převáţně na DKK. 

Druhá skupina nedodrţovala ţádný plán a před tréninkem se protahovala jak 
staticky, tak dynamicky, podle naplnovaného tréninku trenéra.  

Testování proběhlo na začátku listopadu a poté konečné na konci ledna.  
4.6 Měřící metody a hodnocení testů 

Testování zkrácených svalů dle Jandy bylo hodnoceno dle standardizované 

normy, tj. svalové zkrácení 0-2. Běh na 40 a 600 metrů byl měřen ručními stopkami 

jedním trenérem.  
4.6.1 Test zkrácených svalů dle Jandy 

Pro otestování zkrácených svalů byl pouţit standardizovaný test zkrácených 

svalů dle Jandy. Testování bylo provedeno fyzioterapeutem na začátku tréninkové 

jednotky, bez absolvování jakéhokoliv zahřátí či rozcvičení.  
Test zkrácených svalů je dle Jandy popsán na nejčastěji zkrácených svalových  

skupinách, a to jsou: m.triceps surae, flexory kyčelního kloubu, flexory kolenního 

kloubu, adduktory kyčelního kloubu, m.piriformis, m.quadratus lumborum, 

paravertebrální zádové svaly, m.pectoralis major, m.trapezius, m.levator scapulae 
a m.sternocleidomastoideus. Ke zkrácení můţe samozřejmě dojít i v jiných svalových 

skupinách. Abychom dodrţeli postup vyšetření, je potřeba striktně dodrţovat výchozí 

pozice, fixace a směr pohybu. Zkrácení svalu se v testu hodnotí stupni od 0 do 2, kde 
0 znamená ţádné zkrácení, 1 malé zkrácení a 2 velké zkrácení. Zkrácení se hodnotí buď 

dle rozsahu pohybu v daném kloubu, který je pasivně dosaţen nebo dle odporu, který 

nám klade jeden ze segmentů. Také je při vyšetření brát v potaz subjektivní pocit 

pacienta, kdy tah nemůţe působit velkou bolest. (Janda, 2004) 
Pro testování některých svalových skupin byl pouţit dvouramenný kovový 

goniometr značky Ergon.  
4.6.2 Test rychlosti  

Pro otestování rychlostní schopnosti byl vybrán běh na 40 metrů. Probandi běh 

absolvovali dvakrát za sebou s pauzou 3 minuty. Dvakrát se úsek běţel z důvodu 

vyloučení pádu, zakopnutí nebo jiné události, která by mohla čas ovlivnit a do výsledků 

je započítáván čas lepší. Před testováním proběhlo rozcvičení formou rozklusání, 
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statického a poté dynamického strečinku v rámci atletické abecedy a byly absolvovány 

2 rovinky dlouhé 60 metrů na rozběhání. Úseky byly běţeny v běţeckých botech, nikdo 
z probandů neměl na sobě běţecké tretry.  

Čas byl měřen ručními stopkami značky Olympia. Úsek byl měřen 

na standartním atletickém stadionu s délkou kola 400 m . Úsek byl měřen od mety 
100 metrů na metu 60 metrů z důvodu přehledného označení vzdálenosti na dráze. 
Dráha je tvořena z umělého tartanového povrchu. 
4.6.3 Test vytrvalosti 

Vytrvalost byla testována na úseku dlouhém 600 metrů. Kaţdý z probandů 

absolvoval svůj úsek sám z důvodu vyloučení kolize a taktizování, které 

při vytrvalostních bězích není neobvyklé. Úsek byl běţen po absolvování testů rychlosti 

s pauzou 5 minut. Úsek byl běţen v běţeckých botech, nikdo z probandů neměl na sobě 

běţecké tretry. 
Čas byl měřen ručními stopkami značky Olympia. Úsek byl měřen 

na standartním atletickém stadionu s délkou kola 400 m. Čas byl měřen od mety 

600 metrů do cíle. Dráha je tvořena z umělého tartanového povrchu. 
4.7 Záznam a zpracování výsledků 

Výsledky byly zapisovány do tabulek a byly vyhodnocovány pomocí MS Office 

Excel a pomocí nástrojů a vzorců, které aplikace nabízí. Výsledky byly porovnány 

z hlediska zlepšení času na 40 a 600 metrů a jsou uváděny v jednotkách 

času a z hlediska protaţení svalu, které je udáváno ve stupních o které se daný jedinec, 

potaţmo skupina, zlepšili.  
Čas byl měřen ručními stopkami značky Olympia. Úseky byly měřeny 

na atletickém stadionu ASK Slavia Praha, který je standartní s dělkou kola 400 metrů. 

Dráha je tvořena z umělého tartanového povrchu. 
4.8 Vymezení výzkumu  

Studie se zúčastnili pouze chlapci ročníku 2005, 2006, atleti z klubu ASK Slavia 
Praha.  Chlapci byli podobné výšky a somatotypu, skupina byla tedy velmi homogenní.  

Studie byla provedena bez hlubšího rozboru tréninkových metod, regeneračního 

zázemí a obsahu tréninkových jednotek, které mají vliv na výkon mladšího ţáka.  
4.9 Omezení výzkumu 

Výzkum mohl být limitován subjektivním hodnocením testů jedním 

fyzioterapeutem. Fyzioterapeut a zároveň trenér také mohl udělat chybu měření 
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při měření běţených úseků na ručních stopkách. Testování probíhalo v několika dnech 

a nebyly zajištěné naprosto stejné klimatické podmínky, ale byla co největší snaha o to, 

aby podmínky byly vţdy co nejpodobnější.  
5 VÝZKUMNÁ ČÁST 
5.1 Měření a výsledky 

Probandi 1-15 jsou součástí výzkumné skupiny, probandi 16-29 jsou členové 

skupiny kontrolní. Měření probíhalo na atletickém stadionu ASK Slavia Praha, 
1. měření proběhlo v rámci 14 dnů na začátku listopadu, 2. měření proběhlo 
v posledních 14ti dnech v lednu. Výsledky byly zapisovány do tabulek, které jsou dále 

zobrazeny u jednotlivých probandů. Červeně je v tabulkách označeno zhoršení, zeleně 

zlepšení. Proband 30 byl z měření vyřazen kvůli zranění a bolestem v kyčelním kloubu.  
5.1.1 Proband 1 

Proband 1 je atlet ročníku 2006, který trénuje třikrát týdně. Na atletiku dochází 

jiţ 5.rokem. Jeho specializací jsou vrhačské disciplíny, zejména vrh koulí.  
 1.měření  2.měření 
 L P → L P 

m.triceps surae 2 2 → 2 2 
m.soleus 2 2 → 1 1 
m.iliopsoas 2 2 → 2 2 
m.rectus femoris 1 1 → 1 1 
m.tensor fasciae latae 2 2 → 2 1 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 2 2 
adduktory kyčelního kloubu 2 2 → 1 1 
m.piriformis 2 2 → 2 2 
m.quadratus lumborum 1 1 → 1 1 
paravertebrální zádové svaly 2 → 2 
m.pectoralis major část sternální dolní 2 1 → 1 1 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 2 1 → 1 1 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 1 1 → 1 1 
m.trapezius 2 2 → 2 2 
m.levator scapulae 2 2 → 2 2 
m.sternocleidomastoideus 2 2 → 1 1 

Tab.č. 3 Proband 1 - zkrácené svaly. L-levá, P-pravá 
Z tabulky č.3 můţeme vyčíst, ţe proband je celkově velmi zkrácen. I přes velké 

zkrácení se u některých svalových skupin podařilo zmírnit stupeň zkrácení. Stupeň 
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zkrácení flexorů kolenního kloubu je sice dle Jandy stále na stupni 2, ale v 1.měření 

byla flexe v kyčelním kloubu na 50°, při druhém měření byla flexe 60°. 
 1.měření  2.měření 
40 metrů 6,7 s → 7,3 s 
600 metrů 2:38,6 min → 2:43,2 min 
Tab.č. 4 Proband 1- měřené úsek. s-sekunda, min-minuta 
Tabulka č.4 nám ukazuje výkony, kterých dosáhl proband na měřených úsecích. 

Vidíme zde, ţe i přes protaţení některých svalových skupin se výkony zhoršily.  
5.1.2 Proband 2 

Proband 2 je ročník narození 2005, atletiku trénuje tské pátým rokem. Jeho 

specializací jsou vytrvalecké disciplíny, hlavně 800 metrů.   
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 1 1 → 1 1 
m.soleus 0 0 → 0 0 
m.iliopsoas 1 1 → 1 2 
m.rectus femoris 1 1 → 1 1 
m.tensor fasciae latae 1 1 → 1 1 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 2 2 
adduktory kyčelního kloubu 0 0 → 0 0 
m.piriformis 1 1 → 0 0 
m.quadratus lumborum 1 1 → 1 1 
paravertebrální zádové svaly 2 → 2 
m.pectoralis major část sternální dolní 1 1 → 1 1 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 1 0 → 0 0 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 2 2 → 2 1 
m.levator scapulae 1 0 → 0 0 
m.sternocleidomastoideus 0 0 → 0 0 

Tab.č. 5 Proband 2 - zkrácené svaly. L-levá, P-pravá 
Z tabulky č.5 vyplývá, ţe proband je mírně zkrácen zejména svalové skupiny 

dolních končetin jsou zkrácen.  M.iliopsoas vpravo se dokonce i přes strečinková 

cvičení zkrátil dle Jandy na stupeň 2, původně byl zkrácen na stupeň 1. U flexorů 

kolenního kloubu platí to stejné jako u probanda 1. Stupeň zkrácení zůstal na 2, ale 

rozsah pohybu v kyčelním kloubu do flexe se zvětšil o 5°.  
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 1.měření  2.měření 
40 metrů 6,2 s → 7,0 s 
600 metrů 2:13,4 min → 2:19,9 min 
Tab.č. 6 Proband 2 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
Dle tabulky č.6 musíme konstatovat zhoršení výkonu rychlostních, tak 

vytrvalostních na měřených úsecích, i přes zmírnění zkrácení některých svalových 

skupin.  
5.1.3 Proband 3 

Proband 3 je ročník narození 2005. Atletiku dělá druhým rokem a jeho 

specializací jsou vytrvalecké disciplíny.  
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 1 1 → 1 1 
m.soleus 1 1 → 1 1 
m.iliopsoas 2 1 → 1 1 
m.rectus femoris 1 2 → 1 1 
m.tensor fasciae latae 1 0 → 0 0 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 2 2 
adduktory kyčelního kloubu 1 1 → 0 0 
m.piriformis 2 2 → 2 2 
m.quadratus lumborum 1 0 → 0 0 
paravertebrální zádové svaly 2 → 1 
m.pectoralis major část sternální dolní 2 2 → 1 1 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 1 1 → 1 1 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 2 2 → 1 1 
m.levator scapulae 2 2 → 1 1 
m.sternocleidomastoideus 1 1 → 1 1 

Tab.č. 7 Proband 3 - zkrácené svaly. L-levá, P-pravá 
Tabulka č.7 nám ukazuje, hodnoty, které byly probandovi naměřeny v 1. A 

