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Abstrakt 

 

Název: Komparace silových schopností horních končetin na různém gymnastickém nářadí 

 

Cíle: Cílem této bakalářské práce bylo porovnání silových schopností v síle stisku ruky, síly 

flexorů loketního kloubu a síly extenzorů ramenním kloubu u participantů, kteří se zaměřují na 

kruhy, lano nebo závěsný systém. 

 

 

Metody: Do studie byli zařazeni muži ve věku mezi 18 – 30 let, kteří se účastní minimálně 2 

tréninkových jednotek na vybraném gymnastickém nářadí. Celkem 15 participantů bylo 

testováno ve třech skupinách na základě jejich sportovní specializace (kruhy, hrazda, lano), kdy 

každá skupina byla tvořena 5 participanty. Participanti byly vybráni z gymnastické akademie 

Praha, SK Hradčany a TJ Sokol Praha. Testování byla provedena na sílu stisku ruky pomocí 

ručního dynamometru. Dále byly provedeny testy na sílu flexorů loketního kloubu a sílu 

extenzorů ramenního kloubu pomocí izokinetického dynamometru cybex humac norm 

v laboratoři UK FTVS.     

 

 

Výsledky: Pro zisk výsledků byl použit nejprve test ANOVA pro analýzu rozptylu dat u tří 

subskupin, které byly rozděleny podle zaměření participantů na gymnastickém nářadí. Testy 

pro analýzu dat vyšly bez jakýchkoliv signifikantních rozdílů, kdy všechny hodnoty p byly větší 

než 0,05. Dále byly výsledky posouzeny pomocí post-hoc testu, pomocí kterých jsme nezjistili 

žádné signifikantní rozdíly v hodnotách p u odlišnosti konkrétních skupin od ostatních. 

 

 

 

Klíčová slova: Hrazda, lano, závěsný systém, svalová síla 



 
 

Abstract 

 

Title: Comparison of the upper limb strength ability on various gymnastic apparatus 

 

 

Objectives: The aim of this bachelor thesis was to compare the strength ability in the strength 

of hand grip, the strength of flexors of the elbow joint and the strength of extensors of the 

shoulder joint in participants who focus on rings, rope or suspension system. 

 

 

Methods: The study included men between the ages of 18 and 30 who participate in at least 2 

training units on selected gymnastic apparatus. A total of 15 participants were tested in three 

groups based on their sports specialization (rings, rope or suspension system), where each group 

consisted of 5 participants. Participants were selected from the Gymnastics Academy Prague, 

SK Hradčany and TJ Sokol Prague. Testing was performed on handgrip strength using a 

handheld dynamometer. Furthermore, tests on the strength of the elbow joint flexors and the 

strength of the shoulder joint extensors were performed using an isokinetic dynamometer 

(Cybex Humac Norm, USA) in the UK FTVS laboratory. 

 

Results: To obtain the results, the ANOVA test was first used to analyze the variance of the 

data in the three subgroups, which were divided according to the focus of the participants on 

gymnastic equipment. Tests for data analysis came out without any significant differences, 

when all p values were bigger than 0.05. Furthermore, the results were assessed using a post-

hoc test, with which we did not find any significant differences in p values at the differences of 

specific groups from others. 
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Seznam zkratek: 

ATP – CP: Adenosintrifosát a kreatinfosfát 

RM: Maximální počet opakování (Repetion maximum) 

EMG: Elektromyografie 

PT: Měření maximální svalové síly (Peak torque) 

HR: Hrazda 

ZS. Závěsný systém 

LN: Lano  

SSR: Síla stisku ruky 

KSFLK: Koncentrická sílu flexorů v loketním kloubu  

ESFLK: Excentrická síla flexorů v loketním kloubu 

KSERK: Koncentrická síla extenzorů v ramenním kloubu 

ESERK: Excentrická síla extenzorů v ramenním kloubu
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1  Úvod  

Hlavním cílem bakalářské práce bylo pomocí průřezové studie porovnání silových 

schopností horních končetin u sportovců, kteří pravidelně provádí pohybovou aktivitu na 

závěsném zařízení, hrazdě nebo laně.   

Silové schopnosti jsou ve sportovní gymnastice nedílnou součástí, bez které by 

sportovci nebyli schopni provádět různé gymnastické prvky v průběhu sestavy, a zároveň jsou 

za silové schopnosti i hodnoceni na základě náročnosti zvolených prvků.    

Teoretická část je zaměřena nejdříve na anatomii svalstva horní končetiny a svalů, které 

se přímo podílejí na průběhu pohybu při cvičení na závěsném zařízení, hrazdě nebo kruzích. 

Dále byly popsány funkce svalů a popis svalových vláken, faktory ovlivňující sílu, rozdělení 

svalové síly, typy a parametry určující svalovou kontrakci. Druhá polovina teoretické části byla 

zaměřena již na samostatné gymnastické nářadí, kde byly popsány u každého nářadí dynamické 

pohyby a statické polohy, zapojení svalů při práci na daném nářadí a typy úchopů. Praktická 

část je zaměřena na výsledky z jednotlivých testování na silové schopnosti horních končetin 

v laboratoři na UK FTVS.   

Sportovní gymnastika se řadí mezi sportovní odvětví, kde závodníci pomocí švihových 

nebo silových gymnastických prvků na nářadí nebo prostné provádějí sestavy, které jsou 

hodnoceny na základě obtížnosti a kvality provedení jednotlivých prvků v sestavách. Hlavní 

událostí a dlouholetou tradicí ve sportovní gymnastice jsou letní olympijské hry, kde muži             

i ženy provádějí své sestavy. 

Výsledky testování by měly poskytnout informace ohledně silových schopností horních 

končetin u testovaných participantů, ale také zjištění o shodování se nebo odlišnosti využití 

jednotlivých svalů a silových schopností při práci na různém gymnastickém nářadí.    
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2 Teorie 

2.1 Svalová síla 

Maximální síla 

Maximální síla s vlastní vahou těla 

Síla patří mezi základní pohybové schopnosti jedince, bez kterých by sportovec nebyl 

schopen provádět různé formy sportovního fyzického projevu. V tomto ohledu se gymnastika 

neliší od jiných sportů. V silovém tréninku sportovců dochází především k budování síly 

maximální a dynamické (Sommer, 2008). 

V gymnastice se při rozvoji maximální síly zaměříme na budování základní síly, která 

bude v počátku rozvoje jedince naším hlavním cílem. Základní sílu dále dělíme na základní 

statické polohy a základní tělesná cvičení. Základní statické polohy a základní cvičení 

s tělesnou hmotností tvoří základy pro sportovce, bez kterých by nebyl schopen postupovat          

a provádět náročnější cvičení v pozdějších fázích gymnastického tréninku. Při provádění 

pákově náročnější cvičení bude svalstvo vystaveno vyššímu zatížení, což zapříčiní zvýšení 

maximální síly (Sommer, 2008). 

Maximální síla s vnějším odporem 

Při provádění pohybu s vnějším odporem se intenzita obvykle měří v kilogramech.          

U maximální síly bude vždy intenzita dosahovat nejvyšších možných hodnot podle silových 

možností jedince. Maximální síla bývá měřena v procentech úsilí jedince, což znamená 1RM 

neboli maximum jednoho opakování, který je sportovec schopen zvednout na jedno opakování. 

Na základě velikosti intenzity bude přímo úměrný nízký počet opakování a také nízká rychlost 

provedení (Schoenfeld, 2021). 

Dynamická síla  

Dynamická síla s vlastní vahou těla 

Při dynamické síle se mění v průběhu pohybu úhlové vztahy mezi segmenty – 

excentrická nebo koncentrická kontrakce. U rozvoje gymnastických schopností je dynamická 

síla nezbytnou součástí. Aby byl zajištěn co nejefektivnější vývoj sportovce, musí být 

dynamický silový trénink zařazen až po vytvoření silových základů. Při samotném rozvíjení se 

snažíme o správné provedení s maximální rychlostí, jak jednoho opakování, tak i série. Při 
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rozvoji výbušné síly je důležité provést dlouhý časový interval pro odpočinek z důvodu plného 

zregenerování, který se odvíjí na základě velikosti procvičovaných svalových partií (Tefelner, 

1999)  

Dynamická síla s vnějším odporem 

Podle definice je výbušná síla schopnost vyvinout maximální sílu v co nejkratším 

možném čase. Pokud se zaměříme na výbušnou sílu, je důležité, aby zátěž, se kterou pracujeme, 

byla nižší nebo střední, což znamená 30 %-60 % osobního maxima. Hlavním aspektem rozvoje 

dynamické síly je rychlost pohybu. Snahou je vyvinout co největší maximální zrychlení pomocí 

synchronizace největšího počtu kontrahovaných vláken za největšího stupně napětí (Krištofič, 

2019). 

2.2   Parametry určující svalovou kontrakci 

Intenzita – kvalitativní ukazatel 

Hlavní složkou při rozvoji maximální síly je intenzita, kterou sportovec vynakládá v 

průběhu pohybu. Intenzita je ve vztahu k výkonu (tj. výdej energie nebo práce za jednotku času) 

protichůdnou silou nebo rychlostí postupu (Komi, 2003). Z této definice vychází, že čím více 

práce sportovec vykoná za jednotku času, tím se zvyšuje intenzita. Intenzita závisí na funkci 

neuromuskulární aktivace, kdy při zvýšení vnějšího odporu dochází také k vyšší 

neuromuskulární aktivaci. Neuromuskulární aktivace je tvořena vnějším odporem, rychlostí 

výkonu, mírou vyvinutého úsilí a typem prováděného cvičení (Bompa, Pasquale, Cornacchia, 

2013). 

Objem – kvantitativní ukazatel 

Objem je ukazatel, který obecně označuje počet sérií a opakování, což znamená, že se 

vzrůstajícím počtem opakování a sérií roste také objem tréninkové jednotky. Většina odborníku 

došla k závěru, že objem patří mezi hlavní aspekty při rozvoji silových schopností.                        

Se vzrůstajícím objemem dochází k většímu rozvoji silových schopností, což znamená, že při 

třech sériích dochází k vyššímu rozvoji než při pouze jedné sérii. Ovšem není možné zvyšovat 

pouze objem, a proto by při neustálém zvyšování objemu nedocházelo k vyššímu rozvoji,        

ale naopak k nedostatečné regeneraci svalstva, což by bylo kontraproduktivní. Při tvorbě 

tréninku je důležitý vzájemný vztah mezi intenzitou a objemem, protože při zvyšující se 

intenzitě se snižuje objem a naopak (Contreras, 2014). 
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Rychlost pohybu  

  Rychlost pohybu patří mezi kritické složky všech činností spojené s rozvojem silových 

schopností. Před zaměřením na rychlost a obratnost pohybu je důležité, aby předcházel silový 

tréninkový program, který je nezbytný pro předejití zranění, ale hlavně připravenost a svalové 

využití (Zatsiorsky, Kraemer, Fry 2021).   

• Rychlost (v) = ds/dt 

• Zrychlení (a) = dv/dt 

• Síla (F) = hmotnost x a (N; newton) 

• Výkon (P) = F x v (W; watt), (Zatsiorsky, Kraemer, Fry, 2021).   

Na základě rovnic jsme schopni říct, že jakákoliv silová cvičení jsou ovlivněna rychlostí 

pohybu. Rychlost pohybu můžeme měřit pomocí rychlosti břemene (činky), rychlosti provedení 

na posilovacím stroji nebo rychlosti provedení s vlastní vahou těla (Zatsiorsky, Kraemer, Fry, 

2021).   

