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Abstrakt 
 

Název: Hodnocení změn stavu pohybového aparátu vojáka po aplikaci prvků 

zdravotní tělesné výchovy během tříměsíční intervence 

 

Cíle práce: Zdůraznit význam provádění zdravotní tělesné výchovy (dále jen 

„zdravotní TV“), aplikovat soubor běžných prvků zdravotní TV ve tříměsíční intervenci, 

vyhodnotit změny stavu pohybového aparátu u experimentálních skupin a u skupiny 

kontrolní. Na základě získaných výsledků doporučit zařazení zdravotní TV do systému 

vojenské tělovýchovy. 

 

 Metoda: V této práci byly zvoleny metody a postupy empirického výzkumu. 

Výzkum je koncipován jako kvaziexperiment. Probíhal formou vstupního svalového 

vyšetření, intervence a výstupního svalového vyšetření. A následně doplněn anketním 

šetřením. Zkoumaný soubor tvořilo 60 vojáků, byl rozdělen na dvě skupiny experimentální 

(2 x 20 vojáků) a jednu skupinu kontrolní (20 vojáků). Stav pohybového aparátu 

zkoumaného souboru byl zjištěn metodou testovací. Na základě vstupního funkčně 

svalového testu byly vybrány a u experimentálních skupin aplikovány běžné prvky 

zdravotní TV. Hodnocení změn stavu pohybového aparátu u experimentálních skupin bylo 

doplněno o údaje z anketního šetření, obsahujícího 10 uzavřených otázek s volbou jedné 

odpovědi a 4 otázky s prostorem pro záznam subjektivních změn vojáků souvisejících 

s aplikací prvků zdravotní TV. 

 

Výsledky: Aktuální stav využití prvků zdravotní TV v pohybovém režimu vojáků 

je nedostatečný. Po zařazení prvků zdravotní TV v rámci tříměsíční intervence došlo 

ke zlepšení stavu svalových dysbalancí u více jak poloviny vojáků. 

 

Klíčová slova: Vojenská tělovýchova, tělovýchovný náčelník, zdravotní tělesná 

výchova, zdravotně orientovaná zdatnost, kompenzační cvičení, pohybový systém, vadné 

držení těla, regenerace. 

 

 

R. Novotná 10.4.2008 
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Abstract 
 

Title: Evaluation of changes in the locomotor apparatus of soldiers after applying 

the elements of health and physical education during a three-month intervention 

 

Aim of the Thesis: To emphasize the meaning of health and physical education 

conduct (hereinafter referred to as health and PE), to apply a set of common health and PE 

elements during the three-month intervention, to assess the changes in the locomotor 

apparatus of experimental groups and control groups, and according to the results obtained, 

to recommend health and physical education as an integral part included in the system of 

military physical education and training. 

 

 Methods Used: Empirical approach and research methods were used in this thesis. 

The concept of a quasi-experiment was used in the research too. The research had three 

phases: introductive muscle examination, intervention and final muscle examination, 

followed by a questionnaire. The examined package comprising 60 soldiers was divided 

into two experimental groups (2 x 20 soldiers) and one control group (20 soldiers). The 

testing method assessed the locomotor apparatus state of the examined group. Common 

elements of the health and PE were selected and applied to the experimental groups on the 

basis of the introductive test of muscle functioning. The evaluation of the state changes of 

the locomotor apparatus of the experimental groups was completed with questionnaire 

data, containing 10 closed questions and 4 questions with the option of stating the 

individual changes of soldiers relating to the health and PE elements application. 

 

Results: The current situation of applying health and PE elements in the locomotor 

regime of soldiers is inadequate. The states of muscular imbalance improved with more 

than 50% soldiers after the health and PE elements were applied during the three-month 

intervention. 

 
Key Words: Military physical education and training, chief of physical training, 

health and physical education, health focused skill, substitute exercise, locomotor system, 

poor posture, and regeneration. 

 

R. Novotná 10.4.2008 
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1 Úvod 

 Přijetí Armády České republiky do NATO v březnu roku 1999, její plná 

profesionalizace od roku 2005, dále vzájemná spolupráce ve výcviku se zeměmi 

severoatlantické aliance, účast českých vojáků v zahraničních misích, ať už na východě 

Balkánu nebo v oblastech s naprosto odlišnými klimatickými i sociálními podmínkami, 

a v neposlední řadě měření sil v extrémně náročných vojenských soutěžích evropské či 

světové úrovně, si nezbytně žádá profesionála s vysokou fyzickou připraveností a psychickou 

odolností. Stoupá a bude stoupat význam profesionálních předpokladů vojáků. To vše se děje, 

a dít bude, za současného vynakládání nemalých finančních prostředků a úsilí v hledání, 

nabírání a vycvičení nových vojáků. Tyto vynaložené peníze a úsilí však mohou rychle zmizet 

v nenávratnu. 

Vojáci, kteří sice znají a vědí, jak zvládnout úkol (jim svěřený) díky speciálním 

vojenským znalostem a dovednostem, vědí však málo o tom, jak preventivně chránit své 

zdraví před nepříznivými vlivy, které s sebou vojenský výcvik nese, jak si zachovat či 

zvyšovat výkonnost a udržet organismus v harmonii. Přiznejme také, že se v armádě nachází 

mnoho těch, kteří v důsledku především sedavého způsobu života mají zdravotní potíže 

vyplývající přímo z hypokineze. Tito jedinci většinou nesplňují jeden z prioritních požadavků 

pro službu v armádě a tím je fyzická připravenost profesionála. Nedůsledný systém 

v sankciování a zdlouhavé personální úkony ve „výměně“ těchto nevyhovujících vojáků jim 

dává prostor na přežití mezi svými zodpovědnějšími kolegy. 

Z vlastní desetileté praxe v oblasti vojenské tělovýchovy, dále z údajů o pohybovém 

systému vojáků při vstupní diagnostice a na základě poznatků získaných při studiu na FTVS, 

mohu posoudit, že v řadách vojenských profesionálů se vyskytuje mnoho jedinců s poruchami 

svalové rovnováhy. Příčinu tohoto stavu přikládám ve velké míře k neznalosti významu 

prevence pro stav pohybového systému a k nerespektování jeho fyziologických možností. 

Četná kloubní a svalová poranění při výcviku jsou toho důkazem. Nedoceněnou oblastí 

v systému péče o zdraví vojenských profesionálů je zdravotně orientovaná zdatnost. Touto 

rozsáhlou a nezbytnou součástí jakéhokoliv zatížení organismu se zabývá zdravotní tělesná 

výchova a její pohybové aktivity, v dnešní vojenské praxi věc neznámá. 

 Armáda by měla být výzvou zejména pro jedince s nadprůměrnou fyzickou zdatností 

oproti běžné populaci, dále pro jedince s celoživotním vztahem k pohybu a pozitivním 

postojem ke zdravému životnímu stylu. 
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2 Cíle, úkoly a hypotézy 

2.1 Cíle práce 

 Zdůraznit význam provádění zdravotní tělesné výchovy u vojenských profesionálů, 

aplikovat soubor běžných prvků zdravotní TV ve tříměsíční intervenci, vyhodnotit změny 

stavu pohybového aparátu u experimentálních skupin a u skupiny kontrolní. Na základě 

získaných výsledků doporučit zařazení zdravotní TV do systému vojenské tělovýchovy. 

 

2.2 Úkoly 

1. Shromáždění a studium dostupné literatury související s problematikou zdravotní TV. 

 

2. Určení souboru pro výzkum. 

 

3. Provedení vstupní diagnostiky pohybového aparátu zkoumaného souboru pomocí funkčně 

svalového testu. 

 

4. Tvorba cvičebního programu s obsahem dechových cvičení a cvičení zaměřených na 

posílení svalů s tendencí k oslabení a protažení svalů s tendencí ke zkrácení. 

 

5. Tvorba ankety zaměřené na záznam subjektivních pocitů vojáka souvisejících 

s doporučeným cvičením. 

 

6. Realizace cvičebního programu, provedení orientačního testu v průběhu cvičení. 

 

7. Provedení výstupní diagnostiky pohybového aparátu a realizace ankety. 

 

8. Zpracování a vyhodnocení údajů získaných diagnostickou činností a anketním šetřením. 
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2.3 Hypotézy 

 

• Předpokládám, že informovanost o významu kompenzace a zařazování prvků 

zdravotní TV je u vojáků nedostačující. 

 

• U skupin se zařazením prvků zdravotní TV dojde k odstranění svalového zkrácení či 

oslabení vybraných svalů. 

 

• Po aplikaci cvičení se změna stavu vybraných svalů projeví ve výstupním svalovém 

testu častěji u skupiny s četnějším zařazením prvků. 
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3 Teoretická část 

3.1 Zdůvodnění, význam a potřeba studie 

 V úvodu jsem naznačila, že v podmínkách Armády České republiky spatřuji 

problém v oblasti zdravotně orientované zdatnosti ovlivňující zdravotní stav a působící 

preventivně na zdravotní problémy spojené s nepřiměřeným pohybovým režimem, ať se 

jedná o přetěžování organismu nebo v některých případech přímo o pohybový deficit. Za 

cíl si kladu upozornit a prokázat, jaký význam mají pohybové činnosti zdravotní tělesné 

výchovy pro vojáky. Důvodem je snaha o upozornění na zcela zanedbanou a špatně 

vedenou přípravu vojáka v oblasti vytváření nefyziologických adaptačních změn 

organismu v důsledku náročnosti vojenského výcviku. Zaměřím se na pohybové činnosti, 

které zabraňují rozvoji funkčních a strukturálních změn hybného systému. Tyto pohybové 

činnosti jsou ve zdravotní tělesné výchově vymezeny pojmem kompenzační cvičení. 

 Nejde jen o upozornění na skutečnost v zanedbávání zdravotně orientované 

zdatnosti vojáků, ale zejména, abychom si prakticky ověřili na základě cvičebních 

programů, obsahujících některé způsoby vedoucí k ovlivnění hybného sytému, jak nejlépe 

tyto činnosti vojákům interpretovat, aby pochopili jejich význam a staly se tak součástí 

jejich denního režimu. 

 

3.2 Teoretický rámec navrhované studie 

 Oblast zdravotní TV je pro svůj mnohonásobný význam velice rozsáhlá. V této 

diplomové práci bude rozpracována zejména kategorie kompenzačních cvičení. 

Problematikou zdravotní tělesné výchovy a jejím zařazením do programu vojenského 

výcviku se podle mých poznatků doposud nikdo nezabýval, budu tedy čerpat informace 

z vlastních zkušeností a znalostí o dané problematice. Mé znalosti získané z přednášek 

a praktických cvičení jsem doplnila čerpáním z těchto knih: 1. Kabelíková, Vávrová 

(1997). Autorky se zajímají o problematiku svalové nerovnováhy od jejího vzniku, přes 

průběh, důsledky až po její odstranění a udržení svalové rovnováhy. Kniha obsahuje velice 

ucelený přehled jednotlivých cviků a jejich konkrétní využití. Již ze samotného názvu 

zdravotní tělesné výchovy vyplývá, že se jedná o proces pedagogický, ve kterém platí 

všechny zákonitosti výchovy a jehož nezbytnou součástí jsou didaktické zásady 

kompenzačních cvičení. Jako výchozí k této problematice jsem prostudovala následující 
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literaturu: 2. Hošková, Matoušová (2003), 3. Bursová (2005). Nezbytným krokem 

ke správnému provedení diagnostiky a minimalizaci odchylek u posuzování stavu 

pohybového aparátu je nastudování literatury zabývající se vyšetřením hybnosti (Janda 

2004). Pro přehlednější diagnostickou práci použiji elektronické zpracování testovací 

baterie vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu CASRI. Autoři při 

tvorbě této elektronické pomůcky vycházeli z výše uvedené literatury profesora Jandy 

(2004). 

 

3.3 Formulace problému 

 Stále se zvyšující nároky vojenského výcviku a v nemalé míře i způsob života 

dnešní moderní doby mnohdy překračují fyziologické možnosti lidského organismu. Tyto 

nároky postihují zejména pohybový systém vojenských profesionálů. Jeho nedostatečná 

příprava na zátěž a opomíjená následná kompenzace vyvolá dříve nebo později odezvy 

v podobě zdravotních potíží. 

 Problém tkví ve zdravotně orientované zdatnosti vojáků, které se v armádní 

tělovýchově nevěnuje téměř žádná pozornost. Naproti tomu velice známým 

a diskutovaným pojmem je výkon. Při zamyšlení nad touto situací vyvstávají následující 

otázky. Je příprava pohybového systému na zátěž a jeho následná kompenzace důležitá? 

Pakliže ano, je prováděna? V jakém rozsahu? Jaké se nabízí prostředky, čas, prostor 

a všechny ostatní nezbytné úkony k provedení této přípravy a kompenzace? Odpovědi na 

tyto a další otázky z oblasti zdravotně orientované zdatnosti budou předmětem dílčích 

výzkumných kroků tak, abychom zachytili současný stav, uvedli vojáky do problému, 

předali nezbytné teoretické znalosti, nabídli spolupráci a z výsledků výzkumu vyvodili 

doporučení pro vojenskou praxi. 

Prvním krokem je určení cílové skupiny, její seznámení se záměrem a procedurami 

výzkumu v jeho teoretické i praktické rovině a získání souhlasu vojáků s jejich 

dobrovolnou účastí na tomto projektu. Pro zjištění stavu pohybového systému účastníků 

bude provedena vstupní diagnostika na základě testovací baterie. Při sestavování 

cvičebních programů k ovlivnění funkčního stavu pohybového systému budu vycházet 

z údajů získaných diagnostikou. K hodnocení účinnosti sestavených cvičebních programů 

budou vytvořeny tři skupiny cvičenců. Každá skupina bude po dobu tří měsíců 

podstupovat doporučený cvičební program s rozdílnou pravidelností pod odborným 

vedením. Pro získání přesnějších výsledků o účinnosti cvičebního procesu budou údaje 
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získané závěrečnou diagnostikou doplněny o subjektivní pocity vojáků zachycené pomocí 

ankety. Na základě výsledků budou vyvozeny závěry a doporučení pro vojenskou praxi 

v oblasti zdravotně orientované zdatnosti. 

 

3.4 Omezení a vymezení studie 

3.4.1 Omezení studie 

 Vzhledem k záměru celé práce, navrhnout doporučení k smysluplnému zařazení 

běžných prvků zdravotní TV do systému vojenské tělovýchovy, zejména z hlediska jejich 

kompenzačního účinku, budu při sestavování cvičebního programu vycházet z literatury, 

kde je tato problematika rozpracována v největším rozsahu. V závěrečném doporučení pro 

vojenskou praxi budu výsledky měření srovnávat se zkušenostmi odborníků z řad 

tělovýchovného lékařství. 

 

 Omezení diplomové práce spatřuji zejména v těchto okolnostech: 

a) snížení počtu vojáků v důsledku jejich nemoci a vyřazení z výcviku, a tím 

zobecnění výsledků a doporučení získaných výzkumem, 

b) riziko v odstoupení vojáků v průběhu výzkumu z pocitu ztráty významu provádět 

doporučená cvičení, 

c) nedodržení instrukcí správného provedení cviku a tím možnost naopak prohloubení 

stávajících fyziologických odchylek, 

d) ztráta motivace a přechod na mechanické cvičení, které se míjí účinkem, 

e) riziko výskytu nepředvídatelných okolností souvisejících se službou v AČR (např. 

odvelení a jiné). 

 

3.4.2 Vymezení studie 

 Předmětem celé studie je vojenský profesionál a jeho kvalita zdraví, proto platnost 

výsledků a závěrů se bude týkat pouze této části populace. 

Vymezení studie: 

Sledovaným souborem jsou příslušníci armády ČR různých odborností vysláni do 

kariérového kurzu u Vojenské akademie ve Vyškově. Po ukončení diplomové práce budou 



 

15 

závěry k začlenění zdravotní TV do učební dokumentace kurzů k dispozici u oddělní 

tělesné přípravy Vojenské akademie ve Vyškově. 

 

3.5 Definice pojmů 

 Vojenská tělovýchova 

 Vojenská tělovýchova vstupuje do přípravy vojenského profesionála na všech 

úrovních. Ovlivňuje výběr osob vstupujících do armády stanovením základních 

výkonnostních kritérií, v průběhu služby trénink zaměřený na dosahování požadované 

úrovně výkonově i zdravotně orientované a v neposlední řadě i regeneraci fyzických 

a psychických sil vojenského profesionála. (Přívětivý, 2004) 

 

 Tělovýchovný náčelník 

 V současné době platný název pro odborníka pro tělesnou výchovu a sport 

v armádě, kterým je náčelník tělovýchovy. 

Kromě absolventů Vojenského oboru se náčelníkem tělovýchovy může stát každý, kdo má 

absolvovanou základní vojenskou službu, ukončené vysokoškolské vzdělání 

tělovýchovného směru a zažádá o přijetí do služebního poměru vojáka z povolání. 

(Přívětivý, 2004) 

 

 Zdravotní tělesná výchova 

 Zdravotní tělesná výchova je záměrně vedený didaktický proces, který se podílí na 

odstraňování důsledků zdravotního oslabení, zvyšuje funkční výkonnost, vede ke zlepšení 

zdravotního stavu. Její formativní poslání spočívá hlavně v komplexní péči v souvislosti 

s kompenzačním účinkem různých typů zátěže i korektním dopadem na 

morfologicko-funkční nedostatky. (Hošková, Matoušová, 2003) 

 

 Zdravotně orientovaná zdatnost 

 Je charakterizována jako zdatnost ovlivňující zdravotní stav a působící preventivně 

na zdravotní problémy spojené s hypokinézou. Je nezbytným předpokladem pro účelné 

fungování lidského organismu, a tedy i předpokladem pro dobrou pracovní i duševní 

výkonnost člověka. Pod tímto pojmem je také uváděna v odborné světové i domácí 

literatuře tělesná zdatnost, která není v moderním pojetí chápána jako kategorie odrážející 

výkon. (Zítko, 1998) 
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 Optimální držení těla 

 Individuálně optimální (často se používá termín „správné“) držení těla můžeme 

pokládat za individuální posturální program, který vznikl během pohybového vývoje 

daného individua. Pro každého jednotlivce tedy platí, že nejlepší postoj je takový, při 

kterém jsou jednotlivé sektory posturálního systému harmonicky vyváženy a potřebují 

nejmenší svalovou práci pro udržení nejlepší stability. (Hošková, Matoušová, 2003) 

 

 Vadné držení těla 

 Vadným držením těla jsou vyjádřeny poruchy posturální funkce charakteristické 

odchylkami od fyziologických parametrů držení těla. 

 

 Kompenzační cvičení 

 Kompenzační cvičení je variabilní soubor jednoduchých cviků v jednotlivých 

cvičebních polohách, jimiž při správném provádění můžeme předcházet (či částečně 

eliminovat) vytváření nefyziologických adaptačních změn v organismu, které vznikají jako 

reakce na nedostatečnou nebo nevhodnou pohybovou stimulaci. (Bursová, 2005) 

Prováděním kompenzačních cvičení přispějeme k systémovému a systematickému 

ovlivňování stavu hybného systému a k vypracování správných pohybových stereotypů ve 

stoji, v chůzi, v sedu a v dalších náročných posturálních polohách a pohybech. (Zítko, 

1998) 

 

 Pohybový systém 

 Pohybový systém člověka je funkční celek složený ze tří podsystémů: 

– opěrného a nosného (kosti, klouby a vazy), 

– hybného – efektorového (kosterní svaly), 

– řídícího – koordinačního (receptory, periferní – centrální nervstvo). 

 

 Biologické a biomechanické vlastnosti jednotlivých podsystémů i chování 

pohybového systému jako celku, určují především anatomické a fyziologické vlastnosti 

tkání, ze kterých se daný systém skládá. Na stavbě pohybového systému se nejvíce podílí 

pojivová tkáň, svalová tkáň a tkáň nervová. (Dylevský, 1997) 
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 Regenerace 

 Choutka s Dovalilem (1991) hovoří o regeneraci jako prostředcích a metodách, 

které podporují procesy zotavení. Dělí regeneraci na pasivní a aktivní. Pasivní regenerací 

rozumí „normalizování stavu organismu po zatížení bez pomocí jakýchkoliv prostředků. 

Přirozeným prostředkem pasivní regenerace je spánek a odpočinek v klidu“. Aktivní 

regenerací pak považují „soubor prostředků a metod, které jsou v režimu života sportovce 

zaměřeny k odstraňování důsledků zatížení – únavy“. 

 

3.6 Vojenská tělovýchova 

 Vojenská (služební) tělovýchova zahrnuje veškeré pohybové aktivity vojáků 

realizované v rámci resortu obrany, které se uplatňují při plnění úkolů v různých situacích 

nasazení a to ať přímo (běhy, skoky, lezení atd.) anebo zprostředkovaně jako základ pro 

provádění jiných specifických činností vojenských specialistů (ženista, výsadkář, řidič 

atd.). (Přívětivý, 2004) 

 

3.6.1 Profesionální připravenost vojáka 

 Z hlediska struktury je profesionální připravenost vojáků tvořena: 

– vojensko-odbornou připraveností (schopnost vojáka efektivně plnit úkoly spojené 

s jeho odborností), 

– psychickou připraveností (schopnost adaptovat se na psychickou zátěž tvořenou 

různými stresory), 

– tělesnou připraveností (schopnost adaptovat se na fyzickou zátěž, tělesná připravenost 

je tvořena všeobecnou a speciální složkou). 

 

 Pokud hovoříme o tělesné přípravě, kterou zajišťuje v systému služební 

tělovýchovy tělovýchovný náčelník, jejímž cílem je zajistit tělesnou připravenost vojáků 

a tím přispívat k jejich profesionální připravenosti, je zapotřebí si říci, jaké úkoly má tento 

systém. Kromě mnoha úkolů spojených především se zdatností vojáků, by mělo být 

úkolem připravit, informovat, vzdělávat a především prakticky vysvětlovat, jak lze pomocí 

prostředků zdravotní tělesné výchovy zlepšit stav zdravotně orientované zdatnosti 

profesionálů v AČR. (Přívětivý, 2004) 
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3.6.2 Vybrané organizační formy služební tělovýchovy 

 Ve služební tělovýchově jsou využívány různé organizační formy, které jsou 

přehledně popsány v učebních textech vojenská tělovýchova (Přívětivý, 2004). Jsou zde 

také uvedeny prostředky, kterými lze dosáhnout cílů a úkolů služební tělovýchovy. 

 

 Jedná se o tyto prostředky: 

– tělesná cvičení pro všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností, 

– tělesné cvičení pro rozvoj speciálních pohybových dovedností, 

– doplňkové prostředky (regenerace, rekondice, řízená životospráva). 

 

 Jak se dále dozvídáme z těchto učebních textů, zatímco oblast základní tělesné 

přípravy je všeobecně známá (koresponduje s obsahem tělesné výchovy na školách) 

a oblast speciální tělesné přípravy je dostatečně popsána nejen v koncepci speciální tělesné 

přípravy (Kubálek, 1993) a v RMO č. 14/1999, ale také v řadě metodických pomůcek pro 

jednotlivé oblasti STP (Těl-51-1, 1998, Těl-51-2, 1999, Těl-51-3, 2001, Těl-51-4, 1996), 

v oblasti výběrové tělovýchovy se objevily aktivity relativně nové, na které je nutné 

upozornit. Jedná se zejména o preventivní rehabilitace, program wellness a vojenské 

soutěže. (Přívětivý, 2004) 

 „Preventivní rehabilitace“ je pozůstalost z dob minulých, která už dávno neplní 

své poslání (jestli vůbec kdy nějaké plnila) a celý tento systém by měl být přepracován 

a měl by být pojat jako rekondiční pobyt v rámci pozdní regenerace. Přestože není cílem 

této práce tento systém renovovat, považuji za důležité se o něm zmínit, protože se zde 

skrývá velký potenciál ve zlepšování stavu zdravotně orientované zdatnosti profesionálů 

AČR v oblasti teorie a především praxe. 

 Rekondice patří do pozdní regenerace, která trvá delší dobu, nastupuje po určitém 

období většího zatížení, u vojáků po skončení mise nebo v rámci obnovení sil při plnění 

náročných celoročních požadavků na činnost příslušníků AČR. Pro tuto formu regenerace 

se také používá pojem rekondice. Vojákům, kteří často plní obtížné úkoly, které mohou být 

náročné jak po fyzické stránce, tak i z hlediska psychiky, je třeba dát dostatečně prostor 

pro relativní odpočinek. V žádném případě by se nemělo jednat o absolutní klid. Jde opět 

o aktivní formu, ale intenzita aktivity je podstatně nižší než během plnění náročných úkolů 

spojených s povoláním vojenského profesionála. 
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 Rekondice se týká především zdravých vojáků unavených celoroční námahou nebo 

po absolvování delší náročné činnosti, např. mise v zahraničí. Jejím hlavním účelem je 

udržet výkonnost na požadovaném stupni, zotavit se z předcházející téměř celoroční 

tělesné činnosti a zároveň relaxovat psychicky. Rekondiční pobyt je nutné plánovat 

minimálně na 14 dní. 

 

 Hlavními úkoly rekondičních pobytů jsou: 

– účelné fyzické zotavení a psychická relaxace do služebního povolání, 

– případné doléčení následků drobných poranění a škod z přetížení, zejména na 

pohybovém systému (tedy kombinace regenerace s rehabilitací), 

– udržení dostatečně vysoké úrovně zdatnosti. 

 

 Tyto uvedené úkoly rekondičního pobytu se ve skutečnosti výrazně liší od 

koncepce programů „preventivní rehabilitace“ vojáků z povolání, pro ilustraci nastíním. 

 

 „Preventivní rehabilitace vojáků z povolání“ 

 Jak uvádí Přívětivý (2004) „preventivní rehabilitace vojáků z povolání je soubor 

léčebně preventivních a pracovních opatření, jejichž cílem je upevňování fyzického 

a duševního zdraví“. 

 Je organizována ve dvou formách: 

a) „preventivní rehabilitace I“ (PR-I) v délce 14 dnů ve vojenských zotavovnách 

(výjimečně ve vojenských lázeňských zotavovnách), 

b) „preventivní rehabilitace II“ (PR-II) ve spojení s lázeňským léčením v délce 

21 nebo 28 dnů ve vojenských lázeňských ústavech a zotavovnách. 

 

 V rámci prvně zmíněné formy jsou organizovány preventivní rehabilitace 

s tělovýchovným programem (PR-I-TV). Jejich cílem je přispět k aktivnímu využití 

vyčleněného času k upevnění fyzické zdatnosti, tělesného a duševního zdraví. 

 PR-I-TV plní tyto hlavní úkoly: 

– formuje a rozvíjí vztah účastníků k tělovýchovným pohybovým aktivitám, 

– přispívá k rozvoji pohybových schopností a dovedností. 

 PR-I-TV je řízena tělovýchovnými odborníky. Jejich povinnosti a příklady 

programů jsou uvedeny v „Metodice řízení preventivních rehabilitací s tělovýchovným 

programem“, kterou vydal Generální štáb armády České republiky v roce 1997. 
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Každoročně je prováděno pro tyto odborníky instrukční zaměstnání a generální ředitelství 

vojenských a lázeňských rekreačních zařízení vydává plán, který uvádí jednotlivé 

zotavovny a jejich možnosti využitelné pro tento program. (Přívětivý, 2004) 

 

 V praxi je využití odborných znalostí tělovýchovného pracovníka zúženo pouze na 

jeho celodenní rozhodčí činnost při různých sportovních soutěžích a na závěrečné 

hodnocení přístupu rehabilitantů k programu preventivní rehabilitace. Při poměru jeden 

tělovýchovný pracovník na přibližně sto účastníků a při kapacitních možnostech sportovišť 

a balneo linky zotavoven, není k údivu, že se při takovém systému vytrácí význam 

rehabilitace a pobyt získává spíše charakter společenské události. 

 

 Program Wellness 

 Otázky zdravého životního stylu se postupně dostaly do popředí zájmu všech 

vyspělých zemí. Důvodem jsou špatné výživové návyky spojené se stoupajícím 

psychickým zatížením a současně s poklesem pravidelné fyzické aktivity. Amatérské 

provozování tréninku a soutěžení, zaručené diety apod. často poškozují organismus více 

než tomu bylo dříve. Tyto důvody, ale také trvalý nárůst onemocnění spojených 

s hypokinezí (jak už bylo zmíněno v úvodu, týká se i armády) a posun vzniku civilizačních 

chorob do mladšího věku byly u zrodu myšlenky starat se komplexně o celou osobnost 

člověka při respektování všech jeho zvláštností i jeho aktuálního stavu. Vědecko-servisní 

pracoviště CASRI Praha (Czech Army Sports Research Instituce) vypracovalo program 

tzv. moderního životního stylu – Wellness. 

 Program wellness vychází z diagnostiky aktuálního stavu člověka a optimalizace 

všech jeho funkcí a aktivit směřujících k dosažení optimálního zdraví pomocí všestranné 

aktivity, komplexní regenerace a zdravé výživy. 

