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Abstrakt
Tato práce je zaměřena na získání informací o stavu pohybového aparátu veslařů. Pro
širší záběr je primární šetření provedeno formou dotazníkové akce. V individuální terapii se
pak věnuji detailně dvěma probandům.
Patologické změny odhalené při kineziologickém rozboru jsou převáţně následky
funkčních změn v pohybovém systému. Tyto změny jsou dány do souvislosti s kineziologií
veslařského pohybu. Zjištění takové souvislosti je velmi důleţité pro volbu vhodných
preventivních opatření.
Klíčová slova: veslař, dotazníková akce, kineziologický rozbor, funkční změny

Abstract

This thesis focuses on obtaining information about the locomotive system of rowers.
The overall investigation is primarily conducted by questionnairies. Details of the two tested
individuals are specified later in the individual therapies.
Pathological changes in a kinesiological analysis are mainly the consequences of
functional changes in a rower’s locomotive system. These changes are related to the
kinesiology of a rowing stroke. The detection of these relations is very important in choosing
the right preventative measures.

Key words: rower, interviews, kinesiological analysis, functional changes
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1 ÚVOD
Z praxe je známé, ţe aktivní forma sportování přináší vedle pozitivních efektů i
zdravotní potíţe. U výkonnostního a vrcholového sportu je výskyt těchto potíţí zpravidla ještě
vyšší, a to nejen v souvislosti s intenzivní tréninkovou a soutěţní činností, ale také
v návaznosti na prohřešky proti zásadám korektního zatěţování organizmu pohybovou zátěţí.
Veslování není výjimkou.
Z vyhodnocení vlastní sportovní kariéry veslařky, vnímám analýzu zdravotních potíţí
veslařů jako velmi aktuální problém. Povaţuji tedy za důleţité, zabývat se tímto problém
společně s návrhem opatření, jak výskytu zdravotních obtíţí předcházet a jak je řešit z pozice
fyzioterapeuta.
Pro výkonnostní růst veslaře je důleţitý nejen promyšlený trénink, ale také velmi
pečlivě plánovaná a poctivě realizovaná regenerační část sportovní přípravy, zajištěná
specialisty. Ve skutečnosti je regenerace zanedbávanou částí tréninkového celku. Trenéři
často věnují regeneračnímu programu velmi malou pozornost a jeho zařazení do tréninkového
reţimu závisí převáţně na sportovci samotném. Veslaři, a nejspíše i ostatní sportovci, začínají
s návštěvami sportovního lékaře nebo fyzioterapeuta, aţ kdyţ je jejich problémy omezují
v běţných denních činnostech. Méně intenzivní problémy, které je v tréninku neomezují, se
příliš neřeší.
Regeneraci a kompenzaci výkonnostních sportovců by se mělo věnovat více
pozornosti, a to především ze strany trenérů.
Na základě zjištěných údajů se pokusím navrhnout komplexní řešení problému
prostřednictvím

krátkodobého

a

dlouhodobého

kompenzačního

fyzioterapeutického

programu. Záměrně nebudu pouţívat termíny „krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán“.
O krátkodobém a dlouhodobém rehabilitačním plánu se mluví především u osob se
zdravotním postiţením nebo s konkrétním onemocněním. Tato práce má spíše kompenzačněpreventivní charakter.
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2 CÍL A ÚKOLY PRÁCE
Cílem předloţené práce je získat údaje o výskytu zdravotních potíţí výkonnostních
veslařů. Na základě zjištění posoudit moţnosti ovlivnění těchto potíţí preventivními nebo
kompenzačními

fyzioterapeutickými

prostředky.

