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ABSTRAKT 

Název: Svalové dysbalance u fotbalistů v žákovské kategorii 

Problém dnešrú kopané spočívá ve zranění hráčů. Pro každého fotbalistu je velice 

nepříjemné, když na dlouhou dobu vypadne z tréninkového procesu. Dostat se pak do formy 

bývá většinou zdlouhavé a problematické. 

Cíle práce: Cílem práce je osvětlit tuto problematiku a najít vhodné řešení pro prevenci 

úrazů v kopané. 

Soubor a metody: Testovárú míry svalových zkrácerú proběhlo u hráčů kopané FK Dukly 

Praha, kteří jsou ve věku 14 let. Pro testovárú svalových zkrácerú byla použita metodika 

podle Jandy (1996). Výsledky byly zaznamenány písemnou formou do testu. 

Výsledky: Výsledky vyšetření prokázaly, že při pravidelném protahování lze zcela odstranit 

svalová zkrácení. 

Diskuze: Porovnání výsledků s jinými vyšetřerúmi byla podobná s vyšetřeními, které jsme 

provedli u hráčů kopané FK Dukly Praha. 

Závěr: Pomocí pravidelných kompenzačních cvičení lze svalová zkrácení odstranit, ať je 

svalové zkrácení v jakémkoliv rozsahu. Z tohoto důvodu by měla být kompenzační a 

uvolňovací cvičení zařazována pravidelně do tréninkového procesu. 

Klíčová sloya: svalová dysbalance, posturálrú SYaly, fázické svaly, protahování, kopaná 



SUMMARY 

Title: Musel es disharmony at the football players in the age of pupil category 

Generally speaking, problem of today's football players are persona! injuries. This is very 

annoying for everyone especially for soccer player because he cannot play for a long time, 

he comes off trainings and getting back to a good shape is very hard, slow-gaited and 

problematic. 

Objective: Diploma work is orientated to illuminate those difficulties and find the best 

solutions for prevention of football' s injuries. 

Groups and methods: Football players FK Dukla Praha was tested for muscles 

disharmonies. They are 14 years old. To test for muscles disharmony was used method by 

Janda (1996). The results were listed to the test. 

Results: The results are demonstrated, by regular stretching it is possible to eliminate 

muscles disharmonies. 

Discussion: Comparing with other results was similar like as results, which we performed 

by football players FK Dukla Praha. 

Conclusion: By regular compensation and stretching it is possible to eliminate muscles 

disharmony in any extent. Compensations and relax practises should be categorized regular 

to training process. 

Key words: muscles disharmony, postural muscles, phasic muscles, stretching, football 
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1 ÚVOD 

Z původm'ho významu sportu jako prožitku pro osvěžení, pro kompenzaci 

stresových mechanismů a pro dosažení \-nitřní rovnováhy, se po jeho popularizaci stále více 

prosazuje složka výkonová nad složkou kompenzační. Akcentací výkonu před náležitou 

kompenzací dochází k přetížení určitých svalových skupin, na straně jedné, a naopak 

k oslabení svalových skupin na straně druhé. Nerovnováha mezi zapojováním svalových 

skupin do akce, jejich nadměrné zkrácení či oslabení, je označováno jako svalová 

dysbalance. 

Výskyt svalových dysbalancí je všeobecně znám. Ať už se jedná o populaci, která se 

sportu věnuje aktivně, nebo o populaci, která sportuje pasivně, tzn. pouze diváci, svalové 

dysbalance se vyskytují u každého z nás. Bohužel, jen málo lidí si tuto problematiku 

uvědomuje a snaží se ji řešit. Také ne všichni sportovci si dokáží uvědomit potřebu 

vyrovnávání svalových dysbalancí, např. formou kompenzačních cvičení. 

V kopané se často setkáváme s mnoha zraněními, jejichž příčina může plynout ze 

svalových zkrácení v důsledku špatnému protahování nebo jednostrannému zatěžování, 

nedostatečnému uvolňování a nesprávnému posilování důležitých svalových skupin pro 

fotbalisty, tzn. těch, které jsou u fotbalistů zatěžovány nejvíce. 

Svalové dysbalance vznikají již v mladém věku. Děti, které se pravidelně věnují 

sportu, by měl vést trenér ke správnému protahování a do tréninkového procesu pravidelně 

zařazovat kompenzační cvičení. 

Tato diplomová práce je součástí výzkumného záměru MŠMT pod názvem Aktivní 

žiYotní styl v biosociálním kontextu (MSM 0021620864). 
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2 TEORETICKA CAST 

2. 1 Úvod do sledované problematiky 

Stavba lidského těla je podmíněna funkcí. Základním úkolem kostry je opora těla a 

jeho jednotlivých částí. Mezi kosti jsou vřazeny klouby, které umožňují, ale také limitují 

rozsah pohybu. Vlastní pohyb je zajišťován svalovou činností. Rozsah pohybu v kloubu je 

dán poměrem plochy hlavice a jamky kloubní, napětím vazů v okolí kloubu, volností 

kloubního pouzdra, kostními výběžky v okolí kloubu, ale také rozvojem svalů v okolí 

kloubu a jeho funkčním stavem (Line, 1998). 

2. 2 Specifika pohybového systému 

Podle Medeka (1992) lidská hybnost stojí silně pod kontrolou volní. Aktivita 

ostatních tělesných systému je do značné míry automatická a vůlí ovlivnitelná jen omezeně 

nebo vůbec ne. Nelze výrazněji působit vůlí na zažívání, oběh krevní, na delší dobu nelze 

potlačit dýchání apod., tyto tělesné systémy tak automaticky udržují svou funkci v určitých 

mezích. Naopak hybný systém můžeme svou vůlí řídit. V praxi to znamená, že jsme schopni 

aktivně ovlivnit, které svaly a svalové partie uvedeme v činnost a které ne, tedy například 

které budeme při posilování preferovat. Naše rozhodnutí však nemusí být vždy optimální a 

ani z hlediska funkčního stavu svalstva nebývá. Často některé svalové partie, ať už chtěně či 

neúmyslně přetěžujeme a jiné zatěžujeme nedostatečně. Pohybový systém nás nemůže 

donutit, abychom ho vhodně a dostatečně zatěžovali nebo naopak nepřetěžovali. Lze 

konstatovat, že hybný systém trpí "zvůlí" člověka. Nevhodný způsob zatěžování svalstva, 

každá nerovnoměmost, jednostrannost, nepřiměřenost se může nepříznivě odrazit nejdříve 

ve funkčním a později i morfologickém stavu pohybového ústrojí (tedy nástupu 

degenerativních změn z opotřebení). 

2. 3 Charakteristika dítěte ve starším školním věku 11-15 let podle Dovalila (2002) 

Pro toto věkové období dítěte jsou typické četné nerovnoměmé biologické změny, 

odrážející se i v psychologickém vývoji. Z velké části sem spadá puberta. Ačkoliv 

pubertální věk nelze zcela přesně vymezit, obecně se pohybuje v rozmezí 11-12 až 15-16 
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let, individuálně to bývá různé. Intenzivní rozvoj, tělesné i duševní dospívátú probíhá u 

chlapců zhruba do 18 let. Hlavním problémem puberty je, že v poměrně krátkém období 

dochází k zásadním změnám ve vnitřním prostředí organismu. V důsledku hormonálního 

působení se urychluje růst, výrazněji se mění hmotnost a výška těla. Pro sport je významné, 

že vzestup pohlavních hormonů zřetelně zvyšuje svalovou sílu, tomu však nejsou současně 

uzpůsobeny šlachy, vazy a jejich úpony. 

Celkově se puberta projevuje nezřídka v menší pohybové koordinaci. Ve větší míře 

se tyto znaky objevují u chlapců okolo 14let. 

Všechny změny jsou důsledkem řady složitých fyziologických pochodů souvisejících 

s rozvojem hormonální činnosti. Změny mohou mít individuálně různé tempo, rozdíly se 

srovnávají až na konci období staršího školního věku i později. Koncem období se již 

zvýrazňují mužské a ženské tělesné znaky. 

U mnohých dětí, hlavně u těch, které v předchozích letech pravidelně cvičily, trénovali 

a stále trénují, dochází ke zhoršení koordinace v menší míře nebo se nemusí vůbec objevit. 

Nerovnoměrný tělesný vývoj ovlivňuje pohybové možnosti v přímé souvislosti 

pokračuje přirozený vzestup výkonnosti, s přibývajícím věkem se zvětšují rozdíly mezi 

chlapci a děvčaty. Ačkoliv tělesná výkonnost mezi 11-15 lety zdaleka nedosáhla svého 

maxima, přizpůsobovací schopnost je dobrá, a to dává vhodné předpoklady pro trénink. 

Vývoj i růst pokračuje, i když spěje ke konci, ale ukončen zatím není. Především osifikace 

kostí dále limituje výkonnost a zůstává omezujícím činitelem tréninku. Současně právě 

odpovídající a systematická pohybová aktivita příznivě proces osifikace ovlivňuje. I když 

nástupem puberty mohou vznikat určité obtíže s obratností a hlavně chlapci hůře zvládají 

složitější cvičení, zhruba do 13 let se proces pohybového učení, tj. osvojovátú nových a 

zdokonalování osvojených pohybů, uskutečňuje tak rychle a efektivně jako nikdy později. 

Zdá se, že pohyby naučené v této době jsou pevnější než ty, které se učí v dospělosti. Tím je 

dána i odpovídající orientace tréninku: pokračuje se v rozvíjení obratnosti a ve specializaci 

se věnuje prvořadá pozornost technice. 

Nervový systém je natolik tvárný, že umožňuje komplexní rozvoj rychlostních 

schopností: reakce, jednotlivých pohybů i rychlosti frekvence, důležité je v tomto směru 

proporčně působit na různé svalové skupiny, nejen na dolní končetiny. Období v rozmezí 

10-13 let je považováno za období velice příznivé pro získátú ,,rychlostního základu". Jeho 

zanedbátú se v pozdějším tréninku kompenzuje velmi obtížně. 

Nelze připustit zatížení, které by pro dítě znamenalo extrémní vyčerpání. Tím může být 

především anaerobní činnost delšího trvání (aktivace laktátového systému) a používání 

12 



těžkých břemen při silovém tréninku. Naopak soustředěnější vytrvalostní trénink odpovídá 

možnostem tohoto věkového období (zejména metodami nepřerušovaného zatížení delšího 

trvání). 

2. 4 Vývojové zákonitosti žákovského a dorosteneckého věku 

Věkové zákonitosti můžeme definovat ve změnách tělesných rozměrů a proporcí, ve 

stavbě i funkci tělesných orgánů, v psychice i ve vztahu k ostatním, v chování a výkonnosti. 

Změny (v souhrnu lze do 18 let hovořit o růstu, vývoji a dozrávání) mají různou intenzitu a 

dynamiku. V jejich důsledku se výkonnost v pohybových činnostech přirozeně zvyšuje. 

Nejdříve ukončují růst a vývoj mozek. O řadu let později se blíží do konečné fáze délkové 

přírůstky a vývoj svalového systému. Vývoj orgánů krevm'ho oběhu a dýchání odpovídá 

zhruba zvětšování hmotnosti těla. Poměrně pozdní vývoj nastává u pohlavních orgánů 

(jejich hormony ovlivňují rozvoj svalstva a jeho sílu). 

Růst mozku jako orgánu CNS, tzn. nejvyšší úrovně řízení pohybu, je v podstatě 

ukončen už na konci předškolního věku. I když nervové struktury, zejména v kůře mozkové, 

dále dozrávají, nastávají příznivé podmínky pro vznik nových podmíněných reflexů a po 

6. roce je nervový systém dostatečně zralý i pro složitější, koordinačně náročnější pohyby 

(Dovalil, 2002). 

2. 5 Anatomicko-fyziologické základy pohybu 

Každý tělesný pohyb je výsledkem součinnosti (integrace) jednotlivých dílčích 

systémů organizmu, které pracují vždy jako jeden funkční celek. Tato spolupráce, která 

probíhá na úrovni biomechanických dějů a fyziologických funkcí, umožňuje při svalovém 

stahu přeměnu chemické energie na energii mechanickou. 