Realizace programu wellness představuje: 

– zjištění anamnestických údajů formou dotazníku, 

– zjištění aktuálního psychického stavu pomocí dotazníku, screeningovou diagnostiku 

zdravotního stavu, 

– zjištění aktuálního stavu fyzické zdatnosti pomocí zátěžového testu, 

– zpracování a vyhodnocení výsledků včetně výstupní zprávy, 

– návrh režimu pro každou vyšetřovanou osobu s ohledem na zjištěný stav (tvorba 

individuálních pohybových a výživových programů). (Přívětivý, 2004) 
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 Využití programu Wellness by mělo k vojákům pronikat prostřednictvím 

tělovýchovných pracovníků. CASRI poskytlo již mnoho pomůcek, ať již v podobě CD, 

DVD a odborných publikací, které by měly uvést jednotlivce do problému soustavné péče 

o svou kondici, zvyšování výkonnosti a regenerace. Podle mého zjištění končí tyto 

pomůcky nejčastěji v šuplíku tělovýchovných pracovníků, ani ne pro jejich nezájem 

poskytnout informace, ale pro nedostatek času. Vést databázi příslušníků jednoho útvaru 

s údaji získanými při diagnostice fyzické zdatnosti, pohybového aparátu, interpretovat tyto 

údaje a v návaznosti na ně vypracovávat individuální programy pro zlepšení stavu vojáků, 

si žádá jedno personální obsazení. Proto se v současné době spolupráce vědeckého 

pracoviště CASRI s armádou velmi zúžila. Podmínky pro rozvíjení spolupráce nevyhovují 

ani jedné straně. Armáda zřejmě neshledává význam a přínos v provádění výzkumů 

tělesného stavu, které by mnohé napověděly k potřebě změnit výcvikové metody, 

zkvalitnit vojákům jejich obuv a redukovat tak dopad mnohých zaměstnání na zdravotní 

stav profesionála a tím také vytvořit podmínky pro nutnou regeneraci. Výkonnou 

pravomoc ke schválení činnosti CASRI má v rukou armáda, tudíž nezbývá než 

konstatovat, že takové možnosti, které CASRI nabízí, nedokáže armáda využít. 

 

3.7 Zdravotní tělesná výchova 

 Zdravotní tělesná výchova je označení záměrně vedeného didaktického procesu, 

jehož posláním je zprostředkovat zdravotně oslabeným osobám pohybovou kompetenci, 

vymezenou cíly a úkoly. 

 Význam zdravotní TV vzrůstá vzhledem k tomu, že se stále častěji projevují 

negativní důsledky civilizace. Stoupá procento zdravotně oslabených ve všech věkových 

kategoriích. Civilizační choroby a další činitelé (např. nevhodná výživa, znečištěné 

prostředí) ohrožují zdraví jedinců. Pro ně je cíleně zaměřená pohybová aktivita jednou ze 

základních životních potřeb. Podílí se na odstraňování důsledků zdravotního oslabení, 

zvyšuje funkční výkonnost, vede ke zlepšení zdravotního stavu. Správně organizovaná 

zdravotní TV a vedená s optimální náplní má své formativní poslání nejen v oblasti 

sociálně psychické sféry, ale hlavně v rámci komplexní péče v souvislosti s kompenzačním 

účinkem různých typů zátěže (duševní, psychické) i korektním dopadem na 

morfologicko-funkční nedostatky. 
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 Zdravotní oslabení se může projevovat trvalými nebo dočasnými odchylkami 

tělesného vývoje, tělesné stavby a zdravotního stavu. Zpravidla není překážkou pro školní 

docházku a vzdělávání, ani nemusí být příčinou omezující pracovní zařazení. Tvoří však 

kontraindikaci zvýšené tělesné námahy při tělovýchovných činnostech, ve kterých je 

zdůrazňován výkonnostní aspekt. (Hošková, Matoušková 2003) 

 

3.7.1 Cíle a úkoly zdravotní tělesné výchovy 

 Z komplexního pohledu je cílem zdravotní TV racionálním způsobem 

zprostředkovat vliv specificky zaměřené pohybové aktivity v rozsahu, který odpovídá 

zdravotnímu stavu a úrovni tělesné zdatnosti oslabeného jedince. Mimo to je nutné dbát na 

zlepšení pohybové a funkční výkonnosti organismu spolu s dosažením optimálního 

tělesného, duševního a pohybového rozvoje. 

 

 Tomuto cíli jsou podřízeny zdravotní, vzdělávací a výchovné úkoly 

tělovýchovného procesu. 

a) Úkol zdravotní 

 Předcházet nejrůznějším psycho-somatickým poruchám získáním adekvátních 

a optimálních návyků a eliminovat tak důsledky negativního životního stylu. 

 Pozitivně ovlivňovat stupeň zdravotního oslabení až k jeho vymizení či 

kompenzaci stimulací funkcí jednotlivých tkání, orgánů a organismu, prostředky 

spadajícími do kompetence dané rozsahem odborné kvalifikace. U dětí a mládeže se 

podílet na formování organismu, jeho jednotlivých částí a utváření funkcí. Zvyšovat 

funkční výkonnost organismu a celkovou zdatnost. Působit na udržování stálosti vnitřního 

prostředí v mezích zdravotních možností. 

 

b) Úkol vzdělávací 

 Vybavit cvičence základními pohybovými dovednostmi a návyky z oblasti 

adekvátních a doporučených pohybových činností s ohledem na stupeň oslabení. 

Prohloubit jejich znalosti o vlastním oslabení a o možnostech jeho ovlivňování. 
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c) Úkol výchovný 

 Vytvořit u cvičence pozitivní vztah k pohybové aktivitě, který povede k trvalému 

pohybovému režimu a k dalším hygienickým návykům, které se stanou součástí péče 

o vlastní tělo. Utvářet pocit sebedůvěry ve vlastní síly a schopnosti, k životnímu 

optimismu, který pomáhá překonávat dočasné, případně i trvalé zdravotní obtíže a přináší 

radost a uspokojení, což umožní snazší a rychlejší socializaci oslabeného. (Hošková, 

Matoušová, 2003) 

 

3.8 Hybný systém 

 Z názvu vyplývá, že jeho úkolem je zajišťovat pohyb jako jeden z nezbytných 

projevů života u člověka. Situace je však mnohem složitější. Stejný systém zajišťuje také 

oporu těla, čili určitou polohu. Poloha může být udržována bez pohybu, avšak pohyb vždy 

vyžaduje současně udržování určité polohy, u člověka zpravidla vzpřímené. Pohyb vychází 

nejčastěji ze stoje nebo sedu. 

 K hybnému systému náleží složka aktivní, tedy kosterní svaly. Ty jsou zdrojem 

síly, která zajišťuje udržení polohy a umožňuje pohyb těla a jeho částí. Složky pasivní, 

kosti a jejich vzájemné spojení (nejčastěji klouby), tvoří oporu těla, zajišťují přenos síly na 

principu páky a umožňují vzájemný pohyb částí těla, čímž se mění celkový tvar těla. 

K hybnému systému se po funkční stránce řadí i velká část nervové soustavy. (Druga, 

Pfeiffer, Trojan, Votava, 2005) 

 

3.8.1 Svalová inervace 

 Řídícím centrem neurohumorální regulace pohybu je hypothalamo-hypofyzární 

systém, který zprostředkovává jednotlivé vazby mezi řídícím systémem (centrální 

nervovou soustavou) a systémem řízeným (pohybovým systémem). Látková regulace je 

vždy podřízena nervovému systému a na rozdíl od nervové regulace, která je okamžitá, 

vyžaduje určitou časovou prodlevu, způsobenou vyplavením odpovídajících hormonů do 

krve a transport k cílovému orgánu. K nejdůležitějším hormonům, jež zajišťují vnitřní 

prostředí organismu při tělesné zátěži, patří katecholaminy dřeně nadledvin (adrenalin 

a noradrenalin). Korigují srdeční činnost a dechovou frekvenci, rozklad jaterního 

a svalového glykogenu, zvyšují koncentraci cukru v krvi mobilizací zásobního tuku, 

zajišťují přenos krve do pracujících svalů z nečinných oblastí a krevních zásobáren, 
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zvyšují krevní tlak, rozšiřují průdušky a tlumí činnost žaludku a střev (pohybovou činnost 

neprovádíme po jídle). Významnou roli ale hrají i další hormony, např. ADH, jež udržuje 

stálost vnitřního prostředí. 

 Podstatou kvality kompenzačních cvičení je obousměrný přenos informací mezi 

řídícím centrem a řízenou pohybovou soustavou. Principem je zpětná vazba – přenos 

informací z prvků řízených k řídícím (ze svalů k mozkovým centrům). Na tomto principu 

je postavena kvalita kompenzačních cvičení a volního pohybu, neboť umožňuje neustálou 

kontrolu a případnou korekci daného pohybového projevu. 

 Provedení pohybu závisí na koordinaci jednotlivých nervových pochodů. Na 

řízení, regulaci a kontrole motoriky se podílejí všechny tři úrovně CNS – korová, 

podkorová a míšní (spinální), jež tvoří jednu funkční jednotku. 

 Nejvyšším řídícím a integračním centrem je mozková kůra. Spojení mezi CNS 

a ostatními orgány těla, tedy i svalovou tkání, zabezpečují obvodové (periferní) nervy. 

Mozková kůra řídí a reguluje pohyby volní, tj.pomalé, úmyslné a vědomé, v průběhu 

pohybu ovlivnitelné. Mimovolní motoriku, pohyby neuvědomělé, bezděčné až automatické 

a pohyby vědomě spouštěné (rychlé, švihové), v průběhu pohybu již nekorigovatelné, řídí 

podkorová mozková centra (mícha, prodloužená mícha, retikulární formace, bazální 

ganglia, thalamus a mozeček). Čím „vyšší“ řízení je k pohybu potřeba, tím se uplatňují 

náročnější a komplikovanější regulační pochody. 

 Na podkorovém řízené motoriky (pohybu) se významně podílí limbický systém, 

tzv. „pocitový, emoční mozek“, který zastřešuje veškeré motivační a volní procesy a vede 

k motorické aktivitě. Je pokládán za nejstarší motorický systém, který je potřebný jako 

zdroj aktivity k vytváření paměťových stop a pohybových programů. Funkce limbického 

systému rozhodujícím způsobem souvisí s emocemi a motivací, jež mají významný podíl 

na provedení pohybového úkolu (důležitost pestrého cvičení, příjemných pocitů z vlastního 

cvičení, zážitků z tréninku, přesvědčení o nezastupitelnosti kompenzačních cvičení, 

pochopení jejich přesnosti v průběhu pohybu, „vyzařující“ nadšení cvičitele, trenéra). 

(Bursová, 2005) 

 

Motorický systém můžeme rozdělit do dvou podsystémů (Bursová, 2005): 

• systém polohy – mimovolní – opěrná motorika; zajišťuje polohové a vzpřimovací 

reflexy, 

• systém pohybu – volní – cílená motorika; umožňuje pracovní činnost a komunikaci. 
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Systém polohy – mimovolní motorika 

 Koordinace polohových, postojových a vzpřimovacích reflexů je součástí opěrné 

motoriky. Na její realizaci se podílejí: páteřní mícha, mozkový kmen, spinální 

a vestibulární mozeček. Aferentace z proprioreceptorů a exteroreceptorů jde do uvedených 

podkorových oblastí, které podléhají eferentním vlivům, jdoucím z efektorových oblastí 

mozkové kůry. Motorický systém polohy – opěrný systém – je ve své činnosti řízen 

informacemi z motorického systému pohybu – cílené motoriky. Zajišťují především 

svalový tonus posturálního svalstva a změny napětí při změnách poloh. (Bursová, 2005) 

 

Systém pohybu – volní motorika 

 Nejdůležitější složkou volní motoriky jsou cílené pohyby, které u člověka 

umožňují programování pohybů. Na volní motorice se podílejí: mozečková kůra, bazální 

ganglia a mozková kůra. 

 Aferentace pro úmyslné pohyby je zajišťována součinností všech receptorů včetně 

zrakových a sluchových, je analyzována v senzomotorické oblasti mozkové kůry, 

porovnávána s předchozími informacemi, a to za účasti asociačních oblastí. 

 Eferentní informace jdou pyramidovou a mimopyramidovou dráhou, podkorovými 

oblastmi do páteřní míchy. Bez účasti motorické pyramidové oblasti mozkové kůry není 

možný úmyslný pohyb. Bez činnosti nižších oblastí mozku není možné přesné řízení 

úmyslného pohybu. (Bursová, 2005) 

 

 Obě nervové dráhy tvoří neoddělitelný funkční celek, který navzájem 

spolupracuje, doplňuje se, když zpravidla posturální pohyby nepatrně jaksi předcházejí 

vlastní pohybový projev. Uvedené inervace jsou podkladem dvou základních funkcí 

hybného systému a funkční rozdílnosti krajních typů svalových vláken. 

 Současně v souladu s uvedeným rozlišujeme dva typy motorických vláken – 

silná alfa vlákna a tenká gama vlákna. 

 Alfa vlákna končí v nervosvalových ploténkách svalových vláken (sestupují 

k nim dráhy pyramidové z mozkové kůry) a vedou ke stahu inervovaného svalu. 

 Gama vlákna končí v intrafuzálních svalových vláknech svalového vřeténka 

(sestupují k nim dráhy mimopyramidové) a korigují jejich úroveň dráždivosti (stažlivosti, 

mění jejich citlivost). Svalová vřeténka mají vlastní motorickou inervaci, jež bývá 

označována jako gama systém. Tato regulace je závislá na stupni natažení svalu a má 
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charakter autoregulačního zpětnovazebního systému, který řídí dráždivost svalových 

vřetének v závislosti na intenzitě a kvalitě podnětu. 

 Zvláštní důležitost při kompenzačních cvičeních mají senzitivní (dostředivá, 

aferentní) nervová vlákna vycházející z jednotlivých proprioceptorů, jejichž úkolem je 

informovat nervová centra mozku a míchy o poloze a pohybech vlastního těla (proprius = 

vlastní) a jeho jednotlivých částí (do míchy vstupují zadními kořeny míšními a odtud 

pokračují k vyšším centrům). 

 Kromě senzitivních vláken obsahuje kosterní sval také vegetativní (autonomní) 

nervová vlákna, jež mají za úkol především inervací stěn krevních cév ve svalu regulovat 

jejich průsvite a tím průtok krve ve svalu. 

 Proprioceptory jsou mikroskopické útvary čití ve svalech (svalová vřeténka), 

šlachách (šlachová tělíska) a kloubních pouzdrech. Ze svalových vřetének vystupují 

nervová vlákna dvojího typu rozdílnou citlivostí a centrální nervový systém informují jak 

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

tonických (při udržování určité polohy). Odpovídajícím podnětem pro oba typy nervových 

zakončení je protažení. Při protažení „nastavené“ délky svalového vřeténka dojde ke 

zvýšení jejich napětí a naopak při neadekvátním zkrácení (kontrakci) se napětí snižuje. 

 Oba systémy reagující na protažení se liší v řízení antagonistů: 

 Systém fázický (volní motorika) má tlumivý vliv na antagonisty a pracuje na 

principu tzv. reciproční inervace (např. kontrakce břišních svalů sníží napětí bederních 

svalů). 

 Systém tonický (mimovolní motorika) funguje jak na základě reciproční inervace 

(např. zkrácený bederní sval tlumí břišní svaly), tak i na základě simultánní inervace 

(současně inervuje atomistu i antagonistu, např. při izometrické kontrakci svalů na zadní 

straně dolních končetin dochází k izometrické kontrakci svalů na přední straně). 

 Nejvýhodnější moment spolupráce obou systémů (včetně zapojení šlachových 

tělísek) využíváme při protahovacím cvičení, jež se vžilo pod názvem postizometrická 

relaxace (dále jen „PIR“). Důležité je dodržovat pomalý průběh pohybu (při rychlém se 

nezapojí tonický systém a vzniká napínací reflex). 

 Šlachová tělíska (Golgiho) jsou umístěna na přechodu svalu a šlachy a jsou 

drážděna stejně jako svalová vřeténka, ale mají vyšší práh dráždivosti. Na základě silného 

napnutí svalu vyvolávají tzv. inverzní napínací reflex, který tlumí (alfa motoneurony) 

vlastní sval (snižuje kontrakci a zabraňuje neadekvátnímu napnutí šlachy) a současně 
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aktivuje antagonisty daného svalu. Tento automatický mechanismus chrání sval před 

extrémní kontrakcí, kterou by mohl být poškozen. 

 Činnost kloubních receptorů s následnou svalovou reakcí je označována jako tzv. 

kloubně – svalová souhra, což zdůrazňuje existenci úzkých recipročních vztahů. 

v kloubních pouzdrech se nacházejí receptory s pomalou i rychlou adaptací vysílající 

vzruchy v klidu a i za pohybu. Je tedy zřejmé, že nefyziologické kloubní spojení negativně 

ovlivňuje informace proudící do centrální nervové soustavy, a tím vyvolává korekci 

pohybové odpovědi se všemi nechtěnými důsledky. 

 Úroveň motorických výkonů významně ovlivňují i další receptory. Jsou to 

zejména visceroceptory, uložené ve stěnách útrob a cév a registrující změn tlaku v cévách, 

změny pH krve, teplotní změny apod. Vestibulární receptory ve vnitřním uchu (labyrintu) 

společně s proprioceptory se podílejí na vnímání polohy těla a jeho pohybu v prostoru 

(kinestézie – cit pro polohu, popohodit). 

Exteroceptory zachycují jak podněty z dálky – teleceptory (zrakové, sluchové a čichové), 

tak i z bezprostřední blízkosti – kontaktní (kožní, např. na plosce nohy). (Bursová, 2005) 

 

3.8.2 Reflex a reflexní působení 

 Reflex je funkční jednotkou nervové soustavy. Je to zákonitá odpověď organismu 

na dráždění čidel, zprostředkovaná nervstvem. 

 Reflex je determinován určitými změnami v zevním nebo vnitřním prostředí, které 

se uplatňují jako podněty. Energie podnětů působí na živou tkáň, která reaguje změnou 

podráždění. Dále je reflex určen uspořádáním spojů mezi receptory, centrálním nervstvem 

a efektory, čili tzv. reflexním obloukem. Reflexní oblouk je zahájen podnětem působícím 

na odpovídající receptor, který vyvolá vzruchovou aktivitu. Aferentně dostředivými vlákny 

se vzruch dostává do centrálního nervového systému (přes míchu a příp. podkorová 

centra), kde je zpracován (analyzovány jsou podněty z jednotlivých receptorů 

a porovnávány s již uloženými dřívějšími informacemi v paměti) a jako výstupní 

informace se v podobě vzruchů eferentně odstředivými vlákny dostává k výkonnému 

orgánu (opět přes míchu a příp. podkorová centra). 

 

 Celý reflexní oblouk se zpravidla skládá z pěti částí: 

receptor – aferentní dráha – centrum – eferentní dráha – efektor. 
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 Obousměrnou spojkou mezi mozkovou kůrou a výkonným svalem je mícha, která 

je chráněna páteřním kanálem sestaveným z jednotlivých obratlů. Toto je další důvod, proč 

fyziologický tvar páteře a kvalita posturální funkce jsou tak důležité aspekty ovlivňující 

naše zdraví a úroveň sportovního výkonu. Není-li tomu tak, pak činnost nervové soustavy 

může být narušena (dráždění, stlačení, uskřípnutí míšních nervů) a může negativně 

ovlivňovat nejen činnost svalového aparátu, ale i ostatních vnitřních orgánů 

(vertebroviscerální vztahy). 

 Nejnižší rovinou reflexního řízení činnosti svalů je míšní reflexní oblouk, který 

představuje automatickou reakci, kdy se jednoduchý podnět (pro mozek „nedůležitý“) 

zpracuje přímo v míše a odtud je okamžitá svalová odpověď vyslána k odpovídajícím 

svalům. Tato úroveň řízení významně ovlivňuje výsledek pohybové činnosti. Přestože se 

jedná o řízení automatické, můžeme ovlivnit jeho kvalitu především péčí o svalový aparát, 

o jeho svalovou rovnováhu. Respektováním míšních reflexů můžeme zvyšovat pozitivní 

účinek kompenzačních protahovacích cvičení. (Bursová, 2005) 

 

 Míšní reflexy a jejich využití při kompenzačním cvičení 

 Míšní reflexy jsou rozděleny podle receptorů, jejichž drážděním jsou aktivovány, 

na proprioceptivní a exteroceptivní. Propriceptivní míšní reflexy (vycházejí 

z proprioceptorů uložených ve svalech, šlachách a kloubních pouzdrech) představují 

nejjednodušší ale základní a nezastupitelnou složku všech tělesných pohybů. Mají primární 

význam pro zajištění a řízení svalového napětí, které je výchozím předpokladem pro 

udržení vzpřímené polohy těla v gravitačním poli, a tím i pro konání všech pohybů. 

Exteroceptivní míšní reflexy, které se vybavují drážděním bolestivých a dotykových čidel 

uložených v kůži, se dělí na extenzorové a flexorové. Extenzorové reflexy mají důležitý 

význam, pro zachování vzpřímeného postoje a vlastní chůzi (zajišťují „bdělost“). Reagují 

na dráždění dotykových čidel např. v plosce nohy a zvyšují především napětí natahovačů, 

mají tedy antigravitační podstatu (důležitost fyziologického vyklenutí plosky nohy). 

 

Mezi proprioceptivní míšní reflexy, jejichž respektováním a využíváním můžeme 

zkvalitnit a zefektivnit kompenzační protahovací cvičení patří: 

 

1. Napínací reflex 

Prudké, rychlé protažení svalu (např. při uklouznutí nebo při švihových pohybech) 

automaticky zajistí kontrakci (stažení) protahovaného svalu. Síla kontrakce je přímo 
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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 se budeme snažit při protahování tento reflex nevyvolávat. Budeme-li sval 

protahovat pomalu (a nejlépe vědomě), pak napínací reflex nevznikne a protažení bude 

účinnější a bez ohrožení elasticity svalu. 

 

2. Ochranný útlum 

Ke zvýšení efektivity protahování svalu budeme naopak záměrně využívat tzv.ochranný 

útlum, který vyvoláme izometrickou kontrakcí protahovaného svalu přiměřené intenzity 

(ve výchozí poloze s nebolestivě protaženým svalem). Zvýšené napětí protahovaného svalu 

bez viditelného zkrácení podráždí šlachová tělíska, která reflexně zmírní až utlumí alfa 

motoneurony vlastního protahovaného svalu a současně dojede k aktivaci antagonisty. 

Výsledkem je pak „příkaz“ ke zmírnění až utlumení svalového stahu. Tento útlum 

(uvolnění) svalové kontrakce pod jeho klidovou úroveň jednak brání přetržení šlachy, ale 

současně ho využíváme při protahování svalu, protože klade menší odpor vlastnímu 

následnému protažení. Jelikož podnětem je izometrická kontrakce, vžil se v terénní praxi 

pojem postizometrická relaxace. 

 

3. Reciproční útlum 

K prohloubení účinku protahovaných svalů lze využít reflexního vztahu mezi partnerskými 

svaly. Kontrakce neprotahovaného antagonisty (čtyřhlavý sval stehenní) povede k útlumu 

protahovaného svalu (svaly zadní strany stehenní) na základě reciproční inervace, kterým 

zvýrazníme vlastní protažení. Např. Sed, hluboký předklon s dotekem paží chodidel, 

kontrakcí kvadricepsu zvýrazním protažení svalů zadní strany stehna. 

 

4. Šíjové reflexy 

Šíjové reflexy jsou spouštěny z prvních tří krčních obratlů, jež mají dominantní vliv na 

polohu hlavy při vlastním pohybu. Na techniku cvičení a jeho zdravotní důsledky má 

pozitivní účinek i pohyb očí, který iniciuje pohyb hlavy, krční páteře, hrudní páteře atd. 

Pohled vzhůru stimuluje aktivitu extenzorové soustavy, pohled dolů aktivitu flexorové 

soustavy a pohled stranou extenzi ve směru pohledu a flexi ve směru opačném. (Bursová, 

2005) 
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3.8.3 Základní hybné stereotypy 

 Vzpřímené postavení, které si každý jedinec musí po narození osvojovat, je 

výsledkem složitých reflexních dějů, které se programují v centrální nervové soustavě na 

základě vrozených, geneticky daných pohybových vzorců. Podmínkou tohoto spontánního 

děje je pohybová stimulace, která zajišťuje upevnění reflexních vazeb. Výsledkem je určitý 

vzorec posturální funkce, tj. individuální posturální stereotyp (ustálený, navyklý způsob 

reagování na určitý podnět) vzpřímeného držení těla. 

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

v konkrétním pohybu vytváří určitý funkční celek. Při správně provedeném pohybu 

(koordinovaném, ekonomickém, přesném, plynulém, rytmickém) se v odpovídající časové 

souhře zapojují svalové skupiny, které se na pohybu mají mechanicky realizovat. Naopak 

při nesprávném a v průběhu neopravovaném cvičení se mohou zapojovat i svalové 

skupiny, které nemají k vykonávanému pohybu žádný vztah. Výsledkem je nejen 

nedokonalý neekonomicky prováděný pohyb, ale i nižší výkon. 

 I ty nejsložitější sportovní výkony jsou kombinace nejjednodušších pohybů jako je 

např. zanožení, unožení, předklon hlavy, předklon trupu a upažení. Janda (2004) 

charakterizuje hybný stereotyp jako dočasně neměnnou soustavu podmíněných 

a nepodmíněných reflexů. Řízení zapojování jednotlivých svalových skupin do těchto 

jednoduchých pohybů je podkorové, a tím automatické a do jisté míry nepřeučitelné (při 

požadovaném sportovním zatížení u sportovně talentované mládeže s největší 

pravděpodobností nemožné). 

 Kvalita základních hybných stereotypů a stupeň jejich fixace závisí na řadě 

faktorů. Prioritní z nich jsou vlastnosti CNS a další fyziologické předpoklady (např. 

individuální kvalita nervových funkcí, vlastnosti hybného systému, emoční „nasměrování“ 

limbického systému), které jsou vnějším prostředím v podstatě neovlivnitelné. Jsou proto 

individuálně odlišné a tvoří součást sportovního tréninku. 

 Významnou roli hraje vývojové stáří stereotypu a způsob, jak byly jednotlivé 

hybné stereotypy vypracovány, posilovány a korigovány. Např. změna stereotypu chůze, 

jež představuje charakteristický výraz každého jedince s individuálně typickým 

zapojováním jednotlivých svalů, je velmi obtížně dosažitelná. Naopak kvalita unožení, 

zanožení, předklonu i upažení je ovlivněna kvantitou a kvalitou spontánní pohybové 

aktivity již od nejútlejšího věku. Schopnost přebudovat stereotypy klesá s kalendářním 

věkem. (Bursová, 2005) 
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 Spontánní a řízená pohybová aktivita obsahující všestranně rozvíjející činnost 

umožňuje získat širokou pohybovou zkušenost, jakýsi „softwarový zásobník pohybových 

programů“, který je „k dispozici“ při následné specializované přípravě a motorickém 

učení. Kolem 5.−6. roku života lze optimální pohybovou průpravou úspěšně provádět 

pohyb vědomě a korigovat jeho kvalitu s využitím verbálního hodnocení jako 

zpětnovazebního prostředku. Uvedené období je nejdůležitější pro úpravu a fixaci 

základních hybných stereotypů. 

 Porucha pohybových stereotypů sama o sobě obvykle potíže nevyvolává, avšak 

vede k blokádám, spazmům a přetěžování pohybového ústrojí. Mnozí lidé nesprávně 

zapínají svaly třeba při zvedání předmětů, při chůzi a nejčastěji při dýchání. Náprava 

pohybových vzorců vyžaduje značné úsilí. Provádí se kombinací volního nácviku 

a reflexního působení. (Druga, Pfeiffer, Votava, Trojan, 2005) 

 

3.8.4 Základní charakteristika kosterního svalstva 

 Kosterní svaly tvoří hybnou, motorickou (efektorovou) složku pohybového 

systému a společně s kostrou, s jejími chrupavkami, vazy a klouby tvoří nedílný celek. 

Kosterní svaly jsou inervovány mozkovými a míšními nervy. Bez nervového impulzu 

nedochází ke koordinované a řízené svalové kontrakci. Základní anatomickou jednotkou 

kosterního svalu jsou jednotlivá svalová vlákna, která bez ovládání centrálním nervovým 

systémem nejsou schopna funkce. Funkční a biomechanickou jednotkou svalu je motorická 

jednotka, tj. skupina svalových vláken inervovaných jedním motoneuronem. 

 

 Jednou ze základních funkcí svalových vláken je svalová kontrakce, kdy sval 

reaguje na podráždění. 

 Rozlišujeme kontrakci: 

• izometrickou – při které nedochází ke změně délky svalu, ale mění se svalové 

napětí (tonus), např. po úrazu kolene, kdy je končetina dlouho zafixována, dojde 

k hypotrofii svalů přední strany stehenní. Následnou rehabilitaci není možné zahájit 

hned pohybem jako jsou dřepy apod., využívá se tedy ke znovunabytí svalové síly 

cviků s izometrickou kontrakcí, 

• izokinetickou – kdy svalová vlákna nemění své napětí a buď se v průběhu pohybu 

prodlužují (excentrická kontrakce) nebo zkracují (koncentrická kontrakce), 
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• auxotonickou – kdy se změnou napětí ve svalu dochází i ke změně délky 

svalových vláken např.smeč, střelba na branku ve výskoku, přemet stranou. 

 

 Kosterní svaly jsou rozloženy kolem kloubů a podle jejich začátku, úponu 

a polohy vzhledem k ose kloubu, který přecházejí, provádějí odpovídající pohyby. 

 Rozeznáváme pohyby: 

• ohnutí (flexi) a natažení (extenzi), 

• přitažení (addukci) a odtažení (abdukci), 

• otáčení (rotace) – zevní a vnitřní. 

 Kroužení je složený pohyb, při kterém různě obměňujeme jednotlivé typy pohybů 

(flexi, extenzi, obdukci a addukci). 