2.3 Funkce svalů 

Agonisté a synergisté jsou svaly, které spolupracují při provádění pohybu. Agonisté jsou 

hlavními hybateli, zatímco synergisté jsou svaly pomocné. Antagonisté působí v průběhu 

pohybu proti agonistům, což znamená, že při kontrakci agonisty dochází k relaxaci antagonisty. 

Ve většině případů, zejména u zkušených sportovců, jsou antagonistické svaly uvolněné,         

což umožňuje snadné provádění pohybů. Pohyb, který je prováděn strnule a není plynulý, může 

být v důsledku nesprávného vzájemného působení mezi těmito dvěma skupinami svalů. Při 

uvolnění antagonistů může sportovec zlepšit plynulost a efektivitu pohybu (Bompa, Pasquale, 

Cornacchia, 2013). 

Hlavními hybateli jsou svaly primárně zodpovědné za vytvoření komplexního silového 

pohybu. Například během shybu je hlavním hybatelem m. biceps brachii, zatímco m. triceps 

brachii působí jako antagonista a musí být uvolněn, aby mohla být provedena flexe v loketním 

kloubu. Při provádění pohybu je také důležitá funkce antagonisty. Antagonisté jsou svaly, které 

působí v protilehlém směru a tvoří s agonisty antagonistickou dvojici svalů, které budou vždy 

provádět opačnou funkci (Low, 2016). 

Stabilizátory neboli fixátory jsou obvykle menší svaly, které se izometricky stahují, aby 

ustálily kost tak, že primární hybatelé mají pevnou základnu, za kterou mohou “zatáhnout‘‘. 

Stabilizátor může být sval, který se nachází na stejné končetině jako agonista, nebo také sval 
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na jiné částí těla, aby mohl být pohyb správně proveden. Při provádění flexe v loketním kloubu 

jsou ramena, svalstvo paží a břišní svaly izometricky staženy, aby stabilizovaly ramena, takže 

bicepsy mají stabilní základnu pro tah. Dalším typem jsou svaly neutralizační, které svou funkcí 

zajišťují jakékoliv nežádoucí směry, které by mohly být vykonány agonisty a synergisty (Čihák, 

2001)   

2.4   Faktory ovlivňující sílu svalstva 

Definici síly můžeme chápat jako schopnost udržování nebo překonávání vnějšího odporu 

pomocí volní svalové kontrakce při dynamickém či statickém pohybu (Zatsiorsky, 2021). 

Schopnost svalu stahovat se a vyvíjet sílu je určena jeho stavbou, plochou průřezu, 

vnitrosvalovou koordinací, mezisvalovou koordinací, délkou vlákna a počtem vláken ve svalu. 

Specializovaný trénink zvyšuje tloušťku svalových vláken, čímž se zvyšuje jak velikost svalů, 

tak i síla kontrakce. (Zatsiorky, 2021) 

 Vnitrosvalová koordinace 

Při vnitrosvalové kontrakci závisí na počtu zapojených motorických jednotek 

(svalových vláken). Svalová vlákna pracují na principu vše nebo nic, kdy dojde k úplné 

kontrakci nebo naopak k žádné. Při tréninku vnitrosvalové koordinace je důležité překonávat 

vysoké odpory (Kuzněcov, 1974). V průběhu pohybu se ve svalu nezapojují všechna svalová 

vlákna najednou, ale v průběhu se jejich zapojení střídá. Při zvýšení počtu synchronně se 

zapojujících vláken dochází ke zvýšení dynamiky pohybu a podpoře krátkodobého úsilí vysoké 

intenzity (Krištofič, 2019).  

 Mezisvalová koordinace 

Je mezisvalové zapojení svalů v průběhu pohybu ve svalových smyčkách. Při zapojení 

svalů záleží na jejich funkci, časovém zapojení a intenzitě zapojení. Funkce svalu se v průběhu 

pohybu může měnit (agonista, antagonista, synergista, stabilizátor) a je důležitá pro plnění 

jednotlivých funkcí v průběhu pohybu (Krištofič, 2019). 

Typy svalů 

Kvůli různé vnitřní struktuře svalstva dochází k ovlivnění pohybových vlastností svalů. 

Dochází také ke změně u dvou hlavních mechanických složek pohybu svalu (výšce zdvihu          

a síle), pomocí kterých je pohyb prováděn. I přes stejný tvar svalu mohou být snopce upravené 

šikmo, paralelně podélně nebo od boku dlouhé začáteční šlachy k boku dlouhé šlachy úponové. 
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Zpeřené svaly mají své snopce uloženy šikmo a můžeme je dále dělit na dvouzpeřené                      

a mnohozpeřené podle jejich směrů, odkud na úponovou šlachu vlákna přicházejí. Zpeřené 

svaly se vyznačují větším množstvím krátkých svalových vláken ve stejně velkém svalovém 

bříšku, které se nachází v hlubokých vrstvách, a jsou uloženy blíže k ose kloubu. U většiny 

případů svalů s podélnými vlákny, které se nachází dál od osy ramene, můžeme očekávat,          

že při kontrakci je sval schopný se zkrátit o třetinu, díky čemuž má vyšší výšku zdvihu,               

ale menší sílu z důvodu menšího počtu zapojených svalových vláken. V některých případech   

u zpeřených svalů je sval schopen svoji délku zkrátit o polovinu délky svalových vláken, což 

zapříčiňuje malou výšku zdvihu, ale velkou sílu s velkým počtem zapojených svalových vláken 

(Čihak, 2001). 

Plocha průřezu svalu 

Plocha odpovídající součtu průřezů všech svalových vláken svalu se označuje jako 

fyziologický průřez svalu a jemu je přímo úměrná síla stahu celého svalu. (Krištofič, 2019). U 

fyziologického průřezu svalu můžeme také nalézt rozdíly podle typu svalu. Svaly s podélnými 

vlákny mají skutečný anatomický průřez stejný jako průřez fyziologický. Ovšem u svalů 

zpeřených toto neplatí. Svaly zpeřené mají vždy větší průřez fyziologický než anatomický 

(Čihák, 2001). 

Působení svalů  

Svalstvo je nastaveno tak, aby jejich úpony působily na kosti pomocí různých druhů pák 

(jednoramenných nebo dvouramenných) podle délky ramene síly, ramene působící odpor            

a umístění. Je důležité znát vzdálenost úponu svalu od osy kloubu, pomocí které jsme schopni 

určit, jakou rychlost pohybu svaly vyvinou v kloubu a jakou silou a výškou zdvihu přitom musí 

působit. Dalším aspektem je úhel v kloubu, podle kterého se mění podíl síly svalu, který 

pohybuje, na nějž se upíná a současně se mění i podíl síly, kterým sval působí fixačně v ose 

kosti směrem do kloubu (Čihák, 2001). 

2.5 Popis svalových vláken  

Typy svalových vláken 

Svalová vlákna se liší svými biochemickými (metabolickými) funkcemi. V kosterním 

svalstvu se mohou nacházet tři různé typy svalových vláken: pomalá vlákna, označovaná jako 

Typ I, a rychlá vlákna, která se dále dělí a jsou označovaná Typ IIa a Typ IIx (Zatsiorsky, 

Kraemer, Fry, 2021).   
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Pomalá vlákna typu I 

Ve vláknech typu I je vysoký počet oxidačních enzymů (velký objem mitochondrií). 

Vlákna se nachází mezi větším množstvím kapilár (cév) a mají vyšší koncentraci myoglobinu 

(červeného proteinu obsahujícího hem, který přenáší a ukládá kyslík ve svalových buňkách) 

než vlákna jiného typu. Vlákna typu I mají velkou kapacitu pro aerobní metabolismus                      

a vysokou odolnost proti únavě (Zatsiorsky, Kraemer, Fry, 2021).   

Rychlá vlákna typu IIa a IIx 

Vlákna typu IIa se označují jako střední vlákna nebo rychlá oxidační glykolytická 

vlákna. Vlákna typu IIa jsou extrémně přizpůsobivá. Jejich biochemické a únavové vlastnosti 

jsou mezi typem I a typem IIx. Při vytrvalostním tréninku, mohou zvýšit svou oxidační kapacitu 

na stejnou úroveň jako typ I (Bompa, Pasquale, Cornacchia, 2013). Vlákna typu IIx jsou 

označována rychlá vlákna nebo rychlá glykolytická vlákna a mají relativně malý 

mitochondriální objem. Jelikož mají vlákna typu IIx vysoký počet glykolytických enzymů, mají 

omezenou kapacitu pro aerobní metabolismus a nízkou odolnost vůči únavě (Powers, Howley, 

Quindry, 2020). 

Rozložení rychlých a pomalých vláken v lidském těle 

Rychlá a pomalá vlákna existují v těle v relativně stejném poměru. Poměr typů vláken 

se může lišit, a to jak v rámci stejného svalu, tak i mezi různými svaly. V oblasti horních 

končetin se nachází spíše vyšší procento rychlých svalových vláken než u dolních končetin; m. 

biceps brachii má v průměru asi 55 procent rychlých svalových vláken a m. triceps brachii 60 

procent, zatímco m. soleus (v lýtku) má průměrně 24 procent rychlých svalových vláken. Podíl 

rychlých svalových vláken ve svalu hraje důležitou roli v silovém tréninku a kulturistice. Svaly 

obsahující vyšší procento rychlých svalových vláken jsou schopny rychlejších a silnějších 

kontrakcí, zatímco svaly s pomalými svalovými vlákny odolávají únavě a jsou užitečné pro 

vytrvalostní aktivity (Bompa, Pasquale, Cornacchia, 2013). 

Nábor svalových vláken 

Je závislý na intenzitě. Během aktivity se střední a nízkou intenzitou převládají 

vlákna pomalého typu. S rostoucí intenzitou se při kontrakcích aktivuje větší počet rychlých 

svalových vláken (Zatsiorsky, Kraemer, Fry, 2021).   

Neexistují žádné rozdíly v rozložení svalových vláken mezi sportovci různého pohlaví. 

Lidé s genetickou predispozicí k vyššímu počtu rychlých vláken mají větší potenciál k dosažení 
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lepších výsledků v silovém tréninku a kulturistice než lidé, kteří mají vyšší genetickou 

predispozici pro větší počet pomalých vláken. Přestože je genetika důležitým faktorem při 

určování úspěchu, tak není jediným. Bez ohledu na genetickou výbavu může každý člověk 

prostřednictvím intenzivního tréninku a správné výživy zlepšit velikost, tonus a definici svalů 

(Zatsiorsky, Kraemer, Fry,  2021).   

2.6 Typy svalové kontrakce 

Kosterní svalstvo je schopno svalové kontrakce a relaxace. Sval se stahuje ve chvíli, kdy 

je stimulován, a při ukončení kontrakce dojde k uvolnění. Sportovci zaměřující se na rozvoj 

silových schopností používají různé typy kontrakce. Existují tři typy kontrakce – izotonická, 

izometrická a izokinetická (Bompa, Pasquale, Cornacchia, 2013). 

 Izotonická 

Izotonická kontrakce je jedním z nejznámějších typů svalové kontrakce. V průběhu 

izotonické kontrakce zůstává napětí stejné v celém rozsahu pohybu a mění se délka svalu. 

Izotonickou kontrakci dělíme na koncentrickou a excentrickou (Bompa, Pasquale, Cornacchia, 

2013). 

Při koncentrické fázi pohybu dochází ke zkrácení délky svalu, zvyšuje se svalové napětí, 

a tak dochází k pohybu v kloubu. Koncentrickou kontrakci je možné provádět pouze při odporu, 

který je menší než maximální potenciál sportovce (Bompa, Pasquale, Cornacchia, 2013). 