Pasivní a aktivní část podpůrně pohybového systému provádí pohyb mechanicky a 

současně zajišťuje převod chemické energie na mechanickou sílu. Řídící systém představuje 

nervová soustava, která vytváří a řídí jednotlivé pohybové programy podle dostředivé 

(aferentní) signalizace z receptorů, rozhoduje o pohybové reakci organizmu podle 

aktuálních vnějších a vnitřních podmínek. Transportní systém zásobuje organizmus 

chemickými látkami, které jsou zdrojem energie, a tím udržuje podmínky pro práci 

vnitřního prostředí (Bursová et al, 2003). 
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2. 6 Základní charakteristika kosterního svalstva 

Podle Bursové (2003) jsou kosterní svaly aktivním orgánem pohybové činnosti a 

společně s kostrou, jejími chrupavkami, vazy a klouby (pasivní část podpůrně pohybové 

soustavy) tvoří nedílný celek. N a rozdíl od hladkého a srdečního svalu je tato svalová tkáň 

úzce napojena na vzruchy z centrální nervové soustavy (CNS), jejichž odpovědí na dané 

podráždění je mechanický projev svalové činnosti. -kontrakce (stažlivost, stah). 

Základní anatomickou jednotkou kosterního svalu jsou jednotlivá svalová vlákna, 

která se vazivem spojují ve snopečky až snopce. Souhrn snopců pak vytváří vlastní sval, u 

kterého rozlišujeme masitou část, tzv. svalové bříško, a část šlašitou- šlachu, pomocí které 

se sval na svých koncích upíná na kosti. Samotná svalová vlákna bez inervace (tzn. ovládání 

CNS) nejsou samozřejmě schopny funkce (Bursová et al, 2003). 

Uvnitř svalových vláken se nacházejí kontraktilní fibrily aktin a myozin. Tyto dvě 

bílkoviny mají schopnost po určitém podráždění vytvářet jakousi další novou bílkovinu 

"aktomyozin", která účinkem energeticky bohaté látky adenozintrifosfátu (ATP) způsobí 

vlastní zkrácení svalu. Okolo svalových vláken je řídké vazivo, ve kterém probíhají nervová 

vlákna a cévy mízní a krevní. Vlásečnice, které probíhají mezi jednotlivými vlákny podélně, 

zajišťují látkovou výměnu ve svalu dodávkou potřebných živin, výměnou dýchacích plynů a 

odváděním metabolitů. Hustota vlásečnic závisí na druhu tkáně, na objemu a intenzitě 

svalové práce a na úrovni adaptace svalu na pohybové zatížení. Činnost hybného systému, 

na rozdíl od většiny ostatních systémů organizmu, minimálně podléhá automatické, 

mimovolní korekci na nejrůznější podněty. Důsledkem toho je, že sval je schopen adaptovat 

se na extrémně rozdílná funkční zatížení. Pro srovnání, u vrcholových sportovců dochází 

vlivem až nadměrné stimulace k tzv. hypertrofii svalů (tzn. zvětšování průřezu svalových 

vláken zmnožováním svalových fibril) a u "sedící populace" následkem hypokineze 

(nedostatkem pohybu) svaly atrofují (tzn. aktivní svalová hmota je nahrazována vazivem a 

tukovou tkání). V případě neadekvátního zatěžování dochází k adaptaci na případné 

negativní vlivy (maladaptaci), jejímž důsledkem jsou bolestivé funkční a později 

strukturální poruchy hybného systému, bolestivé vertebrogenní potíže a nižší potencionální 

úroveň sportovní výkonnosti (u fotbalistů jsou to např. bolesti bederní páteře). 

Sval, který působí ve směru pohybu, a který způsobuje pohyb, nazýváme agonista, 

sval, který působí proti pohybu nazýváme antagonista. Synergisté jsou svalové skupiny, 

které spolupracují s agonisty, napomáhají vykonání pohybu, ale nejsou schopny pohyb 

vykonat samostatně. Velice důležitou roli hrají tzv. fixační svaly, které umožňují vykonání 
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hlavního pohybu fixací potřebné polohy některých segmentů. Jelikož každý sval provádí 

pohyb nejméně ve dvou směrech, pak významnou úlohu při hlavním pohybu mají tzv. 

neutralizační svaly, jež vykonání druhého směru pohybu neutralizují, a tím eliminují 

nežádoucí pohyby (Bursová et al, 2003). 

Kosterní svaly nepracují izolovaně ani při jednoduchých pohybech, nýbrž ve 

svalových smyčkách, které se navzájem ovlivňují (začátky navazují na úpony jiných svalů). 

Centrální nervový systém řídí velikost, rychlost a pořadí stahů jednotlivých svalů 

v konkrétním funkčním řetězci (Bursová et al, 2003). 

2. 7 Obecné rozdělení svalových skupin podle charakteristiky svalových vláken 

Pokud se jedná o změněnou nebo nedostatečnou funkci rozvoji svalstva, jde 

převážně o změnu ve smyslu svalového oslabení, a to například při úvaze o chabém rozvoji 

některých svalových partií. Pod pojmem zlepšení funkce svalstva se pak chápe zvýšení 

svalové síly. Je však třeba upozornit, že vedle svalového oslabení může docházet i ke 

svalovému zkrácení, které hraje nezřídka významnější roli než svalové oslabení. Pod 

pojmem svalové zkrácení se rozumí stav, kdy sval v klidu nedosahuje své normální délky a 

je změněna jeho elasticita. O tom, že svaly mohou vytvářet zkrácení, je známo již dlouho. 

Tato reakce však byla považována spíše za nahodilou a nevědělo se, že jde o systematickou 

odpověď'. Najít společné charakteristiky svalů, které mají tendenci vytvářet zkrácení je 

obtížné, přesto lze vytipovat určité znaky, které jsou natolik společné že je možno hovořit o 

dvou svalových systémech s dosti protikladnými vlastnostmi - o svalech posturálních a 

fázických. Jejich rozdělení se přitom plně nekryje s rozdělením anatomickým (Medek, 

1992). 

Uvedené svalové skupiny s rozdílnou funkční podstatou zajišťují dvě základní funkce 

pohybové soustavy, které nelze od sebe oddělovat. První úloha spočívá v držení celého těla 

nebo jen jednotlivých částí v jistých polohách v daném pohybu. Tuto převážně tonickou, 

fixační úlohu vykonávají svaly, které jsou hlouběji u osy těla. Vysoká úroveň této posturální 

funkce, která vytváří oporu pro následný pohyb, je nezbytným předpokladem pro efektivní a 

účelný pohyb. Druhá úloha spočívá ve vlastním provedení pohybu, na kterém mají hlavní 

podíl svalové skupiny uložené více na povrchu těla (Medek, 1992). 
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2. 7. 1 Posturální svalstvo 

Hlavním úkolem tzv. posturálních svalů je udržení polohy těla a jeho částí v prostoru 

proti gravitaci, především zajišťování vzpřímené polohy těla. Jsou tedy trvale v činnosti, 

mají stále určité napětí, které jim umožňuje plnit tuto funkci. Posturální svaly jsou vývojově 

(fylogeneticky) starší, mají nižší práh dráždivosti, lepší cévní zásobení, větší odolnost vůči 

škodlivým vlivům a infekcím a lepší regenerační schopnost. Do stereotypů se lépe zapojují, 

lze je lépe trénovat a jsou méně unavitelné než svaly fázické. 

Nejdůležitější vlastností posturálních svalů je jejich sklon ke zkracování (Line, 1998). 

Svalové skupiny s převahou tonických svalových vláken jsou svojí stavbou 

přizpůsobeny jednak pro statickou (a tedy i posturální) funkci a jednak pro pomalou 

pohybovou činnost o nižší intenzitě vytrvalostm'ho rázu. Mají tendenci k nadměrnému 

zvyšování klidového napětí {hypertonii) vedoucí ke zkracování, zbytnění až ke ztuhnutí, a 

proto je nutno tyto svaly uvolňovat a protahovat. Snadno se zapojují do pohybových 

programů (hyperaktivně) a mnohdy nahrazují práci oslabených svalů. 

Mezi posturální svaly patří: 

1) kývač (m. stemocleidomastoideus) 

2) svaly kloněné (mm. scaleni) 

3) zdvihač lopatky (m. levator scapulae) 

4) horní část trapézového svalu (m. trapezius) 

5) vzpřimovače páteře- zejm. bederní a šíjové (m. erector trunci) 

6) spodní vlákna velkého svalu prsního (m. pectoralis major) 

7) podlopatkový sval (m. subscapularis) 

8) spodní vlákna širokého svalu zádového (m. latissimus dorsi) 

9) dvojhlavý sval pažní (m. biceps brachii) 

1 O) čtyřhranný sval bederní (m. quadratus lumborum) 

ll) sval bedrokyčlostehenní (m. iliopsoas) 

12) vnější rotátory kyčle (např. sval hruškovitý-m. piriformis) 

13) napínač stehenní povázky (m. tensor fasciae latae) 
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14) flexory kolene (sval poloblanitý m. semimembranosus, pološlašitý -

m. semitendinosus a dvojhlavý sval stehenní - m. biceps femoris) 

15) přímý sval stehenní (m. rectus femoris) 

16) přitahovače stehna (m. adductor magnus, m. adductor brevis, m. adduktor longus, m. 

gracilis) 

17) trojhlavý sval lýtkový (m. triceps surrae - dvojhlavý a šikmý lýtkový sval - m. 

gastrocnemius, m. soleus) 

2. 7. 2 Fázické svalstvo 

Hlavním úkolem je pohyb (lokomoce) celého těla i jeho částí. Tyto svaly jsou 

vývojově mladší, mají vyšší práh dráždivosti, horší cévní zásobení, menší odolnost vůči 

škodlivinám a infekcím, větší unavitelnost, horší regenerační schopnosti méně se zapojují 

do stereotypů. Nejdůležitější vlastností je však jejich sklon k oslabování a snížení svalového 

napětí. (Line, 1998) 

Svalové skupiny s převahou fázických svalových vláken podmiňují činnost 

maximální a submaximální intenzity, kontrahují se velíce rychle a jsou pochopitelně velíce 

rychle unavitelné. Vyznačují se nižším klidovým napětím (hypotonií) vedoucím k oslabení, 

a proto je musíme posilovat. 

Mezi svaly fázické patří: 

1) rotátory páteře 

2) vzpřimovače hrudní páteře 

3) flexory krku 

4) mezilopatkové svaly (rombické svaly - mm. rhomboidei, střední a spodní vlákna 

trapézového svalu- m. trapezius) 

5) přední pilovitý sval (m. serratus anterior) 

6) horní vodorovná vlákna širokého svalu zádového (m. latissimus dorsi) 

7) zadní část svalu deltového svalu (m. deltoideus) 

8) vnější rotátory paže (podhřebenový sval - m. in:fraspinatus a malý oblý sval - m. teres 

minor) 

9) trojhlavý sval pažní (m. triceps brachíi) 

10) horní vlákna velkého svalu prsního (m. pectoralis major) 
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ll) břišní svaly (přímý-m. rectus abdominis, šikmý vnější-m. obliquus extemus 

abdominis, šikmý vnitřní - m. obliquus intemus abdominis a příčný břišní 

sval - m. trans versus abdominis) 

12) hýžďové svaly (velký, střední a malý sval hýžďový - m. glutaeus maximus, medius, et 

minimus) 

13) vnější a vnitřní hlava čtyr'blavého svalu stehenního (m. quadriceps femoris- m. vastus 

lateralis et medialis) 

14) přední holenní sval (m. tibialis anterior) 

2. 8 Svalové dysbalance 

Svalová dysbalance je stav, při kterém je porušena funkční rovnováha svalového 

systému tonického a fázického. Typickým obrazem svalové dysbalance je vznik zkrácených 

a oslabených svalů, porucha pohybových stereotypů a svalové koordinace. 

Svalová dysbalance vede k řadě závažných poruch. Dochází k nerovnoměmému 

zatížení v kloubech, nefyziologickému zatížení šlach, vazů, kloubních pouzder, styčných 

kloubních ploch i kostí. Po změnách drobného charakteru následují po čase změny 

degenerativní, dochází k reflexním změnám v pohybovém vzorci, k postupné ischemizaci až 

degeneraci svalu (Janda, 1982). 