 

 Sval, který působí ve směru pohybu a který způsobuje pohyb, se nazývá agonista, 

sval působící proti je antagonista. Synergisté jsou svalové skupiny, které spolupracují 

s agonisty, napomáhají vykonávání pohybu, ale pohyb nejsou schopny vykonat 

samostatně. Stabilizátor udržuje různé segmenty těla v příslušné vzájemné poloze a podílí 

se na udržení celkové rovnováhy, která může být například váhou upažované horní 

končetiny vážně narušena. Svaly takto kompenzující změny stability mohou být uloženy na 

různých místech těla i velmi daleko od kloubu, ve kterém se viditelný pohyb děje. 

(Bursová, 2005) 

 Kosterní svaly nepracují izolovaně ani při jednoduchých pohybech, nýbrž ve 

svalových smyčkách, které se navzájem ovlivňují. Centrální nervový systém řídí velikost, 

rychlost a pořadí stahů jednotlivých svalových skupin v konkrétním funkčním řetězci. 

 

 Posturální funkce probíhají podvědomě, proto je trvalá změna navyklého způsobu 

držení těla obtížná (reakce na verbální instrukci „narovnej se“ je okamžitá, ale pouze 

dočasná, aby se trvale změnil posturální reflex musí se tato informace dostat do 

podvědomí). 

 Při posilování ochablých svalů je účelné zvolit zpočátku co nejjednodušší cviky, 

naučit svaly správnému zapojování v základních polohách a pohybech při respektování 

účelné techniky. 

 Pro svalovou vyváženost je důležité procvičovat sval ve všech jeho funkcích 

a v celém anatomickém rozsahu, aby nedocházelo k ochabnutí některých svalových částí 
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nebo ke zkrácení v určitém úseku svalového bříška. Svalová ochablost či zkrácení se 

promítá do celého pohybového systému (reflexní propojenost existuje i mezi zcela 

vzdálenými svaly). (Zítko, 1998) 

 

3.8.5 Svalová nerovnováha 

 Jako důsledek především jednostranného zatěžování vznikají nadměrně silné, 

zkrácené svalové skupiny a svalové skupiny oslabené. Příčiny nežádoucích změn 

v kosterním svalstvu, které jsou přičítány pohybové chudosti a jednostrannosti moderního 

způsobu života, mají hlubší fyziologický základ, spočívající v odlišnosti svalů s převážnou 

činností tonickou (mají funkci převážně posturální) od svalů s převážnou činností fázickou. 

Svaly první skupiny mají tendenci k hyperaktivitě (nadměrnému zapojování do 

pohybových programů), k hypertonii (nadměrnému snižování klidového napětí) a ke 

zkracování. Svaly druhé skupiny mají naopak tendenci k hypoaktivitě (nedostatečnému 

zapojování do pohybových programů), k hypotonii (nadměrnému snižování klidového 

napětí) a k oslabení. Často u nich dochází k nadměrnému zvětšování klidové délky. 

 Kosterních svaly člověka nelze jednoznačně zařadit do jedné nebo druhé z výše 

jmenovaných skupin. Jedná se o svalové skupiny vždy s převahou tonických nebo 

fázických svalových vláken. 

 Ovšem to, zda se tato převaha skutečně projeví, záleží na okolnostech. Působí tu 

mnoho vlivů. Může to být např. úraz nebo nemoc. Vlivem, který se nepříznivě uplatňuje 

téměř u všech lidí, je pohybová chudost a jednostrannost moderního způsobu života. 

Důsledky hyperaktivity jedněch a hypoaktivity jiných svalů jsou o to závažnější, že 

u mnoha kloubů lidského pohybového aparátu tvoří svaly s tendencí ke zkrácení se svaly 

s tendencí k oslabení partnerské dvojice svalů (nebo svalových skupin) s opačnou funkcí. 

(Např. v kyčelním kloubu hlavní flexory mají tendenci ke zkrácení, zatímco m. gluteus 

maximus, který je hlavním extenzorem kyčelního kloubu, má tendenci k oslabení.) 

Narušuje se svalová rovnováha. Nejde však jen o poruchu v periferních strukturách 

pohybového aparátu, nýbrž i o hlubší poruchy v řízení pohybu. Rozpadají se fyziologické 

pohybové programy. 

 Vytvářejí se pohybové programy, ve kterých se aktivují víc svaly s tendencí ke 

zkrácení na úkor aktivity svalů s tendencí k oslabení. Hyperaktivní svaly se častou 

aktivitou dále posilují, hypoaktivní svaly v důsledku nedostatečné aktivity dále slábnou. 
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Svalová rovnováha se dále prohlubuje a nefyziologické, nesprávné pohybové programy se 

upevňují. 

 

Dvě složky cvičení k obnovení svalové rovnováhy: 

• normalizace poměrů v periferních strukturách pohybového aparátu, součástí této 

nápravy je uvolnění a protažení zkrácených a posílení oslabených svalů, 

• reedukace fyziologického, tedy zdravotně i výkonnostně co možná účelného 

způsobu provádění složitějších pohybů, především pohybů každodenního života. 

 

 Po obnovení svalové rovnováhy je nutné ji cvičením stále upevňovat, neboť 

většina vlivů, které vedly k jejímu porušení, působí často i nadále. (Kabelíková, Vávrová, 

1997) 

 

3.8.6 Svalový tonus 

 Svalový tonus si můžeme představit jako napětí nebo předpětí svalu. Základním 

předpokladem veškeré hybnosti je klidový svalový tonus, který reflexně zajišťuje neustálé 

mírné napětí svalové tkáně. Již pouhým pohmatem svalového bříška můžeme zjistit, zda je 

sval chabý, anebo klade tlaku odpor. Tato vlastnost se označuje jako svalová konzistence. 

Podílí se na ni jednak svalové napětí, tedy aktivní složka, ale také stav svalového vaziva, 

a proto může být konzistence zvýšena např. i při svalovém zánětu. 

 Existuje představa, že svalové napětí je mírná, trvalá aktivita motorických 

jednotek, která probíhá i v úplném klidu. Takovou aktivitu je možno zaznamenat v řadě 

svalů vestoje nebo vsedě, kdy udržují tuto polohu proti působení gravitace. Avšak vleže na 

zádech bývá obvykle u všech lidí úplné elektrické ticho. Přesto i v této poloze může stav 

svalového napětí kolísat. Proto bylo svalové napětí definováno jako reflexní odpověď na 

pasivní protažení svalu. (Druga, Pfeiffer, Votava, Trojan, 2005). 

Je zřejmé, že vyšší klidové napětí je charakteristické pro trénované svaly, jež mají 

tímto výhodnější „start“ k samotnému pohybu. Klidový svalový tonus je ovlivněn řadou 

faktorů, kromě již zmíněné trénovanosti např. klimatickými vlivy (teplo, zima), 

psychickými vlivy (stres), konstitucí, ale i nociceptivními podněty jako je bolest. 
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Krajní typy svalových vláken a jejich základní funkce 

 Rozlišujeme dva krajní typy svalových vláken s rozdílnou strukturální, 

biochemickou a funkční podstatou: 

• tonická svalová vlákna („červená“, pomalá, oxidativní), 

• fázická svalová vlákna („bílá“, rychlá, glykolytická). 

 

 Každý sval obsahuje vlákna jak tonického, tak i fázického charakteru, jejichž 

zastoupení je v jednotlivých svalech různé a individuální. „Fázické“ svaly (zjednodušený 

pojem) plní i tonickou funkci a „tonické“ svaly (zjednodušený pojem) i funkci fázickou. 

Dnes jsou již známy svalové skupiny s převahou tonických motorických jednotek (např. 

bederní vzpřimovače) a svalové skupiny, v nichž převažují fyzické motorické jednotky 

(např. břišní svaly). 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 jeho jednotlivých částí v jistých 

polohách v průběhu pohybu. Tuto převážně tonickou, fixační úlohu vykonávají svaly 

uložené hlouběji u osy těla. Vysoká úroveň posturální funkce, která vytváří oporu pro 

následný pohyb, je nezbytným předpokladem pro efektivní a účelný pohyb. 

 Druhá úloha spočívá ve vlastním provedení pohybu, na které mají hlavní podíl 

svalové skupiny uložené více na povrchu těla. 

 Každý tělesný výkon je vždy výsledkem souhry obou mechanismů, a je proto 

významně ovlivněn kvalitou spolupráce obou funkcí svalových systémů podílejících se na 

konkrétním pohybovém projevu. (Bursová, 2005) 

 

 Svalové skupiny s převahou tonických svalových vláken jsou svojí stavbou 

přizpůsobeny pro posturální funkci. Tyto svalové skupiny jsou odolnější vůči únavě 

a snadněji se po námaze zotavují. Mají tendenci k nadměrnému zvyšování klidového 

napětí (hypertonii) vedoucímu ke zkracování, zbytnění až ztuhnutí, a proto je nutné tyto 

svaly preventivně uvolňovat a cíleně protahovat. Snadno, někdy dokonce až nadměrně, se 

zapojují do pohybových programů (tzv. hyperaktivita) a mohou až nefyziologicky 

nahrazovat práci oslabených svalů. 

 Svalové skupiny s převahou fázických svalových vláken podmiňují činnost 

maximální a submaximální intenzity a jsou velice rychle unavitelné. Vyznačují se nižším 

(až nadměrně) klidovým napětím (hypotonií) vedoucím k oslabení, a proto je musíme 

cíleně posilovat. Toto nadměrné zvětšování klidové délky vede k nedostatečnému 
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zapojování do pohybových vzorců (tzv. hypoaktivita) a tudíž při posilování těchto svalů 

musíme vědomě kontrolovat jejich zapojení. (Bursová, 2005) 

 

3.9  Posturální systém 

 Posturální systém zahrnuje jak systém axiální, tak i oblast pánve a dolních 

končetin. Posturální funkce je realizována především axiálním systémem, který je díky 

fylogenetickému a i ontogenetickému vývoji člověka považován za pohybovou bázi, a to 

vzhledem k náročnosti udržování vzpřímeného držení těla v sedu, ve stoji nebo při typické 

lidské lokomoci. Axiální motorický systém představuje část pohybové soustavy jak kolem 

páteře, sloužící k udržování vzpřímeného držení těla, tak i svalstvo činné při dýchání. 

 Určité sektory axiálního systému jsou mechanicky namáhány více než jiné, a zde 

pak mohou vznikat při nevhodném zatěžování specifické vertebrogenní potíže. (Zítko, 

1998) 

 

3.9.1 Charakteristika individuálně optimálního držení těla 

 Individuálně optimální (často se používá termín „správné“) držení těla můžeme 

pokládat za individuální posturální program, který vznikl během pohybového vývoje 

daného individua. Je výsledkem složitých reflexních dějů, tzv. posturálních reflexů. Tyto 

složité reflexy orientují tělo v prostoru, slouží k udržení zaujaté polohy – vzpřímeného 

postoje. Za účasti mozkové kůry vzniká jakýsi individuální program výkonu posturální 

funkce – posturální stereotyp. Pro každého jednotlivce tedy platí, že nejlepší postoj je 

takový, při kterém jsou jednotlivé sektory posturálního systému harmonicky vyváženy 

a potřebují nejmenší svalovou práci pro udržení nejlepší stability. (Hošková, Matoušová, 

2003) 

 Zítko (1998) definuje správné držení těla tak, kdy rozdíl mezi bazálním 

metabolismem a metabolismem v dané poloze je co nejmenší. 

 Podle Srdečného (1972) je správné držení těla takový vzpřímený postoj člověka, 

při kterém jsou jednotlivé etáže těla udržovány nad sebou v gravitačním poli s minimálním 

vynaložením svalové síly. Je to situace optimální rovnováhy. Ideální přímá postava je 

upevněný pohybový návyk, projevující se i bez pozornosti jako ekonomický, estetický 

a optimální pro vytrvalou svalovou práci. 
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 Držení těla je určováno postavením pánve, hlavy a dolních končetin. Postavení 

pánve má klíčový význam. v pánvi se nalézá těžiště těla, je základnou pro páteř, která je 

indikátorem všech změn. Z pánve vycházejí pohybové činnosti velkého rozsahu. Hlava má 

vedoucí postavení ve vedení, řízení směru pohybové činnosti. Dolní končetiny zajišťují 

základní lokomoční pohyb – chůzi. Pánev, hlava a dolní končetiny jsou ve svém postavení 

ovlivňovány napětím svalových skupin, které je obklopují. (Hošková, Matoušová, 2003) 

 Dosud neexistuje a s největší pravděpodobností nikdy existovat nebude standardní 

držení těla, které by bylo jediné možné pro všechny. Držení těla je vždy individuálně 

odlišné. Existují však některé obecně platné ukazatele, podle kterých lze „správné“ držení 

těla charakterizovat. Konkrétní podobu „správného“ držení těla můžeme přiblížit modelem 

tzv. ideálního držení těla, který odpovídá vysoké úrovni posturální funkce. Při tomto 

postoji jsou nohy volně u sebe, kolena a kyčle nenásilně nataženy. Pánev je v takovém 

postavení, aby hmotnost trupu byla vycentrována nad spojnicí středů kyčelních kloubů. 

Páteř je plynule dvojesovitě zakřivena. Ramena jsou spuštěna volně dolů, lopatky jsou 

celou plochou přiloženy k zadní straně hrudníku a lehce přitaženy k páteři. Hlava je 

vzpřímena, brada svírá s osou těla pravý úhel. (Bursová, 2005) 

 

3.9.2 Vadné držení těla 

 Porucha posturální funkce charakteristická odchylkami od fyziologických 

parametrů držení těla je nazývána jako vadné držení těla. Řadíme ji k poruchám hybného 

systému. Podle různých autorů je celá řada faktorů podílejících se na vzniku vadného 

držení těla. Mezi vnitřní faktory můžeme řadit vrozené vady (např. vady zraku či sluchu, 

neprůchodnost dýchacích cest, zpožděný duševní vývoj a další), úrazy, prodělaná 

onemocnění. V četnějších případech působí vnější faktory, např. nedostatek svalové 

činnosti, jednostranné zatížení se statickým přetěžováním, nevhodné pohybové návyky. 

3.9.2.1 Typy vadného držení těla 

 Podle lokalizace a charakteru je označujeme jako: (Hošková, Matoušová, 2003) 

 

• Chabé držení 

Jde o celkové nižší napětí svalstva. Vada se zhoršuje při větším statickém zatížení a vlivem 

únavy. 
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• Kyfotické držení (tzv. kulatá záda) 

Odchylka může mít příčinu v jisté nedostatečnosti svalstva. Vzpřimovače trupu a dolní 

fixátory lopatek nemají potřebnou sílu udržet vzpřímené držení a neplní fixační funkci. 

Hyperaktivní svaly v oblasti hrudníku mají zvýšený klidový tonus, čímž tlumí své 

antagonisty. To vede ke zkrácení prsních svalů a k ochabování dolních fixátorů lopatek. 

 

• Hyperlordotické držení (tzv. prohnutá záda) 

Nacházíme svalovou dysbalanci v křížové oblasti mezi břišním a hýžďovým svalstvem, 

které bývá ochablé a flexory kyčelního kloubu a zádovým svalstvem, které bývá zkrácené. 

 

• Plochá záda 

Vada se vyznačuje nedostatečným fyziologickým zakřivením páteře. Může jít i konstitučně 

podmíněnou poruchu držení těla. 

 

• Skoliotické držení 

Laterálně vybočená páteř s častou změnou stran při statickém přetížení. Příčinou může být 

i počínající svalová dysbalance při jednostranném zkrácení např. m. quadratus lumborum 

nebo horní část m. trapezius. 

 

• Vadné držení hlavy 

Příčinou bývá svalová dysbalance mezi zkrácenými horní částí m. trapezius, m.levator 

scapulae, m. sternocleidomastoideus a ochablými flexory krku (m. longus capitis, 

m. Pontus colli) a zvětšená krční lordóza. 

 

• Ploché nohy, valgózní a varózní postavení kolenního kloubu 

Vychylování jednotlivých úseků končetiny v místě jejich skloubení může mít příčinu 

v tom, že hmotnost těla se nepřenáší ve směru anatomické osy končetiny, ale ve vertikále 

spojující střed kyčelního kloubu se středem chodidla v tzv. ose mechanické.Vznikají bočné 

síly, směřující k vychylování jednotlivých úseků a k jejich přetěžování. Nedostatek 

dynamických podnětů pro rozvoj svalů a vazů i nevhodná obuv mohou vést k vymizení 

klenby nožní. 
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 Při vadném držení těla nacházíme tedy většinou snížený nebo nevyvážený svalový 

tonus – svalové dysbalance v jednotlivých oblastech hybného systému. 

 

 Vadné držení těla vyúsťuje až do patologických změn hybného systému. Tyto 

změny pak způsobují časté vertebrogenní bolesti (porucha v oblasti páteře), degeneraci 

kloubů, progresivní artrotické stavy pohybového aparátu, u sportující populace pak při 

nadměrném zatěžování opakované distorze kolenního kloubu, luxace ramenního kloubu 

a další. Tyto poruchy zasahují do tréninkového procesu a výrazně vedou ke snížení 

sportovního výkonu. 

 

3.10  Kompenzační cvičení 

3.10.1 Význam, zaměření a funkce kompenzačních cvičení 

 Kompenzační, někdy také vyrovnávací cvičení, označuje Hošková, Matoušová 

(2003) ty cvičební tvary, jimiž lze cíleně působit na jednotlivé složky pohybového systému 

s cílem zlepšit jejich funkční parametry – kloubní pohyblivost, napětí, sílu a souhru svalů, 

nervosvalovou koordinaci i charakter pohybových stereotypů – a vyrovnat tak nepříznivý 

poměr mezi funkční zdatností pohybového systému, jeho odolnost vůči zatížení na straně 

jedné a funkčními nároky, které jsou na něj kladeny, na straně druhé. V podstatě jde 

o jednoduché cvičební tvary zaměřené na určité dílčí úseky pohybového aparátu. Jejich 

aplikaci podřizujeme neurofyziologické podstatě pohybu. 

 

Dle svého významu, zaměření a funkce rozlišujeme vyrovnávací cvičení na: 

1. Cvičení, která vedou k vytváření a upevňování vzpřímeného (funkčního 

i estetického) držení těla v postoji i pohybu s respektováním všech individuálních 

zvláštností jedince. Cvičení ovlivňující harmonický rozvoj kosterního svalstva 

a jeho tonickou vyváženost a jsou využívána k nácviku základních pohybových 

stereotypů. 

2. Dechová cvičení, která svým významem metabolickým, mechanickým, 

formativním a regulačním ovlivňují funkčnost celého organismu. Tzn., že 

podporují rozvoj dýchací funkce, podílejí se při výchově ke vzpřímenému držení 

těla a také přispívají k tělesné i duševní relaxaci. 
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3. Relaxační cvičení, která ovlivňují schopnost vědomého uvolňování svalového 

napětí, regulující i celkové psychické uvolnění, čímž se vytvářejí předpoklady pro 

optimální funkce nejen tělesné, ale i duševní. Relaxační cvičení jsou tedy 

významná tím, že vyrovnávají vztah mezi psychickou tenzí, funkčním stavem 

vegetativní nervové soustavy a napětím svalstva. 

 

 Podle účelového zaměření a fyziologického účinku můžeme dále kompenzační 

cvičení dále rozlišit na cvičení: 

• uvolňovací, 

• protahovací, 

• posilovací. 

 

 V podstatě nejde o jednoznačné vymezení jednotlivých typů cvičení, jde 

o převládající účinek, který sledujeme tím či oním cvičebním tvarem. Záleží na tom, který 

cvičební tvar zvolíme, v jaké poloze jej budeme provádět, jaké reflexní mechanismy 

budeme využívat dle fyziologických zákonitostí a na kterou oblast cvičení zacílíme. 

Účinek opět závisí na kvalitě provedení. (Hošková, Matoušová, 2003) 

 

3.10.2 Didaktické zásady pro uvolňování a protahování 

 Protahovacím cvičením cíleně ovlivňujeme délku svalu zejména „tonických“ 

svalových skupin, které mají tendenci ke zkrácení. Vlastní zkrácení svalu způsobuje 

zvýšené klidové napětí svalu, jež vede mimo jiné ke ztrátě elasticity svalových vláken 

a k hyperaktivnímu (nefyziologickému) zapojování do pohybových programů. Cíleného 

účinku dosáhneme: 

 

Zahřátím svalových skupin 

 Svalové skupiny protahujeme vždy po dokonalém zahřátí (alespoň 5 − 10 min 

s nízkou intenzitou kolem 50 − 60 % maximální tepové frekvence) a následném uvolnění 

(protahovaných) kloubních struktur. Chlad dráždí svaly ke kontrakci, znemožňuje uvolnění 

a zvyšuje riziko zranění. 

 



 

41 

Správnou volbou základní polohy 

 Protahovací cvičení provádíme zejména ve stabilních polohách (v lehu, sedu), aby 

protahovaný sval mohl být dokonale vědomě uvolněný, protahovaný sval se nesmí 

aktivovat k udržení zvolené polohy. 

 

Vedeným pohybem 

 Každé uvolňování a protahování má být pod volní kontrolou, kdy můžeme 

protažení kdykoliv zastavit a tak zabránit poškození v důsledku nadměrného protažení 

svalu. Dáváme přednost vedeným pohybům, švihové pohyby jsou nevhodné – v jejich 

konečné fázi se provokuje napínací reflex, který zvyšuje svalový tonus a může tak dojít 

k poškození protahovaných struktur. 

 

Výdrží 

 Pohyb uskutečňujeme ze základní polohy do pocitu tahu v protahovaném svalu. 

Nesmí provokovat bolest. V dosažené poloze setrváme ve výdrži,která umožní volní 

relaxaci, oddálení napínacího reflexu a adaptaci svalu na protažení. 

 

Využitím reflexních mechanismů 

 Proprioreceptivní čidla signalizují změny tlaku či tahu a reflexně vyvolávají stah či 

uvolnění. Po fázi aktivace dochází k následnému útlumu. Protahovaný sval se nejdříve 

aktivuje 10 sekund i déle a následně se vědomě uvolní. Doba aktivace i relaxacemi být 

přibližně stejná. Technika následného útlumu je výhodná, využije-li se k aktivaci 

izometrická kontrakce, tj. kontrakce bez zkrácení svalu – metoda postizometrické relaxace 

(kontrakce s vdechem 10 až 30 s – uvolnění 2 až 3 s – protažení s výdechem 10 až 30 s). 

Aktivace svalu před protažením i velikost odporu by měly být přiměřené. 

 Na základě reflexních vztahů mezi partnerskými svaly můžeme při aktivní 

kontrakci snižovat napětí svalu opačnou funkcí, např. kontrakce dolních fixátorů lopatek 

při protahování prsních svalů. 

 

Při výdechu 

 U většiny protahovaných svalů se jejich napětí zvyšuje s vdechem a snižuje při 

výdechu. Proto fázi protahování koordinujeme s výdechem, který přechází do klidného 

dýchání ve výdrži. Spojíme-li protahovací fázi s výdechem, dojde ve svalu k uvolnění 

a oddálení kontrakční reakce napínacího reflexu. 
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Využitím pohybu očí 

 Pohybem očí vzhůru se stimuluje vdech a zvyšuje napětí některých svalů, 

pohledem dolů a výdechem dosáhneme většího svalového uvolnění. 

 

Fixací částí těla 

 Při protahování je nezbytné fixovat část těla, kde začíná centrální úpon 

protahovaného svalu, aby se neprotahovaly struktury jiné, u nichž je protahování 

nežádoucí. U švihových pohybů je fixace příslušných segmentů obtížná a protahovaný sval 

setrvává v krajním protažení jen krátce a nemá proto čas se na protažení adaptovat. 

 

Plné soustředění na protahování 

 Mechanické cvičení se velmi často míjí účinkem. 

 

Dosažením fyziologické normy 

 Protahováním chceme dosáhnout fyziologické délky svalu, fyziologického 

kloubního rozsahu podle obecné normy. Nadměrné protažení svalu může mít negativní 

důsledky. Proto před vlastním protahováním a v jeho průběhu provádíme testování 

a hodnocení hybnosti, uvedeno v kapitole 3.11. Cvičit nejlépe každý den v různých 

obměnách. (Hošková, Matoušová, 2003) 

 

3.10.3 Didaktické zásady pro posilování 

 Pokud není uvedeno jinak, čerpám z literatury Hošková, Matoušová (2003). 

 Hlavním záměrem posilování je, abychom příslušný oslabený sval aktivovali 

natolik, aby on byl schopen se zapojit do hybných stereotypů při běžných každodenních 

činnostech. Proto je důležité, abychom sval aktivovali v takové souhře s ostatními svaly, 

jak to vyžaduje ekonomizace pohybu. 

  Optimální by bylo, abychom s cíleným posilováním započali až po důkladném 

protažení všech zkrácených svalů a až po dosažení fyziologického kloubního rozsahu. Již 

tím, že svaly s tendencí ke zkrácení protahujeme, aktivujeme jejich antagonisty, což jsou 

většinou svaly s tendencí k útlumu a k ochabování. Dá se říci, že tato aktivace je 

předstupněm posilování. K posilování můžeme využít: 
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Odporu 

 Volíme vždy takové pohybové úkony nebo výdrže, při kterých posilovaný sval 

překonává určitý odpor ve výdrži nebo počtem opakování. Velikost odporu se řídí 

zdatností svalu – musí být dostatečně velký, aby facilitoval. Při nadměrném odporu může 

docházet ještě k většímu útlumu u posilovaného svalu, a naopak se více aktivují svaly 

hyperaktivní a nastupují náhradní mechanismy. Při malém odporu k posilování nedochází, 

i když zvýšíme počet opakování. Počet opakování ale vždy závisí na kvalitě a přesnosti 

provedení. 

 

Excentrickou kontrakci 

 Tzv. „brzdící pohyb“ při excentrické kontrakci více aktivuje posilovaný sval, 

účinnost je větší. 

 

Vhodnou polohu 

 Vhodně zvolená poloha umožní, aby se do činnosti zapojil posilovaný sval při 

jednoduchém a méně složitém pohybovém úkonu. Při složitých náročných pohybech 

a nevhodných polohách se více aktivují hyperaktivní svaly, cvičenec se nedokáže plně 

soustředit na aktivaci posilovaného svalu, čímž se upevňuje svalová dysbalance 

a nefyziologický pohybový program. 

 

Výdech 

 Praxe prokázala, že výdech napomáhá ke správnému provedení tím, že při něm 

můžeme docílit dobrou fixaci centrálních úponů posilovaných svalů. Fixaci zabezpečuje 

souhra břišních a zádových svalů, které se aktivují právě při výdechu. Jestliže aktivace 

svalu při posilování je spojována s vdechem, je větší pravděpodobnost, že dojde 

k zatajování dechu, což neblaze působí na oběhový systém. 

 

Předchozí protažení 

 Je výhodné, abychom před posilováním určitého svalu provedli protažení jeho 

antagonisty, utlumili jeho aktivitu a obnovili fyziologický rozsah kloubu. 

 

 Před posilováním se informujeme „testovacím cvikem“ i funkční zdatnosti svalů 

a můžeme ho také využít k vlastnímu posilování. U osob cvičících pro zdraví (např. 

v domácím prostředí) by měla být posilovací cvičení součástí každodenního pohybového 
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programu. Má-li být cvičení dostatečně účinné a vést ke zvýšení silové úrovně, pak je 

nutné posilovat intenzivněji alespoň 2–3krát za týden. Nejvhodnější je kondiční posilování 

silově vytrvalostního charakteru. 

 

3.10.4 Hypermobilita a kompenzační cvičení 

 Hypermobilita je nadměrná pohyblivost způsobená celkovou uvolněností 

vazivového a svalového aparátu (snížený svalový tonus, uvolnění vaziva, šlach a kloubních 

pouzder), způsobuje instabilitu v držení těla. Nalézáme ji více u žen. 

 Proto jim při cvičení musíme věnovat zvláštní pozornost. U těchto jedinců je 

nežádoucí jakékoliv zvětšování rozsahu pohybu, a proto neuvolňujeme a neprotahujeme 

svaly v sektorech, kde jsme hypermobilitu zjistili. Naopak vytváříme „svalový korzet“ 

a volíme posilovací cvičení ve výdržích proti přiměřenému odporu, abychom příliš 

nezatížili kontraktilní a vazivovou složku. (Bursová, 2005) 

 

3.10.5 Kompenzační cvičení v systému vojenské tělovýchovy 

 Vojenská tělovýchova zahrnuje veškeré pohybové aktivity vojáků realizované 

v rámci resortu obrany, které se uplatňují při plnění úkolů v různých situacích nasazení a to 

ať přímo (běh, skoky, lezení atd.) nebo zprostředkovaně jako základ pro provádění jiných 

specifických činností vojenských specialistů (ženista, výsadkář, řidič atd.). 

 Pro vymezení vojenské tělovýchovy je mnohem přijatelnější aplikovat definici 

pohybových aktivit. Pohybovou aktivitu (činnost) člověka chápeme jako pohyb člověka, 

který získává svou realizací v definovaném prostředí, cílesměrností, a účelovou 

podmíněností dovednostní charakter. Podle záměrů a očekávaných efektů může mít 

pohybová činnost funkci adaptačního podnětu psychického, biologického, sociálního. Při 

zatěžování pohybovými činnostmi se kladou různě odlišné a odstupňované nároky na 

orgánové funkce včetně metabolických procesů, výkonné somatické funkce, funkce hybné 

soustavy jako celku, řídící činnost centrální nervové soustavy atd. Tyto funkce jsou 

ovlivňovány ve smyslu rozvoje, stabilizace, obnovy nebo prevence jejich poklesu. 