2.měření. V prvním měření bylo zjištěno, ţe proband má zkrácené svaly na dolních 

končetinách a kolem krku. Na strečinkový plán reagoval proband 3 dobře, některé 

svalové skupiny byly protaţeny a jsou označeny v tabulce zelenou barvou. U flexorů 

kolenního kloubu byl zaznamenán posun o 5°na pravé a o 10° na levé dolní končetině 

v rozsahu pohybu, přesto jsou flexory kolenního kloubu stále zkráceny na stupeň 2. 
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 1.měření  2.měření 
40 metrů 6,3 s → 6,0 s 
600 metrů 2:09,6 min → 2:05,7 min 
Tab.č. 8 Proband 3 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
V tabulce č.8 vidíme, ţe proband se zlepšil ve sprinterských i vytrvalostních 

dovednostech a jeho časy jsou na měřených úsecích v druhém měření lepší. 
5.1.4 Proband 4 

Proband 4 je ročník narození 2006, atletiku trénuje třetím rokem, letos přišel do 

mé tréninkové skupiny jako nový. Jeho specializací jsou vytrvalecké tratě. 
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 1 1 → 1  1 
m.soleus 0 0 → 0 0 
m.iliopsoas 1 1 → 0 0 
m.rectus femoris 1 1 → 0 0 
m.tensor fasciae latae 0 1 → 0 0 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 1 2 
adduktory kyčelního kloubu 1 1 → 1 1 
m.piriformis 1 1 → 1 0 
m.quadratus lumborum 1 1 → 1 1 
paravertebrální zádové svaly 2 → 1 
m.pectoralis major část sternální dolní 1 1 → 1 1 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 0 1 → 0 0 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 1 1 → 1 1 
m.levator scapulae 1 1 → 1 1 
m.sternocleidomastoideus 0 0 → 0 0 

Tab.č. 9 Proband 4 - zkrácené svaly. L-levá, P-pravá 
Tabulka č.9 nám ukazuje míru zkrácení vybraných svalových skupin u probanda 

č.4. Vidíme, ţe nejproblémovější skupinou u probanda jsou flexory kolenního kloubu a 

paravertebrální svaly. Flexory kolenního kloubu se zlepšily v 2.měření oboustranně, 

avšak stupeň flexe v kyčelním kloubu vpravo nestačil na zmírnění stupně zkrácení, 

zůstal na 75°. Vlevo se flexory zlepšily. Paravertebrální svaly se protáhly na stupeň 1.  
 1.měření  2.měření 
40 metrů 5,9 s → 5,9 s 
600 metrů 2:06,6 min → 2:03,7 min 
Tab.č. 10 Proband 4 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
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Tabulka č.10 ukazuje zlepšení probanda na trati 600 metrů o necelé tři vteřiny. 

Čas na sprinterské vzdálenosti zůstal stejný.  
5.1.5 Proband 5 

Proband 5 je ročník narození 2005. Na atletiku chodi 5.rokem, v loňské sezóně 

začal atletiku kombinovat s fotbalem. Jeho specializací jsou překáţkové běhy, hlavně 

krátké překáţky.  
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 1 1 → 1 1 
m.soleus 1 1 → 0 0 
m.iliopsoas 2 1 → 1 1 
m.rectus femoris 2 2 → 2 2 
m.tensor fasciae latae 1 1 → 0 1 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 2 2 
adduktory kyčelního kloubu 0 0 → 0 0 
m.piriformis 2 2 → 1 1 
m.quadratus lumborum 0 0 → 0 0 
paravertebrální zádové svaly 1 → 1 
m.pectoralis major část sternální dolní 2 2 → 2 2 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 1 1 → 1 1 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 2 1 → 1 1 
m.levator scapulae 1 1 → 1 1 
m.sternocleidomastoideus 0 0 → 0 0 

Tab.č. 11 Proband 5 - zkrácené svaly. L-levá, P-pravá 
Tabulka č.11 ukazuje hodnoty, které byly naměřeny probandovi při měření 

zkrácených svalů. Největším problémem u probanda byl m.rectus femoris, flexory 

kolenního kloubu a m.piriformis, které byly oboustranně zkráceny na stupeň 2. Po 

absolvování strečinkového plánu se podařilo m.piriformis protáhnout na stupeň 1, 

m.rectus femoris uţ také nekladl takový odpor, ale stále nebylo moţné dotáhnout stehno 

na úroveň lehátka a flexory kolenního kloubu se také protáhly, na kaţdě straně byl 

posun o 10°flexe v kyčelním kloubu, avšak ani to nestačilo na 80°pro stupeň 1.   
 1.měření  2.měření 
40 metrů 6,4 s → 6,5 s 
600 metrů 2:05,0 min → 2:04,8 min 
Tab.č. 12 Proband 5 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
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V tabulce č.12 jsou zaznamenány časy, kterých proband dosáhl v jednotlivých 

měřeních na 40 a 600 metrů. Na sprinterské vzdálenosti došlo ke zhoršení, pouze však o 

0,1 vteřiny. Na vytrvalecké trati došlo ke zlepšení času, a to také těsně o 0.2 s.  
5.1.6 Proband 6 

Proband 6 trénuje atletiku 3.rokem a narodil se v roce 2005. Je vysoký a jeho 

nejsilnějšími disciplínami jsou skoky, a to skok daleký a skok vysoký.    
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 0 0 → 0 0 
m.soleus 0 0 → 0 0 
m.iliopsoas 2 2 → 1 1 
m.rectus femoris 1 0 → 1 0 
m.tensor fasciae latae 1 1 → 1 1 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 1 1 
adduktory kyčelního kloubu 0 0 → 0 0 
m.piriformis 1 2 → 1 1 
m.quadratus lumborum 1 1 → 1 1 
paravertebrální zádové svaly 2 → 2 
m.pectoralis major část sternální dolní 1 1 → 1 1 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 0 0 → 0 0 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 2 2 → 2 1 
m.levator scapulae 2 2 → 1 1 
m.sternocleidomastoideus 2 2 → 1 1 

Tab.č. 13 Proband 6 - zkrácené svaly. L-levá, P-pravá 
Z tabulky č.13 můţeme vyčíst, ţe proband 6 má nejvíce zkrácené iliopsoaty 

oboustranně, flexory kolenního kloubu a hlavně svaly kolem hlavy. Po dodrţování 

strečinkového plánu se podařilo protáhnout oba iliopsoaty na stupeň zkrácení 1 a také se 

podařilo protáhnout flexory kolenního kloubu na stupeň 1. Svaly kolem hlavy se také 

protáhly ze stupně 2 na stupeň 1, aţ na levostranný m.trapezius.  
 1.měření  2.měření 
40 metrů 6,0 s → 6,0 s 
600 metrů 2:11,5 min → 2:12,1 min 
Tab.č. 14 Proband 6 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
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Dle tabulky č.14 můţeme posoudit, ţe protaţení některých svalových skupin 

neovlivnilo výkon probanda. Na sprinterské vzdálenosti 40ti metrů měl čas v obou 
měření stejný, na trati 600 metrů se dokonce zhoršil.  
5.1.7 Proband 7 

Proband 7 je mladší ţák, ročník narození 2006. Na atletiku chodí 3.rokem a jeho 

specializací jsou vytrvalecké tratě na dráze, tak i přespolní běhy.  
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 0 0 → 0 0 
m.soleus 0 0 → 0 0 
m.iliopsoas 1 2 → 1 1 
m.rectus femoris 1 1 → 1 1 
m.tensor fasciae latae 1 1 → 0 0 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 1 1 
adduktory kyčelního kloubu 0 0 → 0 0 
m.piriformis 2 1 → 1 1 
m.quadratus lumborum 0 0 → 0 0 
paravertebrální zádové svaly 1 → 1 
m.pectoralis major část sternální dolní 1 1 → 1 1 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 1 1 → 0 0 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 2 2 → 1 1 
m.levator scapulae 1 1 → 1 1 
m.sternocleidomastoideus 1 1 → 0 0 

Tab.č. 15 Proband 7 - zkrácené svaly, L-levá P-pravá 
Z tabulky č.15 můţeme vyčíst, ţe proband 7 se v mnoha svalových skupinách 

zlepšil ve stupni zkrácení a celkově patří proband k probandům méně zkráceným. Jak 

můţeme vidět, došlo například k protaţení flexorů kyčelního kloubu na stupeň 1 

oboustranně, coţ je u této věkové kaegorie nejčastěji zkrácená svalová skupina aţ na 

stupni 2.  
 1.měření  2.měření 
40 metrů 5,8 s → 6,1 s 
600 metrů 2:02,0 min → 2:20,9 min 
Tab.č. 16 Proband 7 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
Tabulka č.16 ukazuje, ţe i přes protaţení většiny svalových skupin se výkony 

jedince na měřených úsecích zhoršily a na 600 metrů velmi výrazně.  
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5.1.8 Proband 8 
Proband 8 se narodil v roce 2006. Na atletiku chodí druhým rokem. Je 

všestranný a nemá ţádnou specializaci, snaţí se discilíny vţdy kombinovat.  
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 0 0 → 0 0 
m.soleus 0 1 → 0 0 
m.iliopsoas 2 2 → 2 2 
m.rectus femoris 1 1 → 1 1 
m.tensor fasciae latae 1 1 → 1 1 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 1 2 
adduktory kyčelního kloubu 1 1 → 1 1 
m.piriformis 1 1 → 1 1 
m.quadratus lumborum 1 1 → 1 1 
paravertebrální zádové svaly 2 → 2 
m.pectoralis major část sternální dolní 1 1 → 1 1 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 0 0 → 0 0 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 2 2 → 1 1 
m.levator scapulae 1 1 → 1 1 
m.sternocleidomastoideus 1 1 → 1 1 

Tab.č. 17 Proband 8 - zkrácené svaly. L-levá, P-pravá 
Tabulka č.17 ukazuje hodnoty naměřené probandovi 8 při měření zkrácených 

svalů. Největší zkrácení bylo naměřeno na m.iliopsoas oboustranně, flexorech 

kolenního kloubu oboustranně, paravertebrální svaly a m.trapezius oboustranně. 

Z těchto svalů se po dodrţování strečinkového plánu podařilo zmírnit zkrácení na 

levostranných flexorech kolenního kloubu a na m.trapezius oboustranně.  
 1.měření  2.měření 
40 metrů 6,6 s → 6,5 s 
600 metrů 2:26,3 min → 2:30,4 min 
Tab.č. 18 Proband 8 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
V tabulce č.18 vidíme hodnoty časů, kterých proband 8 dosáhl v jednotlivých 

měřeních na daných tratích. V druhém měření se zlepšil o 0,1 s na trati 40 metrů, na 

600metrové trati se ale zhoršil.  
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5.1.9 Proband 9 
Proband 9 je atlet ročníku narození 2006. Na atletiku začal chodit tento školní 

rok. Nemá ţádnou specializaci.  
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 0 0 → 0 0 
m.soleus 0 0 → 0 0 
m.iliopsoas 1 2 → 1 1 
m.rectus femoris 1 1 → 1 1 
m.tensor fasciae latae 2 1 → 1 1 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 2 2 
adduktory kyčelního kloubu 1 1 → 0 0 
m.piriformis 2 2 → 2 2 
m.quadratus lumborum 2 2 → 2 2 
paravertebrální zádové svaly 2 → 2 
m.pectoralis major část sternální dolní 1 0 → 1 0 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 1 0 → 0 0 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 2 2 → 2 2 
m.levator scapulae 2 2 → 1 1 
m.sternocleidomastoideus 1 1 → 1 1 

Tab.č. 19 Proband 9 - zkrácené svaly. L-levá, P-pravá 
Tabulka č.19 ukazuje, ţe proband 9 je zkrácen na horní i dolní polovině trupu. 