2. 8. 1 Příčiny svalových dysbalancí: 

- hypokinéza, nedostatečné zatěžování 

- chronické zatěžování nad hranici danou kvalitou svalu 

- asymetrické zatěžování bez dostatečné kompenzace 

- změna pohybového stereotypu např. vlivem úrazu, onemocnění (Lewit, 1996). 
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2. 8. 2 Rozdělení svalových dysbalancí 

Podle lokalizace rozdělil Janda (1982) svalové dysbalance do tří syndromů: 

Dolní zkřížený syndrom 

a) Oslabené mm. glutaei maximi a zkrácené flexory kyčlí. 

b) Oslabené břišní svaly a zkrácené bederní vzpřimovače. 

c) Oslabené mm. glutaei medii a minimi a zkrácené mm. tensores fasciae latae 1 

mm.quadrati lumbores. 

Výsledkem dysbalance je zvýšená anteverze pánve a lumbální hyperlordóza. Je 

porušena statika a dynamika v oblasti pánve, lumbální části páteře (tzv. nestabilní kříž) a 

dále v kyčelních i kolenních kloubech (obr. 1 ). 

Obrázek 1, Dolni zkřížený syndrom (Čermák, Chválová, Botliková, 1994) 

a/ wal tcdcokyčlo, l 

tJ / dl:iHJhú hlav:l ~tythlavS•o svah: 

Obr. 1, černé šipky označuji posturálni svaly, bílé šipky pak fázické svaly. 
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Horní zkřížený syndrom 

a) Oslabené dolní fixátory lopatek a zkrácené horní fixátory lopatek. 

b) Oslabené mezilopatkové svaly a zkrácené mm. pectorales. 

c) Oslabené hluboké flexory šíje a zkrácené extenzory šíje. 

Také u této dysbalance dochází ke změnám statiky i hybných stereotypů. 

Nacházíme předsun hlavy, zvýrazněnou krční lordózu, značné přetížení cervikokraniálm'ho 

a cervikotorakálního přechodu, změněnou polohu lopatek. Zvýšené napětí prsních svalů 

způsobí kulatá záda a předsunuté držení. 

drJirtf t:::i.l~ i. E!V·. 'u ____ ...,,ft. 
trap·~~ov ·:~ho 

t 
Obr. 2, černé šípky označují posturálnf svaly, bílé šipky pak fázické svaly. 

VrstvOlý syndrom 

U tohoto syndromu se střídají oblasti hypertrofických a oslabených svalů. Při 

pohledu zezadu směrem kaudokraniálním vidíme hypertrofické ischiokrurální svaly, nad 

nimi hypotrofické hýžďové svaly a paravertebrální svaly v lumbosakrální oblasti. Další 

hypertrofickou zónu tYoří erektory trupu torakolumbálního přechodu, nad ní je hypotrofická 

zóna dolních fixátorů lopatek a poslední hypertrofickou zónu tvoří horní vlákna m. trapezius 

a musculus levator scapulae. Na ventrální ploše se vyklenuje dolní část ochablých přímých 

břišních svalů, avšak dále laterálně bývá břišní stěna vtažena v místech hyperaktivních 
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šikmých břišních svalů. Dále je hypertrofický musculus pectoralis major a musculus 

stemocleidomastoideus. (Janda, Vávrová, 1992) 

Při tomto syndromu dochází k dysbalanci mezi hypermobilními oblastmi a vrsvami 

se zvýšeným napětím a tuhostí. Hypermobilita nejvýraznější v krajině křížové (Lewit, 

1996). 

2. 8. 3 Rizika svalové dysbalance 

Při svalové dysbalanci dochází k nerovnoměmému zatížení kloubů a jejich částí, 

objevují se poruchy funkce, blokády, později i přestavba kloubních tkání, postupně až 

změny degenerativní s rozrušením kloubů. Svaly, šlachy, úpony, vazy, kloubní pouzdra jsou 

náchylnější ke zranění i k chronickým potížím (úponovým bolestem - entezopatiím). 

Objevují se obtíže, které mohou omezovat výkonnost sportovce. Mnohé zvláště 

degenerativní změny se však dostaví až později ve vyšším věku a jsou léčebně těžko 

ovlivnitelné. Časté je postižení v oblasti pánve ve smyslu dysbalance mezi zkrácenými 

vzpřimovači trupu a bedrokyčlostehenními svaly oproti relativně slabším břišním a 

hýžďovým svalům. Manifestuje se jako bolesti v zádech (Medek, 1992). 

Svalové nesouměrnosti se často vyskytují u "nárazových sportovců", kteří dříve 

nesportovali, mají zkrácené posturální a ochablé fázické svaly a po zahájení tréninků, často 

ve snaze získat co nejrychleji svalové schopnosti, dojde k dalšímu zkracování posturálních 

svalů a díky jejich tlumivé funkci k nedostatečné odpovědi fázických svalů na posilování. 

Tím se svalová dysbalance ještě paradoxně prohloubí a efekt posilování je jiný. Podobná 

situace, ale může nastat i u pokročilejších sportovců vinou nesprávné metodiky a 

nevhodnou preferencí některých svalových skupin. Intenzivní trénování není provázeno 

dostatečným protahováním nebo nejsou harmonicky posilovány antagonistické skupiny 

svalové (Medek, 1992) 
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2. 8. 4 Důsledky svalových dysbalancí 

Svalovou dysbalanci má v určité míře každý z nás. V důsledku těchto změn vzniká 

řada bolestivých stavů pohybového aparátu, snižuje se odolnost na zátěž a u sportovců se 

zvyšuje riziko vzniku sportovních úrazů (Kutáč, Dobešová, 2002). 

Svalová dysbalance může být příčinou množství sportovních úrazů, např. natažených 

svalů a vazů, zhmoždění svalů apod. (Rašev, 1992). 

2. 8. 5 Prevence vzniku svalových dysbalancf (školní věk) 

Ve školním věku se výrazně mění režim dítěte. V pohybové aktivitě převažují omezení 

nad stimulacemi, přestože z hlediska vývoje a budoucí výkonnosti by tomu mělo být 

naopak. Vstup do školy znamená pro dítě často další kritické období v životě, které rozšiřuje 

čtyři, z evoluční fyziologie běžně známá období (porodu, odstavu, puberty, klimakteria) o 

páté - typické pro člověka - nucené dlouhodobé udržování polohy dítěte v lavici. Je to 

značná zátěž s převažující statickou formou svalové práce. Proto za základní potřebu 

pohybové kompenzace musíme vždy pokládat vyrovnávací aktivity, a to nejen v každé 

školní přestávce, ale čím je dítě mladší, tím důsledněji a častěji i v průběhu vyučovací 

hodiny. Potřeba pohybu je veliká a je důsledkem orgánových změn. Školní věk zahrnuje 

pubertu, prepubertální akceleraci a postpubertální fázi vývoje (Kol. autorů, 1997). 

Při výběru činností u dítěte musíme objektivně hodnotit tyto ukazatele (Kol. autorů, 1997): 

- stupeň adaptace dítěte na prováděnou činnost či předpokládanou činnost, 

- stupeň somatického vývoje (nikoliv jen hodnocení věku), 

- vytvoření pohybových vazeb dané procesem učení v předcházejících etapách vývoje, 

- schopnosti v procesu učení, a to jak ve školní výuce, tak zejména ve výchově pohybové, 

- vliv zevního prostředí, 

- genetické předpoklady, 

- antropometrické ukazatele stavby těla 

2. 8. 6 Poruchy hybného systému 

Poruchy hybného systému mohou být způsobeny funkční nebo strukturální složkou. 

Funkční poruchy, na rozdíl od strukturálních poruch, můžeme pomocí kompenzačních 

cvičení odstranit. 

22 



Svalstvo představuje tu část hybného systému, do níž se poruchy hybnosti promítají. 

Ve svalovém systému se sbíhají jak vlivy z centrálního nervového systému, tak z periferních 

struktur (Hošková, Matoušová, 1997). 

Podle Jandy (1982) mezi nejčastější poruchy hybného systému patří: 

- zkrácení a oslabení svalů ve smyslu svalových dysbalancí, 

- hypennobilita, 

- klinické syndromy, 

- poruchy pohybových stereotypů, 

- vadné držení těla, 

- oslabení hybného systému. 

2. 8. 7 Charakteristické ·zkrácené svaly pro různá sportovní odvětví 

U většiny sportovních odvětví lze dobře vytipovat svaly a svalové skupiny, které 

díky jednostrannému zatížení při tréninku a soutěžích bývají zkráceny. Například u skokanů 

do výšky je to bedrokyčlostehenní sval na odrazové dolní končetině, u fotbalistů adduktory 

stehen, u kulturistů se zkrácení vyskytuje nejčastěji na velkém prsním svalu, svalstvu zad a 

stehen a na svalu bedrokyčlostehenním. Pro odbourávání svalových dysbalancí tedy platí 

důležitá zásada individuálního tréninku s ohledem na výchozí stav svalstva každého 

jednotlivce. Jen tak lze docílit harmonického rozvoje postavy a zabránit tak svalovým 

dysbalancím. 

Nerovnováha mezi svalovými skupinami se rozvíjí do značné míry systematicky a 

lze ji předvídat. Přitom je potřebné dosáhnout vyrovnání mezi systémem posturálních a 

fázických svalů. Snaha po zlepšování svalstva bez potřebné rovnováhy nevede přímo k cíli. 

Zjištění, že zkrácený sval působí tlumivě na svého antagonistu, nám říká, že nejdříve 

musíme začít odstraňovat zkrácení svalová a pak teprve lze účinně posilovat oslabené 

fázické svaly. Ve třetí fázi se pak snažíme vypracovat co nejlepší pohybové stereotypy. Je 

třeba dbát na exaktní provádění cviků a tím tyto pohybové stereotypy fixovat (Haladová, 

1997) 
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2. 8. 8 Charakteristické zkrácené svaly pro fotbal 

Jak je tomu u většiny sportovních odvětví, ani fotbal není vyjímkou, kdy lze poznat 

zkrácené a ochablé svalové skupiny. Hráči kopané mají zejména zkrácené svaly na dolních 

končetinách, které jsou nejvíce při výkonu zatěžovány. Jedná se zejména o tyto svaly- sval 

bedrokyčlostehenní (m. iliopsoas), vnější rotátory kyčle (např. sval hruškovitý-m. 

piriformis), napínač stehenní povázky (m. tensor fasciae latae), přímý sval stehenní (m. 

rectus femoris), trojhlavý sval lýtkový (m. triceps surrae), přitahovače stehna (m. adductor 

magnus, m. adductor brevis, m. adduktor longus, m. gracilis), flexory kolene (sval 

poloblanitý a pološlašitý a dvojhlavý stehenní, m. semitendinosus, m. biceps femoris, 

m. semimembranosus). 

Ke svalovým dysbalancím dochází již v mladém věku, kdy si hráči nedokáží uvědomit 

potřebu kompenzačních cvičení. To by měla být práce trenéra. Po každém zatížení, ať už po 

tréninku nebo po zápase, by měl trenér zařadit kompenzační cvičení. Samotní hráči si tak 

vytvoří návyk na potřebu kompenzace. 

2. 9 Kloubní pohyblivost a její ovlivňování 

Podle Dovalila (2002) východiskem k úvahám o tréninku pohyblivosti, jeho zaměření, 

výběru metod a cvičení jsou charakteristické nároky příslušné sportovní disciplíny a 

zvláštnosti každého jednotlivce, tzn. jeho výchozí a průběžný stav kloubního rozsahu. 

Individuálně lze rozlišit sníženou pohyblivost, kdy rozsah pohybů v kloubech je 

omezený, a hypermobilitu s velkým přirozeným rozsahem (nadměrná protažitelná kloubní 

pohyblivost kromě pozitivního významu pro specializaci znamená méně stabilní kloub). 

2. 9. 1 Strečink 

Jednou z kompenzačních metod, která ovlivňuje míru rozsahu kloubní pohyblivosti a 

je široce ve sportu užívána je metoda strečinku. 