Při excentrické fázi sval vytváří menší svalové napětí oproti vnějšímu odporu, což 

zapříčiňuje prodloužení svalu, zvýšení úhlu v kloubu a navrácení do původní polohy svalu 

(Powers, Howley, Quindry, 2020). 

 Izometrická  

U izometrických kontrakcí neboli statických kontrakcí dochází ke vzniku napětí svalu, 

aniž by se sval zkracoval nebo natahoval. Při izometrické kontrakci se generovaná síla svalu 

rovná vnějšímu odporu nebo se jedná o působení sílou proti nepohyblivému předmětu, kdy sval 

vyvíjí vysoké napětí, aniž by došlo ke změně jeho délky. Pokud například zatlačíte na plochu, 

kterou nejste schopni odtlačit nebo vytvořit jakýkoliv pohyb předmětu, vytvoří se ve svalech 

napětí, které se zvyšuje a nedochází ke změně délky svalu. Napětí vyvinuté z izometrické 

kontrakce je často vyšší než napětí vzniklé během izotonické kontrakce (Bompa, Pasquale, 

Cornacchia, 2013). 
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Izokinetická 

Izokinetický neboli rovnoměrný pohyb, při kterém dochází v průběhu celého pohybu ke 

kontrakci s konstantní rychlostí v celém rozsahu pohybu. Izokinetická kontrakce je prováděna 

na speciálním zařízení navrženém tak, aby byl pohyb prováděn konstantní rychlostí kontrakce 

bez ohledu na odpor. Při provádění pohybu sportovec provádí koncentrickou i excentrickou 

kontrakci, kdy zařízení klade odpor, který se rovná síle generované sportovcem. Pozitivní 

stránkou izokinetického typu kontrakce je umožnění maximální práce svalu v průběhu celého 

pohybu (Bompa, Pasquale, Cornacchia, 2013). 

2.7 Anatomie horní končetiny 

Svalstvo paží můžeme rozdělit do dvou skupin, na přední a zadní stranu. Toto rozdělení 

závisí na polohách jednotlivých svalů a také funkci, kterou vykonávají. Svalstvo paží vykovává 

pohyby v ramenním a loketním kloubu. V přední skupině, podle jejíž funkce svaly můžeme 

pojmenovat flexory, mají svaly společnou inervaci n. musculocutaneus. Zadní skupinu, podle 

jejíž funkce můžeme svaly pojmenovat extenzory, které jsou inervovány n. radialis. Zadní           

a přední skupina pracují protichůdně, což znamená, že při agonistické funkci jedné skupiny 

pracuje druhá skupina antagonisticky (Hudák, 2018). 

2.7.1 Přední skupina svalstva paží: 

Přední skupinu tvoří tři svaly (m. biceps brachii, m. coracobrachialis a m. brachialis), 

jejíchž funkce je flexe v loketním kloubu a pomocná flexe v kloubu ramenním, která je zajištěna 

m. coracobrachialis a krátkou hlavou m. biceps brachii viz Tabulka č.1. M . coracobrachialis     

a m. biceps brachii (krátká hlava) patří k tonickým svalům, pro jejichž rozvoj je efektivnější 

vyšší počet opakování. Mezi fázické svaly na přední skupině svalstva paží patří m. biceps 

brachii, u kterého je efektivnější zvolit vyšší intenzitu, a naopak snížit počet opakování. 

(Lamka, 2020). 

Svaly Začátek Úpon Funkce 

M. biceps brachii 

Krátká hlava – scapula 

processus coracoideus 

Radius – tuberositas 

radii 

Ventrální flexe paže, 

abdukce paže, supinace 

promovaného předloktí 

a flexe při supinovaném 

Dlouhá Hlava - scapula 

tuberculum 

supraglenoidale 
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předloktí v loketním 

kloubu 

M. coracobrachialis 
Scapula -processus 

coracoideus 

Humerus – facies 

anteromedialis 

Addukce, ventrální 

flexe paže a vnitřní 

rotace v ramenním 

kloubu 

M. brachialis 
Humerus – distální 

polovina 

Ulna – tuberositas 

ulnae 
Flexe předloktí 

Tabulka č.1 – Popis přední skupiny svalstva paží (Čihák, 2001). 

M. biceps brachii (dvojhlavý sval pažní):  

Sval se dělí na dvě části. První částí je dlouhá hlava bicepsu, která začíná na lopatce 

(tuberculum supraglenoidale). Funkcí dlouhé hlavy bicepsu v ramenním kloubu je abdukce 

paže. Krátká hlava začíná na lopatce (processus coracoideus). Funkcí krátké hlavy v ramenním 

kloubu je ventrální flexe paže. Funkcí obou hlav je supinace promovaného předloktí a flexe 

supinovaného předloktí v loketním kloubu. M. bicceps brachi je inervován n. musculocutaneus 

(C6 a C7), (Hudák, 2018). 

M. Coracobrachialis 

Je jedním ze svalů, které patří do přední skupiny svalstva paží. M. coracobrachialis 

začíná na lopatce (processus coracoideus) a upíná se na kost pažní (humerus – facies 

anteromedialis). Hlavní funkcí m. coracobrachialis je addukce, ventrální flexe paže a vnitřní 

rotace v ramenním kloubu a je inervován n. musculocutaneus (C6 a C7), (Hudák, 2018). 

M. brachialis 

Poslední, již zmíněný sval, který patří do přední skupiny svalstva paží. Musculus brachialis 

začíná na kosti pažní (humerus – distální polovina) a upíná se na kost loketní (ulna – tuberositas 

ulnae). Jedná se o nejsilnější flexor předloktí, který je inervován n.musculocutaneus (C5 a C6), 

(Čihák, 2001). 

2.7.2  Zadní skupina svalstva paží 

M. triceps brachii: 
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Sval je rozdělen na tři části. Tvoří jej dlouhá hlava (caput longum), která začíná na 

lopatce (scapula – tuberculum infraglenoidale). Další částí je laterální hlava (caput laterale), 

která začíná na kosti pažní (humerus – proximálně od sulcus nervi radialis). Poslední částí je 

mediální hlava (caput mediale), která začíná na kosti pažní (humerus – distálně od sulcus nervi 

radialis). Všechny tři hlavy m. triceps brachii se upínají na kosti loketní (ulna – olecranon). 

Funkcí všech částí m. triceps brachii je extenze předloktí a pouze dlouhá hlava tricepsu                  

se zapojuje i při addukci extendované paže, viz Tabulka č. 2. M. triceps brachii je inervován n. 

radialis (C6 - C8). Při posilování na zadní straně svalstva paží je důležité zaměřit se na převahu 

zastoupení tonických a fázických vláken v jednotlivých částech svalu. U tonických svalů bych 

zvolil vyšší počet opakování pro správný rozvoj svalstva. Mezi tyto svaly patří m. triceps 

brachii (dlouhá hlava). Mezi fázické svalstvo, kde bych zvolil vyšší intenzitu a snížil počet 

opakování, patří m. triceps brachii (střední a postranní hlava) a m. anconeus (Čihák, 2001). 

M. anconeus 

Sval, jehož začátek je na kosti pažní (humerus – epicondylus lateralis, ligamentum 

collaterale radiale) a upíná se na kost loketní (ulna – margo posterior – proximálně až po 

olecranon). Funkcí m. anconeus je pomocná extenze předloktí, stabilizace loketního kloubu při 

pronaci či supinaci zápěstí, a napíná kloubní pouzdro, viz Tabulka č. 2. Je inervován n. radialis 

(C7 – C8), (Hudák, 2018). 

Fyziologický rozsah v loketním kloubu: 

• Flexe: 145 stupňů 

• Extenze: 5 stupňů – u žen 10 stupňů 

• Pronace: 90 stupňů 

• Supinace: 90 stupňů (Hudák, 2018) 

 

Svaly Začátek Úpon Funkce 

M. triceps brachii 

Caput longum - scapula 

– tuberculum 

infraglenoidale 

Ulna – olecranon 

Extenze předloktí a 

addukci extendované 

paže 
Caput laterale - 

humerus – proximálně 

od sulcus nervi radialis 
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Caput mediale - 

humerus – distálně od 

sulcus nervi radialis 

M. anconeus 

Humerus – epicondylus 

lateralis, ligamentum 

collaterale radiale 

Ulna – margo posterior 

– proximálně až po 

olecranon 

Pomocná flexe 

předloktí, stabilizace 

loketního kloubu při 

pronaci nebo supinaci 

předloktí 

Tabulka č.2 – Popis zadní skupiny svalstva paží (Čihák, 2001). 

2.7.3   Svaly ramene a lopatky podílející se na pohybu 

M. deltoideus (Deltový sval) 

Sval, který je jedním z největších v oblasti pletence ramenního, a je tvořen třemi částmi 

- Pars spinalis (lopatková část) – upíná se na spina scapulae a jeho funkcí je vnější rotace a 

dorzální flexe paže. Druhá část je Pars acromialis (Nadpažková část) – upíná se na acromion 

(kostěný výběžek lopatky) a jeho funkcí je abdukce paže. Poslední částí deltového svalu je Pars 

clavicularis (Klíčková část) – upíná se na claviculi (klíční kost) a jeho funkcí je ventrální flexe, 

abdukce a vnitřní rotace paže, viz Tabulka č. 3. Deltový sval je inervován n. axillaris (C5 a C6), 

(Čihák, 2001). 

Rotátorová manžeta 

  Je tvořena kloubním pouzdrem, okolními ligamenty a úpony šlach ze svalu m. 

subscapularis, m. supraspinatus, m. infraspinatus a m. teres minor. Anatomická struktura 

rotátorové manžety je složitá a umožňuje tělu maximální možnou přizpůsobivost kloubních 

ploch ramenního kloubu při dynamickém i statickém pohybu. Hlavní funkcí je zajištění 

nejvýhodnější pozice mezi hlavicí a jamkou, což zajistí správné centrované nastavení kloubu      

a chrání před poškozením měkkých struktur, viz Tabulka č. 3 (Hudák, 2018). 

Fyziologický rozsah v ramenním kloubu: 

• Ventrální flexe: 90 stupňů – při vytočení lopatky až 180 stupňů 

• Dorzální flexe Do 50 stupňů 

• Abdukce – 90 stupňů – při vytočení lopatky až 180 stupňů 

• Addukce – 75 stupňů 

• Vnitřní rotace - 90 stupňů 
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• Vnější rotace - 90 stupňů (Hudák, 2018). 

Svaly Začátek Úpon Funkce 

M. deltoideus 

Pars spinalis - scapula-  

spina scapulae 

Humerus - tuberositas 

deltoidea 

Vnější rotace a dorzální 

flexe paže 

Pars acromialis - 

scapula - acromion 
Abdukce paže 

Pars clavicularis- 

clavicula 

Ventrální flexe, 

abdukce a vnitřní rotace 

paže 

M. Infraspinatus 
Scapula -fossa 

infraspinata 

Humerus – tuberculum 

majus 

Zevní rotace, supinace, 

addukce paže 

M. subscapularis Scapula –facies anterior 
Humerus – tuberculum 

minus 
Vnitřní rotace paže 

M. supraspinatus 
Scapula – fossa 

supraspinata 

Humerus – tuberculum 

majus 

Zevní rotace končetiny, 

pomocný sval při 

abdukci paže 

M. teres major 

Scapula - margo 

lateralis et angulus 

inferior 

Humerus –crista 

tuberculi minoris. 

Vnitřní rotace, 

pomocný sval při 

addukci paže. 

M.teres minor 
Scapula - margo 

lateralis scapulae. 

Humerus - tuberculum 

majus 

Zevní rotace ramenního 

kloubu 

Tabulka č. 3 – Popis svalů ramene a lopatky podílející se na pohybu (Čihák, 2001). 