Strečinkovým plánem došlo k protaţení některých svalových skupin. U flexorů 

kolenního kloubu došlo ke zlepšení o 10°flexe v kyčli oboustranně, ale je to stále stupeň 

zkrácení 2.  
 1.měření  2.měření 
40 metrů 7,1 s → 6,9 s 
600 metrů 3:27,4 min → 3:21,4 min 
Tab.č. 20 Proband 9 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
Dle tabulky č.20 hodnotíme strečinkovou intervenci pozitivně, výkony jak na 

sprinterské, tak na vytrvalecké vzdálenosti byly vylepšeny v 2.měření.   
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5.1.10 Proband 10 
Proband 10 je chlapec ročník narození 2005. Na atletiku chodí jiţ šestým rokem. 

Tento proband má dextrokonvexní skoliózu a celkové vadné drţení těla. Jeho 
specializací jsou překáţkové běhy a vrh koulí.    

 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 1 1 → 0 0 
m.soleus 1 1 → 1 1 
m.iliopsoas 2 1 → 2 2 
m.rectus femoris 2 2 → 2 2 
m.tensor fasciae latae 1 1 → 0 0 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 2 2 
adduktory kyčelního kloubu 1 1 → 0 0 
m.piriformis 2 2 → 1 1 
m.quadratus lumborum 1 0 → 1 0 
paravertebrální zádové svaly 2 → 2 
m.pectoralis major část sternální dolní 1 1 → 1 0 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 0 1 → 0 0 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 1 0 → 0 0 
m.trapezius 2 2 → 1 1 
m.levator scapulae 2 2 → 1 1 
m.sternocleidomastoideus 2 2 → 1 1 

Tab.č. 21 Proband 10 - zkrácené svaly. L-levá, P-pravá 
V tabulce č.21 vidíme zkrácené svaly a jejich stupeň zkrácení u probanda 10. U 

svalových skupin převáţně na dolních končeinách se z mírného zkrácení dostaly svaly 

na stupeň bez zkrácení. U flexorů kolenního kloubu je sice stupeň zkrácení stále na 

stupni 2, ale rozsah pohybu v kyčelním kloubu do flexe se zvětšil z 50° na 70°, coţ je 

velký rozdíl, ale bohuţel dle Jandova hodnocení je to stále zkrácený sval na stupni 2.  
 1.měření  2.měření 
40 metrů 6,7 s → 6,7 s 
600 metrů 2:22,5 min → 2:28,4 min 
Tab.č. 22 Proband 10 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
Tabulka č.22 ukazuje, ţe proband 10 měl stejný čas na 40 metrů při prvním i při 

druhém měření. Na trati 600 metrů došlo k zhoršení času.   
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5.1.11 Proband 11 
Proband 11 je ročník narození 2005, atletiku trénuje jiţ šestým rokem a 

specializuje se na překáţkové běhy.  
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 1 1 → 0 0 
m.soleus 1 1 → 0 0 
m.iliopsoas 1 2 → 1 1 
m.rectus femoris 1 0 → 0 0 
m.tensor fasciae latae 0 1 → 0 0 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 1 1 
adduktory kyčelního kloubu 0 0 → 0 0 
m.piriformis 1 0 → 1 1 
m.quadratus lumborum 1 1 → 1 1 
paravertebrální zádové svaly 2 → 2 
m.pectoralis major část sternální dolní 1 1 → 0 0 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 0 0 → 0 0 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 2 2 → 1 1 
m.levator scapulae 2 2 → 1 1 
m.sternocleidomastoideus 1 1 → 0 0 

Tab.č. 23 Proband 11 - zkrácené svaly, L-levá, P-pravá 
Z tabulky č.23 vyplývá, u probanda 11 jsme zaznamenali protaţení některých 

svalových skupin a jedno zhoršení, konkrétně došlo ke zkrácení na stupeň 1 u pravého 

m.piriformis. Zlepšení se projevilo hlavně na m.triceps surae na všech jeho hlavách a na 

flexorech kolenního kloubu.  Celkově proband po ukončení výzkumu nemá kromě 

paravertebrálních svalů jiné zkrácené skupiny na stupeň 2. 
 1.měření  2.měření 
40 metrů 6,2 s → 6,3 s 
600 metrů 2:17,8 min → 2:29,3 min 
Tab.č. 24 Proband 11 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
 V tabulce č.24 vidíme výsledky probanda 11 na měřených úsecích. I přes 

protaţení některých svalových skupin nedošlo ke zlepšení výkonu ani na rychlostní aní 

na vytrvalecné trati. Na 40 m je rozdíl ale pouze 0,1s.  
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5.1.12 Proband 12 
Proband 12 se narodil v roce 2006, na atletiku chodí jiţ šestým rokem. Je to 

sprinter, takţe jeho tratě jsou 60 a 150 metrů. Dle výsledků ze závodů patří 

k nejrychlejším z testovaných probandů. 
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 0 0 → 0 0 
m.soleus 1 1 → 1 1 
m.iliopsoas 2 2 → 2 2 
m.rectus femoris 1 2 → 1 1 
m.tensor fasciae latae 1 1 → 0 1 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 1 1 
adduktory kyčelního kloubu 1 1 → 0 0 
m.piriformis 1 0 → 0 0 
m.quadratus lumborum 1 1 → 1 1 
paravertebrální zádové svaly 2 → 2 
m.pectoralis major část sternální dolní 1 1 → 1 1 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 0 0 → 0 0 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 2 2 → 1 1 
m.levator scapulae 2 2 → 1 1 
m.sternocleidomastoideus 1 1 → 0 0 

Tab.č. 25 Proband 12- zkrácené svaly, L-levá, P-pravá 
Tabulka č.25 nám ukazuje, jak moc je proband 12 zkrácený. Vidíme, ţe došlo 

k protaţení některých svalových skupin, nejvíce zkráceným svalem zde ale zůstavá 

m.iliopsoas oboustranně a také paravertebrální svaly.   
 1.měření  2.měření 
40 metrů 6,1 s → 6,2 s 
600 metrů 2:25,8 min → 2:20,5 min 
Tab.č. 26 Proband 12 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
Tabulka č.26 zaznamenává výsledky měření jednotlivých úseků. Jako jeden 

z mála probandů se proband 12 zlepšil, a to na vytrvalecké trati, rozdíl je více neţ 5 

vteřin. Na sprinterské trati se proband 12 nezlepšil, ale zhoršení je jen o pouhou 0,1 s.  
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5.1.13 Proband 13 
Proband 13 se narodil v roce 2006 a na atletiku chodí 3 roky. K nám do 

tréninkové skupiny se přidal loni září. Je velmi mrštný a obratný a jeho specializací do 

budoucna bude skok o tyči. Nyní je bez specializace.  
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 1 1 → 1 1 
m.soleus 1 1 → 1 1 
m.iliopsoas 2 2 → 2 1 
m.rectus femoris 2 1 → 1 2 
m.tensor fasciae latae 1 1 → 0 0 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 2 1 
adduktory kyčelního kloubu 1 1 → 1 0 
m.piriformis 1 1 → 1 1 
m.quadratus lumborum 1 1 → 1 1 
paravertebrální zádové svaly 2 → 1 
m.pectoralis major část sternální dolní 1 1 → 0 0 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 0 0 → 0 0 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 1 1 
m.trapezius 1 1 → 1 1 
m.levator scapulae 1 1 → 0 0 
m.sternocleidomastoideus 0 0 → 0 0 

Tab.č. 27 Proband 13 - zkrácené svaly, L-levá, P-pravá 
Tabulka č.27 nám ukazuje zkrácené svaly probanda číslo 13. Došlo k protaţení o 

stupeň u velkého počtu svalových skupin, například m.tensor fasciae latae je jiţ 

oboustranně bez zkrácení. U levých flexorů kolenního kloubu byl zaznamenán posun ze 

65° na 70° fle v kyčelním kloubu, coţ ale nestačilo na změnu stupně zkrácení. Došlo ale 

také ke zkrácení některých svalových skupin, jak nám ukazuje tabulka.  
 1.měření  2.měření 
40 metrů 6,9 s → 6,7 s 
600 metrů 2:41,3 min → 2:36,5 min 
Tab.č. 28 Proband 13 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
Tabulka č.28 zaznamenává výsledky měření jednotlivých úseků. Proband 13 se 

zlepšil jak na sprinterské, tak na vytrvalecké vzdálenosti.  
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5.1.14 Proband 14 
Proband 14 je atlet ročníku narození 2005. Na atletiku chodí jiţ šestým rokem. 

Jeho hlavní disciplínou jsou sprinty, zejména 300 m a krátké překáţky. Jako další sport 

hraje 3x týdně fotbal.  
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 0 0 → 0 0 
m.soleus 0 0 → 0 0 
m.iliopsoas 1 1 → 1 1 
m.rectus femoris 0 0 → 0 0 
m.tensor fasciae latae 0 1 → 0 0 
flexory kolenního kloubu 1 1 → 0 0 
adduktory kyčelního kloubu 0 0 → 0 0 
m.piriformis 1 1 → 0 0 
m.quadratus lumborum 0 0 → 0 0 
paravertebrální zádové svaly 1 → 1 
m.pectoralis major část sternální dolní 0 0 → 0 0 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 0 0 → 0 0 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 1 1 → 1 1 
m.levator scapulae 0 0 → 0 1 
m.sternocleidomastoideus 0 0 → 1 1 

Tab.č. 29 Proband 14- zkrácené svaly, L-levá, P-pravá 
Tabulka č.29 zaznamenává údaje o zkrácených svalech probanda č.14. Vidíme, 

ţe proband nemá ţádnou svalovou skupinu zkrácenou na stupeň 2. Některé svalové 

skupiny byly protaţeny, hlavně flexory kolenního kloubu byly protaţeny aţ na stupeň 0, 

coţ není ţádné zkrácení.  
 1.měření  2.měření 
40 metrů 5,9 s → 6,2 s 
600 metrů 2:15,8 min → 2:17,1 min 
Tab.č. 30 Proband 14 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
Tabulka č.30 ukazuje hodnoty časů. Kteých dosáhl proband 14 na trati 40 a 600 

metrů. Proband se na obou tratích zhoršil v druhém měření oproti prvnímu.  
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5.1.15 Proband 15 
Proband 15 je atlet ročník narození 2005. Na atletiku chodí jiţ šestým rokem a 

jeho nejlepší disciplínou je skok daleký. Silné disciplíny jsou také 60 a 150 metrů.Jeho 

doplňkovým sportem je badminton.  
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 1 1 → 1 1 
m.soleus 1 1 → 1 1 
m.iliopsoas 2 2 → 1 1 
m.rectus femoris 1 1 → 1 1 
m.tensor fasciae latae 0 0 → 0 0 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 2 2 
adduktory kyčelního kloubu 0 0 → 0 0 
m.piriformis 1 2 → 1 1 
m.quadratus lumborum 1 1 → 1 1 
paravertebrální zádové svaly 1 → 1 
m.pectoralis major část sternální dolní 1 1 →  0  0 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 0 0 → 0 0 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 2 2 → 2 2 
m.levator scapulae 1 1 → 1 1 
m.sternocleidomastoideus 1 1 → 1 1 