V současnosti se strečinkem označují především speciální cvičení a postupy nejen ke 

zvětšení pohyblivosti. Strečinkové metody patří mezi metody pomalého uvědomělého 

protahování svalu. 
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Strečink se rozděluje na dynamický, statický, aktivní a pasivní. Dále rozlišujeme 

strečink před zátěží a po zátěži. Podle Altera (1998) jsou zásady uvolnění a protažení před 

zátěží následující: 

- zaměřit se na svalové skupiny, které se budou nejvíce zapojovat do pohybu (u fotbalistů 

tzn. svaly dolních končetin a svaly v oblasti kyčelního kloubu) 

- časový interval 15 minut 

- použít dynamickou formu strečinku (kratší výdrž, plynulé střídání napětí a uvolnění a 

protažení svalu 

- výdrže v protažení jsou cca 5 s Gedná se o přípravu svalu k pohybu - stimulací 

proprioreceptorů) 

- uvolnit ramenní klouby a svaly kolem ramenního kloubu - švihovými pohyby; uvolnit 

páteř od flexe a rotace; uvolnit kyčelní klouby do flexe, extenze, abdukce a rotace 

Zásady uvolnění a protažení po zátěži jsou následující (Alter, 1998): 

- zaměřit se na svalové skupiny, které byly nejvíce zapojovány do pohybu 

-časový interval 30 min. 

- počet opakování na svalovou skupinu 2-3x 

- použít statickou formu strečinku (delší výdrže s důrazem na dýchání) 

- výdrže v protažení jsou cca 1 O s 

- vhodné použít metodu postizometrické relaxace 

2. 9. 1. 1 Dynamický strečink 

Při tomto protahování se využívá pohybové energie částí těla. Cvičení začíná rychlým, 

krátkým svalovým stahem, který je v krajní poloze zastaven. V dosažené poloze lze krátce 

setrvat. Protažení se má postupně zvětšovat. Vzhledem k tomu, že protažení je při švihu 

časově velmi krátké, musejí se cvičení mnohonásobně opakovat (15-30 krát). Účinky se 

obtížněji lokalizují. Rychlý švihový pohyb však může vyvolat napínací reflex, který 

působnost cvičení omezuje. Platí to zvláště v případě trhavých pohybů, provedení by mělo 

být pokud možno měkké. 

Variantou jsou hmity v krajní poloze. I ty mohou vyvolat napínací reflex a efekt 

cvičení snížit. 

Alternativou aktivních cvičení mohou být cvičení pasivní, při nichž je třeba vnější síly 

-ve fotbale je to nejčastěji spoluhráč, ale také můžeme využít gravitace nebo síly jiných 
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svalů než antagonistů protahovaných svalů. Měla by být použivána s mírou a opatrně, aby 

nedošlo k poškození svalu (Dovalil, 2002). 

2. 9. 1. 2 Statický strečink 

Podle Dovalila (2002) patří statický strečink mezi metody pomalého uvědomělého 

protahování svalu. Cvičení je pomalé, vede k lehkému tahu a pocitu tepla ve svalové tkáni. 

Nesmí být pocit nepříjemné bolesti a násilnosti. V této poloze je výdrž asi 10-20 sekund. 

Pro větší rozsah pohybu se cvik po 2-3 sekundách opakuje. Krajní polohy cvičenec dosahuje 

vždy s výdechem. Dýchání je nedílnou součástí statického strečinku. 

2. 9. 2 Základní pravidla pro uvolnění a protažení svalů 

Při protažení svalů se má dosáhnout krajní polohy v příslušných kloubech, jen tehdy 

protažení stimuluje zvyšování pohyblivosti. 

Způsoby svalového protahování (strečinku) mohou být různé: dynamické nebo 

statické a aktivní nebo pasivní (Dovalil, 2002) 

2. 9. 3 Podstata strečinku (Frank, 2006): 

- Pravidelný strečink uvolňuje tělo i ducha, 

- strečink snižuje napětí ve svalech (protažený sval je možné více zatížit), 

- strečink zlepšuje koordinaci svalů a ulehčuje provedení pohybů, 

- strečink zamezuje svalovým zraněním, jako je natažení, netržení atd., 

- strečink podporuje kardiovaskulární systém (psychofyzické prohřátí), 

- strečink podporuje rychlejší regeneraci po sportovním výkonu. 

Podle Franka (1994) jsou cvičení rozdělena na čtyři funkční okruhy {viz. obrázek 3): 

1. Krční páteř s hlavou a hrudní páteř až k pátému hrudnímu obratli. 

2. Hrudní páteř od pátého obratle až ke dvanáctému hrudnímu obratli, bedra, pánev, 

oblast kyčle. 

3. Spodní část páteře, kyčelní kloub, SI-spojení, kompletní dolní končetiny. 
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4. Ramenní kloub s lopatkou, klíční kost, kompletní horní končetiny. 
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Obr. 3 Čtyři funkční okruhy (podle Franka, 1994) 

1. zdvihač hlavy (m. stemocleidomastoideus) 

2. trapézový sval (m. trapezius) 

3. zdvihač lopatky (m. levator scapulae) 

4. nejdelší uklaněč hlavy (m. longissimus 

capitis) 

5. hluboké svalstvo krční oblasti páteře 

6. přímý sval břišní (m. rectus abdominis) 

· ~" 7. šikmý sval břišní (m. obliquus abdominis) 

.. ...... . 

/.J . 

ll. hluboké zádové svalstvo v oblasti páteře 

8. příčný sval břišní (m. transversus 

abdominis) 

9. dlouhé svalstvo zad (m. longissimus dorsi) 

10. vzpřimovače trupu (m. erector truncí) 

12. přední sval pilovitý (m. serratus antrerior) 

13. společný vzpřimovač trupu 

(m. sacrospinalis) 

14. bedrokyčlostehenní sval (m. iliopsoas) 

15. velký sval hýžďový (m. glutaeus maximus) 

16. napínač stehenní povázky (m. tensor fasciae latae) 

17. sval krejčovský (m. sartorius) 

18. přitahovače dolní končetiny (adduktory) 

19. odtahovače dolní končetiny (abduktory) 

20. čtyr"hlavý sval stehenní (m. quadriceps femoris) 

21. ohýbače kolenního kloubu (m. ischiocrurales) 

22. dlouhý natahovač prstů (m. extensor digitorum longus) 

23. dlouhý ohýbač prstů (m. flexor digitorum longus) 

24. svalstvo horní části hlezenního kloubu ( dorsální a plantámí flexory) 

25. svalstvo spodní části hlezenního kloubu (pronatory a supinatory) 

26. povrchové ohýbače prstů (m. flexor digitorum superficialis) 

27. hluboký ohýbač prstů (m. flexor digitorum profundus) 

28. společné natahovače prstů (m. extensor digitorum communis) 
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29. svalstvo palce (extensory, flexory, adduktory, abduktory) 

30. ohýbače a natahovače zápěstí (m. flexor resp. extensor carpi radialis a ulnaris) 

31. sval vřetenní (m. brachioradialis) 

32. sval dvojhlavý pažní (m. biceps brachii) 

33. sval trojhlavý pažní (m. triceps brachii) 

34. sval hluboký pažní (m. brachialis) 

35. ohýbače a natahovače (pronující a supinující svaly) 

36. prsní svaly (velký prsní sval- m. pectoralis major, malý prsní sval - m. pectoralis minor) 

37. sval deltový (m. deltoideus) 

38. široký sval zádový (m. latissimus dorsi) 

39. sval oblý velký (m. teres major) a sval oblý malý (m. teres minor) 

40. sval nadhřebenový a podhřebenový (m. supraspinatus et infraspinatus) 

2. 9. 4 Zásady protahovacích a uvolňovacích cviků (Kabelíková, Vávrová, 1997) 

Mají-li být cviky k uvolňování a protahování účinné, musí umožňovat dokonalou 

relaxaci procvičovaných svalů a co možné přesné zacílení cvičebního účinku na struktury, 

na které je cvik zaměřen. 

K relaxaci protahování svalů přispívá dodržování několika zásad. 

Cvičenec má být ve stabilní a pohodlné poloze. Tato poloha nesmí být náročná jak po 

stránce fyzické, tak po stránce psychické. Čím větší je svalová aktivita nutná k udržení 

polohy, tím je i větší nebezpečí, že bude podráždění ze svalů udržujících polohu vyzařovat i 

do svalů protahovaných. A čím více pozornosti musí cvičenec věnovat udržení nestabilní 

polohy, tím méně se může soustředit na přesné zacílení cvičebního účinku a na vědomé 

uvolnění protahovaných svalů. 

Všechny protahovací pohyby mají být prováděny pomalu, s vyloučením rychlých 

přechodů z většího zkrácení do protažení. Rychlým protažením svalu se snadno 

vyprovokuje napínací reflex, který zvyšuje svalové napětí. K protahování jsou vhodné 

cviky, které mají charakter výdrží. Výhodou toho je, že se cvičenec může snadněji 

soustředit na volní relaxaci a navíc protahované struktury mají dost času, aby se protažení 

přizpůsobily a mohly se na protažení snáze adaptovat. 

Cvičenec musí přesně dodržet výchozí polohu a zachovat směr pohybu. 

28 



Pro protahování jsou nevhodné cviky, ve kterých jsou protahované svaly zatěžovány 

tím, že musí udržovat polohu těla proti působení gravitace, zvlášť musí-li přitom přemáhat 

velký odpor. 

Cvik má být prováděn tak, aby velikost protažení byla stále pod volní kontrolou 

cvičence a protahování bylo možno kdykoliv zastavit. Tím se sníží nebezpečí poškození 

protahovaného svalu v důsledku jeho nadměrného protažení. Proto jsou k protahování 

zkrácených svalů nevhodné švihové pohyby, u kterých se pohyb uskutečňuje do velké míry 

setrvačností. 

Neprotahovat přes bolest, pouze do pocitu vysokého, ale stále snesitelného napětí. 

Cvičenec musí pravidelně a klidně dýchat. Až na některé výjimky je protažení spojeno vždy 

s výdechem. Protahování musí být prováděno vždy po předchozím všestranném a 

důkladném zahřátí organismu. 

Uvolnění, relaxace co největší snížení napětí protahovaných svalů je nezbytnou 

součástí každého protahovacího cvičení. U většiny cviků klademe navíc důraz také na 

protažení, tedy zvětšení délky procvičovaných svalů. U některých cviků je však účelné 

spokojit se pouze s jejich uvolněním s tím, že velikost jejich protažení bude jen důsledkem 

jejich relaxace. Proto některé cviky provádíme pouze jako uvolňování a některé jako 

protahování. Rozlišení mezi nimi je však velmi neurčité. Rozhodnout se, zda je třeba více 

uvolňovat nebo více protahovat, musíme vždy podle dané situace. 

2. 9. 5 Proprioreceptivní reflexy 

Nejvýznamnějšími proprioreceptory jsou svalová vřeténka a šlachová tělíska. 

Svalová vřeténka jsou uložena v podélné ose svalu mezi vlastními svalovými vlákny, a 

tudíž reagují na pasivní protažení svalu. Čím více je sval protažen, tím je ve svalových 

vřeténkách větší podráždění. Svalová vřeténka informují centrální nervový systém jak o 

rychlých (fázických) změnách délky při pohybu, tak i o změnách dlouhodobých (tonických) 

při udržování určité polohy. Při zkrácení svalu naopak dráždivost svalových vřetének klesá .. 

To platí i pro svalový stah (kontrakci), kdy se však současně zvyšuje dráždivost vřetének 

{Trojan et al, 1996). 
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2. 9. 6 Gama-systém 

Protažení centrální části svalových vřetének, kde jsou umístěna senzitivní nervová 

zakončení, může být způsobeno nejen natažením celého svalu, ale i kontrakcí intrafuzálních 

vláken, inervovaných gama-vlákny. Úroveň dráždivosti svalových vřetének je tedy řízena 

napětím intrafuzálních svalových vláken inervovaných vlákny typu A gama z tzv. gama

motoneuronů předních rohů míšních. Tato regulace je závislá na stuprů natažení svalu a má 

charakter autoregulačního zpětnovazebného systému, který řídí dráždivost receptoru 

v závislosti na intenzitě a kvalitě podnětu. Nazývá se gama-systém. 

Dráždivost svalových vřetének se tak stále přizpůsobuje velmi proměnlivým změnám 

délky svalu. Svalová vřeténka vykonávají v podstatě funkci komparátoru, který stále 

porovnává vlastní délku s délkou okolních svalových vláken. Když se sval zkracuje, klesá 

dráždivost svalových vřetének. Gama-systém přitom zajišťuje současné, přiměřené zkrácení 

intrafuzálních svalových vláken a tím i zachování dráždivosti svalových vřetének při nové 

výchozí délce svalu. 