2.7.4  Svalstvo zad podílející se na průběhu pohybu 

Svalstvo zad je tvořeno několika vrstvami podle hloubky uložení svalstva. V této 

kapitole ovšem budou popsány pouze svaly 1. a 2. vrstvy viz Tabulka č.4. 

Svaly Začátek Úpon Funkce 

M.latissimus dorsi 

Processus spinosi 

(Th6–Th12 a L1–L5), 

dorsum kosti křížové, 

Humerus - crista 

tuberculi minoris 

Vnitřní rotace, addukce 

a dorsální flexe paže 
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crista iliaca ossis coxae, 

kaudální žebra 

M. trapezius 

Pars descendens - os 

occipitale (linea 

nuchalis superior, 

protubentia occipitalis 

externa a obratle C1 – 

C6 

Clavicula – extremitas 

acromialis a scapula – 

acromion 

Elevace lopatky, 

retroflexe hlavy a 

lateroflexe hlavy 

 

Pars transversus - 

obratle C7 – T3 

Scapula – spina 

scapulae a acromion 

Fixace lopatky k páteři 

a retrakce lopatky 
 

Pars ascendens - obratle 

T4 – T12 

Scapula – spina 

scapulae 

Deprese lopatky a 

fixace lopatky k páteři 
 

M. rhomboideus major Obratle T1-T4 
Scapula – kaudální 2/3 

margo medialis 

Elevace, retrakce a 

vnitřní rotace lopatky 
 

M. rhomboideus minor Obratle C6-C7 
Scapula – kraniálně 1/3 

margo medialis 

Elevace, retrakce a 

vnitřní rotace lopatky 
 

M. levator scapulae Obratle C1-C4 

Scapula – angulus 

superior a horní okraj 

margo medialis 

scapulae 

Elevace a vnitřní rotace 

lopatky, lateroflexe 

páteře při fixované 

lopatce 

 

Tabulka č. 4 – Popis svalů zad podílející se na pohybu (Čihák, 2001). 

Povrchová vrstva 

M. latissimus dorsi (Široký sval zádový) 

Je sval, který pokrývá téměř celou plochu zad a řadí se mezi povrchové svaly. Začátek 

svalu se nachází mezi šestým hrudním obratlem a pátým křížovým obratlem. Upíná se na kost 

pažní (humerus – crista tuberculi minoris). Funkce širokého svalu zádového je vnitřní rotace, 

addukce a dorsální flexe paže. Patří mezi pomocné nádechové svaly při fixaci horní končetiny 

(zdvihá žebra) a je také pomocný výdechový sval. Je inervován n. thoracodorsalis (Číhák, 

2001). 

M. trapezius (Trapézový sval) 



23 
 

Sval trapézový, nebo také podle svého tvaru sval kápový, je povrchový sval, který je 

inervován n. accessorius XI. Trapézový sval společně se širokým svalem zádovým tvoří téměř 

celou plochu zad. Trapézový sval se dělí na tři části – část sestupnou, příčnou a vzestupnou. 

Část sestupná začíná na os occipitale (linea nuchalis superior, protubentia occipitalis externa    

a obratle C1 – C6. Upíná se na kost klíční (clavicula – extremitas acromialis) a na lopatku 

(scapula – acromion). Funkcí sestupné části je elevace lopatky, retroflexe hlavy a lateroflexe 

hlavy. Část příčná začíná na obratlích C7 – T3 a upíná se na lopatku (scapula – spina scapulae 

a acromion). Funkcí příčné části je fixace lopatky k páteři a retrakce lopatky. Poslední část, 

vzestupná, začíná na obratlích T4 – T12 a upíná se na stejné místo jako část příčná, a to na 

lopatku (scapula – spina scapulae). Vzestupná část trapézového svalu má funkci depresi lopatky 

a fixaci lopatky k páteři (Čihák, 2001). 

Druhá vrstva 

Jedná se o svaly, které se nachází v oblasti lopatek a svou polohou, a hlavně funkcí, 

přímo ovlivňuje polohu a správné nastavení lopatek při pohybu. Svalstvo druhé vrstvy zad je 

inervováno n. dorsalis scapulae (Hudák, 2018). 

M. rhomboideus major (velký sval rombický)  

Sval, který se společně s malým svalem rombickým nachází mezi lopatkami. Začátek 

velkého svalu rombického je na obratlích T1-T4 a upíná se na lopatku (scapula – kaudální 2/3 

margo medialis). Funkcí velkého i malého svalu rombického je elevace, retrakce a vnitřní rotace 

lopatky (Hudák, 2018). 

M. rhomboideus minor (malý sval rombický) 

Začátek malého svalu rombického je na obratlích C6-C7 a upíná se na lopatku (scapula 

– kraniálně 1/3 margo medialis). Funkcí velkého i malého svalu rombického je elevace, retrakce 

a vnitřní rotace lopatky (Hudák, 2018). 

M. levator scapulae (zdvihač lopatky) 

Začátek zdvihače lopatky se nachází na obratlích C1-C4 a upíná se na lopatku (scapula 

– angulus superior a horní okraj margo medialis scapulae). Funkcí zdvihače lopatky je elevace 

a vnitřní rotace lopatky, lateroflexe páteře při fixované lopatce a je také antagonistou 

trapézového svalu a předního pilovitého svalu (Hudák, 2018). 
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2.7.5  Svaly podílející se na extenzi v ramenním kloubu 

Agonisty při provádění extenze v ramenním kloubu jsou m. latissimus dorsi, m. teres 

major a m. deltoideus. Synergisté jsou svaly m. teres minor, m. pectoralis major a m. triceps 

brachii. Mezi svaly stabilizační v průběhu patří m. coracobrachialis, m. rhomboideus major        

a minor, m. abdominis (transversus, rectus, obliquus externus a internus), m. intercostales a m. 

erector spinae (Dylevský, 2009). 

2.7.6  Svaly podílející se na flexi v loketním kloubu a pohybech v zápěstí 

Mezi svaly provádějící flexi v loketním kloubu patří m. biceps brachii, který má při   

supinačním postavení vyšší aktivaci svalu než při pronačním postavení. Dalším svalem je m. 

brachialis, který je flexorem předloktí stejně jako m. biceps brachii, ale dochází u něj k vyšší 

aktivaci při pronaci. M. brachioradialis je flexorem předloktí, který dosahuje nejvyššího 

zapojení při supinaci extendovaného předloktí a pronaci flektovaného předloktí, viz Tabulka č. 

1. Hlavními agonisty při pronaci předloktí jsou svaly m.pronator teres, který je také pomocným 

flexorem v loketním kloubu, a dále m. pronator quadratus, jehož hlavní pronační síla je 

prováděna v radioulárním spojení. Supinace předloktí je prováděna již zmíněným m.biceps 

brachii a také m. supinátor. V zápěstí se nejdříve zaměříme na ulnární a radiální dukci, a poté 

na dorsální a palmární flexi. Agonisty ulnární dukce jsou m. flexor carpi ulnaris a m. extensor 

carpi ulnaris. Radiální dukce je prováděna pomocí m. extensor carpi radialis longus et brevis a 

m. flexor carpi radialis. Dorsální flexe je prováděna pomocí již dříve zmíněných svalů, a to m. 

extensor carpi radialis longus et brevis, který se podílí také na radiální dukci a m. extensor carpi 

ulnaris, jehož funkce je ulnární dukce. Posledním pohybem v zápěstí je tedy palmární dukce, 

která je zajištěna svaly m. flexor carpi radialis et ulnaris a m. palmaris longus, viz Tabulka č. 5 

(Dylevský, 2009). 

Svaly Začátek Úpon Funkce 

M.pronator teres 

Caput humerale -

epicondylus medialis 

Radius - Zevní okraj  Pronace předloktí Caput ulnare - 

processus coronoideus 

ulnae  
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M. flexor carpi radialis  Epicondylus medialis Baze 2. a 3. metakarpu 

Flexe zápěstí; 

radiální dukce; 

pomocná flexe 

loketního kloubu  

M. flexor carpi ulnaris 

Caput humerale – 

epicondylus medialis 

caput ulnare - 

olecranon ulnae 

Os pisiforme 
Flexe zápěstí, ulnární 

dukce ruky 

M. pronator quadratus Ulna - distální čtvrtina 
Radius - distální 

čtvrtina  
Pronace předloktí 

M. flexor digitorum 

superficialis 

Humerus - epicondylus 

medialis Ulna - 

mediálněod Processus 

coronoideus  

Čtyři šlachy k 2-5 prstu 

tvoří rovidlený úpon na 

bázi středího článku 

 Flexe druhého až 

pátého prstu 

 

M. palmaris longus 
Humerus - epicondylus 

medialis 

 Retinaculum 

musculorum flexorum - 

aponeurosis palmaris 

Pomocná flexe 

předloktí a ruky 

 

 

Tabulka č. 5 – Popis svalů předloktí podílející se na pohybu (Čihák, 2001). 

2.8 Nářadí   

Energetické náklady gymnastických cvičení 

Pomocí různých vyšetřovacích metod a technik bylo dokázáno, že energetické náklady 

a doba sestavy se u mužských gymnastů liší při jejich výkonu na různém gymnastickém nářadí 

viz Tabulka č.6 a č.8. Ve výsledku bylo zjištěno, že kruhy jsou více energeticky náročné než 

hrazda. Dále bylo zjištěno, že při prováděni sestav na hrazdě nebo kruzích dochazí ke částé 

změně intenzity, tempa a rytmu v krátkém časovém úseku, kdy gymnasté využívají 80% 

z anaerobního systému a 20% ze systému aerobního.  (Jemni, 2017). 

 

 

Muži  

Prostná 60.9 (± 3.5) 

Kůň našíř 30.5 (±4.5) 
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Kruhy 40.7 (±5.1) 

Přeskok 5.2 (±0.5) 

Bradla 31.2 (±6.2) 

Hrazda 36.5 (±6.6) 

Bradla v nestejné výši   

Kladina   

Tabulka č. 6 – Průměry a standardní odchylky trvání mužských a ženských rutin měřené na 

různých mezinárodních soutěžích v sekundách (Jemni, 2017). 

Při aerobní nebo anaerobní aktivitě, dochází vždy pomocí tří procesů k produkci ATP 

(ATP - PC, anaerobní glykolýzový systém a aerobní oxidační systém, které spíše navzájem 

spolupracují než na sebe navazují. Je známé, že je v průběhu cvičení každý z těchto tří procesů 

hlavním zdrojem ATP v závislosti na délce trvání a intenzitě pohybu. Krátká a velmi intenzivní 

cvičení jsou zásobovány převážně ze zdrojů ATP-PC systému, který poskytuje okamžitý,          

ale velmi omezený zdroj ATP pro maximální kontrakce a rozvoj síly. Gymnastika se nachází 

mezi procesem ATP – CP a anaerobním glykolýzovým systémem viz Tabulka č. 7 (Jemni, 

2017). 
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Tabulka č. 7 – Energetické kontinuum (ATP – CP: Adenosintrifosát a kreatinfosfát, Anae. Gly.: 

Anaerobní glykolýzový systém, Aerobic: aerobní oxidační systém), (Jemni, 2017). 

 

U cvičení ve velké intenzitě můžeme očekávat, že dojde k poklesu intezity, kdy 

v průběhu okolo 20 sekund cvičení kvůli náročnosti postupně přecházíme na anaerobní 

glykolýzu. V tomto stádiu dochází k velkému zakyselení svalového prostředí z důvodu 

nedostatku kyslíku a značné produkce kyseliny mléčné prostřednictvím anaerobní glykolýzy. 