(Přívětivý, 2004) 

 Pohybové aktivity realizované za účelem dosahování sportovních výkonů, při 

respektování fyziologicky individuálních možností organismu, významně přispívají 

k plnění náročných úkolů spojených s vojenským výcvikem. Prioritním předpokladem pro 
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tento účel je optimální funkční stav hybného systému s fyziologickým tvarem páteře. 

Kompenzační cvičení prováděné všemi vojáky bez rozdílu kalendářního věku a stupně 

trénovanosti jsou proto nutnou složkou každého kvalitního tréninkového procesu. 

Významně napomáhají nejen zvyšovat sportovní výkon, ale i předcházet negativním 

důsledkům jednostranného přetěžování organismu. Jejich hlavním úkolem je korigovat 

případnou svalovou nerovnováhu nebo přecházet jejímu vzniku a tak zabraňovat 

nefyziologickým změnám v hybných stereotypech a v kombinačním zapojování 

jednotlivých svalových skupin. 

 Důsledné zařazování individuálně vybraných kompenzačních cvičení v náročné 

jednostranné zátěži může oddalovat až zabránit vzniku bolestivých funkčních a později 

strukturálních poruch hybného systému. Není-li tomu tak, pak pohyby jsou neekonomické, 

dochází k opakovaným zraněním a samozřejmě ke snižování růstu sportovního výkonu 

s případným předčasným zanecháním vojenské kariéry. 

 Řízené pohyby při kompenzačních cvičeních postupně učí jedince využívat 

zpětnou vazbu při kontrole a korekci průběhu pohybu. Učí soustředění se na jednoduché 

protahovací a posilovací cviky prostřednictvím jednotlivých proprioceptorů uložených ve 

svalech a napomáhají tak zvyšovat kinestetické (pohybové) a senzorické (smyslové) 

vnímání v průběhu koordinačně náročných dovedností. Tato schopnost „naslouchání 

vlastního těla“ se přenáší i na vnímání odezvy organismu na fyzickou zátěž, jež může 

napomáhat předcházení např. únavovým stavům. 

 Záměrná koncentrace spojená s vnitřním klidem současně napomáhá zmírňovat 

stresové situace, kterým je voják nejen při nácviku specifických vojenských činností 

vystavován, a tak plní i funkci duševního uvolnění po velké psychické zátěži. (Bursová, 

2005) 

 

3.10.6 Dechová cvičení 

 Pokud není uvedeno jinak, čerpám z literatury Hošková, Matoušová (2003). 

 Dechová cvičení svým významem metabolickým, mechanickým, formativním 

a regulačním ovlivňují funkčnost celého organismu. Tzn., že podporují rozvoj dýchací 

funkce, podílejí se při výchově vzpřímeného držení těla a přispívají k tělesné a duševní 

relaxaci. 

Význam dechu pro lidský organismus posuzujeme z několika hledisek. 
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1. Význam metabolický 

 Při dýchání probíhá neustálá výměna plynů mezi zevním prostředím a tkáněmi. 

Tkáním je dodáván kyslík ze zevního prostředí, který je nezbytný pro oxido-redukční 

procesy, při kterých dochází k přeměně látek a energií. Vše je regulováno dle okamžitých 

potřeb organismu. 

 

2. Význam mechanický 

 Tlakové změny v hrudní a břišní dutině při dýchání, uskutečňované pohybem 

bránice, ovlivňují krevní mízní oběh, peristaltiku v tenkém a tlustém střevě, podporují 

činnost jater a vyprazdňování žlučníku, vegetativní pleteň břišní a další činnosti. 

 

3. Význam formativní 

 Vědomým ovlivňováním rytmu, hloubky a dynamiky dechu působíme na svalové 

napětí kosterního svalstva, které kromě funkce při dýchání plní také funkci posturální. 

Dechovým cvičením můžeme korigovat odchylky v držení těla. 

 

4. Význam regulační 

 Při procesu dýchání můžeme zaznamenat změny v dráždivosti svalů. Při vdechu je 

kosterní svalstvo dráždivější a naopak při výdechu dráždivost klesá. Protože existuje také 

přímá závislost mezi napětím svalstva a nervstva, lze říci, že se zvyšující tenzí ve svalstvu 

při vdechu, dochází i k vyšší aktivitě v nervovém systému a při výdechu je tomu naopak. 

 

Dýchání rozdělujeme: 

• na fázi inspirační (vdech) probíhající činností inspiračních svalů, které zvětší 

objem hrudníku snížením brániční klenby a elevací žeber, v hrudní dutině se 

vytvoří podtlak a nastává prodění vzduchu do plic, 

• na fázi expirační (výdech), při kterém hrudní přetlak vytlačuje vzduch z plic. 

 

Rozeznáváme 3 typy dýchání podle sektorů zapojení: 

• břišní dýchání – dolní partie (abdominální sektor), 

• dolní hrudní dýchání – střední partie (dolní torakální sektor – od Th 6 až do Th 12 

a dolní žebra na hrudníku 5 až 12), 
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• horní hrudní dýchání – horní partie (horní torakální nebo apikální sektor – dolní 

C segmenty a horní Th segmenty páteře a hrudník až po 5. žebro). 

 

 Klidové dýchání má probíhat podle určitého časového sledu tzv. „dechovou 

vlnou“. Na počátku se více aktivuje sektor dolní, abdominální. Se zvyšováním intenzity 

dýchacích pohybů se postupně připojuje sektor dolní hrudní a nakonec horní hrudní. 

Dechová vlna postupuje zezdola nahoru při inspiraci i při exspiraci. 

 U některých osob převažuje typ bráničního dýchání, u jiných je více v činnosti 

dolní hrudní partie. U patologických stavů je převaha horního hrudního dýchání. Jestliže 

dýchací pohyby neprobíhají dle popisu a při inspiriu se břicho místo mírného vyklenutí 

zatahuje, pak tento typ dýchání nazýváme „paradoxním“ dýcháním. 

 Svalstvo podílející se na dýchací funkci má úzkou souvislost s Th páteří 

a hrudníkem, a proto můžeme modifikací dýchacích pohybů tvarovat nejen hrudník, ale do 

jisté míry i Th páteř. Labilní dynamická rovnováha existuje i mezi břišním svalstvem 

a bránicí. Má-li břišní svalstvo dobrý svalový tonus, zlepšuje se fixace bránice při inspiriu 

a dochází k aktivnějšímu zvednutí žeber, což má vliv na držení těla. Dýchání je třeba 

provádět proti určitému odporu (nosní prostory) jak při vdechu, tak i při výdechu. 

Zvýšeným odporem v dýchacích cestách se aktivují břišní svaly. Proto Hošková, 

Matoušová (2003) nedoporučují provádět výdech ústy, ale nosem při zavřených ústech, 

aby se udržovala dynamická rovnováha mezi bránicí a břišní muskulaturou a nevyřazovala 

se funkce břišních svalů snížením odporu ve výdechových cestách. 

 Z fyziologie víme, že ventilace je výsledkem činnosti dýchacích svalů působících 

na systém hrudník-plíce, kde v důsledku změn plicních objemů dochází při dýchání ke 

změně rovnováhy sil. 

 Dýchací svaly při dýchacích pohybech překonávají statické a dynamické odpory, 

které jsou dány mechanickými vlastnostmi dýchacího ústrojí: 

- odpory statické jsou ovlivněny převážně elasticitou plicní tkáně, 

- odpory dynamické vznikají třením při proudění vzduchu dýchacími cestami a posuny 

orgánů. 

 Podíl statické práce se zvětšuje při hlubokém pomalém dýchání, podíl dynamické 

práce při dýchání mělkém a rychlém při stejné minutové ventilaci v obou případech. Při 

klidovém dýchání by statické i dynamické odpory měly být v rovnováze. 

 Činnost dýchacího ústrojí je řízena jednak z hlediska potřebné výměny plynů, 

jednak z hlediska ekonomiky dechové práce. Hošková, Matoušová (2003) také uvádějí 
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řízení dýchací funkce autonomním nervovým systémem podle okamžité potřeby 

organismu, ale je možno ji řídit i vůlí (vůlí řízeného dechu používáme při řeči, zpěvu či hře 

na dechové hudební nástroje, kde plynule regulujeme výdech). Souběžná dvojí možnost 

řízení dýchání (jak soustavou vegetativní regulace, tak i volním zásahem do tohoto 

automatického pochodu) umožňuje vědomý přístup i k ovládání jiných vegetativních 

funkcí, jak to dokazuje např. autogenní trénink nebo jóga. V centrálním nervovém systému 

musí vzniknout intenzivně motivovaná představa, která je vázána na určitý pocit spojený 

s vegetativní regulací, např. rytmu dechu, tepu, stupně vnímání tepla nebo chladu apod. 

 

Vliv poloh na dýchání 

 

• Horizontální polohy: 

 

Leh na zádech 

 Hrudník vlivem napřímení páteře se dostává do inspiračního postavení, bránice je 

zdvižena výše a břišní svaly jsou napnuty. V této poloze je ztížen výdech, protože musí být 

překonáno inspirační postavení a břišní svaly se musí zapojit více. 

 

Leh na břiše 

 Inspirace je ztížena omezením předozadních pohybů předních částí žeber, zatímco 

pohyb dozadu a do stran je v omezeném rozsahu možný. Pohyb bránice je ztížen tím, že se 

nemůže vyklenovat stěna hrudní a nitrobřišní tlak se zvyšuje. 

 

Leh na boku 

 Pohyby žeber naléhající strany jsou blokovány, dolní polovina bránice je 

vytlačována nahoru tlakem obsahu břišní dutiny. 

 

• Vertikální polohy: 

 

Stoj 

 Je výhodnou polohou pro dýchání, protože pohyby hrudníku a páteře nejsou 

omezovány, dýchání je částečně brzděno hmotností paží a útrob. Ve stoji se dosahuje 

největší vitální kapacity plic. 
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Sed 

 V této poloze se mohou uplatnit dva typy dýchání. 

V uvolněném sedu, kdy se páteř vyklenuje dozadu, je bránice stlačena dolů a vyklenuje se 

ochablá břišní stěna. Dolní část hrudníku je rozlišena. Brániční dýchání je omezeno a může 

převládat dolní hrudní dýchání. V sedu vzpřímeném je břišní stěna napjatá, což omezuje 

brániční dýchání. Hrudník je v inspiračním postavení, převládá dýchání horní hrudní. 

Jestliže dáme ruce v bok, podpoříme více tento typ dýchání. Pohyb bránice se zvýší, 

zvedneme-li paže do úrovní hlavy nebo výše. 

 

 Jednotlivé typy dýchání nacvičujeme v základních polohách, kde bereme v úvahu 

vliv polohy těla na dýchací pohyby. Začínáme od nejnižších horizontálních poloh i když 

způsobují určitá omezení pro pohyblivost hrudníku. Výhodou je, že v těchto polohách jsou 

posturální svaly relaxovány vlivem menšího proprioceptivního dráždění a cvičící se mohou 

daleko více soustředit na nácvik, pozornost mohou koncentrovat na aktivitu svalstva při 

dechových pohybech a vnímat pocity vyvolané ventilací. Postupně vypracováváme 

stereotyp dýchání a koordinujeme dynamickou složku pohybu s dýcháním. Dýchání 

rytmizujeme a prohlubujeme, jde v podstatě o tzv. „řízené dýchání“. Kombinace cíleného 

dýchání s cvičením je označována jako metodika respirační synchronizace. (Hošková, 

Matoušová, 2003) 

 

3.10.7 Relaxační cvičení 

 Pojem relaxace je v současnosti velmi rozšířený. Stručně by se dala relaxace 

charakterizovat jako stav, kdy při vědomém, koncentrovaném a jemném úsilí dochází 

k uvolňování fyzického i duševního napětí. Je to integrovaná reakce, kdy jedna její složka 

navazuje a zároveň ovlivňuje druhou. Při relaxaci se snižuje dechová a tepová frekvence, 

snižuje se krevní tlak, uvolňuje se svalové napětí, aktivita mozkové kůry se snižuje. 

 

 Prostředky používané v relaxaci lze zhruba rozdělit do tří základních skupin: 

• mimovolní (např. ve spánku), 

• volní klidové (např. prostředky psychoterapeutické, fyzioterapeutické 

a psychoanalýzy), 

• relaxace prostřednictvím volních pohybů pasivních, při nichž se využívá vhodných 

poloh vylučujících vliv gravitace. 
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 Nejčastější relaxační techniky, které se používají v našem kulturním prostředí jsou: 

• Schultzův autogenní trénink, 

• Jacobsonova progresivní relaxace, 

• relaxace za pomocí biologické zpětné vazby (biofeedback), 

• jógové relaxace, 

• a různé relaxace s imaginacemi a vizualizacemi. 

 

Schultzův autogenní trénink 

 Autogenní trénink je metoda, kterou vypracoval berlínský lékař prof. J. H. Schultz. 

Tato relaxační metoda vychází z poznatků o vzájemné souvislosti mezi psychickým 

napětím, stavem vegetativní nervové soustavy a napětím svalstva. 

 Základní principy autogenního tréninku jsou dva: relaxace a koncentrace. 

Relaxace znamená uvolnění svalstva. Svalová relaxace umožňuje na základě 

fyziologických souvislostí navodit duševní klid a současně uklidnit a zharmonizovat 

činnost vnitřních orgánů. 

Koncentrace při autogenním tréninku spočívá v bezvýhradném soustředění se na určitou 

představu, která pak ovlivňuje organismus. Relaxovaný stav zvyšuje účinek. 

 

Jacobsonova progresivní relaxace 

Tato relaxační technika byla použita již v roce 1914 Edmundem Jacobsonem. v progresivní 

relaxaci je považováno za nejdůležitější vědomé uvolnění svalů. Začíná se s nácvikem 

kontrakce větších svalových skupin a poté následuje jejich vědomé uvolnění, které cvičící 

vnímá. Smyslem tohoto typu cvičení je navození svalové a s ní zákonitě související 

psychické autorelaxace, zklidnění, odstranění rušivého napětí, křečovitosti a přeladění 

negativních emocionálních stavů. 

 Toto cvičení by se mělo provádět pod kontrolou cvičitele. (Hošková, Matoušová, 

2003) 
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3.11  Diagnostika pohybového systému 

3.11.1 Význam diagnostiky 

 Správná diagnóza a vhodný pohybový režim mohou být racionální tehdy, jestli 

vycházejí z dostatečného množství faktů, získaných vyšetřením – testováním. 

 Ve zdravotní TV jsou doporučovány jednoduché diagnostické metody s ohledem 

na praxi, které poskytují dostatečné informace pro práci. Uváděné testy patří do oblasti 

biologicko – lékařské a týkají se základních údajů. Z nich pak můžeme hodnotit nejen 

funkční stav některé složky, ale i průběh poruchy, zdravotní odchylky. Zjišťujeme, zda 

dochází k zlepšování, k stagnaci nebo i k zhoršování. (Hošková, Matoušová, 2003) 

 

3.11.2 Hodnocení statické složky pohybu – vyšetřování 
celkového postoje 

 Při celkovém pohledu zezadu odzdola nahoru posuzujeme: 

a) postavení a tvar nohou a kolen, linii Achillových šlach (jsou-li vychýleny dovnitř, 

můžeme předpokládat oploštění klenby nožní), 

b) postavení velkých hrbolů stehenní kosti (velký chocholík) a pánve, zejména její 

vybočení, či sešikmení, 

c) porovnáváme trojúhelníky, které svírá trup s připaženou horní končetinou na obou 

stranách a výšky lopatek (asymetrie vzbuzuje podezření na skoliotické vybočení 

páteře), 

d) podle olovnice spuštěné s hrbolku kosti týlní, která směřuje mezi paty při stoji spatném 

stanovíme odchylku páteře od olovnice, zejména při skoliotickém držení, posoudíme 

i výšku ramen, 

e) sledujeme trny obratlů, hlavně odchylku trnu C7 (sedmý krční obratel) do olovnice 

a odchylky zevního hrbolu týlního, přirozený odklon hlavy ke straně a také, kterou 

dolní končetinu sledovaný více zatěžuje (asymetrii svalstva poznáme tak, že nosná 

dolní končetina je silnější „sloupovitější“ než druhá), 

f) sledujeme hýžďové svaly, hypotonii poznáme na nižší gluteální linii, 

g) všímáme si hypertonu vzpřimovače trupu a jeho asymetrii, porovnáváme asymetrii 

lopatek. 
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 Při celkovém pohledu zepředu posuzujeme: 

a) obrys sestupných snopců svalu krku, 

b) všímáme si břicha a břišního svalstva (je-li břicho klenuté a pupek vtažený, jde 

o obezitu, je-li pupek na povrchu, je ochablé svalstvo, uchyluje-li se pupek ke straně, 

jde o oslabení šikmých břišních svalů na straně, od které se pupek odchyluje, je-li 

břicho klenuté a přitom pás relativně štíhlý, jsou oslabeny přímé svaly břišní), 

c) věnujeme pozornost postavení klíčků a nadklíčkových jamek (vysoký stav klíčků 

a hluboké nadklíčkové jamky svědčí o vdechovém držení hrudníku, obrysy zdvihačů 

hlavy (m. sternocleidomastoideus) jsou zřetelnější. 

 

 Z bočného pohledu začínáme od nohou (viz obr. 1): 

a) všímáme si klenby chodidel, kolen a zakřivení páteře, 

b) při bederní hyperlordóze rozlišujeme zvýšenou lordózu lumbosakrální, která bývá 

způsobena zvětšeným sklonem pánve v důsledku svalové nerovnováhy mezi 

gluteálními svaly a m. iliopsoasem, vlastní hyperlordóza vzniká na základě svalové 

nerovnováhy mezi oslabenými břišními svaly a zkrácenými vzpřimovači trupu v oblasti 

bederní páteře, 

c) zjišťujeme, zda není zvětšen úhel pánevního sklonu, můžeme to snadno odhadnout 

podle hloubky bederní lordózy, reliéfu hýždí a vyklenutí břišní stěny, 

d) dále si všímáme zakřivení hrudní páteře a držení ramen (kulatá záda bývají výrazem 

zkrácení m. pectoralis, předsunuté držení ramen jeho klíčkové části), 

e) držení hlavy a krku bývá normální, když olovnice spuštěná od vnějšího zvukovodu 

prochází klíčkem (nejtypičtější poruchou bývá předsunuté držení hlavy a sním 

současně – kompenzačně hyperlordóza v hlavových kloubech a hypertonie zejména 

v horní sestupné části m. trapezius. 

 

 Vyšetření vsedě: 

 - významnější bývá rozdíl v oblasti beder při hypermobilitě – ve stoji pozorujeme 

hyperlordózu a vsedě naopak kyfózu, můžeme zaznamenat i odlišné držení hlavy. 
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Obr. 1      Hodnocení postavy z bočního pohledu1 

 

3.11.3 Hodnocení dynamické složky pohybu 

 Využíváme jednoduchých orientačních cvičebních tvarů na podkladě funkčního 

svalového testu podle Jandy (2004). 

 

Hodnotíme: 

• rozsah pohybu, 

• sílu jednotlivých svalových skupin tvořících funkční jednotku, 

• správnost jednoduchých hybných stereotypů. 

 

                                                 
1  HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro 

studující FTVS UK. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-621-X. 
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 Analyzujeme provedené celého pohybu a získáváme údaje komplexnějším 

pohledem, protože pohyb je výrazem souhry řady svalových skupin. Získáváme pouze 

orientační podklady, které jsou pro praxi dostačující. 

 

Zásady testování 

1. Vysvětlíme důvod, proč testování provádíme. 

2. Testujeme v klidném prostředí, na tvrdé rovné podložce (žíněnka se pro testování 

nehodí). 

3. Žádáme o provedení pohybu bez předběžné instruktáže, bez předchozího uvolnění 

či rozcvičení, 

4. Zjišťujeme-li rozsah pohybu, cvičební prvek provedeme 1x s výdrží a nalézáme 

příčinu omezení. Hodnotíme-li provedení celého pohybu, prvek opakujeme alespoň 

5x v pomalém rytmu a sledujeme čistotu provedení, zapojování svalových skupin, 

substituci a inkoordinaci. 

 

3.11.3.1 Hodnocení kloubní pohyblivosti 

 Pokud jde o samotný kloub, může být jeho pohyblivost normální, zmenšená nebo  

i zvětšená. Vyšetření kloubní pohyblivosti je nedílnou součástí funkčního vyšetření 

hybného systému. V podstatě jde o zjišťování maximálního rozsahu pasivních pohybů, tj. 

pohybů vykonávaných vnější silou bez aktivního zapojení svalstva. 
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Fyziologický rozsah hlavních kloubů lidského těla: 

 
Obr. 2      Fyziologický rozsah kloubů1 

                                                 
1  HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro 

studující FTVS UK. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-621-X. 
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3.11.3.2 Funkční svalový test pro hodnocení hybnosti 

 Abychom mohli vyrovnávací proces cíleně zaměřit pro jednotlivé oblasti hybného 

systému a zvolili vhodné cvičební tvary je důležité zjistit, jaké změny nastaly v kloubním 

systému v důsledku zkrácení či oslabení svalů a posoudili správnost základních 

pohybových stereotypů. 

 Pro účely zdravotní TV vycházíme z vyšetřování hybnosti podle Jandy (2004) 

a Kabelíkové-Vávrové (1997). 

 Eventuální zkrácení hodnotíme podle fyziologického rozsahu pohybu v kloubu. 

 V této práci byl zvolen funkční svalový test podle Jandy (2004), podrobný popis 

provedení svalového testu je uveden v praktické části – Měřící procedury, kapitola 4.3. 

 

3.11.3.3 Syndromy svalové nerovnováhy 

• Dolní (pánevní) zkřížený syndrom 

Zjišťujeme nerovnováhu mezi: 

– zkrácenými flexory kyčelního kloubu (všemi nebo jen některými z nich m. iliopsoas, 

m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae) a mm. erectores trunci, 

– oslabenými břišními a hýžďovými svaly. 

 

 Výsledkem této nerovnováhy je zvětšení anteverze (překlopení pánve dopředu), 

zvětšení lordózy bederní (norma je 3 – 5 cm) a flekční postavení v kyčelním kloubu. Při 

chůzi je porušen správný pohybový stereotyp chůze v důsledku nedostatečného zanožení 

(extenze) v kyčelním kloubu, což je kompenzováno zvětšenou anteverzí pánve při chůzi. 

Tím je však páteř při každém kroku nucena k nefyziologickému rozsahu pohybu a je 

zvýšená pohyblivost lumbosakrální páteře. 

 Při oslabení abduktorů kyčelního kloubu (m.gluteus medius a minimus), dochází 

k sešikmení pánve při stoji na jedné dolní končetině a při každém kroku se opět zvyšuje 

pohyblivost lumbosakrální páteře. 

 U zkříženého pánevního syndromu dochází k přetížení lumbosakrálních segmentů 

nejméně ve dvou směrech – předozadním a laterálním. Takto vzniká postupná bolest 

a degenerace meziobratlových destiček. S vývojem nerovnováhy se také přestavují hybné 

stereotypy a koordinace, zejména při extenzi a abdukci v kyčelním kloubu a při flexi trupu. 
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• Horní (proximální) zkřížený syndrom 

Zjišťujeme nerovnováhu mezi: 

– zkrácenými svaly (horní vlákna m. trapezius, m. levator scapulae, 

m. sternocleidomastoideus, mm. pectorales), 

– oslabenými svaly (mm. scaleni, střední a dolní vlákna m. trapezius, m. rhomboideus, 

m. serratus anterior a paravertebrálními svaly v oblasti Th (hrudní) páteře). 

 

 Výsledkem této nerovnováhy je předsunuté držení hlavy s přetížením 

cervikokraniálního a cervikothorakálního přechodu. zvětšenou krční lordózou (norma je 

2,5 – 3 cm), gotická ramena s elevací pletence ramenního, kulatá ramena a abdukci s rotací 

lopatek až scapulae alatae. Opět vzniká porucha hybných stereotypů a koordinace, zejména 

při abdukci v ramenním kloubu a flexi krku. 

 

• Vrstvový syndrom 

 Je výsledkem dlouhotrvajících změn v programování pohybu s následnou funkční, 

ale již morfologickou přestavbou hybného systému. Existence tohoto syndromu je 

prognosticky nepříznivá, pohybová terapie daného jedince bude obtížná a také méně 

efektivní než bychom očekávali. 

 Syndrom se dá diagnostikovat, jde o střídání vrstev hypertonických, 

normotonických a hypotonických svalů, což je patrné při pohledu na stojícího jedince. 

 Při pohledu zezadu tak vidíme hypertrofické ischiokrurální svaly, nad nimi 

hypotrofické hýžďové svaly a hypotrofické paravertebrální svaly ve výši L4 – S1 (je 

paradoxní, že mají spíše tendenci k hypertrofii a zkrácení). Další hypertrofickou zónu tvoří 

erektory trupu v thorakolumbálním přechodu (kompenzují funkci hypotrofických vláken 

v oblasti L4 – S1), nad ní je hypotrofická zóna fixátorů lopatek (mezi lopatkami je typická 

propadlina a jsou scapulae alatae) a poslední hypertrofickou vrstvu tvoří horní vlákna m. 

trapezius a m. levator scapulae. 

 Zepředu vidíme zejména disociovanou funkční kvalitu břišních svalů. Mm. rectus 

a m.transverzus abdominis jsou ochablé a mm. obliqui převažují a tvoří charakteristickou 

prohlubeň na laterální hraně břišních svalů. (Hošková, Matoušová, 2003) 
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3.11.3.4 Vyšetření hypermobility 

 Zjištění hypermobility je důležité pro analýzu patogeneze některých hybných 

syndromů a zvláště pro stanovení reedukačního postupu a určení celkového pohybového 

režimu. 

 Vyšetření hypermobility vychází v zásadě ze zjištění rozsahu kloubní pohyblivosti, 

ale také můžeme využít různé zkoušky, které postihují jednotlivé segmenty těla a odlišení 

horní a dolní poloviny těla. 

 

• Zkouška rotace hlavy 

Zvětšený rozsah pohybu zjistíme ve stoji nebo v sedu při otáčení hlavy vpravo a vlevo: 

– při hypermobilitě je rotace možná přes 90 stupňů. 

 
Obr. 3      Zkouška rotace hlavy1 

 

• Zkouška šály 

Zvětšený rozsah pohybu zjistíme v sedu nebo ve stoji, kdy paže obejme šíji: 

– při hypermobilitě prsty dosáhnou přes osu těla, odejmutí je větší. 

                                                 
1  HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro 

studující FTVS UK. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-621-X. 



 

59 

 
Obr. 4      Zkouška šály1 

 

• Zkouška zapažených paží 

Zvětšený rozsah pohybu zjistíme v sedu nebo ve stoji, kdy ve skrčení vzpažmo a zapažmo: 

– prsty obou rukou překrývají až celé dlaně, nebo dosáhnou až na zápěstí. 

 
Obr. 5      Zkouška zapažených paží1 

 

• Zkouška předklonu 

Zvětšený rozsah pohybu zjistíme, kdy ze stoje provádíme předklon: 

– celé prsty se dotýkají podložky, nebo dlaně. 

 
Obr. 6      Zkouška předklonu1 

                                                 
1 HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro 

studující FTVS UK. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-621-X. 
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• Zkouška posazení na paty 

Zvětšený rozsah pohybu zjistíme, kdy v kleku na patách: 

– celé hýždě se dostanou až na podložku. 

 
Obr. 7      Zkouška posazení na paty1 

3.11.3.5 Vyšetření hybných stereotypů 

 Zjišťujeme zapojování jednotlivých svalových skupin do svalového řetězce − 

v jaké časové závislosti se určitý sval během pohybu aktivuje. 

 Motorický stereotyp můžeme chápat jako základní jednotku hybnosti. 

 

 Kvalita hybných stereotypů a stupeň jejich fixace jsou závislé na řadě faktorů, 

z nichž nejdůležitější jsou: 

1. fyziologické předpoklady, vlastnosti centrálních složek hybného systému, 

2. způsob, jak byly a jsou hybné stereotypy vypracovány, posilovány 

a korigovány. 

 

• Extenze v kyčelním kloubu 

 Ideální časová posloupnost – m. gluteus maximus, ischiokrurální svaly, 

kontralaterální svaly paravertebrální v lumbosakrálních segmentech, homolaterální 

a postupně se aktivační vlna šíří do segmentů torakálních. 

                                                 
1  HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro 

studující FTVS UK. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-621-X. 
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Obr. 8      Extenze v kyčelním kloubu1 

 

Chyba: zapojování vzpřimovačů dříve. 

 

• Abdukce v kyčelním kloubu 

 Pohyb je prováděn v „čisté“ obdukci ve frontální rovině. Poměr mezi stupněm 

aktivace m. gluteus medius a m. tensor fasciae latae je zhruba 1 : 1. 

 
Obr. 9      Abdukce v kyčelním kloubu1 

 

Chyby: zapojování flexorů, extenzorový nebo quadrátový mechanismus. 

 

• Flexe trupu 

 Z ideální stereotyp a aktivní břišní svaly považujeme pomalý obvyklý předklon 

trupu s extendovanými dolními končetinami a s aktivní plantární flexí v hlezenních 

kloubech bez elevace dolních končetin. Pohyb končíme v okamžiku, kdy se začne 

současně sklápět pánev. 

 
Obr. 10     Flexe trupu1 

 

Chyby: rychlý pohyb, švih, nedostatečná flexe, záklon hlavy, prohnutí. 