Kontrakce svalu může být vyvolána buď přímým podnětem z alfa-motoneuronů, nebo 

nepřímo-reflexně, prostřednictvím podnětů z gama-motoneuronů. Účelem této dvojí 

regulace svalové kontrakce je především zajištění přiměřeného svalového napětí a jeho 

řízení při různém zatížení svalu. Gama-systém se proto významně uplatňuje při posturálních 

reflexech, při udržování a řízení tonusu antigravitačních svalů {Trojan et al, 1996). 

2. 9. 7 Golgiho tělíska 

Golgiho tělíska jsou umístěna na přechodu svalu a šlachy a jsou drážděna stejně jako 

svalová vřeténka, ale mají vyšší práh dráždivosti. Na základě silného napnutí svalu vyvolají 

tzv. inverzní napínací reflex, který tlumí (alfa motoneurony) vlastní sval (snižuje kontrakci a 

zabraňuje neadekvátnímu napnutí šlachy) a současně aktivuje antagorůsty daného svalu. 

Tento automatický mechanismus chrání sval před extrémní kontrakcí, kterou by mohl být 

poškozen (Bursová, 2005). 
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2. 9. 8 Napínací reflex 

Prudké, rychlé protažení svalu (např. při švihových pohybech) je podnětem 

k podráždění svalových vřetének, které okamžitě a automaticky zajistí kontrakci 

natahovaného svalu. Síla kontrakce je přímo úměrná rychlosti a intenzitě protažení. 

Uvedená obranná reakce svalu (ochrana kloubu před nefyziologickou polohou a před 

natržením svalu) se označuje jako napínací reflex. Je zřejmé, že při protahování svalu 

budeme tento reflex "obcházet", což znamená: protahujeme-li sval pomalu (a nejlépe 

vědomě), pak napínací reflex vůbec nevznikne a protažení je účinnější bez ohrožení 

elasticity svalu (Bursová et al, 2003). 
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3CÍLEPRÁCE 

1. Otestovat hráče kopané v žákovské kategorii (14 let) na svalové dysbalance 

(konkrétně míra svalových zkrácení) 

2. Zjistit, do jaké míry se dají svalová zkrácení odstranit pomocí vybraných 

protahovacích cviků. 

4 ÚKOLY PRÁCE 

1. Zhodnotit výskyt svalových dysbalancí (konkrétně míry svalových zkrácení) 

u vybrané skupiny fotbalistů. 

2. Posoudit, v jaké míře lze odstranit či zmírnit svalová zkrácení aplikací sestaveného 

souboru strečinkových cvičení. 

S HYPOTÉZY 

1. U vybrané skupiny fotbalistů (14 let) se vyskytnou svalové dysbalance (konkrétně 

svalová zkrácení). 

2. Svalová zkrácení se budou převážně vyskytovat na dolních končetinách. 

3. Kompenzace pomocí protahovacích cviků bude mít pozitivní vliv. 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

6. 1 Charakteristika testované skupiny 

Testování míry svalových zkrácení proběhlo u všech hráčů kopané Dukly Praha, 

kteří jsou ve věku 14 let. Celkový počet hráčů v týmu je 27, z čehož jsou 4 brankáři, 9 hráčů 

do obrany, 8 záložníků a 6 útočníků. Družstvo je rozděleno na dva týmy ("A" tým hraje 

divizi žáků a "B" tým hraje Pražský přebor žáků). Žáci Dukly trénují třikrát a někdy i 

čtyřikrát týdně a každý víkend hrají mistrovské utkání. 

Přístup k tréninku mají hráči velmi pozitivní, jsou snaživí, a i když nemají trénink, 

domluví se mezi sebou a jdou trénovat sami. Na každém tréninku, pokud mohou přijít, jsou 

vždy všichni hráči. Podle trenéra je průměrná docházka na trénink 90% z celkového počtu. 

Do každé tréninkové jednotky trenér zařazuje protahovací cvičení a to 15 minut před 

tréninkem a zhruba 1 O minut po tréninku. V přípravném období chodí žáci jednou týdně do 

bazénu, v soutěžním období je tomu tak jednou za měsíc. Samotní hráči se věnují i jiným 

sportovním aktivitám. Většina hraje ještě florbal. V zimě trenér do tréninkového procesu 

pravidelně zařazuje běžky. 

Někteří hráči mají zdravotní problémy, ale jde zejména o problémy růstového 

charakteru. Žádný z hráčů zatím neměl zranění, které by bylo vážné. 

Tabulka 1 určuje bližší informace o testované skupině. 

Tabulka 1, informace o testované skupině 

Celkový počet vyšetřených 14 

Průměrný věk [roky] 14 

Průměrná výška [cm] 168 

Průměrná váha [kg] 56 

Jak dlouho hrají fotbal [roky] 7 
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6. 2 Charakteristika měření 

Testování se provádělo na FTVS UK a zúčastnilo se ho celkem 14 hráčů. 

Testy byly provedeny dvakrát, přičemž první proběhl ve dnech 21. - 23 . 5. 2007. 

Po tomto měření jsme názorně předvedli hráčům soubor kompenzačních protahovacích 

cvičení a instruovali je k jejich provádění. Všichni hráči pak dostali soubor protahovacích 

cvičení (viz příloha 2) a na jejich základě se individuálně protahovali doma v době po 

skončení sezóny 2006/2007. Druhé testování proběhlo 25. 7. 2007. 

6. 3 Použité metody 

Pro testování svalových dysbalancí (zkrácených svalů) jsme použili metodiku podle 

Jandy (1996). 

Pro zaznamenávání zjištěných výsledků jsme použili formu testu. 

Při vyšetření zkrácených svalů musí být zachován standardizovaný postup. 

Stanovení stupně zkrácení je u většiny svalů obtížné, ale pokud je možné přesné změření 

dosaženého úhlu mezi dvěma segmenty těla, je vyšetření zkrácení svalových skupin velmi 

přesné (Janda, 1996). 

6. 4 Testování stupně sYalového zkrácení dle Jandy (1996) 

Při testování svalových zkrácení jsme vycházeli z doporučených a standardizovaných 

postupů Funkčního svalového testu dle Jandy (1996). 

Pozornost při testování byla zaměřena na svalové skupiny, které jsou u hráčů fotbalu 

nejvíce zatěžovány a mají tendenci k přetížení a ke zkrácení. Kromě svalstva dolních 

končetin jsme do vyšetření zahrnuli také vybrané svaly trupu a krku, které jsou ve spojitosti 

s udržováním postury při fotbale do pohybu také zapojovány. 

Jelikož se jedná o specifické vyšetření, které je běžně používáno ve fyzioterapii, byly 

vybrané testy svalových zkrácení provedeny a vyhodnoceny fyzioterapeuty. 

Zjištěné hodnoty byly zaznamenány do protokolu (viz. příloha 1 ). 
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Vybrané testované svalové skupiny a svaly: 

a) trapézový sval (horní část)- m. trapezíus 

b) vzpřimovač trupu - m. erector trunci 

c) velký a malý prsní sval- mm. pectorales major et minor 

d) ohýbače kyčelního kloubu (bedrokyčlostehenní sval - m. iliopsoas; přímý sval 

stehenní - m. rectus femoris; napínač povázky stehenní - m. tensor fasciae latae; krátké 

přitahovače stehna) 

e) přitahovače kyčelního kloubu - mm. adductores femoris 

t) ohýbače kolenního kloubu (dvojhlavý sval stehenní, poloblanitý a pološlašitý sval) -

mm. flexores femoris (m. biceps femoris, m. semimembranosus, m. semitendinosus) 

g) trojhlavý sval lýtkový - m. triceps surae 

Ke zhodnocení míry svalových zkrácení byla použita čtyr'bodová stupnice, stupně O, 0-1, 

1-2, 2. 

Charakteristika jednotlivých stupňů: O = žádné zkrácení, 

O - 1 = mírné zkrácení, 

1 - 2 = mírné, ale hraniční zkrácení, 

2 = velké zkrácení. 

Definici jednotlivých stupňů zkrácení u jednotlivých svalů nebo svalových skupin uvádíme 

níže, při popisu jednotlivých testových poloh. 

6. 5 Popis testů svalových zkrácení 

Pro představu uvádíme stručný popis vybraných testů svalových zkrácení. Úplný popis 

testů je uveden v publikaci Jandy (1996). Pro jemnější rozlišení jednotlivých stupňů 

svalového zkrácení jsme do hodnocení zařadili rozmezí stupňů 0-1, 1-2, s tím, že stupeň 2 

označuje vždy alarmující a nadměrné zkrácení. 
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M. trapezius - horní část 

Výchozí poloha: leh na zádech, horní končetiny podél těla, dolní končetiny nataženy, hlava 

na podložce ve středním postavení. 

Testovací pohyb: pasivní úklon hlavy na nevyšetřovanou stranu. 

Hodnocení: O nejde o zkrácení - stlačení ramene lze provést lehce; 0-1 mírné zkrácení -

stlačení ramene je možné provést, ale s malým odporem; 1-2 mírné, hraniční zkrácení -

stlačení ramene nelze provést a je mírně omezen úklon hlavy; 2 velké zkrácení - stlačení 

ramene a úklon hlavy je výrazně omezeno. 

M. erector trunci 

Výchozí poloha: vzpřímený sed, horní končetiny volně podle těla, dolní končetiny 

flektovány v 90° v kloubech kolenních a kyčelních, stehna na vyšetřovacím stole. 

Testovací pohyb: maximální předklon, při kterém se páteř musí rozvíjet plynulým 

obloukem. Během celého pohybu nesmí pánev změnit své výchozí postavení. 

Hodnocení: měříme kolmou vzdálenost čelo - stehna. 

O nejde o zkrácení - čelo se dotkne stehen; 0-1 mírné zkrácení - vzdálenost čelo - stehna je 

menší než 10 cm; 1-2 mírné, hraniční zkrácení - měřená vzdálenost je 10-15 cm; 2 velké 

zkrácení - měřená vzdálenost je větší než 15 cm. 

M. pectoralis major - vzestupná, střední a sestupná část 

Výchozí poloha: leh na zádech při okraji vyšetřovacího stolu, dolní končetiny jsou 

pokrčeny, chodidla na vyšetřovacím stole, horní končetiny podle těla, hlava ve středním 

postavení. 

Testovací pohyby: vzestupná část - pasivní elevace natažené horní končetiny (vzpažení 

zevnitř); střední část - abdukce v ramenním kloubu a zevní rotace s 90° flexí v lokti; 

sestupná část a m. pectoralis minor - nataženou horní končetinu se zevní rotací v ramenním 

kloubu necháme volně klesnout mimo stůl. 

Hodnocení: O nejde o zkrácení - paže klesne do horizontály, při tlaku na distální část pažní 

kosti směrem dolů se rozsah pohybu ještě zvětší; 0-1 mírné zkrácení - paže klesne do 

horizontály, ale při tlaku na pažní kost směrem dolů udává jedinec nepříjemný pocit při tahu 

ve svalu; 1-2 mírné, hraniční zkrácení - paže neklesne do horizontály, ale při tlaku na pažní 

kost směrem dolů je možné horizontály dosáhnout; 2 velké zkrácení - paže zůstává v poloze 

nad horizontálou, tlakem na pažní kost nelze paži stlačit do horizontály. 
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Ohýbače kyčelního kloubu 

M. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae a krátké adduktory stehna 

Výchozí poloha: vleže na zádech s pánví na stole s vyloučením sešikmení pánve. 

Netestovaná dolní končetina je pevně přitažena k břichu tak, aby byla zcela vyrovnaná 

bederní lordóza. Vyšetřovaná dolní končetina visí volně ze stolu. 

Hodnocení: podle postavení stehna, bérce a podle deviace čéšky. Dále podle možnosti 

stlačení stehna do hyperextenze, bérce do flexe a stehna do hyperaddukce. 