Tab.č. 31 Proband 15 - zkrácené svaly. L-levá, P-pravá 
Z tabulky č.31 vyplývá, ţe proband je mírně zkrácen zejména na dolních 

končetinách. M.iliopsoas byl ale po absolvování strečinkového plánu oboustranně 

protaţen.  
 1.měření  2.měření 
40 metrů 6,5 s → 6,3 s 
600 metrů 2:15,4 min → 2:10,9 min 
Tab.č. 32 Proband 15 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
Z tabulky č.32 vyplývá, ţe výkony jak na sprinterské, tak na vytrvalecké 

vzdálenosti byly vylepšeny v 2.měření.   
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5.1.16 Proband 16 
Proband číslo 16 patří do kontrolní skupiny, tudíţ nedodrţoval ţádný pevně 

daný strečinkový plán. Proband 16 se narodil v roce 2005. Na atletiku chodí jiţ čtvrtým 

rokem a jeho nejlepšími disciplínami jsou disciplíny sprinterské.  
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 0 0 → 0 0 
m.soleus 0 0 → 0 0 
m.iliopsoas 2 2 → 2 2 
m.rectus femoris 1 1 → 0 0 
m.tensor fasciae latae 1 0 → 1 0 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 2 2 
adduktory kyčelního kloubu 0 0 → 0 0 
m.piriformis 1 1 → 1 1 
m.quadratus lumborum 1 1 → 1 1 
paravertebrální zádové svaly 2 → 2 
m.pectoralis major část sternální dolní 0 0 → 0 0 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 0 0 → 0 0 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 1 1 → 0 0 
m.levator scapulae 1 1 → 1 1 
m.sternocleidomastoideus 0 0 → 0 0 

Tab.č. 33 Proband 16 - zkrácené svaly. L-levá, P-pravá 
Z tabulky č.33 vidíme, ţe proband patří celkově mezi nejméně zkrácené 

testované jedince. Na horní polovině těla jsou zkráceny minimálně jen některé svalové 

skupiny, na dolních končetinách je nejvíce zkrácen m.iliopsoas a flexory kolenního 

kloubu oboustranně. 
 1.měření  2.měření 
40 metrů 6,5 s → 6,3 s 
600 metrů 2:15,4 min → 2:10,9 min 
Tab.č. 34 Proband 16 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
Dle tabulky č.34 hodnotíme strečinkovou intervenci pozitivně, výkony jak na 

sprinterské, tak na vytrvalecké vzdálenosti byly vylepšeny v 2.měření.   
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5.1.17 Proband 17 
Proband číslo 17 patří do kontrolní skupiny, tudíţ nedodrţoval ţádný pevně 

daný strečinkový plán. Proband 17 se narodil v roce 2006. Na atletiku chodí třetím 

rokem a jeho nejsilnějšími disciplínami jsou disciplíny vrhačské.  
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 1 1 → 1 1  
m.soleus 1 1 → 0 0 
m.iliopsoas 2 2 → 2 2 
m.rectus femoris 1 1 → 2 1 
m.tensor fasciae latae 2 2 → 2 2 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 2 2 
adduktory kyčelního kloubu 0 0 → 0 0 
m.piriformis 2 2 →  1 2 
m.quadratus lumborum 1 1 → 1 1 
paravertebrální zádové svaly 1 → 1 
m.pectoralis major část sternální dolní 0 0 → 0 0 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 0 0 → 0 0 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 1 1 → 0 1 
m.levator scapulae 1 1 → 1 1 
m.sternocleidomastoideus 0 0 → 0 0 

Tab.č. 35 Proband 17- zkrácené svaly, L-levá, P-pravá 
V tabulce č.35 můţeme vidět hodnoty zkrácených svalů v jednotlivých měření 

u probanda 17. Proband ţádný strečinkový plán nedodrţoval, ale v rámci tréninku měl 

strečink také zařazen. I proto se některé svalové skupiny také protáhly. Bohuţel 

m.tensor fasciae latae, m.iliopsoas a flexory kolenního kloubu oboustranně jsou stále 

na stupni zkrácení 2. Dokonce levostranný rectus femoris se zhoršil ze stupně 

1 na stupeň 2.  
 1.měření  2.měření 
40 metrů 7,7 s → 8,0 s 
600 metrů 2:50,1 min → 3:01,4 min 
Tab.č. 36 Proband 17 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
Tabulka č.36 udává hodnoty naměřené na sprinterském a vytrvaleckém úseku 

probanda 17. Proband se v obou výkonech ve 2.měření zhoršil oproti měření 1. 
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5.1.18 Proband 18 
Proband číslo 18 patří do kontrolní skupiny, nedodrţoval tedy ţádný pevně daný 

strečinkový plán. Proband je ročník narození 2006. Na atletiku chodí 4.rokem a 

kombiuje ji s fotbalem. Proband nemá ţádnou dominantní disciplínu.  
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 0 0 → 0 0 
m.soleus 1 1 → 1 1 
m.iliopsoas 2 2 → 2 2 
m.rectus femoris 2 2 → 2 2 
m.tensor fasciae latae 2 2 → 2 2 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 2 2 
adduktory kyčelního kloubu 0 0 → 0 0 
m.piriformis 1 1 → 1 1 
m.quadratus lumborum 1 1 → 1 1 
paravertebrální zádové svaly 2 → 2 
m.pectoralis major část sternální dolní 1 1 → 1 1 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 1 1 → 1 1 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 1 1 → 1 1 
m.levator scapulae 0 0 → 0 0 
m.sternocleidomastoideus 0 0 → 0 0 

Tab.č. 37 Proband 18 - zkrácené svaly, L-levá, P-pravá 
V tabulce č.37 vidíme, ţe proband 18 je jeden z mála, u kterých nedošlo 

při druhém měření ani k protaţení ani ke zkrácení některého svalu či svalové skupiny. 

Velká zkrácení zde nacházíme na dolních končetinách, kde je velká část svalů zkrácena 

na stupeň 2. 
 1.měření  2.měření 
40 metrů 7,0 s → 7,2 s 
600 metrů 2:41,5 min → 2:43,4 min 
Tab.č. 38 Proband 18 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
Tabulka č.38 ukazuje zhoršení výkonů probanda 18 na obou měřených 

vzdálenostech oproti 1.měření. 
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5.1.19 Proband 19 
Proband číslo 19 patří do kontrolní skupiny, nedodrţoval tedy ţádný pevně daný 

strečinkový plán. Je narozen v roce 2006. Je rychlý o vytrvalý a zatím se nespecializuje 

na ţádnou disciplínu.  
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 1 1 → 0 0 
m.soleus 1 1 → 0 0 
m.iliopsoas 2 2 → 2 2 
m.rectus femoris 1 2 → 1 1 
m.tensor fasciae latae 2 1 → 2 1 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 2 2 
adduktory kyčelního kloubu 0 0 → 0 0 
m.piriformis 1 1 → 1 2 
m.quadratus lumborum 1 1 → 1 1 
paravertebrální zádové svaly 2 → 2 
m.pectoralis major část sternální dolní 1 1 → 1 1 
m.pectoralis major část sternální střední a horní   1 1 → 1 1 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 2 2 → 2 2 
m.levator scapulae 1 1 → 1 1 
m.sternocleidomastoideus 1 1 → 0 0 

Tab.č. 39 Proband 19- zkrácené svaly, L-levá, P-pravá 
Tabulka č.39 ukazuje hodnoty naměřené probandovi 19 v 1. a 2.měření 

zkrácených svalů. Pokrok u probanda byl zaznamenán v rámci lýtkového svalu, kdy ze 

zkrácení na stupni 1, nebylo v 2.měření zaznamenáno ţádné zkrácení. Další zlepšení 

nastalo u pravostranného m.rectus femoris. Zhoršení naopak nastalo u prvostranného 

m.piriformis.  
 1.měření  2.měření 
40 metrů 6,2 s → 6,1 s 
600 metrů 2:01,5 min → 2:03,9 min 
Tab.č. 40 Proband 19 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
V tabulce č.40 vidíme, ţe proband 18 zaznamenal zlepšení na 40ti metrovém 

úseku, pouze ale o 0,1s. Na trati 600 metrů došlo naopak ke zhoršení výkonu oproti 

1.měření.  
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5.1.20 Proband 20 
Proband číslo 20 patří do kontrolní skupiny, nedodrţoval tedy ţádný pevně daný 

strečinkový plán. Proband je narozen v roce 2006, na atletiku dochází čtvrtým rokem. 

Atletiku kombinuje s tréninky florbalu.  
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 1 1 → 1 1 
m.soleus 2 2 → 1 1 
m.iliopsoas 2 2 → 2 2 
m.rectus femoris 0 0 → 0 1 
m.tensor fasciae latae 0 1 → 0 0 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 1 1 
adduktory kyčelního kloubu 1 0 → 0 0 
m.piriformis 2 1 → 2 2 
m.quadratus lumborum 0 1 → 1 1 
paravertebrální zádové svaly 2 → 2 
m.pectoralis major část sternální dolní 1 1 → 1 1 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 1 1 → 1 1 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 1 1 → 2 1 
m.levator scapulae 1 1 → 1 1 
m.sternocleidomastoideus 1 1 → 1 1 

Tab.č. 41 Proband 20- zkrácené svaly, L-levá, P-pravá 
Tabulka č.41 nám ukazuje hodnoty naměřené u probanda 20. Došlo k protaţení 

m.soleus oboustranně, kde je nyní svalové zkrácení na stupni 1. Pravý m.rectus femoris 

se zkrátil ze stupně 0 na stupeň 1, naopak pravý m.iliopsoas se protáhl ze stupně 

1 na stupeň 0. M. piriformis je nyní oboustranně zkrácen na stupeň 2 a m.quadratus 

lumborum je oboustranně na stupni zkrácení 1.  
 1.měření  2.měření 
40 metrů 6,2 s → 6,2 s 
600 metrů 2:23,9 min → 2:21,4 min 
Tab.č. 42 Proband 20 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
Tabulka č.42 nám ukazuje, ţe probandova sprinterská výkonnost je na stejné 

úrovni v obou měření, jeho vytrvalecké schopnosti se zlepšily v 2.měření, coţ dokazuje 

čas změřený na 600 metrů.  