                                                 
1  HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro 

studující FTVS UK. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-621-X. 
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• Flexe šíje 

 Pomalý předklon hlavy obloukovitým pohybem. Pohyb je zajišťován hlavně 

hlubokými flexory, převážně mm. scaleni. 

 
Obr. 11     Flexe šíje1 

 

Chyby: předsunutí hlavy, do činnosti se zapojil m. sternocleidomastoideus. 

 

• Abdukce v ramenním kloubu 

 Je důležitá souhra: m. deltoideus, horní vlákna m. trapezius, dolní fixátory lopatek 

(m. rhomboideus, střední a dolní část m. trapezius, m. serratus anterior) a stabilizační svaly 

trupu, hlavně m.quadratus lumborum. Za dobrý pohyb považujeme ten, při němž pohyb 

začíná aktivitou abduktorových svalových skupin, kdežto aktivace horních vláken m. 

trapezius působí pouze stabilizačně. 

 
Obr. 12     Abdukce v ramenním kloubu1 

 

Chyby: zapojování horních vláken m. trapezius, rychlý pohyb, elevace ramen. 

 

• Zkouška kliku 

 Zjišťujeme kvalitu dolních fixátorů lopatky. Pozorujeme držení celého pletence 

ramenního a fixaci lopatky. Nesmí dojít k „odlepení“ lopatky od hrudníku. 

                                                 
1  HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro 

studující FTVS UK. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-621-X. 
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Obr. 13     Zkouška kliku1 

 

Chyby: odstávání lopatek, propadnutí hrudníku, vysazení. 

 

3.12  Regenerace 

 Podle Jirky (1990) „pojem regenerace sil zahrnuje v sobě veškerou činnost, která 

je zaměřená k plnému a rychlému zotavení všech tělesných a duševních procesů, jejichž 

klidová rovnováha byla nějakou předcházející činností posunuta do určitého stupně 

únavy“. 

 Celý proces regenerace je mimořádně rozsáhlý a není soustředěn do období po 

skončení zátěže, ale měl byl trvale prolínat naší činností. 

 Regenerace se týká zdravého člověka a jejím smyslem je urychlení zotavovacích 

procesů a plánovitá likvidace akutní a chronické únavy, která vznikla na podkladě 

jakékoliv intenzivní zátěže. 

 Je logické, že složky regenerace ovlivňují současný výkon a výkonnost jako 

takovou. Vztah práce a regenerace zotavování vypadá takto: 

práce – únava – zotavení. 

 Uvedený vztah platí obecně pro veškerou činnost člověka. Z toho vyplývá, že 

regenerace je neoddělitelnou součástí celého života a tím pádem i životního režimu vojáka.

 Vhodnými regeneračními metodami se prokazatelně snižuje počet makrotraumat 

i mikrotraumat a počet chronických poškození plynoucích z nepřiměřeného zatížení 

a přetížení. Tento faktor hraje významnou roli při přípravě vojáků, jelikož zranění 

a poškození pohybového systému znamenají snížení výkonu, práce a tedy oddálení nebo 

i znemožnění plánované akce či zadaného úkolu. (Jirka, 1990) 

                                                 
1  HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro 

studující FTVS UK. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-621-X. 
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3.12.1 Hlavní úkoly regenerace 

 Základním prvkem regenerace je životní režim, ve kterém by měly být všechny 

požadavky sladěny do uceleného programu. Jde o začlenění regeneračních forem do 

denního režimu vojáků tak, aby byli schopni si upravit svůj režim a vykonávat svou 

náročnou činnost co nejefektivněji a měli dostatek času a prostoru pro účinnou regeneraci 

organismu. 

 

3.12.2 Základní členění regeneračních forem 

 Regenerace se rozděluje na časnou a pozdní, pasivní a aktivní. 

 

• Časná regenerace 

 Probíhá současně s určitou činností nebo následuje bezprostředně po ní. Jejím 

cílem je odstranit akutní únavu. Měla by být součástí každodenního režimu. 

 

• Pozdní regenerace 

 Trvá delší dobu, nastupuje po určitém období většího zatížení, u vojáků po 

skončení mise nebo v rámci obnovení sil při plnění náročných celoročních požadavků na 

činnost příslušníků AČR. Pro tuto formu regenerace se také používá termín rekondice. 

Vojákům, kteří často plní náročné úkoly, které mohou být náročné jak po stránce fyzické 

tak i z hlediska psychiky, je třeba dát dostatečný prostor pro relativní odpočinek. V žádném 

případě by se nemělo jednat o absolutní klid. Jde zase o aktivní formu, ale intenzita 

aktivity je podstatně nižší než během plnění náročných úkolů spojených s povoláním 

vojenského profesionála. Pojem rekondice byl už popsán v kapitole 3.6.2. 

 

• Pasivní regenerace 

 Je přirozená schopnost každého organismu, která se řídí vlastní zákonitostí, 

u každého je individuální a nastupuje při každém vychýlení organismu z rovnováhy jeho 

funkcí i rovnováhy vnitřního prostředí. Jedná se o aktivní, i když neuvědomělou činnost 

všech složek organismu, přirozený proces, který probíhá podle daných zákonitostí bez 

vnějšího zásahu. Probíhá neustále i během tělesné zátěže, nejintenzivněji v období na zátěž 

navazujícím, kdy se vychýlená řada fyziologických funkcí superkompenzačním 

mechanizmem posunuje žádaným směrem proti výchozím hodnotám. 
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 Pasivní regenerací je i klidný spánek, racionální stravování, dostatek volného času 

pro záliby jedince a dostatečný prostor pro kulturní a společenské vyžití. Každý jedinec má 

určitou toleranci a v jejích mezích se rušivé zásahy do denního režimu neprojeví negativně. 

Trvalé narušování vypracovaného životního režimu má negativní dopad na tělesnou 

a duševní výkonnost a může se projevit narušením ochranné imunitní bariéry. 

 

• Aktivní regenerace 

 Je to soubor opatření, které se uplatňují v režimu člověka za účelem urychlení 

odstranění únavy, obnovy energetických zdrojů a urychlení zotavovací fáze. Její efekt se 

projevuje v možnosti vyššího pracovního úsilí a výsledkem je tudíž dosažení vyšších 

a kvalitnějších výkonů. Zde rozumíme všechny vnější zásahy, metody a procedury, které 

používáme plánovitě a cíleně k urychlení celého složitého pochodu pasivní regenerace. 

 Dostatek pohybu je na jedné straně významným a nejpřirozenějším regeneračním 

prostředkem, na druhé straně i každý pohyb vyžaduje další regeneraci. Je to proto, že 

každá pracovní i sportovní činnost má tendenci zatěžovat organismus jednostranně, což 

může vést k přechodným i trvalým negativním změnám zejména na pohybovém ústrojí. 

Obdobně může negativně působit i psychická zátěž na další systémy organismu. Při cílené 

aplikaci regenerace, jejíž součástí mohou být také kompenzační cvičení, je zapotřebí brát 

do úvahy problémy adaptace, zacílení k žádanému efektu a časovou expozici (tj. správné 

časové zařazení do celkového denního režimu). 

 

3.12.3 Regenerační prostředky 

 Jejich výběr se řídí věkem, pohlavím, zdravotním stavem, kvalitou zatížení 

(druhem pohybové činnosti), kvantitou zatížení (velikostí a intenzitou). O všem by měl 

rozhodovat lékař nebo tělovýchovný náčelník. 

 

 Z hlediska základního rozdělení regeneračních prostředků je dělení na: 

• pedagogické, 

• psychologické, 

• biologicko-lékařské, 

• farmakologické. 
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3.12.3.1 Pedagogické regenerační prostředky 

 Pedagogické spočívají ve výběru a dávkování různých vhodných cvičení a aktivit, 

ve stanovení jejich začátku a ukončení, trvání, sledu (následnosti). Součástí těchto 

regeneračních prostředků jsou vyrovnávací a dechová cvičení. Patří sem i výchova 

k chápání významu a provádění regenerace, protidrogová prevence a další. 

 Únava se může projevit v oblasti fyzické a psychické. k odstranění psychické 

únavy postačí leckdy pedagogicky promyšlený přístup. Důležité je zařadit i tzv. 

odpočinkové dny. Tyto dny umožňují tělesnou regeneraci a zdravou rovnováhu v životě. 

Mezi pedagogické regenerační prostředky patří bezesporu i režim dne. Pro každého 

člověka hraje pravidelný režim dne důležitou funkci. Představuje významný prostředek 

výchovy ke správnému životnímu stylu, a tedy i k upevňování zdraví a ke zvyšování 

výkonnosti vojáků. 

 Denní režim obsahuje: spánek a bdění, kdy spánek je pro regeneraci naprosto 

nezbytný. 

 Spánek po dobu 7 až 9 hodin představuje výborný adaptační čas, během něhož se 

organismus vyrovnává s tělesnými i emocionálními stresy, které na něho působily během 

dne. 

 Spánek je fyziologický stav organismu, kdy jsou reflexní pohybové děje silně 

oslabeny, nebo úplně vyhasínají. Zpomaluje se srdeční frekvence a dýchání, snižuje se 

činnost ledvin a trávicího ústrojí. Důležité v denním režimu je i dodržování 

bio-fyziologického rytmu. Pro fyzickou zátěž se obecně za zcela nejvhodnější považuje 

doba mezi 10 a 12 hodinou dopolední, po dočasném poklesu výkonnosti pak následuje 

další vrchol mezi 16 a 17 hodinou. Stejně tak je i důležitá pravidelná strava a vhodná volba 

tělesné aktivity a odpočinku během dne. 

 

3.12.3.2 Psychologické regenerační prostředky 

 Psychologické prostředky prolínají regenerací. Mělo by se regenerovat 

v příjemném prostředí. Příjemně působí i hudba, která pokud je dobře volená, přispívá 

k psychickému zotavení. 

 Důležité je naučit se hospodařit také s časem, aby člověk nebyl stále ve stresu. Je 

ovšem složité, aby voják v náročném vojenském programu vše ideálně sladil. Většinou 

jsou jeho činnosti na úkor spánku i pravidelné stravy. Tím se dostává do vnitřních 
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konfliktů. Mezi nejčastěji aplikované psychologické prostředky řadíme relaxační cvičení 

jako je Schultzův autogenní trénink a Jacobsonova progresivní relaxace. 

  

3.12.3.3 Biologické regenerační prostředky 

 Biologicko-lékařské jsou prostředky představující náhradu spotřebovaných 

energetických zdrojů, doplnění tekutin, minerálů, vitamínů, různé procedury včetně 

vodních, jako masáže, slunění, sauna, vířivé koupele, koupele s různými přísadami, polevy, 

obklady, oviny, sprchování, akupunktura, akupresura, elektroprocedury, pohyb v nejširším 

slova smyslu od kompenzačních cvičení až po nejrůznější aktivity s velkým výdejem 

energie. 

 

3.12.3.4 Farmakologické prostředky 

 V poslední době mají čím dál větší zastoupení v řadách vojáků prostředky 

k urychlení regenerace a k stimulaci výkonu, které se využívaly a využívají především ve 

vrcholovém sportu, kde hrají mnohem větší úlohu, avšak i v tomto případě je užívání 

problematické a často je prospěšnost těchto látek zpochybňována. 

Z velké části jsou tyto prostředky trendem dnešní doby a samozřejmě komerční 

záležitostí. Opodstatněný význam mají snad jen komplexní vitamíny a některé nápoje. 

Větší potom látky podporující imunitní systém organismu. 

Do této kategorie regeneračních prostředků zařazujeme i účinky léčivých rostlin a je 

vhodné upřednostňovat právě tyto přírodní a biologicky aktivní látky, které nám mohou 

posloužit lépe než umělé, syntetické – biologicky neaktivní, zejména komerčního 

charakteru. 

 Všechny tyto uvedené stravovací doplňky je nutné před jejich užíváním 

konzultovat s odborníkem a také se v této rozsáhlé oblasti neustále vzdělávat. 
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4 Praktická část 

4.1 Výzkumná metodologie 

 Pro řešení problému, vyvstávajícího z nedostatečné kompenzace náročnosti 

vojenského výcviku a také opomíjené zdravotně orientované zdatnosti vojáků, jsem zvolila 

empirický přístup, zahrnující postupy a metody empirického výzkumu. K získání údajů 

o stavu pohybového aparátu zkoumaného souboru na počátku a konci tohoto výzkumu 

jsem zvolila metodu testovací. Dále vyhodnocením anketního šetření, zaměřeného na 

záznam subjektivních změn vojáků, jsem získala možnost přesnější interpretace výsledků 

z hlediska účinnosti vyrovnávacích a dechových cvičení aplikovaných v průběhu 

tříměsíční intervence. 

 

4.1.1 Koncepce výzkumu 

 Výzkum je založen na hodnocení změn svalové dysbalance vojáků po aplikaci 

běžných prvků zdravotní tělesné výchovy během tříměsíční intervence. Změny jsou 

hodnoceny porovnáním vstupního a výstupního vyšetření pomocí svalového testu. 

Zkoumala jsem účinnost těchto prvků z pohledu jejich rozdílné četnosti v zařazení 

u jednotlivých cvičebních skupin. Vzala jsem také v úvahu fakt, vztahující se 

k profesně časovým možnostem vojáků (tříměsíční kurz) a k době nezbytného působení 

prvků, kdy by se nemusely změny svalové dysbalance při porovnání vyšetření projevit. Pro 

tuto skutečnost jsem sestavila anketu (viz příloha A) s prostorem zachytit subjektivní 

změny u vojáků. Vyšetření u skupin s cvičícím programem bylo doplněno o údaje získané 

anketním šetřením. U každé z nich jsem provedla vstupní a výstupní vyšetření pomocí 

svalového testu. Na dvou skupinách jsem aplikovala cíleně zaměřený cvičební program 

a v průběhu výzkumu 4krát ve stejném intervalu zařadila orientační test, třetí skupina byla 

pouze kontrolní, tedy bez tohoto programu a orientačního testu. 

 

4.1.2 Nezávislé vstupní proměnné (intervence) 

• Forma a obsah cvičení: 

 cvičení skupinové – základní polohy, uvolňovací a protahovací cvičení, 

posilovací. 
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 Soubor aplikovaných cvičebních tvarů s parametry zatěžování jsou uvedeny 

v příloze B. 

 

• Frekvence a délka trvání: 

 skupina a – 5krát týdně 30 minut 12 týdnů (celkem 60krát), 

 skupina B – 2krát týdně 40 minut 12 týdnů (celkem 24krát), 

 skupina C – bez zařazení prvků zdravotní TV. 

 

 Všechny cvičební bloky proběhly pod mým metodickým vedením, kde jsem sama 

instruovala, teoreticky i prakticky vysvětlovala, případné dotazy a nejasnosti ihned 

vysvětlila nebo názorně předvedla. 

 

4.1.3 Intervenující proměnné 

• Zdravotní problémy, které způsobí přerušení nebo odstoupení z výzkumu. 

• Nedodržení instrukcí správného provedení cviku a tím možnost naopak 

prohloubení stávajících fyziologických odchylek. 

• Ztráta motivace a přechod na mechanické cvičení, které se míjí účinkem. 

 

4.1.4 Výstupní závislé proměnné 

 Zjištění, zda došlo v průběhu třech měsíců ke: 

• zlepšení držení těla, 

• protažení zkrácených svalů a posílení oslabených svalů. 

 

4.1.5 Souhrn základních principů 

• Pohyb musí být prostředkem pro vytváření pozitivních emocí. 

• Náročnost cvičení musí odpovídat schopnostem cvičenců. 

• Opakovat a upevňovat naučené cvičení. 

• Vhodná motivace. 
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4.2 Charakteristika sledovaného souboru 

 Zkoumaný soubor tvořili vojáci různých odborností, absolvující kariérový kurz 

v trvání 12 týdnů (listopad 2007 − leden 2008) u Vojenské akademie ve Vyškově. Celkem 

jsem oslovila přibližně 100 vojáků, z toho jich 60 přistoupilo ke spolupráci. 

Z této velikosti souboru jsem získala tři skupiny po 20 vojácích. Rozdělení do 

skupin proběhlo v rámci běžného postupu. Průměrný věk zkoumaného souboru je 27,2 let. 

 

4.3 Měřící procedury 

Metoda testovací 

• Funkční svalový test pro hodnocení hybnosti dle Jandy (2004) 

 Vyšetření svalovým testem zkoumaného souboru jsem provedla osobně, tudíž 

jsem zamezila subjektivní odchylce, která by mohla nastat při vyšetření více osobami. 

 

Hodnocení: 

 Svalový test je možný hodnotit i s uvedením stupně slabosti svalu, kde se podle 

Jandy (2004) rozeznávají stupně 5 – 0, přičemž stupeň 5 odpovídá svalu s velmi dobrou 

funkcí a stupeň 0 označuje sval, který nejeví nejmenší známky stahu. 

 V této práci jsem nepovažovala za nutné získat tak přesný záznam vyšetření, proto 

jsem použila hodnocení svalového stavu s označením 0 – pro sval normální a 1 – pro slabý 

či zkrácený sval. 

  

Svaly s tendencí ke zkrácení 

 M. triceps surae 

Zkrácení je patrné, když ve stoji výkročném: 

– dorsální flexe v hlezenním kloubu nedosahuje 10 – 20 stupňů přes pravý úhel. 
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Obr. 14     Vyšetření m.triceps surae1 

 

 Zadní svaly stehenní – m. biceps femoris, m.semistendinosus, m.semimembranosus 

Zkrácení je patrné, když v lehu testovanou končetinu přednožíme: 

– přednožení nedosahuje 90 stupňů flexe v kyčelním kloubu, 

– končetina se krčí v kolenním kloubu a pozorujeme souhyby v bederní a v krční páteři, 

kde se zvětšuje prohnutí. 

 
Obr. 15     Vyšetření zadních svalů stehenních1 

 

 Adduktory stehna 

Zkrácení je patrné, když v lehu roznožíme: 

– a roznožení nedosahuje 35 – 40 stupňů na každou stranu. 

 

Obr. 16     Vyšetření adduktorů stehna1 

 
                                                 
1  HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro 

studující FTVS UK. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-621-X. 



 

72 

 Flexory kyčelního kloubu – m.iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae 

Zkrácení je patrné, když v lehu na okraji stolu skrčíme přednožmo jednonož s přitažením 

kolena k tělu a druhou dolní končetinu necháme volně viset přes okraj stolu: 

– při zkráceném m. iliopsoas směřuje stehno visící končetiny šikmo vzhůru, 

– při zkráceném m. tensor fasciae latae se visící končetina vychyluje do unožení 

a přednožení, 

– při zkráceném m. rectus femoris trčí bérec visící končetiny šikmo vpřed (koleno není 

ohnuté do pravého úhlu). 

 
Obr. 17     Vyšetření flexorů kyčelního kloubu1 

 

 Hluboké svaly zádové – skupina dlouhých sv. longitudinálních, skupina šikmých sv. 

transversospinálních, skupina krátkých sv. intersegmentálních 

Zkrácení je patrné, když ze vzpřímeného sedu na židli, křížová kost svisle, stehna 

vodorovně, bérce svisle: 

– není proveden předklon hlavy až k hornímu okraji pánve a vzdálenost čela od stehen je 

větší než 15 cm a je porušeno výchozí postavení (pánev se naklání v kyčelních 

kloubech), páteř není rozvinutá v plynulém oblouku. 

 
Obr. 18     Vyšetření hlubokých svalů zádových1 

 

                                                 
1  HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro 

studující FTVS UK. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-621-X. 
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 M. quadratus lumborum 

Zkrácení je patrné, když v sedu roznožném na židli provedeme úklon: 

– v úklonu se páteř v bederní oblasti nerozvíjí, na přechodu bederní a hrudní oblasti se 

páteř zauhluje, 

– olovnice spuštěná z podpažní jamky neprochází mezihýžďovou rýhou, 

– úklony na obě strany jsou nesymetrické. 

 
Obr. 19     Vyšetření m. quadratus lumborum1 

 

 M. pectoralis 

Zkrácení je patrné, když v lehu pokrčeném vzpažení: 

– není provedeno s dotykem horních končetin na podložku, loket je oddálen. 

 

Obr. 20     Vyšetření m. pectoralis1 

 

 Svaly na zadní straně a po stranách krku – hluboké sv. zádové v krční a horní 

hrudní oblasti. horní část m. trapezius, m. levator scapulae 

Zkrácení je patrné z návykového držení ve stoji: 

– zvětšené krční prohnutí a lehce zakloněná hlava při zkrácení svalů provádějící záklon 

krční páteře, 

– zvednutá ramena při zkrácení horních částí trapézového svalu, při jednostranném 

zkrácení zvednuté jedno rameno, 

                                                 
1  HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro 

studující FTVS UK. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-621-X. 
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– horní úhly lopatek jsou zvednuty a přitaženy více k páteři při zkrácení m. levator 

scapulae. 

 
Obr. 21     Vyšetření svalů zadní strany a po stranách krku1 

 

 M. scaleni 

Zvýšené napětí je patrné: 

– zvětšenou krční lordózou a v nadklíčkových jamkách chybí prohloubení, 

– nadměrné zapojování při vdechu v klidu, převažuje horní hrudní dýchání, 

– hrudní kost i ramena se nadměrně zvedají. 

 

Obr. 22     Vyšetření m. scaleni1 

 

 M. piriformis 

Zvýšené napětí i zkrácení je patrné, když v lehu na zádech skrčíme přednožmo jednonož 

a postavíme chodidlo na koleno a koleno necháme klesnout směrem dovnitř: 

– je omezená addukce a vnitřní rotace s pocitem tahu na zevní straně hýždě oproti straně 

druhé. 

                                                 
1  HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro 

studující FTVS UK. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-621-X. 
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Obr. 23     Vyšetření m. piriformis1 

 

Svaly s tendencí k ochabování 

 Hodnocení svalové síly vychází z posouzení schopnosti, jak příslušný sval plní 

svoji funkci v požadovaném pohybu. 

 

 M. gluteus maximus 

Oslabení je patrné, když v lehu na břiše s rukama pod čelem s podloženým břichem: 

– zanožení jednonož není provedeno v rozsahu 10 stupňů bez oddálení pánve od 

podložky, 

– není výdrž 15 – 20 sekund. 

 
Obr. 24     Vyšetření m. gluteus maximus1 

 

 Břišní svaly – m. rectus abdominis, m. obliguus externuj, m. obliguus internus, m. 

transversus abdominis 

Oslabení je patrné, když v lehu na zádech, kolena podložená, horní končetiny v týl, lokty 

vpřed: 

– hlava a trup se neodvíjí postupně od podložky do předklonu, aby se záda oddálila od 

podložky alespoň 5 cm, 

– není výdrž 15 – 20 sekund. 

                                                 
1  HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro 

studující FTVS UK. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-621-X. 
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Obr. 25     Vyšetření břišních svalů1 

 

 Dolní fixátory lopatek – m. rhomboideus, střední a dolní část m. trapezius, m. 

serratus anterior 

Oslabení je patrné, když ve vzporu klečmo posuneme horní končetiny po podložce 

a předpažíme povýš zevnitř: 

– není výdrž v předpažení 10 sekund, 

– rameno přejde do elevace a dostaví se třes. 

 
Obr. 26     Vyšetření dolních fixátorů lopatek1 

 

 Hluboké flexory krku a hlavy – m. rectus capitis anterior, m. rectus capitis 

lateralis, m. Pontus capitis a m. Pontus colli 

Oslabení je patrné, když v lehu na zádech, dolní končetiny pokrčené, horní končetiny 

v připažení, provedeme obloukovitým pohybem postupně předklon hlavy: 

– brada se nemůže přiblížit nad horní okraj prsní kosti, 

– výdrž není v předklonu 20 sekund a objeví se třes. 

 
Obr. 27     Vyšetření hlubokých flexorů krku a hlavy1 

 

                                                 
1  HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro 

studující FTVS UK. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-621-X. 
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• Orientační test 

 Zařazen pro kontrolu účinnosti prvků cíleně zaměřených na protažení svalů zadní 

strany stehenní a provedení správného pohybového stereotypu předklonů ve stoje a v sedě. 

 

Thomayerova zkouška – pohyblivost páteře 

Hodnotí rozvíjení všech úseků páteře. 

Výchozí poloha: vzpřímený postoj; krční, hrudní a bederní páteř a klouby dolních končetin 

jsou v nulovém postavení, horní končetiny volně visí podél těla. 

Měření: vyšetřovaný provádí plynulý předklon, bez pokrčení kolen. Sledujeme způsob 

provádění předklonu, plynulost rozvíjení jednotlivých úseků páteře. Po dosažení 

maximálního předklonu změříme vzdálenost mezi 3. prstem a podlahou. 

Hodnocení: při normálním rozsahu pohyblivosti se vyšetřovaný dotkne špičkami prstů 

podlahy. Pokud se dotkne podlahy celou dlaní, hovoříme o negativní Thomayerově 

zkoušce (udáváme v mínus cm), pokud vyšetřovaný nedosáhne špičkami prstů k podlaze, 

hovoříme o pozitivní zkoušce a zaznamenáváme počet centimetrů. 

 

Hluboký ohnutý předklon 

Výchozí poloha: sed – připažit, mírně podsazená pánev stahem břišního a hýžďového 

svalstva, protažená páteř v podélné ose temenem vzhůru, brada svírá s osou pravý úhel, 

dlouhá šíje, pohled vpřed, rozložená ramena a dolní úhly lopatek táhneme k sobě a dolů. 

Měření: vyšetřovaný provádí předklon, oddaluje obratle „od sebe“ do dálky s kontrakcí 

břišních svalů (útlum bederních vzpřimovačů, vytažení pánve), brada je přitažená mírně 

k hrudníku (pohyb očí dolů), ramena jsou zatažená, bez pokrčení kolen. Po dosažení 

maximálního předklonu změříme vzdálenost čela od kolen. 

Hodnocení: fyziologická vzdálenost čela od kolen je v rozmezí 10 – 15 cm. Zkrácená 

bederní část páteře je nejčastěji chybně vykompenzována nadměrným ohnutím hrudní 

části. Při zkrácení hamstringů je omezena pohyblivost v kyčelních kloubech, pánev je 

v podsazení, kost křížová a bedra se vyklenují vzad. (Bursová, 2005) 

 

Anketní šetření 

 Pro zachycení možnosti subjektivních pocitů existujících změn na pohybovém 

aparátu ve vztahu s aplikovaným cvičebním programem jsem sestavila anketu, která 

obsahuje 10 otázek uzavřených s volbou jedné odpovědi a 4 otázky otevřené s prostorem 

pro konkrétní charakteristiku zaznamenané subjektivní změny. Anketní šetření bylo 
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spárováno se svalovými funkčními testy respondenta. Jedná se o anketu účelovou, proto 

výsledky ní získané nemají širokou obecnou platnost. Text ankety je uveden v příloze A. 

 

4.4 Sběr dat 

• Funkční svalový test 

 Pro přehlednější diagnostickou práci jsem použila elektronické zpracování 

testovací baterie vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu CASRI. 

Autoři při tvorbě této elektronické pomůcky vycházeli z literatury profesora Jandy 

Vyšetření hybnosti (2004). 

Údaje o zkrácení či oslabení testovaných svalů byly zaneseny do karty vyšetřované 

osoby v elektronické podobě obsahující jméno, věk a index pohybové aktivity. 

 

• Orientační test 

 Naměřené hodnoty v centimetrech byly zaneseny rovněž do osobní karty 

vyšetřované osoby. 

 

• Anketní šetření 

 Vyšetřovaný obdržel anketní otázky při provedení výstupního svalového testu za 

mé přítomnosti pro případ nutné konzultace nebo instrukce vyplývající z nejasnosti 

některých pojmů či otázek. Současně jsem zajistila dostatek časového prostoru k jeho 

vyplnění, aby se zamezilo práci pod stresem a zbrklosti, neboť by tak mohlo dojít ke 

snížení jeho výpovědní hodnoty. 

Charakter anketního šetření měl být svým obsahem i počtem otázek z hlediska 

času pro respondenty akceptovatelný a v důsledku toho měl zajistit jejich ochotu jej vyplnit 

a snížit riziko nedbalého sdělení. 

 

4.5 Analýza dat 

• Funkční svalový test 

 Pro přehlednost a jednoduchou interpretaci dat získaných diagnostikou na základě 

svalového funkčního testu jsem zvolila numerickou charakteristiku souborů dat, což 
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zaručuje jednoduchý náhled na všechny vyšetřované komponenty (svaly) jak v celku, tak 

jednotlivě. 

Každé vyšetřované komponentě byla přiřazena číselná hodnota takto: 

1 – sval oslabený nebo zkrácený 

0 – sval normální, bez známek oslabení nebo zkrácení 

 

 Vstupní diagnostika 

 Vstupní údaje o stavu pohybového aparátu zkoumaného souboru jsem zpracovala 

do tabulky v programu Microsoft Excel v jejich numerické podobě. 

 

 Výstupní diagnostika 

 Data o stavu pohybového aparátu získaná výstupní diagnostikou jsem zapracovala 

do výše uvedené tabulky a údaje na vstupu a výstupu jsem porovnala. 

 

 Při hodnocení naměřených hodnot jsem vycházela ze základů matematické 

statistiky. Výsledky jsou znázorněny tabulkami a formou sloupcových grafů. 

 

• Orientační test 

 Tento test byl kontrolní k získání přehledu o průběhu účinnosti vybraných cvičení 

zaměřených k protažení zadních svalů stehenních a k posouzení správného rozvoje 

pohyblivosti páteře. Průběh testování předklonu ve stoje a v sedě je znázorněn formou 

sloupcového grafu. 