Hypoxie zvyšuje svalovou únavu, což zapříčiňuje snížení účinnosti svalových kontrakcí, 

poklesu fyzické výkonnosti sportovce a také ovlivnění technického výkonu sportovce. 

Gymnastické sestavy jsou hodnoceny podle náročnosti sestav, ale také podle technického 

provedení a za každou odchylku jsou strženy body, což zapříčiní horší umístění. Profesionální 

sportovci jsou schopni posouvat své hranice kyselosti ve svalech s menším poklesem účinnosti 

svalových kontrakcí v průběhu jejich cvičení. Při cvičení gymnastických sestav se považuje 

anaerobní systém za hlavní energetický zdroj viz Tabulka č.8 (Jemni, 2017). 

Muži ATP - CP 
Anaerobní glykolýzový 

systém 

Aerobní oxidační 

systém  

Laktát v krvi 

(mmol/l) 
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Prostná 100% 60-70% 20-30% 2,5  

Kůň našíř 100% 80-90% 3-8% 5,8  

Kruhy 100% 80-90% 3-8% 5,8  

Přeskok 100% 5-10% 1-2% 3,8  

Bradla 100% 70-80% 5-10% 4,0  

Hrazda 100% 70-80% 3-8% 5,0  

Tabulka č. 8 – Odhad příjmu energie na různém gymnastickém nářadí (Jemni,2017). 

2.8.1 Hrazda – Sportovní gymnastika mužů  

Hrazda (HR) je olympijská disciplína, která je prováděna pomocí sestavy dynamického 

typu. Každá sestava musí být složena ze spojení obratů, švihových a letových prvků se 

střídáním hmatů, veletočů a prvků v blízkosti žerdě. Každá sestava začíná ve chvíli, kdy 

závodník opustí zem. Dále již závodník provádí prvky, za které je hodnocen podle stupně 

obtížnosti od A až H. Dále je hodnoceno technické provedení, kdy za každé vychýlení na 

základě počtů stupňů je závodníkovi stržena část bodů z jeho hodnocení. Každá sestava je 

zakončena závěrem, kdy závodník pomocí prvku opouští hrazdu a dopadá do stoje na nohou 

(Mickevics, 2020). 

2.8.2   Hrazda - síla fitness  

Dynamické silové pohyby na hrazdě 

Shyb můžeme provádět v různých variantách podle typu úchopu (pronační nebo 

supinační). V obou případech dochází ke skoro stejné aktivaci svalstva na horní polovině těla. 

U shybu dochází k nejvetší aktivaci širokého svalu zádového, dvojhlavého svalu pažního a 

svalstva na předloktí. K pomocným svalům při provádění shybu patří dolní a střední část 

trapézového svalu, malý a velký rombický sval, malý a velký sval oblý a sval podhřebenový. 

Podle studií Journal of Strength and Conditioning Research bylo zjištěno podle EMG,                   

že v průběhu shybu dochází k aktivaci velkého svalu prsního. Při provádění supinačního 

úchopu, kdy směřují dlaně ruky k tělu, dochazí k vyšší aktivaci svalů na hrudníku a dvojhlavého 

svalu pažního (Arvanitakis, 2016).  

Při provádění pronačního úchopu, kdy směřují hřbety ruky k tělu, dochazí k většímu 

rozsahu pohybu, což zapříčiňuje vyšší nárůst svalové síly bez jakéhokoliv poškozování 
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kloubních struktur na horní končetině. Při správném propojení centrální nervové soustavy             

a svalstva zad u elitních sportovců dochází k vyšší aktivaci svalstva zad (Arvanitakis, 2016).   

Statické polohy na hrazdě 

Při silovém tréninku patří váha ve svisu vzadu mezi jeden z prvních statických silových 

pohybů, který slouží k silovému rozvoji horních končetin, síly stisku a také flexibility v oblasti 

ramenního kloubu.  Při naučení se váhy ve svisu vzadu jsou sportovci schopni později provádět 

náročnější statistické silové pohyby (váha ve visu vpředu, váha ve vzporu nebo libovolný 

rozpor). Všechny zmíněné statické silové pohyby jsme schopni provádět jak na hrazdě, tak i na 

kruzích. Na hrazdě provádíme pohyb) v pronačním postavení ruky a v průběhu pohybu se 

úchop nemění. Kruhy díky své nestabilitě umožnují v průběhu pohybu úchop měnit. Změna 

úchopu zapříčiňuje zapojení jiných svalů než při pronačním úchopu. Ovšem u gymnastů jsou 

tyto statické silové pohyby prováděny pouze u kruhařů, protože jsou součástí jejich závodních 

sestav. Naopak je to právě u gymnastů na hrazdě, kteří se zaměřují na švihové prvky a silové 

statické pohyby v průběhu sestavy neprovádí (Low, 2016). 

2.8.3 Typy úchopů 

Podhmat a nadhmat   

Při obou úchopech je zapojení svalů na horní končetině a svalstva zad podobné. Ovšem 

pro většinu sportovců, kteří provádějí cvičení na hrazdě, je úchop podhmatem jednodušší. 

Hlavním důvodem je vyšší míra zapojení svalstva paží a to hlavně u m. biceps brachii, pomocí 

kterého jsou schopni provést shyb nebo jiný cvik na hrazdě viz Tabulka č.9. Nepoměr je 

způsoben posunem v náboru svalů. Naopak je tomu u nadhmatu, u kterého jsou kladeny vyšší 

nároky na zapojení svalů horní části zad (Kavaldo, 2016). 

Kloub/část těla pohyb v kloubu 
Pohybující se 

segment 
agonisté 

 

Lopatka 

Deprese 

  

M. trapezius - pars ascendens 
 

 

Retrakce M. trapezius - pars transversa 
 

 

Retroverze   

M. rhomboideus minor                           

M. rhomboideus major                           

M. levator scapulae 
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Rameno 

Addukce Paže 

M. latissimus dorsi                                

M. pectoralis major                                

M. teres major    

 

 

 

Extenze Paže 

M. latissimus dorsi                                 

M. deltoideus - pars spinalis                                  

M. teres major                                          

M. triceps brachii - caput longum  

 

 

 

 

 

 

Loket Flexe Předloktí 
M. biceps brachii    M. brachialis                 

M. brachioradialis     

 

 

 

 

Zápěstí Flexe   
M. flexor carpi radialis    M. flexor carpi 

ulnaris M. palmaris longus 

 

 

 

 

Tabulka č. 9 – Zapojení svalů při shybu podhmatem. 

Šíře úchopu 

Další možnost změny úchopu na hrazdě je jeho šířka. Při rozšíření úchopu dochází ke 

snižení rozsahu pohybu, ale zároveň se zvyšuje silová náročnost v průběhu pohybu pro               

m. latissimus dorsi a m. teres major. Naopak je to při zúžení úchopu pomocí kterého dosáhneme 

zvýšené aktivity v oblasti paží a předloktí (Kavaldo, 2016). 

Střídavý úchop 

Střídavý úchop je využíván jak v průběhu sestav na hrazdě, tak i při rozvoji silových 

schopností u gymnastů nebo kalisteniků. Střídavý úchop je dosažen pomocí rozdílnosti úchopu, 

kdy jedna ruka je v podhmatu a druhá v nadhmatu. U gymnastů je tato varianta úchopu 

prováděna při potřebě změny úchopu z nadhmatu do podhmatu nebo naopak. Při posilování je 

střídavý úchop zvolen pro zvýšení náročnosti stability v průběhu pohybu (Kavaldo, 2016). 
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2.8.4  Lano  

Nejznámější displína na laně je šplh ze sedu na podlaze bez přírazu nohou do výše 8 m. 

Cílem závodníka je překonání zvolené výšky v co nejkratším čase, který býva elektronicky 

měřený. Další disciplíny na laně jsou oproti šplhu na 8 metrů rozdílné svoji výškou šplhu                      

(4,5m, 10 m, 14 m, 15 m, 20 m), (Měcháček, 2001). 

Lano (LN) je velmi často používané v gymnastických nebo crossfitových tělocvičnách 

pro zvýšení horizontální tahové síly, síly v oblasti ramenního pletence a také pro budování síly 

úchopu. Charakteristika úchopu se velice liší od ostatních nářadí (Echeverri, 2016). 

Jelikož při šplhu na laně pravidla ve startovní pozici nepovololují příraz nohou, je 

rychlost šplhu závislá pouze na práci horních končetin. Každý závodník má svůj specifický styl, 

a proto je poměr využití svalstva vždy lehce jiný. Ovšem na základě jednotlivých pohybů 

v ramenním a loketním kloubu, a také předloktí a zápěstí, jsme schopni určit, které svalové 

partie jsou v průběhu zapojeny nejvíce (Echeverri, 2016). 

Dynamické pohyby a statické polohy na laně 

Lano umožňuje díky svému tvaru a vertikálnímu postavení více dynamických pohybů 

než statických poloh. Při závodech ve šplhu na laně je hlavním cílem překonání stanovené 

výšky v co nejkratším čase. Proto zaměření nebo provádění převážně statických pohybů by bylo 

kontraproduktivní. U dynamických pohybů je nejvíce využíván samotný šplh na laně, ale pro 

zvýšení silových schopností se využívají také shyby na laně nebo napodobování přehmatu tzv. 

tečování, kde je možné zvyšit zatížení přidáním zátěže nebo zvýšením rozsahu pohybu mezi 

jednotlivými horními končetinami. Statické pohyby jsou využívány především u začátečníků 

pro vytvoření základních silových schopností pro pozdější náročnější silová cvičení jako shyby 

na laně nebo samotný šplh na laně (Měcháček, 2019).  

Typy úchopů 

Na laně je využíván pouze úchop supinační s ulnární dukcí. Ovšem při používaní 

úchopu má každý závodník svůj vlastní styl. Styly se liší vzdáleností lana od těla, dominancí 

tahů končetiny, která je ve spodní nebo horní pozici. Tyto technické odlišnosti jsou vytvářeny  

zejména převahou síly u různých svalových skupin na horní polovině těla, které se podílejí na 

pohybu viz Tabulka č. 10  (Měcháček, 2019). 

Kloub/část těla pohyb v kloubu Pohybující se segment agonisté 
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Loket 

Flexe předloktí 

M. biceps brachii 

M. brachialis 

 M. brachioradialis 

 

 

 

 

Pronace předloktí 
M. brachioradialis                                   

M. pronator teres 

 

 

 

Rameno 

Addukce (vertikální) Paže 

M. latissimus dorsi                              

M. pectoralis major                                 

M. teres major                                        

M. triceps brachii                                    

M. coracobrachialis 

 

 

 

Addukce 

(horizontální) 
Paže 

M. pectoralis major                              

M. coracobrachialis 

 

 

 

Extenze Paže 

M. latissimus dorsi                            

M. deltoideus - pars spinalis                       

M. pectoralis major - pars 

clavicularis                                               

M. teres major                                 

M. triceps brachii - caput 

longum  

 

 

 

 

 

 

Horizontální flexe Paže 

M. pectoralis major                            

M. deltoideus - pars clavicularis                 

M. coracobrachialis                              

M. biceps brachii - caput breve   

 

 

 

 

 

 

Vnitřní rotace Paže 

M. pectoralis major                             

M. latissimus dorsi                            

M. deltoideus - pars clavicularis                  

M. subcapularis                                  

M. teres major 

 

 

 

 

 

Zápěstí Ulnární dukce   M. flexor carpi ulnaris  

 

Tabulka č. 10 – Zapojení svalů při šplhu na laně (Měcháček, 2019). 
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2.8.5  Kruhy  

Kruhy jsou závěsné gymnastické nářadí, které jako jedna z disciplín patří do 

olympijského sportu Sportovní gymnastika můžu (Mickevics,2020). Gymnastické kruhy lze 

použít tam, kde je jakákoliv podpěra nad hlavou (vysoká tyč nebo dokonce větev stromu).          