46  

5.1.21 Proband 21 
Proband číslo 21 patří do kontrolní skupiny, nedodrţoval tedy ţádný pevně daný 

strečinkový plán. Narodil se v roce 2005, jeho nejsilněší disciplínou jsou překáţkové 

běhy a sprinterské tratě.  
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 0 0 → 0 0 
m.soleus 1 1 → 1 1 
m.iliopsoas 0 0 → 1 1 
m.rectus femoris 1 1 → 1 1 
m.tensor fasciae latae 2 1 → 1 1 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 1 1 
adduktory kyčelního kloubu 0 0 → 0 0 
m.piriformis 1 1 → 1 1 
m.quadratus lumborum 1 1 → 1 1 
paravertebrální zádové svaly 2 → 2 
m.pectoralis major část sternální dolní 2 2 → 1 1 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 0 0 → 1 1 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 2 2 → 1 1 
m.levator scapulae 1 1 → 1 1 
m.sternocleidomastoideus 0 0 → 0 0 

Tab.č. 43 Proband 21- zkrácené svaly, L-levá, P-pravá 
V tabulce č.43 vidíme naměřené hodnoty zkrácených svalů u probanda 21. 

Po 2.měření zůstaly na stupni zkrácení 2 pouze paravertebrální svaly, jinak jsou svaly 
nebo svalové skupiny na stupni 1 nebo 0. 

 1.měření  2.měření 
40 metrů 6,0 s → 5,9 s 
600 metrů 2:10,2 min → 2:08,3 min 
Tab.č. 44 Proband 21 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
V tabulce č.44 vidíme, ţe se proband 21 zlepšil jak rychlostně, tak i 

vytrvalostně. Ve 2.měření zaznamenal lepší časy na oba měřené úseky.  
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5.1.22 Proband 22 
Proband 22 patří do kontrolní skupiny, nedodrţoval tedy ţádný pevně daný 

strečinkový plán. Proband 22 se narodil v roce 2005, na atletiku chodí čtvrtým rokem. 

Je to vytrvalec a jeho nejsilnější disciplínou je 800 metrů.  
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 1 1 → 1 1 
m.soleus 1 1 → 1 1 
m.iliopsoas 1 1 → 1 1 
m.rectus femoris 2 2 → 2 2 
m.tensor fasciae latae 0 0 → 0 0 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 2 2 
adduktory kyčelního kloubu 0 0 → 1 1 
m.piriformis 1 0 → 1 0 
m.quadratus lumborum 1 1 → 1 1 
paravertebrální zádové svaly 1 → 1 
m.pectoralis major část sternální dolní 2 1 → 2 2 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 1 1 → 1 1 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 1 1 → 1 1 
m.trapezius 2 2 → 2 2 
m.levator scapulae 1 1 → 1 1 
m.sternocleidomastoideus 0 0 → 0 0 

Tab.č. 45 Proband 22- zkrácené svaly, L-levá, P-pravá 
U probanda 22 vidíme v tabulce č.45 zkrácení některých svalových skupin 

v měření 2. oproti měření 1. Došlo ke zkrácení adduktorů oboustranně na stupeň 1. 

Pravostranný m.pectoralis major byl ze stupně 1 zkrácen na stupeň 2. K protaţení u 

ţádného svalu nebo svalové skupiny nedošlo.  
 1.měření  2.měření 
40 metrů 5,8 s → 5,7 s 
600 metrů 1:49,6 min → 1:53,9 min 
Tab.č. 46 Proband 22 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
Proband se zlepšil v 2.měření na trati 40 metrů o 0,1 s, jak můţeme vidět 

v tabulce č.46. Na trati 600 metrů nedošlo ke zlepšení, proband 22 se zhoršil o více neţ 

3 vteřiny. 
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5.1.23 Proband 23 
Proband číslo 23 patří do kontrolní skupiny, nedodrţoval tedy ţádný pevně daný 

strečinkový plán. Proband se narodil v roce 2005, na atletiku chodí prvním rokem, 

kombinuje ji s inline bruslením. Jeho nejsilnějšími tratěmi jsou tratě sprinterské, 60 a 

150 metrů.  
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 1 1 → 1 1 
m.soleus 1 1 → 1 1 
m.iliopsoas 2 2 → 2 2 
m.rectus femoris 2 2 → 2 2 
m.tensor fasciae latae 2 2 → 1 2 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 2 2 
adduktory kyčelního kloubu 1 1 → 0 0 
m.piriformis 1 1 → 0 1 
m.quadratus lumborum 1 1 → 1 1 
paravertebrální zádové svaly 2 → 2 
m.pectoralis major část sternální dolní 1 1 → 1 1 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 0 0 → 0 0 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 1 1 → 1 1 
m.levator scapulae 1 1 → 1 1 
m.sternocleidomastoideus 1 1 → 1 1 

Tab.č. 47 Proband 23- zkrácené svaly, L-levá, P-pravá 
Tabulka č.47 ukazuje míru zkrácených svalů u probanda 23. Proband má velmi 

zkrácené svaly na dolních končetinách na stupeň 2, ve 2.měření se změnil ze stupně 2 

na stupeň 1 levostranný m.tensor fasciae latae. Adduktory byly protaţeny tak, ţe nyní 

neprokazují známky zkrácení a levostranný m.piriformis jiţ je také bez zkrácení.  
 1.měření  2.měření 
40 metrů 5,4 s → 5,4 s 
600 metrů 1,57,9 min → 1:53,7 min 
Tab.č. 48 Proband 23 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
Tabulka č.48 ukazuje, ţe proband má na 40ti metrový úsek kvalitní čas, který 

také zopakoval v druhém měření. Na trati 600 metrů se zlepšil o více neţ 4 vteřiny.  
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5.1.24 Proband 24 
Proband 24 patří do kontrolní skupiny, nedodrţoval tedy ţádný pevně daný 

strečinkový plán. Je narozený v roce 2005. Podle výsledků ze závodů patří 

k nejrychlejším probandům, kteří byli testováni.   
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 0 0 → 0 0 
m.soleus 0 0 → 0 0 
m.iliopsoas 2 2 → 2 2 
m.rectus femoris 2 2 → 2 2 
m.tensor fasciae latae 1 1 → 1 1 
flexory kolenního kloubu 1 1 → 0 0 
adduktory kyčelního kloubu 0 0 → 0 0 
m.piriformis 2 2 → 2 2 
m.quadratus lumborum 1 1 → 1 1 
paravertebrální zádové svaly 2 → 2 
m.pectoralis major část sternální dolní 2 2 → 2 2 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 0 0 → 0 0 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 0 0 → 0 0 
m.levator scapulae 0 0 → 0 0 
m.sternocleidomastoideus 0 0 →  0 0 

Tab.č. 49 Proband 24- zkrácené svaly, L-levá, P-pravá 
Tabulka č.49 ukazuje hodnoty zkrácených svalů naměřené u probanda 24. 

Největším problémem probanda je oboustranně m.iliopsoas, oboustranně m.rectus 
femoris a oboustranně m.piriformis. Naopak flexory kolenního kloubu byly v prvním 

měření zkrácené mírně, ve druhém měření neprokazovaly jiţ ţádnou míru zkrácení.  
 1.měření  2.měření 
40 metrů 5,4 s → 5,5 s 
600 metrů 2:04,4 min → 2:08,8 min 
Tab.č. 50 Proband 24 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
V tabulce č.50 vidíme, ţe časy  probanda se v druhém měření zhoršily na 40 i na 

600 metrů oproti měření prvnímu.  
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5.1.25 Proband 25 
Proband 25 patří do kontrolní skupiny, nedodrţoval tedy ţádný pevně daný 

strečinkový plán. Je to chlapec ročníku narození 2005. Jeho specializací jsou sprinterské 

disciplíny, patří k nerychlejším z měřených probandů. 
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 0 0 → 0 0 
m.soleus 0 0 → 0 0 
m.iliopsoas 2 2 → 2 2 
m.rectus femoris 0 0 → 1 1 
m.tensor fasciae latae 1 1 → 0 1 
flexory kolenního kloubu 0 0 → 0 0 
adduktory kyčelního kloubu 0 0 → 0 0 
m.piriformis 2 2 → 1 2 
m.quadratus lumborum 1 1 → 1 1 
paravertebrální zádové svaly 1 → 1 
m.pectoralis major část sternální dolní 0 0 → 1 1 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 0 0 → 0 0 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 0 0 → 1 1 
m.levator scapulae 0 0 → 0 0 
m.sternocleidomastoideus 0 0 → 0 0 

Tab.č. 51 Proband 25- zkrácené svaly, L-levá, P-pravá 
V tabulce č.51 jsou naměřené hodnoty zkrácených svalů probanda 25. Jeho 

nejvíce zkráceným svalem je oboustranně m.iliopsoas, i přesto, ţe další svaly v okolí 

kyčelního kloubu, a to hlavně i flexory kolenního kloubu jsou téměř bez zkrácení. 

Dalším velmi zkráceným svalem je oboustranně m.piriformis, který se ale levostranně 

mezi měřeními protáhl na stupeň zkrácení 1.  
 1.měření  2.měření 
40 metrů 5,2 s → 5,3 s 
600 metrů 1:51,4 min → 1:54,0 min 
Tab.č. 52 Proband 25 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta  
Tabulka č.52 ukazuje naměřené časy na sprinterském a vytrvaleckém úseku. Na 

obou tratích se proband 26 zhoršil. Jeho časy však na oba úseky patří k nejrychlejším ze 

všech probandů.  
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5.1.26 Proband 26 
Proband 25 patří do kontrolní skupiny, nedodrţoval tedy ţádný pevně daný 

strečinkový plán. Proband 25 se narodil v roce 2005, na atletiku chodí jiţ čtvrtým 

rokem. Je vysoký, má proto velmi dobré dispozice ke skoku vysokému, který je také 

jeho nejsilnější disciplínou.  
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 1 1 → 1 1 
m.soleus 1 1 → 1 1 
m.iliopsoas 2 2 → 2 2 
m.rectus femoris 2 1 → 2 2 
m.tensor fasciae latae 1 1 → 0 1 
flexory kolenního kloubu 1 1 → 1 1 
adduktory kyčelního kloubu 0 0 → 0 0 
m.piriformis 1 1 → 1 1 
m.quadratus lumborum 2 2 → 2 2 
paravertebrální zádové svaly 1 → 1 
m.pectoralis major část sternální dolní 2 2 → 2 2 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 2 2 → 2 2 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 1 1 → 0 0 
m.trapezius 1 1 → 1 1 
m.levator scapulae 1 1 → 1 1 
m.sternocleidomastoideus 1 1 → 1 1 