 

• Anketa 

 Část odpovědí, tedy 10 otázek uzavřených s volbou jedné možnosti, je vyjádřena 

procentuálně. Zbylé 4 anketní otázky otevřené s prostorem pro konkrétní charakteristiku 

subjektivní změny na pohybovém aparátu jsem přiřadila ke svalovému vyšetření 

dotazovaného a získala jsem tak možnost přesnějšího hodnocení dosažené úrovně 

výstupního vyšetření. 
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4.6 Specifické procedury 

 Postup při navrhování projektu a jeho realizace byl následující. 

 

1. Získání zkoumaného souboru. 

2. Seznámení tohoto souboru s procedurami výzkumu v teoretické i praktické rovině. 

3. Rozdělení souboru do 3 skupin po 20 vojácích. 

4. Provedení vstupního vyšetření pomocí svalového testu. 

5. Sestavení cvičebního programu s prvky zdravotní TV (viz příloha B). 

6. U dvou experimentálních skupin aplikace programu. 

7. V průběhu výzkumu 4x zařazen orientační test pro kontrolu účinnosti prvků. 

8. Po 12 týdnech výstupní vyšetření zkoumaného souboru. 

9. Anketní šetření experimentálních skupin. 

10. Zpracování dat, vyhodnocení a výsledky výzkumu. 
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5 Výsledky 

5.1 Plán výzkumu (komentář realizace) 

 V první fázi této práce jsem vybírala vhodný postup, jak v průběhu kariérového 

kurzu zrealizovat výzkum v oblasti zdravotní tělesné výchovy v její potřebné intenzitě a za 

současného respektování rozvrhu zaměstnání zkoumaného souboru. I přes časově náročný 

obsah kurzu jsme v součinnosti s velitelem kurzu využili k výzkumu prostor určený 

k osobní a studijní přípravě vojáků. Tím jsem zajistila předpoklad přítomnosti celé jedné 

čety (pro tuto práci označovanou jako skupina) ve svých cvičebních jednotkách. Po 

následném seznámení s projektem výzkumu v teoretické i praktické rovině a dobrovolném 

přistoupení oslovených vojáků ke spolupráci, jsem přistoupila k realizaci výzkumu.

 Jak jsem uvedla již v metodologii, rozdělení zkoumaného souboru jsem ponechala 

shodné s rozdělením do skupin v rámci jejich vykonávaného kurzu. Provedením funkčního 

svalového testu u jednotlivých skupin byly vybrány svalové dysbalance, které se vyskytují 

ve skupinách nejčastěji. Tento vstupní test byl odrazem i pro výběr souboru běžných prvků 

zdravotní TV zaměřených k ovlivnění dysbalancí v průběhu následné tříměsíční aplikace. 

Jelikož mým cílem je doporučení zdravotní TV do systému vojenské tělovýchovy, vzala 

jsem v úvahu srovnat účinnost prvků na stav pohybového aparátu nejen z hlediska jejich 

zařazení a nezařazení, ale také z hlediska jejich rozdílné četnosti. 

 Pro zpětnou vazbu mého metodického vedení a také jako vhodnou motivaci pro 

setrvání ve cvičení jsem zvolila 4krát orientační test v intervalu po čtyřech týdnech 

(1. týden, 5. týden, 9. týden a na konci 12. týdne), který obsahoval hloubku předklonu ve 

stoje a v sedě. 

 Na konci výzkumu jsem provedla výstupní vyšetření zkoumaného souboru opět 

pomocí svalového testu, které bylo u experimentální skupiny doplněno anketním šetřením, 

zaměřeným na záznam jejich konkrétních subjektivních změn během cvičení. Dále měla 

být anketa vzhledem k povaze otázek zdrojem pro zodpovězení neočekávaných výsledků. 

 V průběhu tříměsíční intervence nenastaly žádné obtíže. Na konci jsem získala 

potřebná data, která jsou přehledně uvedena v následující části (tabulky a grafy) spolu 

s komentářem. 
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5.2 Popis dat (data, grafy a tabulky) 

 Popis výsledků se dělí na dvě části. v první části jsou uvedeny tabulky s výsledky 

vstupního vyšetření, orientačního testu a porovnání svalového testu zkoumaného souboru 

na konci výzkumu. Druhou část tvoří výsledky ankety, které budou vyhodnoceny 

způsobem: otázka č. … − její název a výsledky, u nichž je uveden průměr vyjádřený 

v procentech. Otevřené anketní otázky jsou zaznamenány do tabulky. 

Hodnocení stavu svalů: 

Svalový test: 

 1 – sval oslabený nebo zkrácený, 

 0 – sval normální, bez známek oslabení nebo zkrácení. 

Orientační test – fyziologický rozsah předklonu v sedu je vzdálenost čela od kolen 

10 - 15 cm, u Thomayerovy zkoušky ve stoje je vyjádřen dotekem špiček prstů podlahy. 

5.2.1 Orientační test, svalový test 

 Tabulka 1   Vstupní svalový test zkoumaného souboru 

Skupina A Skupina B Skupina C 
Sval 

vstup vstup vstup 

lýtkový sval 2 0 1 

přitahovače stehna 0 0 0 

ohybače kolena 15 8 12 

bedrokyčlostehenní sval 12 8 9 

vzpřimovače páteře  1 2 0 

čtyřhranný bederní sval 3 2 1 

prsní svaly 8 7 6 

horní č. trapézového svalu 3 2 2 

šíjové svaly 3 3 1 

klenba nohy 10 8 12 

napínač povázky stehenní 5 3 5 

velký sval hýžďový 1 2 1 

břišní svaly 11 10 13 

mezilopatkové svaly  14 12 13 

hluboké ohybače krku 7 5 5 

 
 Sloupce v této tabulce udávají počet vojáků ve skupině, u kterých bylo zjištěno 

svalové zkrácení či oslabení při vstupním vyšetření. 
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 Z vyšetření vyplývá, že nejčastěji jsou zkráceny flexory kolenního kloubu, flexory 

kyčelního kloubu, prsní svaly a oslabeny břišní svaly, mezilopatkové svaly a hluboké 

ohybače krku. U poloviny vyšetřovaných se vyskytuje porucha příčné nebo podélné 

klenby. 
 

Tabulka 2   Orientační test skupiny s frekvencí cvičení 5 x 30 minut / týden 

1. týden 5. týden  9. týden 12. týden Rozdíl 

sed stoj sed stoj sed stoj sed stoj sed stoj p.č. 

v cm v cm v cm v cm v cm v cm v cm v cm v cm v cm 
1. 25 15 23 13 21 10 18 8 7 7 

2. 10 -9 8 -10 5 -11 2 -12 8 3 

3. 18 3 16 0 14 -2 11 -5 7 8 

4. 23 15 20 13 18 11 16 6 7 9 

5. 16 -1 13 -2 12 -4 11 -6 5 5 

6. 15 8 11 5 9 3 8 0 7 8 

7. 32 31 28 29 26 27 24 24 8 7 

8. 23 9 19 7 16 4 12 -1 11 10 

9. 17 6 15 4 12 2 11 0 6 6 

10. 19 15 14 11 12 7 8 5 11 10 

11. 12 10 10 8 9 7 8 6 4 4 

12. 22 20 20 17 18 16 16 14 6 6 

13. 16 6 14 2 12 0 10 -3 6 9 

14. 24 18 21 15 17 12 15 8 9 10 

15. 18 14 16 10 14 8 10 3 8 11 

16. 25 27 19 17 14 12 11 6 14 21 

17. 22 11 18 8 14 5 11 0 11 11 

18. 6 -10 4 -12 2 -12 0 -14 6 4 

19. 18 13 14 10 10 8 8 5 10 8 

20. 19 15 16 12 14 10 13 8 6 7 

průměr 19 10,8 16 7,9 13,5 5,7 11,2 2,6 7,8 8,2 
 

Sloupce „měření - sed“: 

 hodnota vyjadřuje vzdálenost čela od kolen v centimetrech po dosažení 

maximálního předklonu v sedě. 

Sloupce „měření - stoj“: 

 hodnota vyjadřuje vzdálenost mezi 3. prstem a podlahou v centimetrech po 

dosažení maximálního předklonu ve stoje, 

 pokud se vyšetřovaný dotkne podlahy celou dlaní udáváme v mínus centimetrech. 
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Sloupec „rozdíl – sed, stoj“: 

 hodnota vyjadřuje zlepšení v centimetrech oproti výchozímu stavu. 

Pro přehlednost je uveden průměr hodnot každého sloupce. 
 

 Z hodnot vstupního vyšetření vyplývá, že při zkoušce předklonu v sedu se 

fyziologická norma svalového rozsahu vyskytuje u 3 vojáků, u 16 vojáků se projevuje 

svalové zkrácení a v jednom případě zvětšení svalového rozsahu nad fyziologickou normu. 

Ve stoje normální svalový rozsah není zaznamenán u nikoho, ve třech případech se 

projevuje negativní Thomayerova zkouška, u 17 vojáků pozitivní. 

Z hodnot sloupce „rozdíl“ je zřejmé zlepšení svalového rozsahu jak v sedu, tak ve stoje 

u všech vojáků. 
 

Tabulka 3   Orientační test skupiny s frekvencí cvičení 2 x 40 minut / týden 

1. týden 5. týden  9. týden 12. týden Rozdíl 

sed stoj sed stoj sed stoj sed stoj sed stoj p.č. 

v cm v cm v cm v cm v cm v cm v cm v cm v cm v cm 
1. 23 12 22 8 20 6 17 3 6 9 

2. 11 -5 9 -5 7 -7 5 -9 6 4 

3. 16 3 13 1 11 0 9 -2 7 5 

4. 24 17 22 14 21 11 17 7 7 10 

5. 15 0 13 -2 10 - 4 7 -5 8 5 

6. 10 -3 7 -5 5 -6 2 -7 8 4 

7. 22 16 20 13 19 10 18 9 4 7 

8. 13 0 10 -3 8 - 4 5 -6 8 6 

9. 10 -3 8 0 6 -3 3 -5 7 2 

10. 7 -5 4 -6 2 -7 0 -8 7 3 

11. 14 0 10 -2 8 -5 6 -7 8 7 

12. 11 -2 9 - 4 7 -5 4 -5 7 3 

13. 16 7 14 4 12 2 9 0 7 7 

14. 14 6 11 4 8 2 5 0 9 6 

15. 25 13 22 11 20 8 19 5 6 8 

16. 23 8 20 5 17 3 13 0 10 8 

17. 17 3 15 0 13 -3 10 -5 7 8 

18. 27 22 25 17 21 12 19 8 8 14 

19. 21 10 18 7 16 4 15 0 6 10 

20. 26 19 24 16 22 14 18 10 8 9 

průměr 17,3 5,9 14,8 3,7 12,7 1,4 10,1 -0,9 7,2 6,8 
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Sloupce „měření − sed“: 

 hodnota vyjadřuje vzdálenost čela od kolen v centimetrech po dosažení 

maximálního předklonu v sedě. 

Sloupce „měření – stoj“: 

 hodnota vyjadřuje vzdálenost mezi 3. prstem a podlahou v centimetrech po 

dosažení maximálního předklonu ve stoje. 

 pokud se vyšetřovaný dotkne podlahy celou dlaní udáváme v mínus centimetrech. 

Sloupec „rozdíl – sed, stoj“: 

 hodnota vyjadřuje zlepšení v centimetrech oproti výchozímu stavu. 

 

Pro přehlednost je uveden průměr hodnot každého sloupce. 

 

 Z hodnot 1. měření vyplývá, že při zkoušce předklonu v sedu se fyziologická 

norma svalového rozsahu vyskytuje u 6 vojáků, u 14 vojáků se projevuje svalové zkrácení 

a v jednom případě zvětšení svalového rozsahu. Ve stoje normálního svalového rozsahu 

dosahují 2 vojáci, v 5 případech se projevuje negativní Thomayerova zkouška 

a u 13 vojáků pozitivní. 

Z hodnot sloupce „rozdíl“ je zřejmé zlepšení svalového rozsahu jak v sedu, tak ve stoje 

u všech vojáků. 
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Tabulka 4   Výsledky svalového testu vybraných svalů experimentální skupiny s frekvencí cvičení 5 x 30 minut / týden 
ohybače kolena bedrokyčlostehenní sval prsní svaly břišní svaly mezilopatkové svaly hluboké ohybače krku pořadové 

číslo vstup výstup rozdíl vstup výstup rozdíl vstup výstup rozdíl vstup výstup rozdíl vstup výstup rozdíl vstup výstup rozdíl 

1. 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

4. 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 

5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

6. 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

7. 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

9. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

10. 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

11. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

13. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

14. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

15. 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 

16. 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

17. 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

18. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 

20. 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Součet 15 6 9 12 7 5 8 4 4 11 8 3 14 10 4 7 5 2 

% 100 40 60 100 58 42 100 50 50 100 73 27 100 71 29 100 71 29 

 

 Tabulka 4 znázorňuje stav svalového testu vybraných svalů jednotlivě ve skupině A. 

V prvním a druhém sloupci („vstup“ a „výstup“) jsou u každého vybraného svalu znázorněny údaje vstupního a výstupního vyšetření, třetí sloupec „rozdíl“ 

zaznamenává, zda ke změně oproti výchozímu stavu došlo či nedošlo. Pro přehlednost jsou hodnoty vyjádřeny v procentech. 

93
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 Z tabulky 4 je zřejmé, že vlivem zařazení prvků zdravotní TV došlo k odstranění 

zkrácení ohybačů kolen u 9 vojáků, bedrokyčlostehenního svalu u 7 vojáků a prsních svalů 

ve 4 případech. k odstranění svalového oslabení došlo u břišních svalů ve 3 případech, 

u mezilopatkových svalů ve 4 případech a u flexorů krku ve 2 případech. 

 Tyto údaje jsou také zachyceny v grafu 1. 

 

Graf 1   Svalový test před a po aplikaci cvičení skupiny A 
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 Graf 1 přehledně zachycuje stav svalových dysbalancí před započetím a na konci 

tříměsíční intervence. 

 

 Na ose X jsou vyneseny vybrané svaly, u kterých bylo provedeno svalové 

vyšetření. 

I – ohybače kolena 

II – bedrokyčlostehenní sval 

III – prsní svaly 

IV – břišní svaly 

V – mezilopatkové svaly 

VI – ohybače krku 

 Osa Y představuje počet svalových dysbalancí ve skupině A. 
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Tabulka 5   Výsledky svalového testu vybraných svalů experimentální skupiny s frekvencí cvičení 2 x 40 minut / týden 
ohybače kolena bedrokyčlostehenní sval prsní svaly břišní svaly mezilopatkové svaly hluboké ohybače krku pořadové 

číslo vstup výstup rozdíl vstup výstup rozdíl vstup výstup rozdíl vstup výstup rozdíl vstup výstup rozdíl vstup výstup rozdíl 

1. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

2. 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

10. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

11. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

12. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

15. 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

16. 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

17. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

18. 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

19. 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

20. 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Součet 8 3 5 8 6 2 7 5 2 10 6 4 12 10 2 5 2 3 

% 100 38 62 100 75 25 100 71 29 100 60 40 100 83 17 100 40 60 

 

 Tabulka 5 znázorňuje stav svalového testu vybraných sval jednotlivě ve skupině B. 

V prvním a druhém sloupci („vstup“ a „výstup“) jsou u každého vybraného svalu znázorněny údaje vstupního a výstupního vyšetření, třetí sloupec „rozdíl“ 

zaznamenává, zda ke změně oproti výchozímu stavu došlo či nedošlo. Pro přehlednost jsou hodnoty vyjádřeny v procentech. 
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 Z tabulky 5 je zřejmé, že vlivem zařazení prvků zdravotní TV došlo k odstranění 

zkrácení ohybačů kolen u 5 vojáků, bedrokyčlostehenního svalu u 2 vojáků a prsních svalů 

ve 2 případech. k odstranění svalového oslabení došlo u břišních svalů ve 4 případech, 

u mezilopatkových svalů ve 2 případech a u flexorů krku ve 3 případech. 

 Tyto údaje jsou také zachyceny v grafu 2. 

 

Graf 2   Svalový test před a po aplikaci cvičení skupiny B 
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 Graf 2 přehledně zachycuje stav svalových dysbalancí před započetím a na konci 

tříměsíční intervence. 

 

 Na ose X jsou vyneseny vybrané svaly, u kterých bylo provedeno svalové 

vyšetření. 

I – ohybače kolena 

II – bedrokyčlostehenní sval 

III – prsní svaly 

IV – břišní svaly 

V – mezilopatkové svaly 

VI – ohybače krku 

 Osa Y představuje počet svalových dysbalancí ve skupině B. 
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Tabulka 6   Výsledky svalového testu vybraných svalů kontrolní skupiny (bez zařazení prvků zdravotní TV) 
ohybače kolena bedrokyčlostehenní sval prsní svaly břišní svaly mezilopatkové svaly hluboké ohybače krku pořadové 

číslo vstup výstup rozdíl vstup výstup rozdíl vstup výstup rozdíl vstup výstup rozdíl vstup výstup rozdíl vstup výstup rozdíl 

1. 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

5. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

6. 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

7. 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

8. 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

11. 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

12. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

13. 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

14. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

15. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

16. 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

17. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

20. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Součet 12 10 2 9 9 0 6 6 0 13 11 2 13 13 0 5 5 0 

% 100 83 17 100 100 0 100 100 0 100 85 15 100 100 0 100 100 0 

 
 Tabulka 6 znázorňuje stav svalového testu vybraných svalů jednotlivě ve skupině C.V prvním a druhém sloupci („vstup“ a „výstup“) jsou 

u každého vybraného svalu znázorněny údaje vstupního a výstupního vyšetření, třetí sloupec „rozdíl“ zaznamenává, zda ke změně oproti 

výchozímu stavu došlo či nedošlo. Pro přehlednost jsou hodnoty vyjádřeny v procentech. 
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 Z tabulky 6 je zřejmé nezařazení prvků zdravotní TV, odstranění zkrácení ohybačů 

kolen u 2 vojáků a odstranění svalového oslabení břišních svalů ve 2 případech si 

vysvětluji vlivem pravidelné tělesné výchovy v rozsahu 2 vyučovacích hodin během kurzu. 

 Tyto údaje jsou také zachyceny v grafu 3. 

 

Graf 3   Svalový test před a po aplikaci cvičení skupiny C 
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 Graf 3 přehledně zachycuje stav svalových dysbalancí před započetím a na konci 

tříměsíční intervence. 

 

 Na ose X jsou vyneseny vybrané svaly, u kterých bylo provedeno svalové 

vyšetření. 

I – ohybače kolena 

II – bedrokyčlostehenní sval 

III – prsní svaly 

IV – břišní svaly 

V – mezilopatkové svaly 

VI – ohybače krku 

 Osa Y představuje počet svalových dysbalancí ve skupině C. 
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Tabulka 7   Souhrn výsledků svalového testu vybraných svalů zkoumaného souboru 
Skupina ohybače kolena bedrokyčlostehenní sval prsní svaly břišní svaly mezilopatkové svaly hluboké ohybače krku 

 vstup výstup rozdíl vstup výstup rozdíl vstup výstup rozdíl vstup výstup rozdíl vstup výstup rozdíl vstup výstup rozdíl 

A (5 x 30´) 15 6 9 12 7 5 8 4 4 11 8 3 14 10 4 7 5 2 

% 100 40 60 100 58 42 100 50 50 100 73 27 100 71 29 100 71 29 

B (2 x 40´) 8 3 5 8 6 2 7 5 2 10 6 4 12 10 2 5 2 3 

% 100 38 62 100 75 25 100 71 29 100 60 40 100 83 17 100 40 60 

C (bez ZTV) 12 10 2 9 9 0 6 6 0 13 11 2 13 13 0 5 5 0 

% 100 83 17 100 100 0 100 100 0 100 85 15 100 100 0 100 100 0 

 

 V prvním a druhém sloupci („vstup“ a „výstup“) jsou u každého vybraného svalu znázorněny údaje vstupního a výstupního vyšetření, 

třetí sloupec „rozdíl“ znamená počet vojáků, u kterých došlo ke zlepšení oproti výchozímu stavu konkrétního svalu. 

 Pro přehlednost jsou hodnoty jednotlivých sloupců vyjádřeny v procentech. 

 

 Z tabulky 7 je zřejmé, vlivem intervence v této práci došlo ve více případech k odstranění svalového zkrácení oproti svalovému oslabení. 
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Tabulka 8   Výstupní svalový test zkoumaného souboru 

Skupina A Skupina B Skupina C Sval 
výstup výstup výstup 

lýtkový sval  0 0 0 
přitahovače stehna 0 0 0 
ohybače kolena 6 3 10 
bedrokyčlostehenní sval 7 6 9 
vzpřimovače páteře  0 1 0 
čtyřhranný bederní sval 0 0 0 
prsní svaly  4 5 6 
horní č. trapézového svalu 0 1 1 
šíjové svaly  1 2 0 
klenba nohy 10 8 12 
napínač povázky stehenní 0 1 2 
velký sval hýžďový 1 2 1 
břišní svaly 8 6 11 
mezilopatkové svaly 10 10 13 
hluboké ohybače krku 5 2 5 

 

 Sloupce v této tabulce udávají počet vojáků ve skupině, u kterých bylo zjištěno 

svalové zkrácení či oslabení při výstupním vyšetření. 

 

 Z tabulky 8 je zřejmé, že svalové skupiny s tendencí k oslabení, zejména břišní 

a mezilopatkové svaly, vyžadují delší intervenci k odstranění dysbalance. 
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5.2.2 Anketní šetření 

 

 Všechny ankety byly kompletně vyplněny ve všech otázkách. Hodnota 100 % 

odpovídá skupině 20 vojáků. 

 

1. Měl(a) jste někdy dříve možnost se v AČR seznámit se zásadami a postupy pro 

aplikaci kompenzačních cvičení ve Vašem pohybovém režimu? 

 

Skupina Ano Ne 

A 0% 100% 

B 0% 100% 

 

 

2. Zařazoval(a) jste kompenzační cvičení pravidelně do svého pohybového režimu 

v porovnání s rozsahem, který jste právě podstoupil(a). 

 

Skupina Ano Ne 

A 0% 100% 

B 0% 100% 

 

 

3. Považujete význam kompenzačních cvičení za důležitou součást pohybového režimu 

ve Vaší profesi? 

 

Skupina Ano Ne Nevím 

A 100% 0% 0% 

B 100% 0% 0% 

 

 

4. Doporučil(a) byste zařazení metodiky kompenzačních cvičení do vojenské 

tělovýchovy jako součást učebních programů, např. do praporčického kurzu, který jste 

právě absolvoval(a)? 
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Skupina Ano Ne Nevím 

A 100% 0% 0% 

B 100% 0% 0% 

 

5. Je podle Vás současná úroveň regenerace v AČR dostatečná? 

 

Skupina Ano Ne Nevím 

A 0% 100% 0% 

B 0% 100% 0% 

 

 

6. Provozoval(a) jste dříve pravidelně nějakou pohybovou aktivitu? 

 

Skupina Ano Ne 

A 60% 40% 

B 70% 30% 

 

 

7. Pokud ano, jakou, jak dlouho a jaké úrovně jste dosáhl(a)?  

(např. fotbal, 5 let, dorostenecká liga nebo volejbal,10 let, rekreačně) 

 

            Skupina a − průměrně 10 let         Skupina B – průměrně 11 let 

Aktivita 
Počet 

vojáků 

 
Aktivita 

Počet 

vojáků 

fotbal  3  fotbal 3 

cyklistika  2  atletika 3 

kanoistika  1  lední hokej 1 

lední hokej  1  florbal 1 

plavání  1  bojové sporty 1 

gymnastika  1  plavání 1 

tenis  1  běžecké lyžování 1 

nohejbal  1  cyklistika 1 

bojové sporty  1  tenis 1 
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8. Můžete zaznamenat snímek Vašeho pohybového režimu během jednoho týdne? 

 

Skupina A: 

- dva vojáci uvedli provádění 3 aktivit během týdne, 

- pět vojáků uvedlo 2 aktivity během týdne. 

Aktivita Doba /min Frekvence  Počet 

posilovna 60 1,5 17 

běh 30 1,2 9 

fotbal,tenis, plavání, cyklistika 60 1 2 

squash, lední hokej, nohejbal, bojové 

sporty 

60 1 1 

 

Skupina B: 

- jeden voják uvedl provádění 3 aktivit během týdne, 

- šest vojáků uvedlo 2 aktivity během týdne. 

Aktivita Doba /min Frekvence  Počet 

posilovna 60 1,7 12 

běh 35 1,3 10 

plavání 50 1 4 

fotbal, tenis, squash, lezení, bojové sporty 60 1,4 1 

turistika, cyklistika 120 1,4 1 

 

Doba – průměrná doba tréninkové jednotky v minutách. 

Frekvence – průměrná frekvence zařazení tréninkové jednotky za týden. 

Počet – počet vojáků. 

 

9. Zaznamenal(a) jste nějakou pozitivní změnu na svém pohybovém systému související 

s tímto cvičením za uplynulé tři měsíce? 

 

Skupina Ano Ne Nevím 

A 90% 10% 0% 

B 85% 5% 10% 
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10. Pokud ano, můžete ji blíže charakterizovat? 

 

 Skupina A: 

Druh změny 
Počet 

vojáků 

větší pohyblivost 5 

zmenšení bolesti beder 2 

menší ztuhlost trapézových svalů 2 

menší bolestivost v oblasti třísel 1 

menší bolestivost v kotníku (po úraze) 1 

menší ztuhlost lýtek po běhu 1 

menší bolestivost v oblasti krční páteře 1 

nespecifikováno 5 

 

 

 Skupina B: 

Druh změny 
Počet 

vojáků 

větší pohyblivost 7 

větší rozsah pohybu v oblasti třísel 2 

menší ztuhlost trapézových svalů 1 

menší bolest Achillové šlachy 1 

menší bolestivost v kotníku  1 

zmenšení bolesti beder a ramene 1 

nespecifikováno 4 

 

 

11. Pociťujete rychlejší odeznění svalové únavy po zátěži? 

 

Skupina Ano Ne Nevím 

A 70% 15% 15% 

B 55% 40% 5% 
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12. Zaznamenal(a) jste zlepšení stavu zkrácených svalů? (u svalů zadní strany dolních 

končetin, prsního svalstva atd.) 

 

Skupina Ano Ne Nevím 

A 75% 5% 20% 

B 85% 5% 10% 

 

 

13. Zaznamenal(a) jste vymizení některých pozátěžových bolestí, pokud se u Vás 

vyskytovaly? (bolesti lýtek po běhu, bolesti v bederní části zad při cvičení atd.) 

- u vojáků, kteří odpověděli „NE“, se pozátěžové bolesti nevyskytovaly nikdy, 

- s odpovědí „NEVÍM“ nedokázali výskyt pozátežových bolestí přesně posoudit. 

 

Skupina Ano Ne Nevím 

A 65% 20% 15% 

B 60% 35% 5% 

 

 

14. Pokud se vyskytovaly, můžete je blíže charakterizovat? 

- na tuto otázku odpovídali pouze vojáci, u nichž došlo k vymizení pozátěžových 

bolestí, tedy ti, kteří u otázky č. 13 uvedli odpověď „ANO“. 

 

Skupina A:  

Pozátěžové potíže 
Počet 

vojáků 

bolesti v oblasti beder 7 

bolesti Achillové šlachy 1 

bolesti ramene 1 

ztuhlost hamstringu 1 

citlivost kotníku  1 

nespecifikováno 2 
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Skupina B:  

Pozátěžové potíže 
Počet 

vojáků 

bolesti v oblasti beder 5 

bolesti Achillové šlachy, lýtka 3 

ztuhlost kotníku 1 

píchání v žebrech 1 

nespecifikováno 2 
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6 Diskuze 

 V této práci jsem si stanovila za cíl doporučit smysluplné zařazení prvků zdravotní 

TV do koncepce vzdělávání vojenských profesionálů, zejména v oblasti fyzické 

připravenosti a její složky regenerace. Nezbytnou podmínkou pro tento cíl je správná volba 

vhodných prvků, frekvence cvičení v týdnu a trvání každé cvičební jednotky, aby se 

cvičení nemíjelo účinkem. 

 Pro tuto skutečnost byl zkoumaný soubor rozdělen do tří skupin. Nutno zmínit, že 

rozdělení do skupin vycházelo z rozdělení pro účely kariérového kurzu, v rámci něhož 

vojáci současně absolvovali výzkum. Tím jsem také zajistila kompletnost skupin při 

cvičení v souladu s jejich rozvrhem zaměstnání. Nebylo možné organizačně zajistit 

rozdělení do homogenních skupin. Účelem bylo dosáhnout stanoveného cíle v běžných 

podmínkách vojenské praxe. 

 Experimentální šetření jsem založila na osobním kontaktu se skupinou vojáků 

s různým stavem pohybového aparátu vyšetřovaného na základě funkčního svalového testu 

dle Jandy (2004) (viz tabulka 1). U všech tří skupin bylo k pozorování účinnosti prvků 

zdravotní TV vybráno celkem 6 komponent, u nichž byl výskyt svalových odchylek od 

normy nejčastější, z toho 3 ze skupiny svalů s tendencí k oslabení a 3 ze skupiny svalů 

s tendencí ke zkrácení, a metodicky vedeno cvičení k eliminaci stupně těchto svalových 

dysbalancí. Nejčastější výskyt těchto svalových dysbalancí si vysvětluji nedostatečnou 

kompenzací profesní zátěže s převahou dlouhých pochodů v nevhodné obuvi, nošením 

těžkých břemen (batohy, zbraně, munice, vysílačky), častou psychickou a fyzickou 

únavou, v jejichž důsledku vznikají poruchy v souhře svalových skupin v oblasti pánve 

a v oblasti dolní části trupu, dále pak v oblasti hlavy, krku a horní části trupu. 