O nejde o zkrácení - stehno v horizontále, bez stranových deviací, bérec visí kolmo k zemi, 

čéška je nepatmě posunuta laterálně, při tlaku na distální třetinu stehna je možné stlačit 

stehno pod horizontálu, při tlaku na dolní třetinu bérce směrem do flexe je možné flexi v 

kolenním kloubu lehce zvětšit; 

0-1 mírné zkrácení - viz O, ale při tlaku na stehno a na bérec udává jedinec nepříjemný 

pocit při tahu ve svalech; 

1-2 mírné, hraniční zkrácení - v kyčelním kloubu je lehké flekční postavení (zkráceným. 

iliopsoas), bérec trčí šikmo vpřed (zkráceným. rectus femoris), stehno je v lehké abdukci a 

prohlubeň na laterámí straně stehna je zvýrazněna (zkráceným. tensor fasciae latae); při 

tlaku na distální třetinu stehna do hyperextenze je možné stlačit stehno do horizontály, při 

tlaku na dolní třetinu bérce směrem do flexe je možné dosáhnout kolmého postavení bérce, 

atd. 

2 velké zkrácení - v kyčelním kloubu je výrazné flekční postavení, při tlaku na distální 

plochu stehna směrem do hyperextenze není možné dosáhnout horizontály (zkrácený m. 

iliopsoas); bérec trčí šikmo vpřed, čéška je vytažena vzhůru, při tlaku na dolní třetinu bérce 

dochází ke kompenzační flexi v kyčelním kloubu (zkrácen m. rectus femoris); stehno je v 

abdukčním postavení, na laterální ploše stehna je zvýrazněná prohlubeň a není možné 

provést addukci (zkráceným. tensor fasciae latae). 

Mm. adductores femoris 

Výchozí poloha: vleže na zádech při okraji stolu vyšetřované končetiny, nevyšetřovaná 

dolní končetina v extenzi v kloubu kolenním a v 15 - 25° abdukci v kloubu kyčelním. 

Testovací pohyb: pasivní abdukce v kyčelním kloubu s dopomocí testujícího 

v maximálním možném rozsahu. 

Hodnocení: O nejde o zkrácení -rozsah abdukce v kyčelním kloubu je 40° a více, 0-1 

mírné zkrácení- rozsah abdukce v kyčelním kloubu je 30 - 40°; 1-2 + 2 hraniční a velké 

zkrácení - rozsah abdukce v kyčelním kloubu je menší než 30°. 
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Ohýbače kolenního kloubu 

M. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus 

Výchozí poloha: vleže na zádech, horní končetiny podél těla. Netestovaná dolní končetina 

je flektována v kyčelním i kolenním kloubu, chodidlo na podložce. Testovaná dolní 

končetina spočívá na podložce v nulovém postavení. 

Testovací pohyb: pasivní flexe dolní končetiny v kyčelním kloubu s nataženým kolenním 

kloubem s dopomocí testujícího. 

Hodnocení: hodnotíme rozsah flexe v kloubu kyčelním. Vyšetření ukončujeme v okamžiku, 

kdy začneme cítit tendenci k flexi v kolenním kloubu testované dolní končetiny, nebo pohyb 

pánve anebo, když dojde k bolesti svalstva na zadní straně stehna vyšetřované dolní 

končetiny. 

O nejde o zkrácení - flexe v kyčelním kloubu je možná do 90°; 0-1 mírné zkrácení- flexe 

v kyčelním kloubu je možná do 80-90°, ale s pocitem svalového tahu na zadní straně stehna; 

1-2 mírné, hraniční zkrácení - flexe v kyčelním kloubu v rozmezí 60-80°; 2 velké zkrácení -

flexe v kyčelním kloubu je menší než 60°. 

M. triceps surae - jeho protažení jsme testovali modifikovaně s využitím testu dřep 

na celých chodidlech. 

Hodnocení: O nejde o zkrácení - dřep v plném rozsahu provedení na celých chodidlech; 0-1 

mírné zkrácení - dřep v plném rozsahu provedení s odlepením pat od země; 1-2 mírné, 

hraniční zkrácení - dřep pouze do 90° flexe v kolenních kloubech s odlepením pat od země; 

2 velké zkrácení - dřep nelze provést. 

Test flexibility (Měkota a Kovář, 1996) 

Pomůcky: speciální testovací bedna s měřidlem v cm. 

Výchozí poloha: sed na zemi s nataženými dolními končetinami; plosky nohou se opírají 

celou plochou o testovací bednu, která je opřena o stěnu. 

Testovací pohyb: plynulý předklon s předpažením a posun měřidla konečky prstů tak 

daleko, dokud testovaný jedinec nepokrčí kolena nebo nezačne pociťovat nepříjemný tah na 

zadní straně stehen. 

Hodnocení: do protokolu zaznamenáme dosaženou hodnotu předklonu v cm. 
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7VÝSLEDKY 

Naměřené výsledky byly vyhodnoceny pomocí četností, tzn. počet osob v zastoupení 

k jednotlivým stupňům z celku. 

V tabulce 2 jsou uvedeny výsledky obou vyšetření. V prvním sloupci jsou uvedeny 

vyšetřované svalové skupiny. Druhý sloupec udává stranu u párových svalových skupin. Ve 

třetím řádku je stupeň zkrácení. V bílých sloupcích pod stupnicí zkrácení je uveden počet 

jedinců prvního vyšetření s uvedenou mírou svalového zkrácení a ve tmavých je totéž 

zaznamenáno ze druhého vyšetření. 

Tabulka 2, testované svalové skupiny s tendencí ke zkrácení 

Svalové skupiny 

Ex tenzory páteře 

m.trapezius-homí č. 

m.pectroralis-hornf č. 

-střední č. 

-spodní č. 

m. iliopsoas 

m. rectus femoris 

m. tensor fasciae lateae 

Flexory kolen 

Adduktory stehen 

m. triceps surrae 

Legenda: 

O - žádné zkrácení, 

0-1 - mírné zkrácení, 

o 
13 

7 

7 

8 

13 

3 

o 
7 

4 

14 

13 

1-2 - mírné zkrácení hraniční, 

2 - velké zkrácení. 

14 

Jl 

ll 

12 

14 

7 

4 

w 
5 

14 

14 

Zkrácené svaly 

Pravá strana 

0-1 1-2 2 

1 o o o o 
2 .., 

~ 4 1 1 

o .., 4 1 3 .... 

o 1 5 1 1 

o o 1 o o 
o 3 ll 3 o 
o 7 ll J 3 

1 3 6 1 o 
1 5 4 1 5 

o () o o o 
o (I 1 o o 
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Jak je z výsledků patrné, největší svalová zkrácení byla zaznamenána u 

bedrokyčlostehenního svalu, u přímého svalu stehenního a u tlexorů kolene. Naopak 

nejmenší svalová zkrácení při prvním vyšetření byla zaznamenána u extenzorů páteře, u 

spodní části prsního svalu, dále pak u adduktorů stehna a u trojhlavého svalu lýtkového. 

Tento nález nám potvrdil, že se jedná převážně o svaly dolních končetin, které jsou u 

fotbalistů ve velké míře zatěžovány. 

Dále je z výsledků patrné, že při prvním vyšetření se objevila svalová zkrácení ve 

větší míře než u druhého vyšetření. Vyšetřované osoby dostaly soubor protahovacích cviků, 

podle kterých se protahovaly individuálně. Z celkového pojetí je zřejmé, že k tomu hráči 

přistoupili zodpovědně a při druhém vyšetření byly výsledky u většiny o poznání lepší. 

Svalová zkrácení jsou patrnější na dolní polovině těla, zejména pak na dolních 

končetinách. Naopak na horní polovině těla nejsou svalová zkrácení tak výrazná. 

Svalová zkrácení jsou nejvíce patrná u bedrokyčlostehenního svalu (m. iliopsoas), u 

přímého svalu stehenního (m. rectus femoris), u napínače stehenní povázky (m. tensor 

fasciae latae) a u flexorů kolene. Je to z důvodu většího zatěžování svalů dolních končetin 

oproti zatěžování horních končetin. Jen u adduktorů stehen a u trojhlavého lýtkového svalu 

(m. triceps surrae) se určitá míra svalového zkrácení, kromě jedné testované osoby, 

neprojevila vůbec. Při druhém vyšetření již nebyla svalová zkrácení u zmíněných svalových 

skupin žádná. 

Tyto výsledky jsou pro větší přehlednost také znázorněny v příloze 3 a grafech č. 1-4. 

Celkové výsledky potvrdily, že první vyšetření odhalilo svalová zkrácení ve větší míře 

než při druhém vyšetření. I když se hráči v této věkové kategorii protahovali individuálně, 

byl při druhém vyšetření pozitivní výsledek. Ne však všichni hráči přistoupili k protahování 

zodpovědně a proto u nich nebylo druhé vyšetření lepší než první. Pro srovnání 

s komplexními výsledky uvádíme v tabulkách několik náhodně vybraných jedinců a jejich 

individuální výsledky v testech míry svalových zkrácení v tabulkách č. 3-7. 
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U hráče, kterého charakterizuje tabulka 3, se vyskytla svalová zkrácení zejména na 

dolních končetinách. Druhé vyšetření ukázalo, že se hráč samostatně protahoval a kromě 

bedrokyčlostehenního svalu se svalová zkrácení již nevyskytovala v takové míře, jak tomu 

bylo při první vyšetření. Výsledek testu flexibility u tohoto hráče byl při první měření mírně 

lepší než tomu tak byl při vyšetření druhém. Rozdíl byl mezi prvním a druhém vyšetření byl 

2 centimetry. 

Podle trenéra žáků Dukly Praha je tento hráč nepostradatelný pro tým. Hraje ve 

středu zálohy. Hráč neprodělal žádné vážné zranění, spíše má růstové problémy. Je velice 

poctivý, což je patrné i z výsledků. Přístup k tréninkům má hráč pozitivní. Docházku na 

trénink má také velice dobrou. 

Tabulka 3, individuální výsledky hráče D. J. 

zkrácené svaly 

sval pravá strana levá strana 

1. vyšetření 2. vyšetření 1. vyšetření 2. vyšetření 

m. trapezius 

ex tenzory trupu 

m. pectorales major 
vzest., stř., sest. 
m. iliopsoas 

m. rectus femoris 

m. tensor fasciae 

lateae 

adduktory stehen 

flexory kolen 

m. triceps surrae 

Flexibílita-

sed +předklon [cm] 

Legenda: 

O - žádné zkrácení, 

0-1 - mírné zkrácení, 

1-2 - mírné zkrácení hraniční, 

2 - Yelké zkráceni. 

1-2 o o o 
1. vyšetření - 0-1 2. vyšetření - O 

o, o, o o, o, o 1-2, O, O 0,0,0 

1-2 1-2 1-2 1-2 

1-2 0-1 1-2 0-1 

o o o o 

o o o o 
1-2 o 1-2 o 
o o o o 

1. vyšetření 2. vyšetření 

29 27 
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U hráče, kterého charakterizuje tabulka 4, se příliš svalová zkrácení nevyskytovala. 

Pouze u přímého stehenního svalu a u trojhlavého lýtkového svalu se svalová zkrácení 

vyskytla, ale při druhém vyšetření již tomu tak nebylo. Test flexibility u tohoto hráče byl při 

prvním měření výrazně horší, než tomu bylo u druhého vyšetření. Rozdíl mezi prvním a 

druhém vyšetření byl 9 centimetrů. 

Tento hráč hraje zálohu. Tento hráč neměl nikdy problém se zraněním. Zatím nemá 

ani problémy růstového charakteru, jak tomu bývá v tomto období. Jeho přístup k tréninkům 

je velmi dobrý, docházku má také velmi dobrou. Podle trenéra udělal největší výkonnostní 

pokrok za poslední dva roky 

Tabulka 4, individuální výsledky hráče I. Š. 

zkrácené svaly 

sval pravá strana levá strana 

1. vyšetření 2. vyšetření 1. vyšetření 2. vyšetření 

m. trapezius 

extenzory trupu 

m.pectoralis major 

vzest., stř., sest. 

m. iliopsoas 

m. rectus femoris 

m. tensor fasciae 

lateae 

adduktory stehen 

flexory kolen 

triceps surrae 

Flexibilita-

sed +předklon [cm] 

Legenda: 

O -žádné zkrácení, 

0-1 - mírné zkrácení, 

1-2- mírné zkrácení hraniční, 

2 - velké zkrácení. 

o o o o 
1. vyšetření - O 2. vyšetření- O 

o, o, o 0,0,0 0,0,0 0,0,0 

o o o o 
1-2 o 1-2 o 
o o o o 

o o o o 
o o o o 

1-2 o 1-2 o 
I. vyšetfenf 2. vyšetření 

18 27 
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U hráče, kterého charakterizuje tabulka 5, se při prvním vyšetření svalová zkrácení 

objevila nejvíce u přímého svalu stehenního a u flexorů kolene. Menši svalová zkrácení byla 

patrná u bedrokyčelního stehenního svalu, u napínače stehenní povázky a u prsních svalů. 