Tab.č. 53 Proband 26- zkrácené svaly, L-levá, P-pravá 
V tabulce č.53 vidíme, jak moc má zkrácené svaly proband 26. Nejvíce 

zkrácenými svaly jsou oboustranně m.iliopsoas, oboustranně m.rectus femoris, 

oboustranně m.quadratus lumborum a prsní sval také oboustranně, a to hlavně jeho 

sternální část. U probanda došlo ke zhoršení jednostranně u m.rectus femoris a ke 

zlepšení jednostranně u m.TFL a u klavikulární části m.pectoralis major a m.pectoralis 

minor oboustranně.  
 1.měření  2.měření 
40 metrů 6,2 s → 6,1 s 
600 metrů 2:01,5 min → 2:03,4 min 
Tab.č. 54 Proband 26 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
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Tabulka č. 54 zaznamenává výsledky měření jednotlivých úseků.. Na sprinterské 

trati se proband 26 zlepšil, ale zlepšení je jen o pouhou 0,1 s. Na trati vytrvalecké se 

proband 25 zhoršil o necelé 2 vteřiny.  
5.1.27 Proband 27 

Proband 27 patří do kontrolní skupiny, nedodrţoval tedy ţádný pevně daný 

strečinkový plán. Je ročník narození 2006, atletiku dělá druhým rokem. Nemá ţádnou 

disciplínu, kterou by preferoval.  
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 1 1 → 1 1 
m.soleus 1 1 → 1 1 
m.iliopsoas 2 2 → 2 2 
m.rectus femoris 2 2 → 2 2 
m.tensor fasciae latae 1 1 → 1 0 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 2 2 
adduktory kyčelního kloubu 0 0 → 0 0 
m.piriformis 2 2 → 2 2 
m.quadratus lumborum 1 1 → 1 1 
paravertebrální zádové svaly 2 → 2 
m.pectoralis major část sternální dolní 2 2 → 2 2 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 1 1 → 1 0 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 1 1 → 1 1 
m.levator scapulae 1 1 → 0 1 
m.sternocleidomastoideus 0 0 → 0 0 

Tab.č. 55 Proband 27- zkrácené svaly, L-levá, P-pravá 
Tabulka č.55 nám ukazuje, ţe proband 27 má hlavně zkrácené svaly na dolních 

končetinách, a to hlavně oboustranně m.iliopsoas, m.rectus femoris, flexory kolenního 

kloubu a m.piriformis, které jsou všechny zkrácené stupeň 2. K ţádnému zlepšení ze 

stupně zkrácení 2 na 1 nedošlo.  
 1.měření  2.měření 
40 metrů 6,2 s → 6,0 s 
600 metrů 2:20,8 min → 2:18,4 min 
Tab.č. 56 Proband 27 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
V tabulce č.56 vidíme, ţe proband 27 dosáhl zlepšení na obou měřených 

úsecích. Zlepšil se na sprinterské i vytrvalecké trati.  
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5.1.28 Proband 28 
Proband 28 patří do kontrolní skupiny, nedodrţoval tedy ţádný pevně daný 

strečinkový plán. Narodil se v roce 2006, na atletiku chodí pátým rokem. Jeho 

specializací jsou střední tratě, zejména 300 metrů. 
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 0 0 → 0 0 
m.soleus 0 0 → 0 0 
m.iliopsoas 2 2 → 1 2 
m.rectus femoris 1 1 → 1 1 
m.tensor fasciae latae 1 1 → 0 1 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 2 2 
adduktory kyčelního kloubu 2 2 → 1 1 
m.piriformis 2 1 → 2 2 
m.quadratus lumborum 1 2 → 2 2 
paravertebrální zádové svaly 2 → 2 
m.pectoralis major část sternální dolní 2 2 → 2 2 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 1 1 → 1 1 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 0 0 → 0 0 
m.trapezius 1 1 → 1 1 
m.levator scapulae 1 1 → 1 1 
m.sternocleidomastoideus 1 1 → 0 0 

Tab.č. 57 Proband 28- zkrácené svaly, L-levá, P-pravá 
Tabulka č.57 ukazuje hodnoty, které byly naměřeny probandovi 28 při testování 

zkrácených svalů.  Vidíme, ţe došlo k levostrannému zlepšení m.iliopsoas a m.TFL, 

naopak došlo k levostrannému zhoršní m.quadratus lumborum. Na horní polovině těla je 

nejvíce zkrácena dolní část m.pectoralis major.  
 1.měření  2.měření 
40 metrů 5,9 s → 6,0 s 
600 metrů 1:59,2 min → 2:01,6 min 
Tab.č. 58 Proband 28 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
V tabulce č.58 jsou zaznamenané  výsledky měření sprinterského a 

vytrvaleckého úseku u probanda 28. Na obou tratích došlo ke zhoršení výkonu. U 

sprinterského úseku je to ale pouze o 0,1 s.  
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5.1.29 Proband 29  
Proband 29 patří do kontrolní skupiny, nedodrţoval tedy ţádný pevně daný 

strečinkový plán. Rpband je ročník narození 2005 na atletiku chodí třetím rokem a 

kombinuje ji s fotbalem, který hraje jiţ 5 let. Jeho nejsilnější disciplínou jsou střední 

tratě, hlavně 300 metrů, později by se chtěl specializoat na 400 metrů.  
 1.měření  2.měření 
 L P  L P 

m.triceps surae 2 2 → 2 2 
m.soleus 2 2 → 2 2 
m.iliopsoas 2 2 → 2 2 
m.rectus femoris 2 2 → 2 2 
m.tensor fasciae latae 1 1 → 1 1 
flexory kolenního kloubu 2 2 → 2 2 
adduktory kyčelního kloubu 2 2 → 2 2 
m.piriformis 2 2 → 2 2 
m.quadratus lumborum 1 1 → 1 1 
paravertebrální zádové svaly 2 → 2 
m.pectoralis major část sternální dolní 2 2 → 2 2 
m.pectoralis major část sternální střední a horní 2 2 → 2 2 
m.pectoralis major část klavikulární a m.pectoralis minor 2 2 → 1 2 
m.trapezius 2 2 → 2 2 
m.levator scapulae 2 2 → 2 2 
m.sternocleidomastoideus 1 1 → 1 1 

Tab.č. 59 Proband 29- zkrácené svaly, L-levá, P-pravá 
Dle tabulky č.59 můţeme říci, ţe proband 29 má velmi zkrácené svaly 

všeobecně. Z testovaných svalů není ţádný, který by byl na stupni 0, bez zkrácení. 

Většina svalů je na stupni 2, velké zkrácení. Jediné zlepšení, které bylo zaznamenáno je 

levostranný m.pectorais minor a klavikulární část m.pectoralis major vlevo.  
 1.měření  2.měření 
40 metrů 5,7 s → 5,9 s 
600 metrů 2:03,9 min → 2:05,3 min 
Tab.č. 60 Proband 29 - měřené úseky, s-sekunda, min-minuta 
Tabulka č.60 ukazuje hodnoty, které byly naměřeny probandovi 29 na úsecích 

40 a 600 metrů. Vidíme, ţe na obou úsecích došlo ke zhoršení času.  
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5.2 Porovnávání výsledků 
Skupina dodrţující strečinkový plán se v průměru zhoršila na sprinterském 

úseku 40 m o 0.087 s a na vytrvalostním úseku 600 m se průměrně zhoršila 

o 1,88 sekundy. Skupina kontrolní se průměrně na 40 metrů zlepšila o 0,14 sekundy 

a na 600 metrů zhoršila o 0,871 sekundy. Ve výsledku měřených úseků tedy vychází 

kontrolní skupina jako skupina lepší.  
Skupina, která dodrţovala strečinkový plán se v součtu zlepšila o 131 stupňů 

zkrácení, z čehoţ největšího zlepšení dosáhl proband 10, který se zlepšil o 18 stupňů 
a zhoršil o jeden. Nejmenšího posunu dosáhl proband 8, který se v součtu zlepšil jen 

o 4 stupně. V součtu se skupina zhoršila o 9 stupňů. Kontrolní skupina se zlepšila 

v součtu o 47 stupňů a zhoršila o 22. Skupina, která dodrţovala strečinkový plán se tedy 

zlepšila o téměř trojnásobek stupňů svalového zrácení neţ skupina kontrolní.  
V obou skupinách se našli jedinci, u kterých bylo naměřeno velké zkrácení, 

převáţně svalů na dolních končetinách, ale i jedinci, kteří byli celkově protaţeni 

a neměli přítomné velké zkrácení.  
Nejvíce zkrácenou skupinou svalů jsou flexory kolenního kloubu, které byly 

u převáţné většiny probandů zkráceny na stupeň 2. Dalšími problémovými svaly byl 

m.piriformis, m.rectus femoris a m. TFL, na trupu byly nejvíce zkráceny paravertebrální 

svaly a na horním trupu m.pectoralis major. 

 
Graf č. 1 Poměr stupňů zkrácení svalů v 1.měření 

2.stupeň

1.stupeň

0.stupeň
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Graf č. 2 Poměr stupňů zkrácení svalů v 2.měření 
U skupiny, která dodrţovala strečinkový plán, tudíţ u probandů 1-15, došlo 

k protaţení svalových skupin, coţ dokazuje porovnání 1. a 2. měření  z hlediska 
zastoupení stupňů zkrácených svalů. Graf č.1 nám ukazuje zastoupení stupňů svalového 

zkrácení u 1.měření, graf č.2 ukazuje měření 2. U obou měření mají největší zastoupení 

svaly zkrácené na stupeň 1, u 2.meření se sníţil počet svalů zkrácených na stupeň 2 a 

zvýšil se počet svalových skupin bez známek zkrácení. Barvy jsou odstupňované tak, ţe 

svaly zkrácené na stupeň 2 jsou nejtmavší barvou.  

 
Graf č. 3 Porovnání součtu stupňů zkrácených svalů v 1. a 2.měření 

 
Čím vyšší je stupeň zkrácení, tím je sval více zkrácený. Z tohoto vychází graf 

č.3, kde vidíme součet stupňů zkrácení u pravé a levé strany v 1. a v 2.měření. Tato 
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čísla se opět týkají probandů 1-15, kteří dodrţovali daný strečinkový plán. Z grafu tedy 
vyplývá, ţe u skupiny probandů 1-15 došlo k protaţení svalových skupin. Vidíme 
v grafu také, ţe pravá strana svalů byla u obou měření méně zkrácena.  
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6 DISKUZE 
6.1 Diskuze k jednotlivým hypotézám 
Před samotným výzkumem této diplomové práce byly poloţeny základní otázky, na 
podkladě kterých vznikly následující hypotézy, které byly výzkumem potvrzeny nebo 

vyvráceny.  
 H1. Očekávám  příznivé ovlivnění rychlostního a vytrvaleckého výkonu u 

probandů dodržujících strečinkový plán, oproti kontrolní skupině.  
Tato hypotéza se nepotvrdila. U probandů strečinkové skupiny došlo ke zhoršení 

i ke zlepšení rychlostního a vytrvaleckého výkonu, nedá se tedy jednoznačně tvrdit, 
ţe by po dynamickém strečinku došlo pouze k příznivému ovlivnění výkonu. Navíc 

v kontrolní skupině se probandi také zlepšovali i zhoršovali na obou tratích. 

U některých probandů z obou skupin dokonce došlo ke zlepšení na 40m úseku 

a ke zhoršení na úseku 600 m nebo naopak. Výsledek této hypotézy je ovlivněn také 

tím, ţe skupina kontrolní do svého rozcvičení sice přidala strečink statický, nevyloučila 

ale strečink dynamický v rámci atletické abecedy před tréninkovou jednotkou. 
Ve studii, kterou provedli Fletcher a Annes (2007), také zkoumali sprinterský 

výkon u atletů a k testování  si vybrali vzdálenost 50 metrů. Probandy rozdělili na 

3 skupiny a zkoumali různé kombinace dynamického strečinku a statického strečinku. 