 Skupina a měla zařazení intervence 5x týdně 30 minut, zatímco skupina B 

2x týdně 40 minut a skupina C byla bez zařazení prvků. Hošková, Matoušová (2003) uvádí 

pro účinnější efekt z hlediska frekvence a délky trvání cvičební jednotky zařazovat cvičení 

2 – 3x týdně po dobu 45 – 60 minut, rovněž Bursová (2005) doporučuje cvičení 2 – 3x 

týdně se stejnoměrným zastoupením prvků cílených ke správnému držení těla, Alter (1998) 

3 – 5x týdně. Tyto údaje byly východiskem pro zvolení intervence 5x 30 minut. Intervence 

u skupiny B 2x týdně 40 minut zohledňuje praktické možnosti časové a zároveň osobní 

ochotu vojáků sportovat, která je většinou 2x týdně jednu hodinu, jak udávají i výsledky 

anketního šetření. 
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 Hypotéza, že u skupin se zařazením prvků zdravotní TV dojde k odstranění 

svalového zkrácení či oslabení vybraných svalů je potvrzena výsledky uvedenými 

v souhrnné tabulce 7 nebo přehledněji v grafu 1 a 2, kde jsou zachyceny údaje vstupního 

a výstupního vyšetření pohybového aparátu. 

 

 Z těchto výsledků testu vyplývá, že zařazení prvků s četností jak pětkrát, tak 

i dvakrát týdně přispívá k eliminaci svalových dysbalancí, ke zvyšování kloubní 

pohyblivosti a prohlubování pohybového vnímání, čímž se potvrzuje obecné doporučení 

pro zvýšení pohyblivosti a svalové síly u nevrcholových sportovců s četností cvičení 3 až 

5x týdně. 

 U kontrolní skupiny C, kde nebyly zařazeny prvky zdravotní TV, došlo u dvou 

komponent ke zlepšení oproti jejich výchozímu stavu. Tuto skutečnost si vysvětluji 

individuálním aktivním přístupem vojáků, kteří využili ve svůj prospěch informace 

z teoretického a praktického miniškolení určeného pro zkoumaný soubor tohoto výzkumu. 

Určitou míru zlepšení stavu uvedených komponent u skupin přikládám povinné tělesné 

přípravě, prováděné v počtu dvou vyučovacích hodin týdně v rámci absolvovaného kurzu. 

Je předpoklad, že vojáci zařazovali prvky do pohybového režimu v průběhu výzkumu i při 

aktivitách ve svém volném čase, které hodnotí anketní otázka č. 8 ze snímku pohybového 

režimu vojáků během jednoho týdne. 

 Z tabulek svalového testování zkoumaného souboru jsou patrné případy, kdy 

nedošlo k žádnému zlepšení (viz tabulky 4, 5 a 6). Po jednotlivých skupinách zachyceno 

v grafu 1, 2 a 3. U skupiny a se tento případ vyskytuje u 6 vojáků, ve skupině B u 7 vojáků. 

Tento stav si vysvětluji vyšším stupněm svalové slabosti od fyziologické normy, kde 

tříměsíční intervence a skupinové cvičení nebylo dostačující k jejich odstranění. Jsem si 

vědoma, že hodnocení stavu svalů v této práci neobsahuje rozeznání stupně jejich slabosti 

jak uvádí Janda (2004). Pro tuto prvotní studii řešené problematiky v podmínkách armády 

jsem nepovažovala za nutné získat tak přesný záznam vyšetření. Mohu však konstatovat, 

že při vyšetření jsem zaznamenala svalové oslabení v rozmezí stupně 5 – 3. Vojáci vysláni 

k absolvování kurzu musí být bez zdravotního omezení. Dále také tito vojáci uvádějí 

subjektivní změny v anketním šetření. Ve skupině a jsou uvedeny čtyři případy vymizení 

bolestí v oblasti beder po cvičení, jedenkrát odstranění bolesti lýtek po běhání a jedenkrát 

odeznění dlouhotrvající bolesti po zátěži u hamstringu. Skupina B uvádí ve čtyřech 

případech vymizení bolesti beder po zátěži, v jednom případě zlepšení pohyblivosti 
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kotníku po dřívějším úrazu, dále u jednoho vojáka snížení citlivosti achilovky po běhu, 

rovněž jedenkrát vymizení píchání v žebrech a vetší pohyblivost v oblasti třísel. 

 Zatím co výsledky svalového testování nevykazují v některých případech zlepšení 

stavu, tak tabulka s orientačním testem zahrnujícím zkoušku předklonu v sedu a ve stoje 

dokazuje u těchto případů zlepšení stavu v průběhu výzkumu u obou skupin následovně. 

Ve skupině a předklon v sedu průměrně o 7,8 cm, ve stoje průměrně o 8,2 cm. Skupina B 

zaznamenává zlepšení předklonu v sedu průměrně o 7,2 cm, ve stoje průměrně o 6,8 cm. 

  Také si lze z výsledků diagnostiky u skupiny a všimnout procentuálně většího 

zlepšení stavu zkrácených svalů (přibližně 50 %) s porovnáním zlepšení stavu svalů 

s tendencí k oslabení (přibližně 30 %). Tento údaj může poukazovat na nutnost dosáhnout 

fyziologické délky svalu pro efektivní posílení jeho antagonisty, jak uvádí Hošková, 

Matoušová (2003). 

 

 Hypotéza o nedostatečné informovanosti významu kompenzace a zařazování 

prvků zdravotní TV do pohybového režimu vojáků je z výsledků anketního šetření rovněž 

potvrzena. Jak jsme zjistili a uvedli ve výsledkové části, všichni vojáci považují oblast 

zdravotní TV za nutnou a důležitou součást povolání vojenského profesionála. 

 

 Údaje o pohybovém režimu vojáků před zahájením vojenské služby odpovídají 

stavu pohybové úrovně zkoumaného souboru. Nebylo nutné skupinu z tohoto hlediska 

zvlášť diferencovat. Více jak polovina vojáků provozovala v minulosti pravidelně 

pohybovou aktivitu v průměru 10 let, v současné době se věnují pohybové aktivitě 

přibližně dvakrát týdně jednu hodinu, nejčastěji navštěvují posilovnu a provozují běh. 

Zvolené aktivity vyplývají z povinného přezkoušení tělesné zdatnosti vojenského 

profesionála, jež zahrnuje souborně silové a vytrvalostní disciplíny. 

 Jako na signál redukce stupně svalových dysbalancí je možné přihlížet 

k subjektivním změnám, které vojáci uvádějí v anketním šetření. Zlepšení udává v obou 

skupinách více jak polovina vojáků. Jednalo se buď o snížení citlivosti nebo úplné 

vymizení některých bolestivých stavů po zátěži, zejména v oblasti bederní páteře. Velký 

podíl na těchto bolestivých stavech měla právě neznalost správných poloh při cvičení, 

zejména v posilovně, a následné nesprávné zapojování svalů při pohybu a z toho vznikající 

svalové dysbalance. 

 Velice výrazně u obou skupin bylo označováno zlepšení stavu zkrácených svalů, 

tento výsledek přikládám za dosti orientačnímu testu zařazeného v intervalu po 4 týdnech 
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(1., 5., 9. a 12. týden), jenž byl pro mnohé jedince motivací k pokračování ve cvičení, 

dosažené zlepšení flexibility totiž u některých představovalo neočekávanou událost. Do 

pozitivního výsledku obou testů se rovněž promítají aspekty vhodného zvolení prvků, 

jejich frekvence cvičení a délka trvání cvičební jednotky. 

 

 Dále jsem se stanovením třetí hypotézy domnívala, že by vlivem častějšího 

zařazení cvičení, v tomto případě 5x týdně, nastaly četnější změny v protažení a posílení 

jednotlivých komponent oproti zařazení prvků dvakrát týdně. Výsledky svalového testu by 

tuto domněnku svými hodnotami potvrzovaly, ovšem v podmínkách s nerovnoměrným 

složením skupin z hlediska rozdílnosti stupně oslabení může být tento výsledek zkreslený, 

tudíž nelze jednoznačně tuto hypotézu potvrdit. Mohu tedy zhodnotit, že hypotéza 

s principem rozdělení do skupin, jak proběhlo v této práci, je zvolena nevhodně. 

Kdybychom měli skupiny homogenní, dal by se předpoklad zlepšení svalového stavu 

četnějším zařazením cvičení posoudit přesněji. 

 

 Celkově hodnotím dosažené výsledky tohoto výzkumu jako jasně poukazující na 

význam zařazení zdravotní TV do výcviku vojenských profesionálů. Zdůrazňuji tedy, že 

prvky zdravotní TV jsou vhodným prostředkem, kterým lze pozitivně ovlivnit stav 

pohybového aparátu vojáků, zlepšit jejich pohybové vnímání, tím působit preventivně proti 

úrazům, a snižovat tak celkový negativní dopad vojenského výcviku na kvalitu zdraví. 
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7 Závěr 

 Tato práce zachycuje současný stav řešené problematiky, popisuje zásady cvičení 

s použitím běžných prvků zdravotní TV ve vztahu ke zdraví vojenského profesionála, vliv 

prvků na svalový systém během tříměsíční intervence ve smyslu protažení a posílení 

jednotlivých komponent, tolik důležitých ve správném držení těla a jako prevence před 

poškozením zdraví. 

 Na závěr bych ráda uvedla pár připomínek a rad k tomu, abychom lépe porozuměli 

a pochopili význam a důležitost zamyšlení nad stavem regenerace a toho, jak se 

k problému zlepšení povědomí a praktického provádění zdravotní tělesné výchovy 

u vojenských profesionálů postavit. 

 Zdravotní tělesné výchově ve smyslu kompenzace výcviku není věnována 

dostatečná pozornost, přestože je dokázáno, že díky ní lze eliminovat negativní vlivy 

zátěže a tím dosahovat vyšší výkonnosti. Jelikož vojenští profesionálové v AČR jsou 

vystavováni velkým tělesným a psychickým zátěžím, které vyvolávají pokles funkčních 

schopností jednotlivých orgánů celého organismu, je nutné zařazovat do výcviku 

a metodicky provádět použití prostředků zdravotní tělesné výchovy, kterými výrazně 

snížíme riziko poškození zdraví. 

 Již v úvodu jsem zmínila, že armáda ČR je plně profesionální a jako taková plní 

náročné úkoly ve spolupráci se zeměmi NATO. K tomu, aby tyto náročné úkoly mohla 

dostatečně a kvalitně plnit, je důležité, aby vzdělávání profesionálů zahrnovalo i oblast 

regenerace, aby vojáci dělali co nejméně chyb, neztráceli tím čas, ve své profesionální 

přípravě. Nestačí plnit jen vojensko-odbornou připravenost, je nezbytné dbát i na její další 

složky, kterými jsou fyzická a psychická připravenost. Nedílnou součástí fyzické 

připravenosti je také zdravotně orientovaná zdatnost. Jen málo vojáků si dokáže představit, 

co tento pojem zahrnuje a zejména jaký má s přívlastkem „dobrá“ význam k odstranění 

jejich každodenních nepříjemností ve spojitosti nejen s pohybovým aparátem. 

Také považuji za vhodné uvést důležitost správně metodicky vedeného a technicky 

prováděného cvičení, myšleno tím všech pohybových aktivit, které vojenským 

profesionálům armáda nabízí. Ve vojenských podmínkách je tato zásada o provádění 

pohybu velice podceňována. Tím bych chtěla napadnout současný trend velitelů, čímž je 

snižování počtu tělovýchovných pracovníků, kteří jako jediní u útvaru odborně 

a metodicky zajišťují vojenskou tělovýchovu, do jejíž struktury řadíme jak tělesnou 
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přípravu základní a speciální, tak i výběrovou tělovýchovu, její soutěžní i nesoutěžní 

formu. 

 Pokud si armáda žádá vojáka fyzicky připraveného a psychicky odolného, pak 

jeho dobu působení u armády ČR bude v současně dostupných podmínkách přípravy 

vzhledem k požadované náročnosti na plnění úkolů určovat jeho zdravotní stav. 

 

Doporučení pro vojenskou praxi 

 Na základě provedeného výzkumu navrhuji začlenit vyšetření kvality držení těla 

a základních pohybových stereotypů do systému vojenské tělovýchovy a předcházet tak 

nefyziologickým změnám hybného systému. Na základě zjištěného stavu pravidelně 

zařazovat do pohybového režimu cíleně vyrovnávací cvičení, které by mělo především 

obsahovat vedený, pomalý a uvědomělý pohyb. 

 Pokud voják s chybnými pohybovými stereotypy bude absolvovat náročný výcvik 

a ještě bez dostatečné kompenzace, pak se bude stupňovat zapojování hyperaktivních 

svalových skupin, které nemají k vykonávanému pohybu žádný vztah nebo dokonce mají 

funkci opačnou, a současně hypoaktivní svaly budou „vypadávat“ z pohybového 

stereotypu, a tím se oslabovat. Následkem toho bude nejen nižší výkon, ale i výrazné 

poruchy posturální funkce s častou bolestivostí v přetížených segmentech hybného 

systému vedoucí až k případnému ukončení profese. Efektivní dlouhodobý proces, který 

obsahuje mj. pečlivě vybrané cviky s kontrolou jejich správného provádění, nebude ještě 

zaručovat trvalou korekci již zautomatizovaného chybného držení těla se svalovou 

dysbalancí a chybnými pohybovými stereotypy. Víme totiž, že posturální funkce 

a postupné fyziologické zapojování svalových skupin do hybných stereotypů je kromě 

pohybové aktivity ovlivněno řadou faktorů mezi které řadíme psychiku vojáka, funkci 

vnitřních orgánů, individuální dechový stereotyp, somatotyp, životní styl a výživu. 

 

 Ve vojenské praxi, vzhledem k charakteru vykonávaných činností, bychom měli 

především předcházet poruchám v souhře svalových skupin v oblasti pánve a v oblasti 

dolní části trupu, dále pak v oblasti hlavy, krku a horní části trupu. V těchto oblastech totiž 

výsledky svalového vyšetření této práce potvrzují nejčastější poruchy hybného systému. 

Enormní přetěžování bez dostatečné kompenzace vede v uvedených oblastech ke svalovým 

dysbalancím, tzv. hornímu a dolnímu (pánevnímu) zkříženému syndromu, které popisuji 

v kapitole 3.11.3.3. 
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 Po uvedení výše zmiňovaných aspektů v souvislosti s kvalitou zdraví vojáka 

doporučuji zahrnout tuto oblast do koncepce vzdělávání vojenských profesionálů, např. ve 

formě týdenních kurzů věnujících se celkově regeneraci. Již samotné výsledky potvrzují 

význam kompenzace činností vojáka vykonávaných v rámci své profese. 

 A pro úplné proniknutí této oblasti do řad vojenských profesionálů začlenit výuku 

regeneračních prostředků do učebních programů v rámci kariérových kurzů vojenských 

profesionálů, které podstupuje v průběhu své vojenské kariéry každý voják. Dále se nabízí 

možnost seznámit vojáky se základními principy protahování a posilování v hodinách 

základní a speciální tělesné přípravy, kterou ve většině případech řídí tělovýchovný 

pracovník, člověk znalý této problematiky, a současně tak kompenzovat podstoupenou 

fyzickou zátěž. 
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9 Přílohy 

 A.   Anketa 

Univerzita Karlova 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Vojenský obor 

 

Vážená kolegyně, Vážený kolego, 

 

v průběhu uplynulých třech měsíců jste se svou účastí významně podílel(a) na 

výzkumu v oblasti zdravotní tělesné výchovy, který je součástí mé diplomové práce, a na 

samém konci Vaší spolupráce bych Vás chtěla požádat o zodpovězení níže uvedených 

otázek, které jsou doplňující k údajům získaných ze závěrečného vyšetření Vašeho 

pohybového systému a umožňují tak přesnější vyhodnocení výsledků. 

Zajisté jste v průběhu výzkumu nejen zaznamenali, ale dali si také do souvislosti spoustu 

jevů dokládajících význam těchto cvičení, a pevně věřím, že Vás tyto cíleně zaměřené 

a přesné pohyby přesvědčily o své nezastupitelnosti ve Vašem pohybovém programu. 

Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za Váš zájem, odpovědný přístup a nezbytnou 

disciplínu při realizaci výzkumu a také za získání cenných praktických zkušeností v oblasti 

zdravotní tělesné výchovy. 

 

Jméno a příjmení respondenta: 

 

 Instrukce k vyplnění: Zakroužkujte, prosím, tu odpověď, která Vám vyhovuje. 
 

1. Měl(a) jste někdy dříve možnost se v AČR seznámit se zásadami a postupy pro 
aplikaci kompenzačních cvičení ve Vašem pohybovém režimu? 
 

Ano    Ne 

 

2. Zařazoval(a) jste kompenzační cvičení pravidelně do svého pohybového režimu 
v porovnání s rozsahem, který jste právě podstoupil(a). 

 

Ano    Ne 
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3. Považujete význam kompenzačních cvičení za důležitou součást pohybového 
režimu ve Vaší profesi? 

 

Ano    Ne    Nevím 

 

4. Doporučil(a) byste zařazení metodiky kompenzačních cvičení do vojenské 
tělovýchovy jako součást učebních programů, např. do praporčického kurzu, který 
jste právě absolvoval(a)? 

 

Ano    Ne    Nevím 

 

5. Je podle Vás současná úroveň regenerace v AČR dostatečná? 
 

 Ano    Ne    Nevím 

 

6. Provozoval(a) jste dříve pravidelně nějakou pohybovou aktivitu? 
 

 Ano     Ne 

 

7. Pokud ano, jakou, jak dlouho a jaké úrovně jste dosáhl(a)? (např. fotbal, 5let, 
dorostenecká liga nebo volejbal,10 let, rekreačně) 

  

 

 

8. Můžete zaznamenat snímek Vašeho pohybového režimu během jednoho týdne?  
  

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

Aktivita        

Doba 

trvání 

       

  

9. Zaznamenal(a) jste nějakou pozitivní změnu na svém pohybovém systému 
související s tímto cvičením za uplynulé tři měsíce? 
 

Ano    Ne    Nevím 
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10. Pokud ano, můžete ji blíže charakterizovat? 
 

 

 

11. Pociťujete rychlejší odeznění svalové únavy po zátěži? 
 

Ano    Ne    Nevím 

 

12. Zaznamenal(a) jste zlepšení stavu zkrácených svalů? (u svalů zadní strany dolních 
končetin, prsního svalstva atd.) 
 

Ano    Ne    Nevím 

 

13. Zaznamenal(a) jste vymizení některých pozátěžových bolestí, pokud se u Vás 
vyskytovaly? (bolesti lýtek po běhu, bolesti v bederní části zad při cvičení atd.) 

 

Ano    Ne    Nevím 

 

14. Pokud se vyskytovaly, můžete je blíže charakterizovat? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ještě jednou vřelý dík za Vaši spolupráci. 

 

 

 

Místo pro Vaše poznámky k tomuto projektu: 
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B.   Soubor cvičebních tvarů 

 
 Postupujeme prostřednictvím základních cvičebních poloh. Vycházíme od 

nejnižších horizontálních poloh, proto volíme nejdříve cvičební tvary – leh na zádech, na 

břiše, na boku a vzpor klečmo. Postupně přecházíme na cvičení ve vyšších polohách – sed 

zkřižný skrčmo, sed přímý, klek sedmo, klek snožmo a stoj. 

 

 Zkratky uvedené v této části textu: 

ZP – základní poloha, 

CJ – cvičební jednotka. 

 

Základní polohy 

 Účel: správné technické provedení ZP je předpokladem pro následné efektivní 

pohyby ve vzájemné koordinaci s dýcháním. 

Vycházíme od nejnižších horizontálních poloh, proto volíme nejdříve cvičební tvary – leh 

na zádech, na břiše, na boku a vzpor klečmo. Postupně přecházíme na cvičení ve vyšších 

polohách – sed, klek a stoj. 

 Opakování: v počáteční fázi výzkumu (přibližně v 8 CJ) jsem před každým 

cvičebním tvarem provedla 2 x správné zaujetí ZP, ze které cvičební tvar vychází. 

 

 Leh 

– vědomě udržovat tělo v protažení v podélné ose, 

– hlava a šíje jsou taženy z ramen, brada svírá s páteří pravý úhel, 

– paže, ramena a dolní úhly lopatek jsou v protažení dolů, ruce jsou dlaněmi vzhůru, 

– chodidla v mírné plantární flexi, kotníky a kolena jsou od sebe, 

– uvědomovat si dotyk s podložkou týlem, hrudní kyfózou, hýžděmi, lýtky a patami, 

– fyziologická zakřivení jsou zachována. 

 

 
Obr. 28     Základní poloha – leh1 

                                                 
1  HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro 

studující FTVS UK. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-621-X. 
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 Leh na břiše 

– tělo je protaženo v podélné ose, 

– hlava a šíje jsou v prodloužení délkové osy těla, 

– čelo opřeno o podložku, hrudník je rozložen do šířky, 

– paže jsou v připažení napnuté, dlaněmi dolů, 

– ramena jsou rozložena do šířky a stažena s lopatkami k hýždím, 

– chodidla jsou v plantární flexi, kotníky a kolena u sebe. 

 
Obr. 29     Základní poloha – leh na břiše1 

 

 Leh na boku 

– tělo leží na boku a je protaženo v podélné ose, 

– hlava je položena na vzpažené paži a protažena do dálky, 

– druhá paže je pokrčená, dlaní opřená o podložku, prsty směřují k hlavě a udržuje 

stabilitu polohy, 

– nohy jsou protaženy. 

 
Obr. 30     Základní poloha – leh na boku1 

 

 Sed zkřižný skrčmo 

– tato poloha klade nároky nesprávné postavení pánve, trupu a hlavy, 

– hlava a trup jsou aktivně z pánve taženy vzhůru, ramena a paže jsou naopak taženy 

dolů a mírně vzad, pánev je fixována podložkou, 

– tento pocit je charakteristický při všech polohách, kdy páteř je ve vertikální poloze. 

 
Obr. 31     Základní poloha – sed zkřižný skrčmo1 
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 Sed snožný 

– dodržujeme stejné zásady jako u polohy předešlé 

– volíme buď sed roznožný nebo pokrčený podle volby cvičení, 

– správné zaujetí těchto poloh je výsledkem pohybových návyků z nižších poloh. 

 
Obr. 32     Základní poloha – sed snožný1 

 

 Klek sedmo 

– poloha, která ještě umožňuje částečnou fixaci pánve, 

– postavení pánve, hrudníku a hlavy je totožné s drženích v předcházejících polohách. 

 
Obr. 33     Základní poloha – klek sedmo1 

 

 Vzpor klečmo 

– páteř je v horizontální poloze, osa ramenní je zpevněna oporou, 

– paže a stehna jsou kolmo k podložce, hlava je v prodloužení osy páteře, pohled směřuje 

do podložky, 

– hrudník zpevněn mírným stažením lopatek a vytažením z paží z ramen. 

 
Obr. 34     Základní poloha – vzpor klečmo1 

 

 Klek 

– zdůrazňujeme pocit tahu páteře od kostrče až k temeni hlavy, hlava protažena temenem 

vzhůru, brada zatažena vzad, 
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– ramena jsou rozložena do šířky a s lopatkami tažena směrem k hýždím, 

– postavení trupu je ovlivněno tonizací svalstva. 

 
Obr. 35     Základní poloha – klek1 

 

 Stoj 

– tato poloha vyžaduje stabilizaci dolních končetin a páteře, 

– stabilizace je realizována dynamickou činností páteřních svalů, které jsme postupně od 

nejnižších poloh aktivovali, 

– ve stoji spojném je váha těla rozložena po ploše chodidel, která jsou rovnoběžná, 

– hrudník a hlava jsou z pánve taženy vzhůru, brada svírá pravý úhel se sternem, 

– ramena rozložená do šířky spolu s lopatkami a paže se naopak táhnou dolů směrem 

k hýždím. 

 
Obr. 36     Základní poloha – stoj1 
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Přímivá cvičení 

 Účel: cvičení pro ovlivňování vzpřímeného držení těla v ZP, pro programování 

optimálních posturálních vztahů v ZP při pohybu 

 Opakování: každý cvičební tvar jsem opakovala 3x, volila jsem je podle úrovně 

cvičenců. 

 Skupina A: 2 cvičební tvary 8 minut 

 Skupina B: 3 cvičební tvary 12 minut 

 

 

Ovlivňování vzpřímeného držení v základních polohách 

 

 Účel: Aktivace gluteálních svalů a fixace pánve s koordinovaným dýcháním 

ZP: Leh pokrčný mírně roznožný, chodidla jsou rovnoběžně na podložce – připažit, dlaně 

vzhůru 

– při výdechu stáhnout hýždě a zafixovat pánev, 

– výdrž a vdechnout s uvolněním břišní stěny, 

– při výdechu uvolnit stah svalů. 

 
Obr. 37     Aktivace gluteálních svalů1 

 

 Účel: Aktivace gluteálních svalů a fixace pánve s koordinovaným dýcháním 

a aktivace vzpřimovačů 

ZP: Stejná 

– při výdechu zafixovat pánev stahem hýžďových svalů, rozložit ramena do šířky 

a s lopatkami je stáhnout směrem k hýždím a jejich fixace, 

– výdrž s fixací pánve, dolních stabilizátorů lopatek a vzpřimovačů páteře, vdechnout až 

do hrudníku, 

– při prodlouženém výdechu stah svalů uvolnit. 
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Obr. 38     Aktivace gluteálních svalů a vzpřimovačů1 

 

 Účel: Aktivace fixačních svalů pánve a pletence ramenního, nácvik držení hlavy 

pro vzpřímené držení těla, aktivace flexorů krku 

ZP: Stejná 

– při výdechu podsadit pánev stahem hýždí, stáhnout rozložená ramena a lopatky, 

dosaženou polohu zafixovat, protáhnout hlavu temenem do dálky s mírným přitažením 

brady ke sternu, 

– výdrž ve stabilizované poloze a vdechnout až do hrudníku, 

– při prodlouženém výdechu udržet fixaci pánve a pletence ramenního a vnímat stah 

sterna kaudálním směrem. 

 
Obr. 39     Aktivace fixačních svalů pánve, pletence ramenního a flexorů krku1 

 

 Účel: nácvik základní polohy a vytvoření návyku vzpřímeného držení těla 

ZP: Leh – připažit, dlaně vzhůru 

– při výdechu zafixovat pánev stahem hýždí, stáhnout rozložená ramena a lopatky, 

protáhnout hlavu temenem do dálky s přitažením brady, protáhnout dolní končetiny 

s mírnou plantární flexí, protáhnout tělo v podélné ose páteře, vnímat celkové 

protažení, 

– polohu stabilizovat ve výdrži a vdechnout plným dechem, 

– při výdechu stabilizovanou polohu udržet eventuálně procítit větší protažení v podélné 

ose páteře a vnímat stah sterna kaudálním směrem. 

 
Obr. 40     Vytvoření návyku vzpřímeného držení1 
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Ovlivňování vzpřímeného držení v základních polohách při pohybu 

 

 Účel: Fixace pánve a trupu při flexi v kyčelním kloubu pro vzpřímené držení těla 

ZP: Leh skrčmo jednonož, chodidlo na podložce – upažit, dlaně vzhůru 

– při výdechu stahem hýždí zafixovat pánev v podsazení a stahem ramena lopatek 

směrem k hýždím zafixovat dolní stabilizátory lopatek, protáhnout hlavu temenem do 

dálky s mírným přitažením brady – přednožit nataženou dolní končetinu, 

– při vdechu výdrž, 

– při výdechu přinožit do ZP. 

Několikrát opakujeme stejnou dolní končetinou a totéž opačnou. 

 
Obr. 41     Fixace pánve a trupu při flexi v kyčelním kloubu1 

 

 Účel: Fixace pánve při pohybu dolní končetiny pro udržení vzpřímeného držení těla 

bez souhybů v bederní části 

ZP: Leh – vzpažit zevnitř 

– při výdechu zafixovat pánev v podsazení stahem hýžďových svalů, protáhnout hlavu 

temenem do dálky a lehce přitáhnout bradu ke sternu, stáhnout ramena a lopatky 

směrem k hýždím a zafixovat – skrčit přednožmo jednonož, 

– výdrž a vdech, 

– při výdechu položit chodidlo na podložku a sunem přinožit, 

– uvolnit a vdechnout plným dechem. 

Opakování můžeme provádět stejnou dolní končetinou nebo jej můžeme střídat. 
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Obr. 42     Fixace pánve při pohybu dolní končetiny bez souhybů beder1 

 

 Účel: Aktivace dolních fixátorů lopatek při pohybu horních končetin pro vzpřímené 

držení těla 

ZP: Leh pokrčme mírně roznožný, chodidla na podložce rovnoběžně – připažit, dlaně 

vzhůru 

– při výdechu podsadit pánev stahem hýždí, stáhnout ramena a lopatky směrem k hýždím 

a zafixovat, protáhnout hlavu do dálky s mírným přitažením brady – protáhnout paže 

v připažení, 

– výdrž a vdech plným dechem až do horních partií hrudníku, 

– při výdechu upažením vzpažit se stahem ramen a lopatek směrem k hýždím. 

Několikrát opakovat, totéž můžeme provádět při napnutých dolních končetinách. 