Na kruzích jsme schopni provádět mnohem více cvičení než jen shyby nebo kliky. Kruhy 

umožňují velké množství pokročilých cvičení s vlastní vahou těla. Při správném tréninku se 

sportovec dostane na profesionální úroveň, kde sportovec musí provést sestavu, která je tvořena 

prvky silovými, švihovými a silovými výdržemi. Prvky jsou v sestavě průběžně střídány a jejich 

spojení je prováděno pomocí visu, vzporů, stojů na rukou. Sestavy jsou v současné době 

prováděny převážně na napjatých pažích (Volkmar, 2019). 

Dynamické pohyby a statické polohy na kruzích 

Při provádění sestavy na kruzích je povinen každý závodník provést jak dynamické, tak 

i statické polohy, které jsou provaděny pomocí tahových i tlakových cvičení. V sestavě jsou 

pohyby dále děleny na vzklopky a švihové prvky, švihové prvky stojem na rukou a do stoje na 

rukou s výdrží dvě sekundy, silové prvky a výdrže dvě sekundy, švihové prvky končící silovou 

výdrží dvě sekundy a závěr. Sestavy na kruzích jsou svojí charakteristikou náročné na stabilitu 

v ramenním kloubu, sílu horní poloviny těla, orientaci v prostoru a také sílu dolních končetin 

při závěru (Mickevics, 2020). 

Typy úchopů 

  Při práci na gymnastických kruzích můžeme využít tři různé druhy úchopů (neutrální, 

falešný a úchop v horní pozici). Každý úchop má své výhody a při výměně úchopu jsme schopni 

využít jiné páky, kdy se do pohybu zapojí i jiné svalové partie viz Tabulka č.11. V průběhu 

sestavy jsou úchopy různě střídány podle potřeby gymnastů pro zvýšení jejich síly v daném 

pohybu (Volkmar, 2019). 

Kloub/část 

těla 

pohyb v 

kloubu 

Pohybující se 

segment 
agonisté 

 

Lopatka 

Deprese 

  

M. trapezius - pars ascendens 
 

 

Retrakce M. trapezius - pars transversa 
 

 

Retroverze   
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M. rhomboideus minor                                      

M. rhomboideus major                                              

M. levator scapulae 

 

Rameno 

Addukce Paže 

M. latissimus dorsi                                             

M. pectoralis major                                                   

M. teres major    

 

 

 

Extenze Paže 

M. latissimus dorsi                                                        

M. deltoideus - pars spinalis                                  

M. teres major                                                             

M. triceps brachii - caput longum  

 

 

 

 

 

Loket Flexe Předloktí 

M. biceps brachii                                                            

M. brachialis                                                                   

M. brachioradialis     

 

 

 

 

Zápěstí 

Flexe 

Pronace  

Supinace 

  

M. flexor carpi radialis                                                 

M. flexor carpi ulnaris                                                   

M. palmaris longus                                                         

M. pronator teres                                              

M. brachioradialis                                                       

M. supinator 

 

 

 

 

Tabulka č. 11 – Zapojení svalů při shybu na kruzích. 

Neutrální úchop  

Nejvíce se používá při tahových cvičeních, kdy jsou kruhy proti sobě, směřují ven nebo 

vedle sebe. V této poloze úchopu by měl být největší tlak vyvíjen na horní část dlaní a na prsty, 

které jsou omotány pod prvními klouby kolem kruhů a palec je omotán kolem kloubů prstů. 

Tento úchop může být stabilní, ovšem při provádění náročnejších pohybů je zapotřebí větší 

rotace v zápěstí a gymnasté s tímto úchopem nejsou schopni vyvinout dostatečnou sílu pro 

provedení pohybu (Volkmar, 2019). 

Falešný úchop 

Tento úchop patří v gymnastice mezi nejvíce využívané. Bez falešného úchopu nejsou 

schopni gymnasté provádět silově náročnější cvičení na kruzích. Jedná se o bezpalcový úchop, 
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kdy jsou kruhy umístěny hlouběji ve dlaních než při neutrálním úchopu. Charakteristickým 

znakem falešného úchopu jsou prsty omotané kolem kruhů a palec kolem kloubů s ohnutým 

zápěstím. Jedná se o bezpalcový úchop, kdy kvůli již zmíněnému postavení, prstů zapěstí              

a hlubokého umístění kruhů v dlaních je zatížení převáděno na zápěstí kvůli čemu jsou 

gymnasté schopni jednodušeji provést přechod z visu do tlakové pozice a naopak (Volkmar, 

2019). 

Uchop v horní pozici  

Tento úchop se používá vždy, když je sportovec v horní poloze nad kruhy. Při provádění 

úchopu gymnasté drží zápěstí v neutrálním postavení a tlačí rukama a rameny směrem                  

ke kruhům kvůli předejití jakýchkoliv zranění a také pro lepší silové využití úchopu v horní 

pozici na kruzích (Volkmar, 2019). TRX – popis a rozídly oproti kruhům  

2.8.6  TRX systém  

Je závěsný systém, ve kterém jsme schopni provádět cvičení ve třech různých rovinách        

s možností změny úrovně obtížnosti. Trénink na TRX systému je charakterizován oporou            

o TRX systém jednou nebo dvěma dolními či horními končetinami, zatímco opačný konec těla 

je v kontaktu se zemí. Při cvičení na TRX systému je cílem zapojení více svalových partií, kdy 

hlavním odporem je vlastní váha těla s velkou náročností na stabilitu a koordinaci pohybu 

(Kapandji, 1974). 

2.9 Rozdíly ve cvičení na hrazdě, laně a závěsných systémech 

Při porovnání jednotlivých nářadí jsme schopni vidět rozdíly v typu úchopu, zatěžovaných 

svalech kvůli rozdílným pohybům a také délce a druhu zatížení.  

Rozdílnost úchopu 

Je určena tvarem kruhů, lana a hrazdy, které umožňují více možností úchopu. Nejvíce 

druhu úchopů existuje na kruzích pro nejlepší využití silových schopností podle pozice 

v průběhu sestavy gymnastů. Dalším rozdílem jsou roviny ve kterých byla nářadí vytvořena.    

U hrazdy je nářadí vytvořeno v horizontální rovině, což také umožňuje úchop obou horních 

končetin ve stejné rovině po celou dobu pohybu. Výhodou kruhů a hrazdy je oproti lanu 

možnost zvolení šíři úchopu, pomocí kterého jsme schopni zapojit jiné svalové partie. Oproti 

tomu lano bylo vytvořeno ve vertikální rovině, což znamená, že budou mít sportovci vždy 

rozdílnou výšku horních končetin, která se v průběhu pohybu střídá a můžeme tak pracovat 

s různými variantami shybu pouze jednou rukou s různou intenzitou podle rozdílu délky 
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úchopu, což může být velmi efektivní jednak pro sílu samotného šplhu, tak i pro sílu na kruzích 

nebo laně. 

Průběh pohybu 

Pohyby ve visu na kruzích jsou svojí charakteristikou velmi podobné pohybům                  

na hrazdě, ovšem s větší mírou specifičnosti cviku. Kvůli nestabilitě kruhů je cvičení 

považováno za náročnější a v průběhu pohybu jsme schopni měnit postavení úchopu, ale také 

celých horních končetin. Kvůli již zmíněné nestabilitě kruhů u rozvoje silových schopností 

bývá časté, že vysoký počet shybu na hrazdě neznamená, že tento počet bude obdobný i na 

kruzích. Začátek pohybu u shybu na hrazdě i kruzích je stejný, kdy začínáme shyb z plně 

propnutých horních končetin a ukončujeme ho v co nejvyšším možném rozsahu pohybu. 

Rozdílem je ale tzv. volný úchop na kruzích, který umožňuje změnu pozice ruky a předloktí do 

pronace, semipronace a supinace na kruzích, což umožňuje také větší variabilitu cviků a větší 

silový rozvoj.  

3  Metodologie 

3.1 Výzkumný subjekt 

Bakalářská práce je realizovaná pomocí průřezové studie. Před měřením byla vybrána 

cílená skupina patnácti participantů mužského pohlaví s průměrným věkem 22,6, tělesnou 

hmotností 73,06 kg a tělesnou výškou 178,46 viz Tabulka č. 12, kteří mají alespoň dvě 

tréninkové jednotky týdně na vybraném gymnastickém nářadí. Participanti byli vybrání                

z gymnastické akademie Praha, SK Hradčany a TJ Sokol Praha – Libeň.  

Měření se zúčastnilo všech 15 participantů bez jakýchkoliv infekčních onemocnění, 

poranění pohybového aparátu nebo úrazů. Výzkum byl proveden pod schválenou žádostí 

č.283/2021 etické komise UK FTVS., kdy samotné měření bylo pod odborným dohledem.  

Participanti byli rozděleni na tři subskupiny na základě sportovní specializace, tedy 

konkrétně vzhledem k charakteristice daného nářadí. První skupina byla tvořena participanty 

cvičících na závěsných systémech a gymnastických kruhů (ZS), (n = 5). Druhou skupinu tvořili 

gymnasté a sportovci zaměřující se na hrazdu (HR), (n = 5). Poslední skupina byla vytvořena 

z participantů, kteří se specializují na šplh na laně (LN), (n = 5). Při vstupu do laboratoře byl 

každý participant seznámen s testováním, poté byl participantům předložen informovaný 
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souhlas k podpisu (viz Příloha č.1). Projekt byl schválen pod číslem (283/2021) etické komise 

UK FTVS (viz Příloha č.2). 

Sport Počet participantů Věk Výška Váha 

 
Hrazda 5 22 (±3,1) 178,8 (±2,7) 74 (±8,2)  

Kruhy 5 23,4 (±5,1) 175 (±2,8) 72,8 (±7,5)  

Lano 5 22,4(±4,6) 181,6 (±10,3) 72,4 (±7,5)  

Tabulka č. 12 – Antropometrické parametry a věk participantů. 

3.2 Sběr dat  

3.2.1 Testování síly stisku ruky 

Každý participant provedl test na sílu stisku dominantní ruky (SSR), kdy měl 1 zkušební 

pokus a následující tři pokusy, mezi kterými byl vždy 30sekundový odpočinek. Měření bylo 

provedeno na digitálním ručním dynamometru Takei A5401. Každý pokus byl ihned 

vyhodnocen v kg. Participanti prováděli test ve stoji s nataženou horní končetinou, která byla 

15 stupňů v upažení od těla.  

3.2.2 Testování maximální svalové síly ,,Peak torque (PT)‘‘  

Je využíváno ke stanovení tréninkových účinků, rehabilitačních programů a fyzické 

kondice. PT patří ke standartním parametrům při měření svalové síly (Simpson, 2019). Jedná 

se o nejvyšší točivý moment kloubu produkovaný svalovou kontrakcí při průběhu pohybu 

končetiny v plném rozsahu pohybu (Morrissey, 1987) 

3.2.3 Testování síly flexe v loketním kloubu a extenze v kloubu ramenním 

Pomocí izokinetického dynamometru (Cybex Humac Norm, USA) bylo provedeno 

testování silových schopností v ramenním a loketním kloubu v přesně nastaveném rozsahu 

pohybu. Všichni participanti prováděli testování silových schopností v lehu na zádech. 