V této studii vyšel výsledek takový, ţe statický strečink, ať uţ v jakékoliv kombinaci 

s dynamickým, sniţuje sprinterskou výkonnost jedince, coţ se v mé studii nepotvrdilo.  
V přehledu literatury na začátku práce byla  také uvedena studie, ve které  Sim 

et al (2009) zkoumali, zda se liší, kdyţ sportovec v rámci rozcvičení provede statický 

strečink před dynamickým nebo po dynamickém. Z jejich výsledků jasně vyšlo, 

ţe pokud je strečink prováděn v rámci rozcvičení po dynamickém strečinku 

je rychlostní výkon jedince horší neţli by prováděl strečinky v opačném pořadí. V rámci 

výzkumu se také zjistilo, ţe výsledky skupiny, která prováděla strečink statický a poté 

dynamický, jsou srovnatelné se skupinou, kde byl prováděn strečink pouze dynamický. 
Jak jiţ bylo uvedeno, kontrolní skupina zařazovala po statickém rozcvičení skoro vţdy 

strečink dynamický v rámci atletické abecedy, takţe dle této studie by výkony obou 

skupin měly být srovnatelné, coţ ale výsledky mé studie nedokázaly.  
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 H2. Předpokládám, že u skupiny dodržující strečinkový plán dojde 
k protažení zkrácených svalů a ke zlepšení v testu zkrácených svalů 

dle Jandy. 
Druhá hypotéza byla potvrzena. Skupina, která dodrţovala strečinkový plán, se 

v součtu zlepšila o 131 stupňů zkrácení, z čehoţ největšího zlepšení dosáhl proband 10, 

který se zlepšil o 18 stupňů a zhoršil o 1. Nejmenšího posunu dosáhl proband 8, který 

se v součtu zlepšil jen o 4 stupně. Celkově se skupina zhoršila o 9 stupňů. Průměrně 

se tedy jeden proband ze strečinkové skupiny zlepšil o přibliţně 8 stupňů svalového 

zkrácení. Tohoto zlepšení dosáhla skupina za 3 měsíce dodrţování strečinkového plánu, 

coţ není dlouhá doba. Je moţné, ţe při prodlouţení tohoto výzkumu by se dosáhlo 

úplného protaţení svalů u probandů dodrţujících plán strečinku. Na protaţení měl podle 

mého názoru vliv pravidelný statický strečink po tréninku v rámci regenerace, který 

kontrolní skupina pravidelně neprovozovala.  
 H3. Předpokládám, že míra zkrácených svalů ovlivňuje výkon žáka, 

při protažení zkrácených svalů tedy dojde ke zlepšení výkonu žáka. 
Třetí hypotéza se nepotvrdila. U probandů, u kterých došlo k protaţení 

zkrácených skupin, nedošlo vţdy ke zlepšení výkonu na měřených úsecích. U některých 
probandů došlo sice ke zlepšení časů na měřených úsecích, u jiného však došlo 

ke zhoršení, takţe vliv míry zkrácených svalů nemůţeme jednoznačně potvrdit. 

U některých probandů také došlo například ke zhoršení na jednom z měřených úseků 

a ke zlepšení na druhém. Nemůţeme tedy tvrdit, ţe protaţení svalových skupin zlepšuje 

výkon, protoţe tomu tak není u kaţdého probanda.   
Podobnou hypotézu si poloţili Kokkonen a kolektiv (2006), kdyţ porovnávali 

2 skupiny, z nichţ jedna dodrţovala 10 týdnů statický strečinkový plán a byla omezena 

ve sportovních aktivitách, kdy mohli probandi sportovat jen 3x týdně po dobu 40 minut 

a při tom se staticky protahovat a druhá skupina nedodrţovala ţádný plán a neměla 

nakázané ţádné sportovní aktivity. Z výsledků vyplývá, ţe skupina, která se staticky 

protahovala se zlepšila ve více výkonnostních ukazatelích, jakým je i sprint na 

20 metrů. Jedním z testovacích protokolů byl také test flexibility, ve kterém se skupina 

protahovací zlepšila nejvíce ze všech testovaných oblastí. U této studie se tedy hypotéza 

potvrdila. Kontrolní skupina v této studii ale neodrţovala ţádnou sportovní aktivitu, 

v mé studii byla frekvence sportovní aktivity u kontrolní a protahovací skupiny stejná.   
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 H4. Předpokládám, že kontrolní skupina  nezaznamená zlepšení testu 

zkrácených svalů dle Jandy.  
Hypotéza se také nepotvrdila. Pouze u dvou probandů ze 14 v kontrolní skupině 

nedošlo k ţádnému zlepšení v 2. měření oproti 1.měření. Kontrolní skupina 

nedodrţovala přesně definovaný strečinkový plán, ale to neznamená, 

ţe se neprotahovala vůbec nebo jen staticky. Součástí téměř kaţdého tréninku atleta 

je atletická abeceda v rámci rozcvičení. Atletická abeceda je dynamický strečink. 

Ne po kaţdém tréninku si probandi v kontrolní skupině našli čas na statický strečink, 
někteří z nich jsou ale zvyklí se po tréninku protahovat a strečink prováděli.  Někteří 

probandi kombinují atletiku s jinými sporty, není moţné ovlivnit druh a míru strečinku 
v rámci jiných sportů.  

Ze 4 hypotéz byla potvrzena pouze jedna. Bylo potvzeno, ţe pravidelný strečink 

přispívá k protaţení svalu, coţ bylo potvrzeno u probandů ze strečinkové skupiny. 

Mnoho svalových skupin bylo protaţeno minimálně o jeden stupeň hodnoceni 

dle Jandy. Výkony se ale pouze nezlepšovaly, ale i zhoršovaly. Výzkum by bylo hodno 
přístě upravit tím, ţe skupina kontrolní by dynamický strečink před tréninky 

neprováděla vůbec. Bylo by to ale velmi sloţité z hlediska organizace tréninku. Dále 

by bylo vhodné výzkum udělat dlouhodobější, poté by se nabízely další otázky, 

z kterých by vznikla řada dalších hypotéz k této problematice. 
Fletcher v roce 2004 provedl výzkum, který potvrdil, ţe statický strečink před 

výkonem sniţuje rychlostní výkon jedince. Zde se ale jedná o okamţitý efekt statického 

strečinku. V mé studii byl strečink statický dodrţován dlouhodobě a byl prováděn  po 
tréninkových jednotkách. Výkon rychlostní se ale průměrně u strečinkové skupiny 
zhoršil.  Skupina kontrolní statický strečink kombinovala s dynamickým, takţe také 

neodpovídá skupině, kterou do výzkumu zařadil Fletcher.  
6.2 Diskuze k jednotlivým testům 

Test zkrácených svalů dle Jandy je jediný test, který je ucelený pro zkrácené 

svaly a v České republice se pouţívá. Jeho hodnocení je ale velmi subjektivní a záleţí 

na mnoha okolnostech. Pacient, v tomto případě proband, musí být schopný úplného 

uvolnění, aby mohl terapeut provést test pasivně. Zaleţí také na vnímaní terapeuta, 

co pokládá za pruţnou bariéru a co za pevnou bariéru. Hodnocení u někteých svalů 

je dáno ve stupních dosaţeného úhlu v kloubu. Pro flexory kolenního kloubu je toto 

hodnocení velmi přísné a i přesto, ţe u některých probandů došlo ke zlepšení aţ 
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o 10° flexe v kyčelním kloubu, stupeň zkrácení zůstal na 2. Zlepšení tedy bylo zjevné, 

ale test zkrácených svalů dle Jandy to nepotvrdil.  
Test zkrácených svalů dle Jandy byl vyuţit v několika tuzemských diplomových 

pracích a v zahraničních zdrojích se nevyskytuje.  
Za testy na výkonnost sprinterskou a vytrvalostní byly zvoleny testy na 40 metrů 

a na 600 metrů. Tyto testy byly zvoleny v optimální vzdálenosti. Jediným problémem 

byla vzdálenost 600 metrů, kdy nebylo vţdy jednoduché probandy motivovat 

k co nejlepšímu výkonu, navíc, kdyţ jejich dominantními disciplínami jsou disciplíny 

jiné neţ vytrvalecké.  
V oblasti atletiky proběhlo uţ více studií. Sprinterskou vzdálenost na 40 metrů si 

vybrali pro svou studii také Winchester a kolektiv (2008), kteří také zkoumali vliv 

strečinku na výkon. V této studii byli probandi rozděleni na dvě skupiny, kdy jedna 

skupina prováděla v rámci rozcvičení pouze strečink dynamický a druhá skupina 

provedla strečink dynamický a následně strečink statický. Metodika a průběh jeho 

studie jsou popsány na začátku práce. V mém výzkumu jedna skupina prováděla 

strečink dynamický a druhá statický a poté dynamický, výsledky našich studií tedy 

nejsou zcela porovnatelné.  
Nelson a spol  v roce 2005 provedli studii, která zkoumala efekt strečinku na 

vytrvalostní výkonnost. Pro studii si nevybrali delší vytrvalostní úsek, ale vytrvalostní 

aktivitu. Zjistili ţe statickému strečinku by se mělo vyhýbat před kaţdou činností, která 

vyţaduje maximální svalovou sílu. V mém výzkumu byl strečink statický pouze 

po výkonu nebo před dynamickým strečinkem v rámci rozcvičení. Neukázalo se ale, 
ţe by tato volba byla rozhodující pro vytrvalostní výkon. Ze strečinkové skupiny byli 

probandi, kteří se na vytrvalostní trati i zhoršili v druhém měření oproti prvnímu. 
Ze studií, které by zkoumaly vytrvalost pomocí vytrvaleckého úseku, jsem 

nedohledala ţádnou. 
6.3 Diskuse k výběru probandů 

Práce s dětmi není nikdy jednoduchá. Trénuji atletiku jiţ šestým rokem a není 

lehké nadchnout svěřence pro všechno, co v tréninku děláme. Pro práci jsem si vybrala 

kategorii ţactva, kterou momentálně trénuji, abych výsledky mohla vyuţít ve své 

trenérské praxi a mohla je také předávat dále mezi trenérské kolegy. Rodiče probandů 
byli do problematiky diplomové práce zaškoleni a při absenci dítěte na tréninku měli za 

úkol dohlédnout na jeho strečink doma. Během 3 měsíců se stalo téměř u kaţdého 
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probanda, ţe vynechal aspoň jednu tréninkovou jednotku. Důvodem byla nejčastěji 

nemoc nebo školní akce. Jak jiţ bylo uvedeno v minulém bodě, motivovat děti 

k co nejlepšímu výkonu není také vţdy jednoduché, coţ se ukázalo hlavně na trati 

600 metrů. Všichni probandi chodí do školy, někteří z nich mají v den tréninku tělesnou 

výchovu. Stejně jako u jiných sportů není moţné ovlivnit náplň hodin tělesné výchovy, 

coţ můţe ovlivnit pozdější výkon probanda při měření. Děti nejsou schopné občas 

rozlišit důleţité informace od nedůleţitých, a to, ţe byla hodina tělocviku v den měření 

náročná mi mnohokrát zatajili, dozvěděla jsem se to aţ po měření. 
Při pevně daném plánu je u dětí velmi těţké, aby ho dodrţovaly na 100%. 