 
Obr. 43     Aktivace dolních fixátorů lopatek při pohybu horních končetin1 
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 Účel: Aktivace dolních fixátorů lopatek pro vzpřímené držení těla s pohybem 

horních končetin. 

ZP: Leh na břiše, čelo na podložce – připažit, dlaně dolů 

– při výdechu stah hýžďového a břišního svalstva s podsazením pánve – z pasu 

protáhnou trup a hlavu v podélné ose páteře, rozložit ramena do šířky a stáhnout je 

s lopatkami kaudálním směrem (vnímat střed úsilí v oblasti dolních úhlů lopatek) – 

propnout a protáhnout dolní končetiny v podélné ose páteře (vnímat pocit tahu 

v dolních končetinách) − zapažit s mírným zvednutím hlavy z podložky (1 cm), 

– výdrž a provést vdech až do horních partií hrudníku, 

– při výdechu zpět do ZP a uvolnit celé tělo. 

 
Obr. 44     Aktivace dolních fixátorů lopatek s pohybem horních končetin1 

 

 Účel: Aktivace hlubokých svalů zádových pro vzpřímené držení těla s pohybem 

horních a dolních končetin 

ZP: Stejná – vzpažit zevnitř, dlaně dolů 

– při výdechu podsadit pánev, protáhnout tělo v podélné ose se stahem ramen a lopatek 

kaudálním směrem, zpevnit dolní končetiny – zvednout trup s hlavou a dolní končetiny 

nad podložku (1 cm) – skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl, 

– výdrž a vdech, 

– při výdechu zpět do ZP a uvolnit celé tělo, vnímat uvolnění. 

 
 

Obr. 45     Aktivace hlubokých svalů s pohybem horních a dolních končetin1 
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 Účel: Aktivace dolních fixátorů lopatek pro vzpřímené držení těla ve vertikální 

poloze s pohybem horních končetin 

ZP: Sed zkřižný – upažit dolů poníž, dlaně vpřed 

– při výdechu zafixovat pánev stahem hýžďových svalů a zpevnit břišní stěnu, 

protáhnout trup a hlavu v podélné ose páteře se stažením ramen a lopatek kaudální 

směrem – skrčit připažmo, ruce ze stran na ramena, 

– výdrž a vdech až do horních partií hrudníku, 

– při výdechu zpět do ZP a uvolnit celé tělo. 

 
Obr. 46     Aktivace dolních. fixátorů lopatek ve vertikální poloze1 

 

 Účel: Nácvik správného postavení pánve a trupu pro vzpřímené držení těla ve 

vertikální poloze 

ZP: Klek sedmo 

– při výdechu stahem hýžďových svalů podsadit pánev, stáhnout ramena a lopatky 

kaudálním směrem s fixací pletence ramenního – přechod do kleku (trup je po celou 

dobu vertikálně vzpřímen), 

– výdrž a vdech až do horních partií hrudníku, 

– při výdechu zpět do ZP a uvolnit. 

 
Obr. 47     Správné postavení pánve a trupu pro vzpřímené držení těla1 
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 Účel: Nácvik vzpřímeného držení těla 

ZP: Stoj 

– při výdechu stahem hýžďových svalů zafixovat pánev, stáhnout ramena a lopatky 

kaudálním směrem a zafixovat trup ve vzpřímené poloze, zpevnit dolní končetiny, 

rovnoměrně rozložit váhu těla na chodidla, protáhnout trup a hlavu z pánve, procítit tah 

páteří od kostrče k temenu hlavy – protáhnout paže s vytočením dlaní vpřed do 

mírného zapažení, 

– výdrž, vdech dechovou vlnou až do horních partií hrudníku s pocitem rozpínavosti 

hrudníku do všech stran, 

– při výdechu uvolnit podsazení pánve do fyziologického zakřivení s udržením 

vzpřímeného postoje. 

 
Obr. 48     Vzpřímené držení těla1 

 

                                                 
1  HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro 

studující FTVS UK. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-621-X. 



 

124 

Uvolňovací a protahovací cvičení 

 Dodržovala jsem didaktické zásady pro uvolňování a protahování, které jsem 

podrobně rozpracovala v kapitole 3.10.2. Do každé CJ jsem vybrala cvičení v souvislosti 

se zatěžovanými svaly při posilování. Volila jsem vždy jednu ZP u protahovaného svalu ve 

CJ. v průběhu výzkumu jsem rovnoměrně zařazovala protažení svalu v jeho dalších 

uvedených ZP. 

 Účel: uvolňování a protahování svalů s tendencí ke zkrácení. 

 Opakování: 3x, v každém opakování u jednotlivého svalu jsem zařadila minimálně 

3x postup protahování pro oddálení napínacího reflexu (viz kapitola 3.8.2) v koordinaci 

s dechem. u svalů krční páteře jsem k protažení aplikovala také metodu PIR. 

Skupina A: 5 cvičebních tvarů 10 minut 

Skupina B: 8 cvičebních tvarů 16 minut 

  

 Protahování m. iliopsoas 

ZP: Leh skrčmo přednožný levou – pokrčit předpažmo, obejmout rukama koleno levé 

(podložit pánev) 

– při výdechu přitáhnout levé koleno k hrudníku a protáhnout pravou dolní končetinu 

s plantární flexí do pocitu tahu, 

– výdrž s plynulým dýcháním a s každým dalším výdechem vnímat jednostranné 

protahování m. iliopsoas. 

Totéž opačně. 

 
Obr. 49     Protahování m. iliopsoas v lehu1 
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ZP: Klek na pravé – skrčit předpažmo dolů, dlaně položit na koleno levé 

– při výdechu stahem gluteálních svalů zafixovat pánev v podsazení, stáhnout rozložená 

ramena s lopatkami směrem k hýždím a zafixovat dolní stabilizátory lopatek, 

protáhnout hlavu temenem vzhůru, 

– vdech, 

– při dalším výdechu přenést váhu těla na přední dolní končetinu do pocitu tahu, v poloze 

setrvat s přechodem na plynulé dýchání a při každém dalším výdechu rozsahu pohybu 

zvětšovat vždy do pocitu tahu v protahovaném svalu. 

Totéž opačně. 

 
Obr. 50     Protahování m. iliopsoas v kleku1 

 

 Protahování m. rectus femoris 

ZP: Leh na břiše – skrčit vzpažmo, předloktí dovnitř, čelo položit na složené ruce 

– při výdechu stahem hýždí zafixovat pánev v podsazení – pokrčit přinožme levou do 

pocitu tahu v protahovaném svalu, 

– dosaženou polohu zachovat a vdechnout, 

– při dalším výdechu přitahovat patu k hýždi do pocitu tahu – v poloze setrvat, plynulé 

dýchání, vnímat protahování. 

Totéž opačně. 

 
Obr. 51     Protahování m. rectus femoris v lehu na břiše1 
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ZP: Leh na pravém boku – pokrčit přednožmo pravou, skrčit přínožmo levou a uchopit nárt 

levou rukou 

– při výdechu stahem hýždí zafixovat pánev v podsazení, protáhnout tělo v podélné ose 

páteře se stahem ramen a lopatek, 

– vdech, 

– při dalším výdechu přitahovat patu k hýždi do pocitu tahu v protahovaném svalu, 

– v poloze setrvat, plynule dýchání, vnímat protahování. 

 
Obr. 52     Protahování m. rectus femoris v lehu na boku1 

 
ZP: Stoj oporem o stěnu – skrčit přínožmo pravou a pravou rukou uchopit nárt 

– při výdechu stahem hýždí zafixovat pánev v podsazení, stáhnout rozložená ramena 

a lopatky k hýždím s jejich fixací, protáhnout tělo v podélné ose páteře s protažením 

hlavy temenem vzhůru, 

– dosaženou polohu zachovat, vdech, 

– při dalším výdechu přitahovat pravou patu k hýždi do pocitu tahu v protahovaném 

svalu, 

– v poloze setrvat, plynulé dýchání se zvětšováním rozsahu pohybu do skrčení zánožmo, 

vnímat protahování. 

Totéž opačně. 

 
Obr. 53     Protahování m. rectus femoris ve stoje1 
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 Protahování m. tensor fasciae latae 

ZP: Leh – skrčit přednožmo pravou a uchopit levou rukou koleno, upažit pravou, dlaň dolů 

– při výdechu stahem hýždí zafixovat pánev v podsazení a levou rukou vést skrčenou 

pravou dolní končetinu vlevo k levému ramenu do pocitu tahu, 

– dosaženou polohu zachovat, vdech, 

– při dalším výdechu rozsah pohybu zvětšovat, 

– v poloze setrvat, plynulé dýchání, vnímat protahování. 

Totéž opačně. 

 
Obr. 54     Protahování m. tensor fasciae latae v lehu1 

 
ZP: Vzpor sedmo levou, dlaň opřená u levé hýždě – skrčit přednožmo levou zkřižmo přes 

pravou, chodidlo na podložce vpravo zevně pravého kolena – skrčit předpažmo dovnitř 

pravou, předloktí svisle vzhůru, loket opřít zevně o koleno levé, 

– při výdechu zafixovat pánev v podsazení, stáhnout ramena a lopatky, protáhnout páteř 

s hlavou v podélné ose, 

– dosaženou polohu zachovat, vdech, 

– při dalším výdechu otáčet trup vlevo s mírným natočením pánve – pravá horní 

končetina tlačí koleno vpravo do pocitu tahu v protahovaném svalu, 

– v poloze setrvat, plynulé dýchání, vnímat protahování. 

Totéž opačně. 

 
Obr. 55     Protahování m. tensor fasciae latae v sedu1 
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 Protahování flexorů kolenního kloubu 

ZP: Leh pokrčmo pravou, chodidlo na podložce – skrčit přednožmo levou – skrčit 

předpažmo, ruce na levé stehno 

– při výdechu propínat levou do přednožení do pocitu tahu, 

– dosaženou polohu uchovat, vdech, 

– při dalším výdechu rozsah pohybu zvětšovat, 

– v poloze setrvat, plynulé dýchání, vnímat protahovaní. 

Totéž opačně. 

 
Obr. 56     Protahování flexorů kolenního kloubu v lehu1 

 

ZP: Leh – opřít levé chodidlo o švihadlo a uchopit jeho konce 

– při výdechu přednožit do pocitu tahu, 

– dosaženou polohu uchovat, vdech, 

– při dalším výdechu rozsah pohybu zvětšovat, 

– v poloze setrvat, plynulé dýchání, vnímat protahování. 

Totéž opačně. 

 
Obr. 57     Protahování flexorů kolenního kloubu se švihadlem1 

 
ZP: Sed – opřít chodidla o švihadlo a uchopit konce 

– při výdechu protáhnout páteř s hlavou v podélné ose do vzpřímeného držení, zafixovat 

dolní stabilizátory lopatek ve stažení, 

– vzpřímené držení uchovat, vdech, 
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– při výdechu propnout dolní končetiny a naklonit vzpřímený trup vpřed do pocitu tahu 

ve flexorech kolenních kloubů (pohyb sedacích hrbolů vzad při fixaci periferních 

úponů protahovaných svalů), 

– v poloze setrvat, plynulé dýchání, vnímat protahování. 

 
Obr. 58     Protahování flexorů kolenního kloubu v sedu1 

 

 Protahování m. triceps surae 

ZP: Leh pokrčený levou, chodidlo na podložce – skrčit připažmo, předloktí dovnitř, ruce 

na břicho 

– při výdechu zafixovat pánev, protáhnout páteř s hlavou a zafixovat dolní stabilizátory 

lopatek, 

– vdech, 

– při výdechu vztyčit chodidlo pravé přitažením špičky k holenní kosti, propnout dolní 

končetinu s protažením do pocitu tahu v pravém lýtku, 

– v poloze setrvat, plynulé dýchání, vnímat protahování. 

Totéž opačně. 

 
Obr. 59     Protahování m. triceps surae1 

 
ZP: Mírný podřep zánožný pravou čelem k opoře – předpažit, ruce se opírají ve výši brady 

– při výdechu zaujmout vzpřímené držení těla, 

– vdech, 

– při dalším výdechu hlubší podřep s přenášením váhy na pokrčenou končetinu, tlačit 

patu pravé k zemi do pocitu tahu, 

– v poloze setrvat, plynulé dýchání, vnímat protahování. 

Totéž opačně. 
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Obr. 60     Protahování m. triceps surae1 

 

 Protahování adduktorů 

ZP: Leh na břiše – skrčit vzpažmo zevnitř, hlavu opřít čelem o hřbety rukou, 

– při výdechu zafixovat pánev a dolní fixátory lopatek, 

– vdech, 

– při dalším výdechu pokrčit únožmo pravou (tisknout pánev na podložku) do pocitu 

tahu na vnitřní straně stehna, 

– v poloze setrvat, plynulé dýchání, vnímat protahování. 

Totéž opačně. 

 
Obr. 61     Protahování adduktorů v leže1 

 

ZP: Vzpor klečmo únožný pravou 

– při výdechu přechod na plosku s protažením pravé v unožení do pocitu tahu na vnitřní 

straně stehna, 

– vdech, 

– při dalším výdechu rozsah pohybu zvětšit, 

– v poloze setrvat, plynulé dýchání, vnímat protahování. 

Totéž opačně. 
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Obr. 62     Protahování adduktorů ve vzporu1 

 

 Protahování vzpřimovačů páteře 

ZP: Leh skrčmo, obejmout rukama kolena 

– při výdechu protáhnout hlavu v podélné ose páteře a přitáhnout kolena k hrudníku do 

pocitu tahu, 

– výdrž, vdech, 

– při dalším výdechu zvětšit rozsah pohybu, plynulé dýchání, vnímat protahování zvláště 

v oblasti beder. 

 
Obr. 63     Protahování vzpřimovačů páteře vleže1 

 

ZP: Vzpor klečmo 

– při výdechu stahem hýždí podsadit pánev a postupně vyklenovat páteř vzhůru do 

plynulého oblouku, 

– při vdechu provést „nadechnutí do zad“ a vnímat rozpínavost hrudníku vzhůru, 

– při výdechu setrvat v dosažené poloze se stahem břišní stěny, 

– při vdechu postupně od pánve obratel po obratli prohýbat a v konečné fázi protáhnout 

hlavu temenem do dálky v mírném záklonu, 

– při výdechu zpět do ZP. 

 
Obr. 64     Protahování vzpřimovačů páteře ve vzporu1 
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 Protahování quadratus lumborum 

ZP: Stoj rozkročný – připažit 

– při výdechu zaujmout vzpřímené držení těla s protažením hlavy temenem vzhůru, 

– výdrž, vdech, 

– při dalším výdechu úklon vpravo – následně upažením vzpažit pokrčmo, předloktím 

dovnitř, 

– výdrž, vdech cílený do levé strany beder, 

– při výdechu otočit trup vlevo a postupný rovný předklon do pocitu tahu, klidné 

dýchání, vnímat protahování. 

Totéž opačně. 

 
Obr. 65     Protahování quadratus lumborum1 

 

 Protahování mm. pectorales 

ZP: Leh pokrčme mírně roznožený, chodidla na podložce rovnoběžně – vzpažit levou, 

pravou skrčit připažmo, předloktí dovnitř, dlaň položit na sternum 

– při výdechu stáhnout hýždě a zafixovat pánev v podsazení, protáhnout paži ve vzpažení 

do pocitu tahu v m. pectoralis s fixací sterna ve výdechové pozici, 

– v dosažené poloze krátká výdrž, vdech, 

– při dalším výdechu paži ještě více protáhnout ve vzpažení opět do pocitu tahu 

v m. pectoralis, klidné dýchání, vnímat protahování. 

Totéž ve vzpažení a v upažení. 

 
Obr. 66     Protahování mm. pectorales v lehu1 
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ZP: Leh na pravém boku – pokrčit přednožmo – vzpažit 

– při výdechu zafixovat pánev a otočit trup vlevo do pocitu tahu, 

– výdrž, vdech, 

– při dalším výdechu zvětšit rozsah pohybu, klidné dýchání, vnímat protahování. 

Totéž opačně. 

 
Obr. 67     Protahování mm. pectorales v lehu na boku1 

 

ZP: Vzpor klečmo, paže v prodloužení trupu 

– při výdechu zafixovat pánev a protlačit hrudník k podložce do pocitu tahu (hlava 

v prodloužení páteře, hýždě směřují šikmo vzhůru vzad), 

– výdrž, vdech, 

– při dalším výdechu rozsah pohybu zvětšit, klidné dýchání, vnímat protahování. 

 
Obr. 68     Protahování mm. pectorales ve vzporu1 

 

 

 Protahování svalů v oblasti krční páteře 

ZP: Leh pokrčme mírně roznožný, chodidla na podložce rovnoběžně – připažit, dlaně 

vzhůru 

– při výdechu zafixovat pánev, dolní stabilizátory lopatek a protáhnout hlavu s lehkým 

přitažením brady ke sternu, 

– dosaženou polohu udržet, vdech, 

– při výdechu otočit hlavu vpravo, klidné dýchání, vnímat protahování. 

Totéž opačně. 
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Obr. 69     Protahování svalů v oblasti krční páteře v lehu1 

 

ZP: Stejná – skrčit vzpažmo zevnitř, předloktí dovnitř, ruce v týl 

– při výdechu skrčit předpažmo a ruce vynesou uvolněnou hlavu do předklonu do pocitu 

tahu, 

– krátká výdrž, klidné dýchání, vnímat protahování, 

– při výdechu návrat do ZP. 

Několikrát opakovat. 

 
Obr. 70     Protahování svalů v oblasti krční páteře v lehu1 

 

ZP: Sed nebo stoj 

– při výdechu zafixovat pánev, dolní stabilizátory lopatek a protáhnout hlavu temenem 

vzhůru, 

– vzpřímené držení udržet, vdech, 

– při dalším výdechu předklon hlavy, 

– dosaženou polohu udržet, vdech, 

– při výdechu v předklonu úklon hlavy a její otočení vlevo (brada směřuje ke středu levé 

klíční kosti) do pocitu tahu, klidné dýchání, vnímat protahování. 

Totéž opačně. 

 

ZP: Sed nebo stoj 

– při výdechu zafixovat pánev, stáhnout rozložená ramena a lopatky směrem k hýždím 

a zafixovat pletenec ramenní s protažením hlavy temenem vzhůru, 

– vzpřímené držení udržet, vdech, 

– při dalším výdechu úklon hlavy vpravo do pocitu tahu, 
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– v dosažené poloze krátká výdrž, vdech, 

– při výdechu rozsah pohybu zvětšit, klidné dýchání, vnímat protahování. 

Totéž opačně. 

 
Obr. 71     Protahování svalů v oblasti krční páteře v sedu21 
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Posilovací cvičení 

 Dodržovala jsem didaktické zásady pro posilování, které jsem podrobně 

rozpracovala v kapitole 3.10.3. Do každé CJ jsem vybrala cvičení pro posílení dvou 

svalových skupin. Volila jsem vždy jednu ZP pro posilovaný sval ve CJ a v průběhu 

výzkumu rovnoměrně zařazovala provedení v jeho dalších uvedených ZP. 

 Účel: posilování svalů s tendencí k ochabování. 

 Opakování: řídila jsem se přesností provedení každého cvičebního tvaru, přibližně 

5 – 8 opakování v 1 sérii, v další jedné až dvou sériích jsem zpravidla opakování o jedno 

až dvě snižovala. Mezi sériemi jsem 30 s odpočinek využila k protažení posilovaného 

svalu. 

Skupina A: 2 − 3 cvičební tvary 8 minut 

Skupina B: 4 cvičební tvary 12 minut 

 

 Posilování gluteálních svalů 

ZP: Leh na břiše (podložit břicho) – skrčit vzpažmo, předloktí dovnitř, čelo na složených 

rukách 

– při výdechu stáhnout hýždě, 

– stah udržet, vdech, 

– při dalším výdechu protáhnout levou dolní končetinu do mírného zanožení (10 – 15 cm 

od podložky), 

– výdrž, plynulé dýchání, 

– nebo vždy při výdechu stáhnout hýždě, protáhnout končetinu do mírného zanožení, 

s vdechem zpět do ZP, toto opakovat alespoň 10x. 

Totéž opačně. Můžeme provádět i s dolní končetinou ve skrčení. 

 
Obr. 72     Posilování gluteálních svalů v lehu na břiše1 

 

ZP: Podpor na předloktích klečmo zánožný pravou 

– při výdechu stah hýždí, protáhnout pravou vzad a zanožit (do podélné osy páteře), 
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– výdrž, plynulé dýchání, 

– nebo vždy při výdechu stáhnout hýždě, protáhnout končetinu a zanožit, s vdechem zpět 

do ZP, toto opakovat alespoň 10x. 

Totéž opačně. 

  
Obr. 73     Posilování gluteálních svalů v podporu1 

 

ZP: Leh pokrčmo, chodidla na podložce rovnoběžně – připažit, dlaně dolů 

– při výdechu stahem hýždí zafixovat pánev v podsazení, přitlačit bedra k podložce, 

– výdrž, vdech, 

– při dalším výdechu postupně obratel po obratli rozvíjet pánev od podložky až po 

lopatky (stehna a trup v rovině), 

– výdrž, vdech, 

– při dalším výdechu postupně obratel po obratli se vracet zpět do ZP. 

 
Obr. 74     Posilování gluteálních svalů v lehu1 

 

 Posilování adduktorů 

ZP: Leh pokrčme přednožmo levou na levém boku, hlava položená na vzpažené levé, dlaň 

dolů – pravá skrčit připažmo, opřít dlaň o podložku, prsty směřují k hlavě 

– při výdechu stah hýždí a zafixovat pánev v podsazení, protáhnout celé tělo v podélné 

ose páteře, dosaženou polohu udržet, vdech, 

– při dalším výdechu protáhnout pravou dolní končetinu s mírným unožení (10 – 15 cm 

od podložky), 

– výdrž, plynulé dýchání, 

– nebo při každém výdechu stah hýždí, protáhnout pravou dolní končetinu s mírným 

unožením, s vdechem zpět do ZP. 
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Totéž opačně. 

 
Obr. 75     Posilování adduktorů1 

 

 Posilování abdominálních svalů 

ZP: Leh – skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl 

– při výdechu stah hýždí a břišních svalů, přitisknutí beder do podložky – skrčit 

předpažmo, lokty vzhůru – plantární flexe v hlezenních kloubech, 

– vdech, 

– při dalším výdechu postupný ohnutý předklon hlavy a trupu až po dolní úhly lopatek 

(postupné odvíjení obratlů od podložky a přibližování úponů m. rectus abdominis), 

– výdrž, plynulé dýchání, 

– nebo při každém výdechu stah svalstva s flexí trupu, 

– vdech, 

– s následujícím výdechem postupný návrat do ZP (brzdící moment při excentrické 

kontrakci je pro posilování účinnější). 

 
Obr. 76     Posilování abdominálních svalů1 

 

ZP: Leh pokrčmo, chodidla na podložce rovnoběžně – připažit, dlaně dolů 

– při výdechu stahem hýždí podsadit pánev, zvednout chodidla z podložky do skrčení 

přednožmo, přitáhnout kolena k hrudníku bez oddálení beder od podložky, 

– výdrž, vdech, 

– při každém dalším výdechu pomalý postupný návrat skrčených dolních končetin do ZP 

(pánev musí zůstat fixována a bedra přitisknuta k podložce). 
 
                                                 
1  HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro 

studující FTVS UK. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-621-X. 



 

139 

 
Obr. 77     Posilování abdominálních svalů1 

 

ZP: Leh skrčmo – skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl 

– při výdechu stahem hýždí zafixovat pánev v podsazení, stáhnout dolní fixátory lopatek 

a zafixovat, přitisknout bedra k podložce, napnout pravou dolní končetinu nízko nad 

podložku s přitažením skrčené levé k hrudníku, 

– výdrž, vdech, 

– při dalším výdechu zpět do ZP. 

Totéž opačně. 

 
Obr. 78     Posilování abdominálních svalů1 

 

ZP: Leh pokrčmo mírně roznožný, chodidla na podložce rovnoběžně – vzpažit, dlaně 

vzhůru 

– při výdechu stahem hýždí podsadit pánev, přitisknout bedra k podložce, 

– vdech, 

– při každém dalším výdechu skrčit přednožmo levou a přitáhnout k hrudníku – současně 

mírný předklon hlavy a horní části hrudníku s natočením – skrčit předpažmo pravou, 

loket se dotkne levého kolena, 

– vdech, 

– při výdechu postupný návrat do ZP – uvolnit. 

Totéž opačně. 

 
Obr. 79     Posilování abdominálních svalů1 
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 Posilování dolních fixátorů lopatek 

ZP: Leh na břiše (čelo podložit, břicho podložit při větším prohnutí v bedrech) – připažit, 

dlaně dolů 

– při výdechu podsadit pánev, protáhnout celé tělo v podélné ose páteře, 

– polohu udržet, vdech, 

– při dalším výdechu rozložit a zvednout ramena z podložky, spolu s lopatkami je 

stáhnout podél hrudníku směrem k hýždím, 

– výdrž, plynulé dýchání, 

– nebo při každém výdechu stah ramen a lopatek k hýždím a zpět do ZP. 

Můžeme provádět s horními končetinami v mírném zapažení a ve vzpažení. 

 
Obr. 80     Posilování dolních fixátorů lopatek v lehu na břiše1 

 

ZP: Leh na břiše (podložit hlavu a břicho) – pokrčit upažmo 

– při výdechu zafixovat pánev, protáhnout celé tělo v podélné ose páteře, 

– polohu udržet, vdech, 

– při dalším výdechu nadzvednout (1 cm) pokrčené paže, stáhnout ramena a lopatky 

k hýždím se skrčením připažmo, 

– výdrž, plynulé dýchání, 

– nebo při každém výdechu stah ramen a lopatek se skrčením připažmo a zpět do ZP. 

 
Obr. 81     Posilování dolních fixátorů lopatek v lehu na břiše1 

 

ZP: Vzpor klečmo – prsty rukou mírně dovnitř 

– při výdechu zafixovat pánev, protáhnout hlavu temenem do dálky, 

– polohu udržet, vdech, 
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– při dalším výdechu pomalý klik, lokty zevnitř, stahovat ramena a lopatky k hýždím. 

 
Obr. 82     Posilování dolních fixátorů lopatek ve vzporu1 

 

 Posilování hlubokých flexorů krku a hlavy 

ZP: Leh pokrčme mírně roznožný, chodidla na podložce rovnoběžně – připažit, dlaně 

vzhůru 

– při výdechu zafixovat pánev, rozložit ramena a s lopatkami stáhnout k hýždím, 

zafixovat dolní stabilizátory lopatek, protáhnout hlavu temenem do dálky, polohu 

udržet, vdech, 

– při dalším výdechu přitáhnout bradu a postupný předklon hlavy, 

– výdrž, plynulé dýchání, 

– nebo při každém výdechu předklon hlavy a zpět do ZP s uvolněním. 

 
Obr. 83     Posilování hlubokých flexorů krku a hlavy1 

 

 

 Posilování hlubokých svalů zádových 

ZP: Leh na břiše – připažit, dlaně dolů 

– při výdechu zafixovat pánev a protáhnout celé tělo v podélné ose páteře s protažením 

hlavy temenem do dálky, 

– polohu udržet, vdech, 

– při dalším výdechu nepatrně zvednou trup s hlavou z podložky, 

– výdrž, plynulé dýchání, 

– nebo při každém výdechu zvednout trup s hlavou z podložky s protažením do dálky 

zpět do ZP, vdech. 
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Obr. 84     Posilování hlubokých svalů zádových v lehu na břiše1 

 

ZP: Stejná – vzpažit 

– při výdechu zafixovat pánev a protáhnout celé tělo v podélné ose páteře s protažením 

hlavy temenem do dálky, 

– polohu udržet, vdech, 

– při dalším výdechu nepatrně zvednout trup s hlavou, horní a dolní končetiny 

z podložky s protažením, 

– výdrž, plynulé dýchání, 

– nebo při každém výdechu zvednout trup s hlavou, 

– horní a dolní končetiny z podložky s protažením, zpět do ZP, vdech. 

 
Obr. 85     Posilování hlubokých svalů zádových v lehu na břiše ve vzpažení1 

 

ZP: Vzpor klečmo sedmo – připažit 

– při výdechu stáhnout rozložená ramena s lopatkami směrem k hýždím a postupný 

rovný předklon trupu s mírným zapažením, 

– výdrž, plynulé dýchání, 

– nebo při každém výdechu postupný rovný předklon trupu s mírným zapažením, zpět do 

ZP, vdech. 

 
Obr. 86     Posilování hlubokých svalů zádových ve vzporu1 

 

 

                                                 
1  HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro 

studující FTVS UK. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-621-X. 
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C.   Žádost a vyjádření etické komise, informovaný souhlas 
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Informovaný souhlas 

 

 V rámci realizace výzkumu, který je součástí diplomové práce s názvem „Zařazení 

prvků zdravotní tělesné výchovy do vojenského výcviku a jejich vliv na stav pohybového 

aparátu vojáka během tří měsíců“ jsem byl(a) osloven(a) za účelem spolupráce na tomto 

projektu. Byl(a) jsem seznámen(a) s koncepcí a procedurami výzkumu v teoretické 

i praktické rovině. Jedná se o zařazení běžných prvků ZTV do cvičebního programu. 

Prohlašuji, že jsem nezatajil(a) žádnou důležitou skutečnost o mém zdravotním 

stavu, která by mohla být v rozporu s obsahem a zaměřením výzkumu. Po obdržení 

nezbytných informací o cílech a metodách tohoto projektu souhlasím se svou účastí na 

výzkumu. 
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