Testována byla pouze dominantní horní končetina. Nejdříve byly provedeny dva testy 

v loketním kloubu. Před začátkem zkušebních pokusů byl nastaven rozsah pohybu v loketním 

kloubu v průměru 120°. Testování bylo zaměřeno na sílu koncentrickou sílu flexorů v loketním 

kloubu (KSFLK). Druhé testování bylo zaměřeno na excentrickou sílu flexorů v loketním 

kloubu (ESFLK) U obou testů bylo hlavním cílem sledování PT. Poté bylo provedeno testování 

v kloubu ramenním s rozsahem v průměru 152°. První testování bylo zaměřeno na 
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koncentrickou sílu extenzorů v ramenním kloubu (KSERK). Druhé testování v ramenním 

kloubu bylo provedeno na excentrickou sílu extenzorů v ramenním kloubu (ESERK). Hlavním 

cílem sledování stejně jako u testování v loketním kloubu byl „Peak torque“ PT. 

3.2.4 Průběh testování 

Při příchodu byli všichni participanti seznámeni s celým průběhem měření. Následovalo 

měření základních antropometrických parametrů (tělesná hmotnost a výška), které byly později 

zapsány do systému na izokinetickém dynamometru (Isokinetic dynamometer Cybex Humac 

Norm USA). Před provedením testů byl každý participant podroben řádnému rozcvičení, viz 

Tabulka č. 13. 

Účel Cvičení Počet opakování 

 

Rozehřátí Skákání přes švihadlo 2 minuty 
 

 

Mobilizace ramenního kloubu 
Kroužení v ramenním kloubu 

vpřed a vzad 
10x vpřed/vzad 

 

 

Mobilizace loketního kloubu 
Kroužení předloktím vlevo a 

vpravo 
10x vlevo/vpravo 

 

 

Mobilizace zápěstí 
Kroužení zápěstím vlevo a 

vpravo 
10x vlevo/vpravo 

 

 

Mobilizace páteře Úklon trupu vlevo a vpravo 6x vlevo/vpravo 
 

 

Mobilizace páteře Rotace trupu vlevo a vpravo 8 vlevo/vpravo 
 

 

Tonizace horní poloviny těla Kliky 10x 
 

 

Celkový čas rozcvičení: 5 minut 
 

 

Tabulka č. 13 - Rozcvičení. 

Po ukončení rozcvičení následoval krátký odpočinek, ve kterém byl participant seznámen 

s prvním měřením na digitálním ručním dynamometru (Takei A5401). Participant provedl 

jeden zkušební pokus a následně tři měřené pokusy, mezi kterými byl vždy 30 sekund 

odpočinek. Měření (SSR) bylo prováděno pouze na dominantní končetině a do výzkumu byl 

zaznamenán pouze nejlepší pokus z celkových tří. Další testování již byla provedena na 

izokinetickém dynamometru. Nejdříve byly provedeny testy na maximální sílu flexorů v kloubu 
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loketním a poté na maximální sílu extenzorů v kloubu ramenním. U obou testování (flexory 

loketního kloubu i extenzory kloubu ramenního) byl každý participant podroben testu 

maximální síly koncentrické a excentrické kontrakce, kdy u každé kontrakce byly dva pokusy 

s předchozím zkušebním pokusem bez maximálního úsilí. Mezi zkušebním pokusem a testem 

byla vždy pauza 5 vteřin. Mezi testem koncentrické kontrakce a zkušebním testem excentrické 

kontrakce byla vždy pauza 10 vteřin. Každý participant měl mezi testováním flexe kloubu 

loketního a extenze kloubu ramenního 3minutový odpočinek 

3.3 Analýza dat 

3.3.1 Analýza rozptylu (ANOVA) 

 

ANOVA patří mezi nejúčinnější dostupnou metodou pro analýzu, která identifikuje rozdíly 

mezi třemi a více skupinami. Je poměrně složitá a dá se využít v různých variantách podle typu 

výzkumu. Při použití nesprávného typu dochází ke zkreslení výsledků a závěrů naměřených 

dat, proto bychom vždy měli vycházet z určitých předpokladů (normalita dat, homogenita, 

rozptylu. Apod.) Hlavním cílem ANOVY je porovnávání libovolných počtu průměrů. 

Porovnaní je tvořeno minimálně ze dvou modelů, kdy jeden předpokládá se statisticky 

významným vlivem s vyšším počtem znaků a druhý naopak předpokládá se statistickým 

vlivem, který má menší počet znaků (Anděl, 1998). Při zisku výsledků bylo nabízeno použití 

multivariačního analýzy rozptylu MANOVY (,,multivariate ANOVA‘‘), která je rozšířením 

jednorozměrné ANOVY. MANOVA rozšiřuje analýzu o více spojitých závislých proměnných 

a sdružuje je do vážené lineární kombinace nebo složené proměnné (Tabachnick, Fidell, 2012). 

Z důvodů nesplněných předpokladů pro MANOVU (nízká homogenita kovariance, příliš 

vysoká korelace mezi jednotlivými testy a nesplnění multikovariační normality dat) jsme 

přistoupili k ANOVĚ. Která byla využita ke každému test (závislé proměnné) zvlášť. 

V každém modelu se participanti rozdělili do skupin podle znaků skupiny (LN, HR a ZS). 

U každé skupiny je proveden odhad střední hodnoty a poté sečtení druhých mocnin u odchylek 

náhodných veličin od střední hodnoty (Anděl, 1998). Pomocí ANOVY bylo provedeno pět 

různých jednotlivých testů na rozdíly v síle stisku ruky, v koncentrické kontrakci flexorů 

loketního kloubu, v excentrické kontrakci flexorů loketního kloubu, v koncentrické kontrakci 

extenzorů ramenního kloubu a v excentrické kontrakci extenzorů ramenního kloubu. 
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4 Výsledky 

Výsledky testování byly vyhodnoceny pomocí testu ANOVA - analýzy rozptylu, kdy bylo 

použito celkem pět testů. V každém testu ANOVA byly vytvořeny tři subskupiny podle typu 

zaměření na gymnastickém nářadí. Hlavním cílem při vyhodnocování výsledku bylo porovnání 

maximální síly PT u třech subskupin. První test byl proveden na sílu stisku ruky, kde do 

výsledku byl zaznamenán pouze nejlepší pokus. Druhý a třetí test byl proveden v loketním 

kloubu, kdy nejdříve byl proveden test na koncentrickou sílu flexorů loketního kloubu a poté 

test na excentrickou sílu flexorů loketního kloubu. Poslední dva testy byly provedeny v 

ramenním kloubu, kdy nejdříve byl proveden test na koncentrickou sílu extenzorů ramenního 

kloubu a poté test na excentrickou sílu extenzorů ramenního kloubu.  

4.1 Kontrola předpokladů pro ANOVU 

Cílem obecných testů pro normalitu je odhalení všech odchylek od normality. Při 

hodnocením normality je důležitá hodnota p, pomocí které jsme schopni zjistit, jestli byl 

nalezen významný rozdíl oproti normalitě.  Je-li hodnota p 0,05 nebo menší, tak byl nalezen 

významný rozdíl (Minitab, 2022).  Na základě našich výsledku jsme zjistily, že všechny 

hodnoty p jsou vyšší, než je hodnota 0,05, a proto můžeme říci, že nebyl nalezen žádný 

signifikantní rozdíl v normálním rozdělení u jednotlivých subskupin, viz Tabulka č. 14.   

 SSR  KSFLK (PT) ESFLK (PT) KSERK (PT) ESERK (PT) 

Hrazda 

(p) 
0,28 0,81 0,88 0,98 0,91 

Kruhy 

(p) 
0,99 0,17 0,27 0,75 0,82 

Lano 

(p) 
0,28 0,11 0,24 0,92 0,29 

Tabulka č. 14 - Výsledky testů normality pomocí Shapiro-Wilk testu 

4.2 Korelace 

V našem případě se jedná o lineární závislost mezi dvěma veličinami. Míra korelace je 

vyjádřena pomocí Pearsonova korelačního koeficientu, jehož rozmezí hodnot se pohybuje mezi 

-1 a 1. Na základě hodnoty jsme schopni určit jaký je vztah mezi veličinami. Pokud se hodnota 

blíží k 0, tak žádná lineární závislost mezi veličinami není, pokud vyjde hodnota kladná, tak s 
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růstem jedné veličiny roste i druhá a pokud vyjde hodnota záporně, tak s nárůstem jedné 

veličiny bude druhá veličina klesat. Na základě našich výsledku můžeme říct, že všechny 

naměřené hodnoty jsou kladné,      a proto dochází při nárůstu jedné veličiny i k nárůstu veličiny 

druhé, viz Tabulka č. 15 (Fiřtová, 2021).   

Závislá proměná 1 Závislá proměná 2 Korelace 

SSR SSR 1 

SSR KSFLK (PT) 0,66 

SSR ESFLK (PT) 0,8 

SSR KSERK (PT) 0,8 

SSR ESERK (PT) 0,89 

KSFLK (PT) SSR 0,66 

KSFLK (PT) KSFLK (PT) 1 

KSFLK (PT) ESFLK (PT) 0,84 

KSFLK (PT) KSERK (PT) 0,66 

KSFLK (PT) ESERK (PT) 0,64 

ESFLK (PT) SSR 0,8 

ESFLK (PT) KSFLK (PT) 0,84 

ESFLK (PT) ESFLK (PT) 1 

ESFLK (PT) KSERK (PT) 0,65 

ESFLK (PT) ESERK (PT) 0,78 

KSERK (PT) SSR 0,8 

KSERK (PT) KSFLK (PT) 0,66 

KSERK (PT) ESFLK (PT) 0,65 

KSERK (PT) KSERK (PT) 1 

KSERK (PT) ESERK (PT) 0,9 

ESERK (PT) SSR 0,89 

ESERK (PT) KSFLK (PT) 0,64 
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ESERK (PT) ESFLK (PT) 0,78 

ESERK (PT) KSERK (PT) 0,9 

ESERK (PT) ESERK (PT) 1 

Tabulka č. 15 - Výsledky testů korelace pomocí Pearsonova korelačního koeficientu 

4.3 Homogenita rozptylu 

Pro testování homogenity rozptylu existuje více testů. Hlavním cílem při homogenitě 

rozptylu je hodnocení rovnosti odchylky pro proměnnou vypočítanou pro dvě nebo více skupin.                     

U Některých běžných statistických postupů se odebírají různé vzorky, u nichž se předpokládá, 

že odchylky v populaci jsou stejné. Právě předpoklad odchylek je testován nulovou hypotézou, 

jestli jsou rozptyly populace stejné (homogenita rozptylu). Při zjištění, že výsledná p-hodnota 

je menší než hodnota 0,05, je nepravděpodobné, že by se získaly signifikantní rozdíly (Derrick, 

Ruck, Toher, White, 2018). Levenův test pro zjištění homogenity rozptylu byl vybrán díky 

předpokladu normálního rozložení dat u všech skupin. Na základě našich výsledků nebyl 

nalezen ani u jednoho z pěti jednotlivých testů nalezen signifikantní rozdíl, viz Tabulka č. 16. 

  Hodnota p 

SSR 0,71 

KSFLK 0,71 

ESFLK  0,45 

KSERK 0,38 

ESERK   0,45 

Tabulka č. 16 - Výsledky testů homogenity rozptylu pomocí Levenova testu  

4.4 Rozdíl v síle stisku 

V Grafu č. 1 můžeme vidět, že pomocí ANOVY nebyly mezi skupinami v (SSR) na 

základě hodnoty F = 0.73 (p > 0.05) objeveny žádné signifikantní rozdíly, ovšem ze tří 

subskupin (hrazda, kruhy a lano) dosáhli o něco lepších výsledků participanti na kruzích.   
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Graf č. 1 - Krabicový graf znázorňující rozdíly v síle stisku ruky, F = 0.73 (p > 0.05). 