Je potřeba neustálé kontroly a korekce cviků, i přesto, ţe cviky jsou prováděné jiţ 

po několikáté.  Morálka je velmi kolísající u této věkové kategorie. Kdybych prováděla 

příště podobný výzkum, pracovala bych s jinou věkovou kategorií, nejlépe s dospělými 

nebo aspoň staršími jedinci.  
Skupina kontrolní neměla ale předepsanou ţádný strečinkový plán a jak jiţ bylo 

zmíněno, zařazovali do tréninkových jednotek strečink dynamický v rámci atletické 

abecedy. Z výsledků plyne, ţe kontrolní skupina se v součtu zhoršila o mnohem větší 

počet stupňů zkrácených svalů neţ skupina, která dodrţovala strečinkový plán. 

Je to zajímavé, protoţe jak jiţ bylo uvedeno, i kontrolní skupina strečink provozovala 

i po tréninku, ale ne pravidelně. Z toho si můţeme vzít hlavně to, ţe pravidelnnost, je 

to nejdůleţitější. Můţeme spekulovat o tom, zda by výsledky vyšly jinak, kdybychom 

kontrolní skupině nařídili pouze statický strečink před kaţdým tréninkem.  
Duncan a Woodfield (2006) si pro svůj výzkum vybrali také skupinu dětí okolo 

10 let stejně jako Feigenbaum a kolektiv (2005). Obě studie porovnávají různé 

protahovací protokoly před výkonem a jejich vliv na následující výkon. Výsledky těchto 

studií naznačují, ţe můţe být ţádoucí, aby děti vykonávaly dynamické cvičení 

s vysokou intenzitou před činností vyţadujících vysoký výkon, coţ u atletů je vţdy 

zajištěno atletickou abecedou.  
6.4 Diskuze k výsledkům a jejich využitelnosti v praxi  

Výsledky, které vyšly jsou vyuţitelné v praxi trenéra i fyzioterapeuta. 

V teoretické části je popsáno, co ovlivňuje strečink statický, ţe to je hlavně flexibilita 

jedince. I přesto, ţe studie nepotrvdila vliv na výkon, některé svalové skupiny byly 

protaţeny a tím pádem byla zvýšena flexibilita jedince a následně se strečinkem také 

předchází různým zraněním. Pro fyzioterapeuta je tedy uţitečné v tom ohledu, 
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ţe pravidelný strečink ovlivní délku svalu, takţe je dobré ho v praxi pouţívat. 

Pro trenéry je to vyuţitelné v tom, ţe tím, ţe je svěřenec co nejméně zkrácený, sniţuje 

se riziko zranění a zvyšuje se jeho flexibilita.  
Nebylo moţné zajistit naprosto stejné klimatické podmínky pro všechna měření, 

ale byla snaha o co nejpodobnější podmínky. I přesto mohli být některé výsledky 

počasím ovlivněné. .   
Přestoţe podle výsledků studie zvolený druh strečinku neovlivnil výkon, 

je strečink velmi důleţitý v rámci rozcvičení i regenerace sportovce. Uţ od mladého 

věku by tedy sportovci měli vědět, jak správně ho provádět a kdy je jaký strečink 

vhodný. Ze všech studíí, které byly provedeny jednoznačně vyplývá, ţe pokud se před 

tréninkem provádí pouze statický strečink, který není doplněn strečinkem dynamickým, 

ovlivňuje to výkon jedince k horšímu. V mé studii kontrolní skupina pouze statický 

strečink neprovádela, vţdy ho doplnila strečinkem dynamickým následujícím po tom 

statickém.  
Studie trvala 3 měsíce a byla provedena v období od počátku listopadu do konce 

ledna. V listopadu neprobíhají atletické závody a atleti se připravují na halovou sezónu. 

V prosinci začínají některé halové závody a atlet by měl být jiţ připraven. U dětí 

ţákovského věku i u atletů všeobecně je známo, ţe halová sezóna není tak důleţitá jako 

sezóna venkovní. Proto se můţe stát, ţe příprava na halovou sezónu není tak intenzivní, 

výkony tedy mohou být zhoršeny i tímto aspektem a nemusí mít vůbec s délkou svalu 

nic společného. 
Studie by mohla být rozšířena o dlouhodobější výzkum, který by opravdu 

pravidelně měřil zkrácené svaly a výkonnost jedince nejenom na sprinterské a 

vytrvalecké trati, ale i v jiných oblastech jako je obratnost, skoky apod. Z hlediska 
fyzioterapeuta by bylo přínosné výzkum rozšířit o vyšetření stoje a jeho ovlivnění 

protaţením jednotlivých svalových skupin. 
Studie byla koncipována jako experimentální z randomizovaným rozdělením 

probandů do skupin, coţ také mohlo ovlivnit výsledky strečinkové i kontrolní skupiny. 

Jsou atleti, kteří mají své výkony nevyrovnané. Mohlo se stát, ţe zrovna tito 

nevyrovnaní probandi měli převahu ve skupině strečinkové. Také z hlediska motivace 
probandů mohlo toto rozdělení ovlivnit celkové výsledky.  

Kdybych v budoucnu prováděla další studie v této oblasti s ţákovskou kategorií, 
zajímaly by mě výsledky strečinkové skupiny a skupiny kontrolní, která by prováděla 
pouze strečink statický. Dále by mě zajímala jiná výkonostní kritéria jako je výskok 
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horizontální či vertikální nebo síla či obratnost. To všechno jsou věci, které můţe 

zkrácení svalu ovlivnit. Studie na to jiţ existují, jsou měřeny ale převáţně u dospělého 

člověka, výsledky u dětí se mohou lišit a myslím, ţe pro trenéry přípravek a ţactva 

by tyto výsledky mohly být velmi uţitečné, a to nejen v atletice.    



65  

7 ZÁVĚR 
Diplomová práce vycházela ze čtyř hypotéz, z nichţ byla pouze jedna potvrzena. 

Ne vţdy se ve strečinkové skupině proband zlepšil na měřených úsecích, i přesto, ţe 

se jeho zkrácené svaly protáhly. Záleţí také na tom, jaké svaly se protáhnou, strečink 

by měl být cílený na skupinu svalů, která byla v tréninku nejvíce zatíţena a nebo bude 

zatíţena. Jelikoţ kontrolní skupina zařadila do rozcvičení i strečink statický, ale poté 

také strečink dynamický, očekávala jsem, ţe rozdíly mezi skupinami nebudou hodně 

markantní.. Předpokládala jsem přesto, ţe skupina, která se před výkonem protahovala 

pouze dynamicky bude o něco lepší. Výsledky ale vyšly přesně naopak a skupina 
se i statickým strečinkem vyšla ve výsledcích jako ta výkonostně lepší skupina.  

O tom, zda druh strečinku má na výkon vliv či nemá existuje uţ spousta studií 

a je nevyvratitelné, ţe dynamický strečink je před výkonem lepší neţli statický. O tom, 
zda zkrácené svaly mají vliv na výkon moc studií neexistuje, proto jsem takovou studii 

provedla a mým výsledkem je, ţe míra zkrácených svalů na výkon nemá vliv.  
Zato ale studie dokázala, ţe praviedlný strečink působí pozitivně na zkrácené 

svaly a zmírňuje míru zkrácení. Míra zkrácení můţe být rozhodující pro flexibilitu 

a předcházení zranění.  
Kaţdý trenér má své metody, natoţ u téhle ,,přechodné´´ kategorie, u které 

někdo volí tréninky formou her a někdo formou drilu. Mladý organismus je schopný 

dril vstřebat lépe, ale můţe se to projevit v pozdějším období. Dítě je hlavní i v tomto 
věku, kdy uţ není úplně malé, tréninky zaujmout a postarat se o to, aby ho tréninky 

bavily a chodilo na ně rádo. 
Práce s dětmi je sloţitá, výzkumů s touto kategorií v jednom konkrétním sportu 

je pomálu, doufám tedy, ţe moje práce poslouţí jak trenérům, tak fyzioterapeutům 

v práci s mladými sportovci a třeba je inspiruje k dalším výzkumům v této oblasti.   
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9 PŘÍLOHY 
9.1 Vyjádření etické komise 

 



  

9.2 Informovaný souhlas 
INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 
Váţený pane, váţená paní, v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v 

roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o 

lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás ţádám o souhlas s  účastí Vašeho 

dítěte ve výzkumném projektu v rámci diplomové práce na UK FTVS s názvem „Vliv strečinku na výkon 

žáka v atletice“, prováděné v atletickém klubu ASK Slavia Praha.    
Cílem práce je zjistit vliv strečinku na sprinterský a vytrvalostní výkon ţáka v atletice. Data pro 

výzkum budu zjišťovat pomocí standardizovaného testu zkrácených svalů dle Jandy a pomocí ručních 

stopek, kterými budu měřit běh na 2x40 metrů a 600 metrů. Účastníci budou rozděleni do dvou skupinou, z nichţ jedna skupina bude dodrţovat předem daný plán strečinku v rámci tréninkových jednotek a 

závodů, druhá skupina nebude dodrţovat ţádný předem daný plán, ale zúčastní se také tréninkových 

jednotek a závodů. Výzkum bude trvat od listopadu 2018 do ledna 2019, tréninky budou probíhat třikrát 

týdně. Vyšetření zkrácených svalů a měření běhů bude probíhat před započetím a ukončením strečinkového plánu.  
Do projektu nebudou zařazeni všichni, kdo nesplňují podmínky k zařazení, tj.: muţské pohlaví, 

ročník narození 2005 nebo 2006, atlet v ASK Slavia Praha. Do projektu taktéţ nebudou zapojeni jedinci, 

kteří jsou aktuálně zraněni a jejich zranění jim zamezuje trénovat.  
K zajištění bezpečnosti a správného provádění daných cviků bude dohlíţet fyzioterapeut a trenér 

Bc. Magdalena Nováková. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší neţ běţně očekáváná rizika u 

aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 
Výzkum by měl dokázat, ţe strečinka jeho vhodně zvolený druh má velký vliv na výkon. 

Hlavním cílem je namotivovat i takto mladé atlety k tomu, aby strečink v rámci tréninků a rozcvičení 

dodrţovali. Práce bude zpracována pomocí tabulek a porovnávání výsledků z počátečního, kontrolního a 

konečného měření.  
Účast Vašeho dítěte v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 
Výsledky ukáţí jak vliv strečinku na zkrácené svaly, tak na sprinterský a vytrvalecký výkon. S výsledky budete seznámeni po skončení výzkumu z e-mail adresy: maajdaa.novakova@seznam.cz  

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována v diplomové 
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