Druhé vyšetření ukázalo svalová zkrácení již v menším rozsahu. Test flexibility u tohoto 

hráče byl u obou vyšetření totožný. 

Tento hráč hraje na pozici defenzivního záložníka. Se zraněními neměl nikdy 

problémy. Není příliš poctivý při tréninku. Trenér na něj musí stále dohlížet. Ale docházku 

na tréninky má velmi dobrou a při hře se snaží s maximálním úsilím. 

Tabulka 5, individuální výsledky hráče P. M. 

zkrácené svaly 

sval pravá strana levá strana 

1. vyšetření 2. vyšetření 1. vyšetření 2. vyšetření 

m. trapezius 

extenzory trupu 

m.pectoralis major-

vzest.,stř.,sest. 

m. iliopsoas 

m. rectus femoris 

m. tensor fasciae 

lateae 

adduktory stehen 

flexory kolen 

m. triceps surrae 

Flexibilita-

sed+předklon [cm] 

Legenda: 

O -žádné zkrácení, 

0-1 - mírné zkrácení, 

1-2- mírné zkrácení hraniční, 

2 - velké zkrácení. 

o 

1-2 

1-2 

2 

1-2 

o 
2 

o 

o o o 
1. vyšetření - O 2. vyšetření - O 

o 1-2 o 

o 1-2 o 
o 2 o 

0-1 1-2 0-1 

o o o 
0-1 1-2 0-1 

o o o 
I. vyšetření 2. vyšetření 

18 18 
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U hráče, kterého charakterizuje tabulka 6, se svalová zkrácení vyskytla jen u 

přímého svalu stehenního a u napínače stehenní povázky. Ale druhé vyšetření bylo až na 

napínač stehenní povázky na levé straně bez svalových zkrácení. Test flexibility u tohoto 

hráče byl při druhém vyšetření mírně lepší výsledek než tomu tak byl při vyšetření prvním. 

Rozdíl byl mezi prvním a druhém vyšetření byl 2 centimetry. 

Tento hráč hraje na pozici útočníka a je nepostradatelný pro svůj tým, protože má 

dobrý výběr místa a dává góly. Přístup k tréninku má velmi dobrý a docházku na tréninky 

má tento hráč také velmi dobrou. Má ovšem zdravotní problémy s bolestmi kolen. 

Tabulka 6, individuální výsledky hráče J. R. 

zkrácené svaly 

sval pravá strana levá strana 

1. vyšetření 2. vyšetření 1. vyšetření 2. vyšetření 

m. trapezius 

extenzory trupu 

m.pectoralis major-

vzest.,stř., sest. 

m. iliopsoas 

m. rectus femoris 

m. tensor fasciae 

lateae 

adduktory stehen 

flexory kolen 

m. triceps surrae 

Flexibilita-

sed +předklon [cm] 

Legenda: 

O - žádné zkrácení, 

0-1 - mírné zkrácení, 

1-2 - mírné zkrácení hraniční, 

2 - velké zkrácení. 

o o o o 
1. vyšetření - O 2. vyšetření- O 

O, O, O 0,0,0 0-1, 1-2, o o, o, o 

o o o o 
1-2 o 1-2 o 
0-1 o 0-1 0-1 

o o o o 
o o o o 
o o o o 

l. vyšetření 2. vyšetření 

34 36 
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U hráče, kterého charakterizuje tabulka 7, první vyšetření ukázalo svalová zkrácení 

v největším rozsahu u flexorů kolen, dále pak u bedrokyčlostehenního svalu a u přímého 

svalu stehenního. Také se svalové zkrácení objevilo na levé straně prsních svalů. Druhé 

vyšetření již neukázalo výraznější svalová zkrácení. Jen u flexorů kolen bylo stále mírné 

zkrácení na obou končetinách. 

Tento hráč je brankář a minulé sezóně měl naštípnutou kost na pravé ruce ale nyní je 

v pořádku. Možná i proto jsme zaznamenali svalové zkrácení v oblasti prsních svalů. 

Přístup k tréninku má velmi dobrý a docházku má také velmi dobrou. Při tréninku je poctivý 

a to se pak odráží na jeho výkonnosti. 

Tabulka 7, individuální výsledky hráčeM. M. 

zkrácené svaly 

sval pravá strana 

1. vyšetření 2. vyšetření 

m. trapezius 

extenzory trupu 

m.pectoralis major-

vzest. ,stř. ,sest. 

m. iliopsoas 

m. rectus femoris 

m. tensor fasciae 

lateae 

adduktory stehen 

flexory kolen 

m. triceps surrae 

Flexibilita-

sed+předklon [cm] 

Legenda: 

O - žádné zkrácení, 

0-1 - mírné zkrácení, 

1-2- mírné zkrácení hraniční, 

2 - velké zkrácení. 

o o 
1. vyšetření - O 

0,0,0 0,0,0 

1-2 o 
1-2 o 
o o 

o o 
2 0-1 

o o 
l. vyšetřeni 

19 

45 

levá strana 

1. vyšetření 2. vyšetření 

o o 
2. vyšetření- O 

0-1 ' 1-2, o O, O, O 

1-2 o 
1-2 o 
o o 

o o 
2 0-1 

o o 
2. vyšetření 
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S DISKUZE 

Výsledky potvrdily předpoklady, že se svalová zkrácení vyskytovala převážně na 

dolních končetinách a kompenzační cvičení měla pozitivní vliv na svalová zkrácení. 

Porovnání prvního a druhého vyšetření bylo pozitivní, neboť při druhém vyšetření 

nebyly svalové dysbalance v takovém rozsahu, jak tomu bylo při prvním vyšetření. 

Komplexní pohled na míru svalových zkrácení u fotbalistů FK Dukly Praha ve věku 

14 let ukazuje nález, že míra svalových zkrácení dolní poloviny těla byla větší než u horní 

poloviny těla. 

Největší míra svalových zkrácení pak byla u flexorů kolen, u přímého svalu 

stehenního a u bedrokyčlostehenního svalu. U fotbalistů jsou kolena zatěžována nejvíce ze 

všech kloubů a z toho pak mohou vyplývat svalová zkrácení těch svalů, které se v oblasti 

kolenního kloubu upínají nebo začínají a nebo přes kolenní kloub přecházejí. Ta mohou 

v pozdějším věku vést i k vážnějším zdravotním problémům. Svalová zkrácení se vyskytla 

také u prsního svalu, převážně u horní části a také u střední části prsního svalu, ale také u 

trapézového svalu se objevila svalová zkrácení. 

Poruchy hybného systému mohou být způsobeny funkční nebo strukturální složkou. 

Svalové dysbalance (svalová zkrácení a oslabení) jsou funkční poruchy a na rozdíl od 

strukturálních poruch je můžeme pomocí kompenzačních cvičení odstranit. Proto je 

nezbytné a nutné klást důraz na uvolňovací, protahovací a kompenzační cvičení v jakékoliv 

věkové kategorii. 

Při druhém vyšetření byly výsledky o poznání lepší, nicméně se stále svalová zkrácení 

vyskytovala. Nejvíce tomu tak bylo opět u flexorů kolen, dále u přímého svalu stehenního a 

u bedrokyčlostehenního svalu. U horní poloviny těla nebyla již svalová zkrácení tak 

výrazná. 

Podobným tématem se ve své diplomové práci zabývala Hofmanová (2006), která se 

věnovala problematice svalových dysbalancí u starších žáků, když porovnávala svalová 

zkrácení u sportujících a nesportujících jedinců podle Jandy (1996). Sportující osoby byly 

hráči kopané staršího školního věku. Také Pánková (2004) se zabývala svalovým zkrácením 

u sportujících osob {hráčů florbalu) a testování provedla podle Jandy (1996). U hráčů 

florbalu jsou zatěžovány i svalové skupiny dolních končetin, jako je tomu u kopané. Jelikož 

my jsme provedli testy také podle Jandy (1996), můžeme výsledky porovnat. 
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Hofmanová (2006) u fotbalistů hrajících v kategorii starších žáků naměřila největší 

svalová zkrácení u svalových skupin na dolních končetinách. Nejvíce patrná svalová 

zkrácení byla u m. tensor fasciae lateae s u m. iliopsoas. Nejmenší svalová zkrácení 

naměřila u mm. pectorales a m. trapezius. 

Pánková (2004) u hráčů florbalu naměřila největší svalová zkrácení u m. rectus 

femoris, m. iliopsoas, mm. pectorales, m. trapezius, m. tensor fasciae lateae a u adduktorů 

stehna. N aopak nejmenší svalová zkrácení byla naměřena u m. triceps surrae. 

Po provedení příslušných testů na svalové zkrácení u fotbalistů ve věku 14 let jsme 

největší svalová zkrácení svalových skupin naměřili u flexorů kolen, u m. rectus femoris, u 

m. iliopsoas. Menší svalová zkrácení u svalových skupin jsme naměřili um. tensor fasciae 

lateae, u horní s stření části m. pectoralis major a um. trapezius. Nejméně výrazná nebo 

žádná svalová zkrácení svalových skupin jsme naměřili u spodní části m. pectoralis major, 

m. triceps surrae, u extenzorů páteře a u adduktorů stehen. 

Výsledky, které byly naměřeny Hofmanovou (2006) a námi, se příliš neliší. V obou 

vyšetřeních byla zaznamenána svalová zkrácení především u m. iliopsoas a u m. tensor 

fasciae lateae. N aopak nejmenší svalová zkrácení byla zaznamenána u mm. pectorales. 

Výsledky, které byly naměřeny Pánkovou (2004) a námi, se od sebe mírně liší. Podle 

mého názoru je to dáno odlišným pohybem v obou sportovních odvětví. Ve florbalu hráči 

zatěžují nejen svalové skupiny dolních končetin, ale i svalové skupiny na horních polovině 

těla. Především jsou to svalové skupiny horních končetin a trupu. Největší svalová zkrácení 

svalových skupin hráčů florbalu byla zaznamenána u m. rectus femoris, u m. iliopsoas, u 

mm. pectorales, m. trapezius, u m. tensor fasciae lateae a u adduktorů stehen. Nejmenší 

svalová zkrácení svalových skupin u hráčů florbalu byla zaznamenána um. triceps surrae. 

Do tréninkových jednotek trenéři svých týmů zařazují kompenzační cvičení 

v minimálním množství. Ani samotní trenéři si většinou nedokáží uvědomit potřebu 

kompenzačních cvičení. U mládeže je to většinou problematické z časových důvodů. 

Mládežnické týmy mají většinou vymezeno na trénink 90 minut. Tato doba je velice krátká 

na to, aby se hráči řádně rozcvičili, protáhli, trénovali a po skončení tréninkové jednotky 

ještě znova uvolnili protáhli a zatížené svalové skupiny. Na rozcvičení a protažení by měli 

mít hráči minimálně 20 minut a ten stejný časový úsek i na závěrečné uvolnění a protažení. 

Tím pádem by na tréninkovou jednotku zbývalo 50 minut, což je velmi krátká doba na učení 

se novým dovednostem. Podle mého názoru by měla tréninková jednotka trvat alespoň 

ll O minut, přičemž 20 minut by bylo vymezeno na rozcvičení a protažení, 60 minut na 
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učení se novým dovednostem a zbývajících 30 minut na závěrečné uvolnění a protažení. 

Tato tréninková jednotka by se měla být zařazena alespoň dvakrát v týdnu. 

V této diplomové práci jsme testovali svalové skupiny fotbalistů na svalová zkrácení. 

Do svalových dysbalancí patří i svalová oslabení. Problematika svalových oslabení bude 

předmětem dalšího pokračování tohoto výzkumu, který probíhá v rámci Výzkumného 

záměru MŠMT pod názvem Aktivní životní styl v biosociálním kontextu. 
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9ZÁVĚR 

Výsledky prvního vyšetření prokázaly svalové dysbalance u fotbalistů ve věku 14 

let. Druhé vyšetření prokázalo také svalové dysbalance u stejné skupiny, ale nebyly již 

v takové míře. Dále výsledky potvrdily předpoklady, že se svalové dysbalance vyskytovaly 

převážně na dolních končetinách a kompenzační cvičení měla pozitivní vliv na svalové 

dysbalance. 