4.5 Rozdíly v koncentrické kontrakci flexorů loketního kloubu 

V Grafu č.2 můžeme vidět, že pomocí analýzy rozptylu ANOVA nebyly mezi skupinami 

při koncentrické kontrakci flexorů loketního na základě hodnoty F = 0.87 (p > 0.05) objeveny 

žádné signifikantní rozdíly. Největší rozdíl byl nalezen u rozsahu mezi maximálním a 

minimálním kvantilem u hrazdy oproti kruhům a lana. 
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Graf č. 2. - Krabicový graf znázorňující rozdíly v koncentrické kontrakci flexorů loketního 

kloubu, F = 0.87 (p > 0.05). 

4.6 Rozdíly v excentrické kontrakci flexorů loketního kloubu 

V Grafu č. 3 můžeme vidět, že pomocí  ANOVY nebyly mezi skupinami při excentrické 

kontrakci flexorů loketního kloubu na základě hodnoty F = 0.25 (p > 0.05) objeveny žádné 

signifikantní rozdíly, ovšem participanti kruzích dosahovali lehce horších výsledků než 

participanti na laně a hrazdě. Největší rozdíl byl nalezen u rozsahu mezi maximálním                       

a minimálním kvantilem u lana oproti kruhům a hrazdě. 
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Graf č. 3 - Krabicový graf znázorňující rozdíly v excentrické kontrakci flexorů loketního 

kloubu, F = 0.25 (p > 0.05). 

4.7 Rozdíly v koncentrické kontrakci extenzorů ramenního 

kloubu 

V Grafu č.4 můžeme vidět, že pomocí ANOVY nebyly mezi skupinami při koncentrické 

kontrakci extenzorů ramenního kloubu na základě hodnoty F = 0.62 (p > 0.05) objeveny žádné 

signifikantní rozdíly, ovšem participanti na kruzích dosahovali lehce lepších výsledků než                           

u lana a hrazdy, a také byl u participantů na kruzích objeven větší rozsah mezi maximálním                              

a minimálním kvantilem oproti lanu a hrazdě. 
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Graf č. 4 - Krabicový graf znázorňující rozdíly v koncentrické kontrakci extenzorů ramenního 

kloubu, F = 0.62 (p > 0.05). 

4.8 Rozdíly v excentrické kontrakci extenzorů ramenního kloubu 

V Grafu č. 5 můžeme vidět, že pomocí ANOVY nebyly mezi skupinami při excentrické 

kontrakci extenzorů ramenního kloubu na základě hodnoty F = 0.53 (p > 0.05) objeveny žádné 

signifikantní rozdíly, ovšem participanti na hrazdě dosahovali lehce horších výsledků než u lana 

a hrazdy, a také byl u participantů na hrazdě objeven menší rozsah mezi maximálním                                    

a minimálním kvantilem oproti lanu a kruhům. 
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Graf č. 5 - Krabicový graf znázorňující rozdíly v excentrické kontrakci extenzorů ramenního 

kloubu, F = 0.53 (p > 0.05) 

4.9  Post-hoc test 

Pokud u statistické analýzy rozptylu nemají všechny skupiny stejnou střední hodnotu, 

je vhodné zjistit, odlišnosti konkrétních skupin od ostatních. K tomu slouží post-hoc test, 

který testuje odlišnosti jednotlivých dvojic. Oproti obdobným t-testům, tak post-hoc testy 

nevnímají pouze jen konkrétní dvojice, ale berou v potaz také všechna data (Bořil, 2015). 

V našem případě jsme využili Tukeyovo HSD post-hoc test. 

 Při testování jsme dospěli k výsledkům pomocí hodnoty p, kde nebyly objeveny žádné 

signifikantní rozdíly v odlišnosti u tří subskupin (HR, LN a ZS) viz Tabulka č. 17. 

Závisle proměnná Skupina 1 Skupina 2 Hodnota p 

SSR Hrazda Kruhy 0,50 

SSR Hrazda Lano 0,98 

SSR Kruhy Lano 0,59 

KSFLK (PT) Hrazda Kruhy 0,78 
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KSFLK (PT) Hrazda Lano 0,52 

KSFLK (PT) Kruhy Lano 0,73 

ESFLK (PT) Hrazda Kruhy 0,59 

ESFLK (PT) Hrazda Lano 0,90 

ESFLK (PT) Kruhy Lano 0,98 

KSERK (PT) Hrazda Kruhy 0,57 

KSERK (PT) Hrazda Lano 0,97 

KSERK (PT) Kruhy Lano 0,74 

ESERK (PT) Hrazda Kruhy 0,48 

ESERK (PT) Hrazda Lano 0,96 

ESERK (PT) Kruhy Lano 0,81 

Tabulka č. 17 - Výsledky Tukeyova HSD post-hoc testu na odlišnosti konkrétních dvojic skupin 

u pěti jednotlivých ANOVA testů. 

5 Diskuse 

Domníváme se na základě hledání jakýchkoliv zdrojů pro porovnání silových schopností 

horních končetin na (LN), (HR) a (ZS), že se doposud tímto tématem nikdo nezabýval. Jsou 

ovšem zdroje (Sommer, 2008 a Volkmar, 2019), které uvádí informace z pohledu silových 

schopností horních končetin a také zapojení jednotlivých svalů v průběhu pohybu na 

zmíněných disciplínách, ale nikde jsem nenašel jejich vzájemné porovnání. Je známé,                                

že všechna již zmíněná gymnastická nářadí patří mezi jedna z nejčastěji využívaných nářadí 

pro rozvoj silových schopností horních končetin s vlastní vahou těla u gymnastů nebo jedinců 

navštěvující fitness centra. Většina kondičních trenérů nevyužívá všechna již zmíněná 

gymnastická nářadí ve svých tréninkových jednotkách, ale zaměřují se pouze na jedno z nich. 

Podle Volkmara (2019) by měly být kruhy zařazeny do všech tréninkových programů bez 

ohledu na to, zda je cílem rozvoj pohyblivosti, flexibility, rovnováhy nebo síly.  

Z důvodu různorodosti využívaní všech tří disciplín během tréninkových jednotek jsme se 

rozhodli pro porovnání maximální síly u jednotlivých disciplín. Pro silové schopnosti horních 

končetin bylo provedeno celkem pět různých testů. První test byl proveden na (SSR) pomocí 

ručního dynamometru pro zjištění, zda najdeme signifikantní rozdíly u participantů podle jejich 
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zaměření. Ruční dynamometr pro testování (SSR) byl zvolen z důvodu častého využívání 

během předešlých testování u jiných autorů. Podle Wikholma a Bohannona (1991) je ruční 

dynamometr z důvodu snadného přenesení, jednoduché aplikace a poměrně vysoké reliabilitě 

jednou z nejpoužívanějších metod pro testování (SSR).  Další testy byly provedeny pomocí 

izokinetického dynamometru (Cybex humac norm, USA) na sílu flexorů loketního kloubu 

(KSFLK) a (ESFLK) a sílu extenzorů ramenního kloubu (KSERK) a (ESERK).  Hlavním cílem 

testování síly flexorů loketního kloubu a extenzorů ramenního kloubu bylo zjištění odlišností 

silových schopností horních končetin u participantů výše zmíněných skupin. Testovaní pomocí 

izokinetického dynamometru (Cybex humac norm, USA) bylo zvoleno z důvodu vysoké 

reliability a také častého využívání v předešlých studiích u jiných autorů s podobným záměrem. 

Podle Habetse et al. (2018) izokinetický dynamometr (Cybex humac norm, USA) umožňuje 

provést hodnocení svalové síly s přizpůsobivým odporem při konstantní úhlové rychlosti, což 

umožňuje maximální produkci síly v předem daném rozsahu pohybu.  

Při porovnávání všech tří skupin jsme vycházeli pouze ze svých výsledků testování 

z důvodu nedostatku zdrojů ohledně porovnání gymnastických nářadí v rámci sílových 

schopností horních končetin. U skupin, které byly rozděleny podle specifického zaměření LN, 

HR a ZS, jsme dospěli k výsledkům, které neukázaly žádné signifikantní rozdíly. Ovšem, u 

každé skupiny byly nalezeny malé odlišnosti oproti skupinám ostatním. Skupina zaměřující se 

na ZS dosahovala nejlepších výsledků PT u SSR a KSERK. Skupina LN dosahovala téměř u 

všech testů největšího rozptylu mezi minimálním a maximálním kvantilem. Skupina HR 

dosahovala v SSR, KSERK a ESERK nejmenšího rozptylu mezi minimálním a maximálním 

kvantilem. Dále také HR dosahovala lehce horších výsledků PT u KSERK a ESERK oproti 

skupinám LN a ZS.  

Jsme si vědomi a předpokládali jsme, že na základě výsledků testování bakalářské práce 

nebudeme schopni posoudit žádné signifikantní rozdíly při porovnání silových schopností 

horních končetin na LN, HR a ZS z důvodu nízkého počtu participantů, jelikož poměrně malé 

množství sportovců je zaměřeno selektivně na jedno vybrané nářadí nebo disciplínu.  Z tohoto 

hlediska jsme byli také nuceni provést výběr participantů z více oddílů, které se zaměřují na 

LN, HR nebo ZS, což zapříčinilo nízkou homogenitu rozptylu z důvodu odlišnosti tréninkových 

jednotek. Tato bakalářská práce ale může být vhodná jako zdroj pro další testovaní, a možnost 

pro zisk více informací ohledně komparace silových schopností horních končetin v rámci 

rozdílných gymnastických nářadí/disciplín. 
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6 Závěr 

Na závěr bychom chtěli zmínit, že silové schopnosti horních končetin jsou důležitou 

determinantou pro předejití svalových zranění v oblasti horní končetiny, ale také pro možnost 

volby silově náročnějších sestav u gymnastů, které jsou z důvodu náročnosti hodnoceny vyšším 

počtem bodů. Cílem této práce bylo porovnání silových schopností horních končetin na 

rozdílných gymnastických nářadích/disciplínách. Bylo vybráno 5 testů pro porovnání, zda 

sportovci na LN, HR nebo ZS dosahují rozdílných hodnot PT u testů na SSR, KSFLK, ESFLK, 

KSERK, ESERK. Podle předpokladů nebyl zjištěn u výsledků žádný signifikantní rozdíl mezi 

skupinami LN, HR a ZS, který byl ovšem ovlivněn celkovým počtem participantů, kdy byla 

každá skupina tvořena pouze pěti participanty z důvodu nízkého počtu sportovců 

specializujících se na LN, HR nebo ZS.  

Během tvorby bakalářské práce jsme také došli k závěru, že zapojení svalů u stejných 

cvičení prováděných na různém gymnastickém nářadí je podobné, nikoliv stejné. Rozdílnost 

zapojení svalstva v průběhu pohybu je dáno tvarem gymnastického nářadí, možností využití 

různých úchopů a jejich změn v průběhu pohybu a polohou jednotlivých segmentů těla. Při 

hodnocení výsledků byla prokázána vysoká korelace pomocí Pearsonova korelačního 

koeficientu mezi (SSR), (KSFLK), (ESFLK), (KSERK) a (ESERK), čímž doporučujeme 

v průběhu tréninkových jednotek využívání všech gymnastických nářadí z důvodů 

rovnoměrného rozvoje silových schopností horních končetin. Záměrem bakalářské práce bylo 

seskupení základních informací pro tvorbu rozsáhlejších prací na stejné, nebo podobné téma a 

poskytnutí výsledků participantům ohledně jejich silových schopností horních končetin 

z důvodu zvýšení kvality jejich tréninku.   
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Příloha č. 2 – Vyjádření etické komise 

 



 
 

 