Porovnání prvního a druhého vyšetření bylo pozitivní, neboť při druhém vyšetření 

nebyly svalové dysbalance v takovém rozsahu, jak tomu bylo při prvním vyšetření. 

Kopaná je hra, která se hraje především nohama a proto je větší důraz kladen na 

dolní končetiny, kdy jsou přetěžovány svalové skupiny dolních končetin. 

Jen málo trenérů však zařazuje do tréninkového procesu kompenzační cvičení. Ještě 

méně je tomu tak v mládežnických kategoriích, kdy si trenéři myslí, že kompenzační 

cvičení nejsou nutná. 

Na závěr lze konstatovat, že díky pravidelným kompenzačním cvičením lze svalové 

dysbalance odstranit, ať je svalové zkrácení v jakémkoliv rozsahu. A proto by měla být 

kompenzační a uvolňovací cvičeni zařazována pravidelně do tréninkového procesu. Pokud 

by tomu tak nebylo, mohlo by to vést k vážnějším zdravotním problémům. 

Pro hráče kopané je nejdůležitější uvolňování a protahováni především svalových 

skupin na dolních končetinách. To ale neznamená, že uvolňování a protahování svalových 

skupin na horní polovině těla neni důležité. 

Problematika svalových oslabení bude předmětem dalšího pokračování tohoto 

výzkumu, který probíhá v rámci Výzkumného záměru MŠMT pod názvem Aktivní životní 

styl v biosociálním kontextu. 
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ll PŘÍLOHY 

Příloha 1 - Zaznamenávací protokol 

Příloha 2 - Kompenzace svalových zkrácení - strečink 

Vybrané svalové skupiny (podle nejčastějšího nálezu mírných svalových zkrácení) 

Příloha 3 - Grafické znázornění dosažených výsledků 



Příloha 1, zaznamenávaci protokol 

zkrácené svaly 

sval pravá strana levá strana 

1. vyšetření 2. vyšetření 1. vyšetření 2. vyšetření 

m. trapezius 

extenzory trupu 1. vyšetřeni 2. vyšetřeni 

m.pectoralis major-

vzest.,stř.,sest. 

m. iliopsoas 

m. rectus femoris 

m. tensor fasciae 

lateae 

adduktory stehen 

flexory kolen 

m. triceps surrae 

Flexibilita- 1. ~šetření 2. vyšetření 

sed +předklon [cm] 



Příloha 2., Kompenzace svalových zkrácení 

Lýtkové svalv 

> Vzpor ležmo Gako výchozí poloha pro kliky) -+ posunovat ruce směrem k nohám až nohy, 
hýždě a trup vytvoří trojúhelník -+ pokrčit jedno koleno, uvolnit se a s výdechem zatlačit patu 
druhé nohy k podložce (do pocitu tahu na zadní straně lýtka). 
Vystřídat obě nohy, pak obě paty zatlačit současně k podložce. 

Po celou dobu cvičení údržet obě chodidla špičkami směre1n dopředu (ne\·ytáčet zevně). 

> Vzpor ležmo Gako v)·chozí poloha pro kliky) -+ posunovat ruce směrem k nohám až nohy, 
hýždě a trup vytvoří trojúhelník -+ předsunout patu jedné nohy cca 30 cm před špičku druhé 
nohy -+ přitáhnout špičku přední nohy směrem k bérci tak, aby pata zústala na zemi - uvolnit 
se a s výdechem se pomalu předklánět; rukama se pokusit dosáhnout na špičku nohy a 
hrudníkem se přitom dotknout stehna; snažit se ne pokrčit ani jedno koleno. 

Po celou dobu cvičení udržel obě chodidla špičkami směrem dopředu (nevytáčel zevně). 
Cvik také na protaženi svalstva zadní strany stehna. 

Svaly zadní strnnv stehen (hamstringv) 

I 
I 

}> Stoj rozkročný- pravou nohou cca 30 cm před levou- uvolnit se a s výdechem předklon-+ 
snažit se dotknout rukama bérce nebo země, hrudník a čelo tlačit k noze. Dbát na stálé propnuti 
v kolenou. I 



> ldírný podřep- ve dřepu tlačit obě chodidla celou plochou k zemi; brada je na urovni stehen, 
ruce se opírají o zem -+ uvolnit se a s výdechem pomalu propínat obě dolní končetiny v 
kolenou. Při nepříjemných pocitech nepřiměřeného napětí svalů zadní strany stehen zmírněte 
protaženi. Při návratu do pOvodní polohy pokrčte kolena. Tah může být pociťován i v bederní 
části páteře. 

Varianta cviku: stejné provedeni cviku z mírného podřepu rozkročmo s opřením dlani nebo 
konečků prstů o nárty nohou. · 
Cvikjťmolné pro~·ádětjak staticky pou:e s výdrží, tak dynamicky s opakovánim cviku 6-Bkrát. 

> Vzpor ležmo (jako \')·chozí poloha pro kliky) - posunovat ruce směrem k nohám až nohy, 
hýždě a trup vytvoří trojúhelník - propnout kolena a zatlačit obě paty k zemi -+ střídavě 
ručkovat směrem ke ~pičkám a zpět do vzporu -+ zvětšovat intenzitu protaženi současným 
přitažením trupu a hlavy ke stehnům. · 

> \' sedu na zemi pokrčte jednu dolní končetinu v koleně tak, aby se její chodidlo zevnitř 
dotýkalo dnthého stehna. Vnější strana stehna a lýtka by měla být celou plochou na podložce. 
Uvolnit se, vydechnout, nepokrčit propnuté koleno -předklonit se k propnutému kolenu. 

Pro zmírněni nepříjemného tahu pod koleny je vhodné zatnout a následně uvolnit čtyřhlmý 
stehem1Í sval. 

li> Leb na zádech s pokrčen)·rni koleny, paty přisunout co nejblíže k hýždím -+ s nádechem 
přednožit pravou -+ uvolnit se a s výdechem pomalu přitahovat propnutou dolní končetinu k 
tělu. Úchop je buď pod kolenem nebo za lýtko anebo kotník {vždy záleží na míře svalového 
zkrácení). 

Varianta cviku: neprotahovanou dolní končetinu na zemi propnout v koleni. 
Stále tlačit bedra a b)·ždě k podložce, nezaklánět hlaYu. 



. > Svaly do lni části trupu-flexe 

Instrukce: V lehu na zádech pokrčte kolena a paty přitáhněte k hýždím. Stehna uchopte pod 
koleny, uvolněte se, vydechněte a přitáhněte kolena k bradě. Boky se zvedajf od podloiky. 

Svah· přední strnnv stehen n flcxon· kYčclnfho kloubu 

}.> Klek s koleny u sebe, špičky nohou směřují vzad--. uvolnit se, vydechnout, mírně se zaklonit a 
opřít vzadu o ruce. 

.. Vytáhnou/ se z bokzi. sráhnout hýfďol•é svc1/y a snažit se udržet rowzá záda. Kolena 11driet u sebe a 
ne~,·edatje od země. 

' , , 

)> Leh na břiše -+ pokrčit jednu dolní končetinu v koleně tak, aby pata směřovala k hýždím. 
Uvolnit se, vydechnout,· stáhnout hýždě k sobě a pánev zatlačit do podložky, rukou uchopit 
kotník pokrčené dolní končetiny a přitáhnout patu k hýždím. 

Pro 1íéinné protažení je \'hodné udržel kolena stále u sebe. 
Neprohýbat se v bedrech a neuklánět lrttp. 

'11, • 



> Leh na boku --. pokrčit jednu dolní· končetinu v kolen! tak~ aby pata směřovala k hýždím a 
stehno bylo v prodloužení trupu. Uvolnit se, vydechnout, stáhnout hýždě k sobě a pánev zatlačit 
vpřed, rukou uchopit kotník pokrčené dolní končetiny a přitáhnout patu k hýždím. 

Pro aičinné protažen{ je vhod11é udržel kolena stále u sebe. 
Neprohýbat se v bedrech a neuklánět trup. 

)o Svaly dolnf části trupu-extenze 

Instrukce: V lehu na břiše položte dlaně vedle boků, prsty směřují dopředu. Uvolněte se, 
' vydechněte, zatlačte dlaněmi do podložky a zakloňte hlavu a trup. Stažením hýždí zabráníte 
nadměrnému napětí v oblasti zad. 

, , 

, 

)> V)·pad ~ posunout zadní dolní končetinu co nejvíce dozadu a opřít ji kolenem o zem; zadní 
nohu otočte nártem k zemi. Přední koleno je pokrčeno v úhlu 90° a více. Ruce v bok nebo opřít 
o stehno přední dolní končetiny (nebo o zem). Uvolnit se, vydechnout, stáhnout hýždě k sobě a 
pánev zatlačit vpřed a s'tehno zadní dolní končetiny k zemi. 

, 
I 



Velký prsnfsval- horní část 

> Klek na zemi s oporou dlani a předloktí o zem ve vzpaženi na šířku ramen, hlava opřena o 
zem- uvolnit se, vydechnout a zatlačit ramena a hrudník k zemi. 

Hýždě držet stále ve vzduchu (ne pokládat je na paty). 

Šíjo\'é.svaly- trapézový sval (horní část) 

};> Sed na zemi - vzpažit levou paži, pokrčit v lokti a dlai\ položit na pravé ucho. Uvolnit se, 
vydeclmout a provést úklon hlavy vlevo (rllka pomáhá v pohybu, ale 11ellačí ll/avu do lik/onu 
násilím). 

Totéž provést s úchopem vpravo. 
Stále držet vzpřímený sed a ramena stahovat dolů. Neukláněttrup. 

> Svaly ramene 

, , 

Instrukce: ve stoji nebo v sedu položte jednu horní končetinu- pokrčenou v lokti- na druhé 
rameno. Druhou rukou uchopte pokrčený loket, uvolněte se, vydechněte a lehce přitáhněte 
loket k trupu. 

I I ' 



> Svaly ramene-ve vzpaženi 

Instrukce: Ve stoji nebo sedu vzpažte, překfižte zápěstí a spojte ruce k sobě. Nadechněte se a 
lehce zatlačte lokty za hlavu. 

)> Svaly paží a zápěstí 

Instrukce: V kleku se opřete celými dlaněmi o podložku. Prsty směřují ke kolenům. Uvolněte 
se, vydeclměte a pomalu nakloňte trup dozadu. 

. . -~ 

I 
I 



Cviky pro uvolněni bedernl a dolnf brudnf p4tefe 

Uvolněni do záklonu a úklonu ve stoji 

Instrukce: mírně rozkročený stoj, ruce přiložit na bedra dlaněmi a prsty (viz. obr. A) 

)> Uvolnění do záklonu (viz. obr. B) 

Instrukce: Provést záklon rozsahem až po přiložené ruce. V okamžiku pocitu napětí nebo tahu 
v bederní oblasti nadechnout a s výdechem opět povolit do záklonu do dalšího pocitu napětí. 

)> Uvolnění do úklonu (viz. obr. C) 

Instrukce: Pohyb začíná postupně úklon~m hlavy ~postupuje až po přiložené ruce. 
S výdechem opakovaně vyčerpat rozsah pohybu. 



Pn1oha 3, grafické znázornění výsledků 
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Graf 1, porovnání svalových zkrácení u dolních končetin při první vyšetření 
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Graf 2, porovnání svalových zkrácení u horní poloviny těla při prvním vyšetření 
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Graf 3, porovnání svalových zkrácení u dolních končetin těla při druhém vyšetření 

12 ... --- ... ---- - -- --- ·-·- "--"': 1:1 iliopsoas pravá strana 

v 
y 10 I 

lil iliopsoas levá strana 
š i I 
e 1 O rectus femoris pravá strana 

p t 8 l o ř ( 

č o s : r- • O rectus femoris levá strana 
e v i j 
t a ' lil tensor fasciae lateae pravá 4, ,. - - ,l n strana 

ý 2: H O tensor fasciae lateae levá c 
h 1'1. l strana 

o! 1!1 flexory kolene pravá strana 
o D-1 1-2 2 

stupeň zkrácení O flexory kolene levá strana 

Graf 4, porovnání svalových zkrácení u horní poloviny těla při druhém vyšetření 
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