Dále

navrhnout

soubor

vhodných

terapeutických postupů a prakticky tyto postupy ověřit.
Pro splnění cíle práce byly vytyčeny následující úkoly:
Vyhledat a prostudovat odbornou literaturu k danému problému
Učinit rozhodnutí o výzkumném souboru
Připravit dotazníkové šetření (sestavit a ověřit dotazník)
Realizovat dotazníkovou akci (sběr dat)
Utřídit a analyzovat výsledky dotazníkového šetření
Navrhnout soubor terapeutických postupů
Provést ověření terapeutických postupů
Navrhnout dlouhodobý kompenzační fyzioterapeutický program
Výzkumné otázky:
Ve které oblasti (oblastech) se zdravotní potíţe (zřejmě bolesti) budou vyskytovat
nejčastěji?
Budou nalezené funkční změny pohybového aparátu navazovat na patologicky
změněný pohybový stereotyp?
Na zdravotních potíţích se bude podílet prochládání?
Bude rozdíl v potíţích mezi párovými a nepárovými veslaři?
Bude moţné aplikovat výsledky z individuálních terapií a necelou skupinu (tj. na
všechny výkonnostní veslaře)?

Metody:
Hlavní metodou pro sběr dat bude dotazníkové šetření.
Pro ověření koncepce rehabilitačního programu bude z důvodů omezených moţností zvolena
forma případové studie.

8

Vyšetření bude zaměřeno na svalové dysbalance v pohybovém aparátu (vrstvový
syndrom, horní a dolní zkříţený syndrom, pohybové stereotypy, zkrácené a oslabené svaly)
(Janda 2004), statické a dynamické vyšetření celého pohybového aparátu (Haladová 1997).
Pro terapii budu volit metody, vhodné k ovlivnění nalezených funkčních změn:
mobilizace a měkké techniky, LTV s vyţitím labilních ploch, therabandu, overballu a dalších
pomůcek. Dále pak některé z prvků speciálních metod ve fyzioterapii (senzomotorická
stimulace, metoda Ludmily Mojţíšové, Brügger koncept, PNF), se kterými jsem se seznámila
v průběhu studia.
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3 TEORETICKÁ ČÁST
3.1 Sportovní medicína
Sportovní medicína patří mezi obory, jejichţ stopy nacházíme jiţ v antice. V té době
byla SM zaměřena na dvě oblasti. První sférou působnosti bylo připravit atleta na vrcholný
výkon tak, aby jej soupeř neporazil. Druhá sféra působnosti spočívala v terapii poranění,
nemocí a poškození. Dnešní sportovní medicína zahrnuje sportovní traumatologii,
diagnostiku, terapii a navíc musí výrazně působit i v oblasti prevence. (Kučera 1999)

3.1.1 Klinické vyšetření v SM
Klinické vyšetření slouţí k ověření zdravotního stavu ve vztahu ke cvičení a sportu,
který jedinec provádí nebo bude provádět.
Vyšetření sportovním lékařem se v podstatě neliší od běţného klinického vyšetření.
V SM se více přihlíţí k vlivu budoucí tělesné zátěţe a zvýšené námaze. Smyslem tohoto
vyšetření je chránit zdraví jedince a umoţnit mu dosáhnout maximální výkonnosti podle
individuálních předpokladů. (Kučera 1999)
Cíle vyšetření:
Zjištění změn zdravotního stavu, které by mohly zvyšovat rizika a nebezpečí
provádění vybraného sportu.
Odhalení změn zdravotního stavu, při kterých by zvýšená námaha mohla přinášet
riziko jeho zhoršení nebo dokonce náhlého úmrtí.
Zjištění, zda úroveň zdatnosti a tělesného rozvoje odpovídá zamýšlenému
sportovnímu programu.
Doporučení takových aktivit, které mají pozitivní vliv na rozvoj osobnosti, upevnění
dobrého zdravotního stavu, zvýšení tělesné zdatnosti, dosaţení individuální maximální
výkonnosti.
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3.1.2 Postavení fyzioterapeuta v SM
V SM je, snad více jak v jiných medicínských oborech, uplatňována maximální
funkční spolupráce multidisciplinárního týmu. Konečným článkem je zde sportovec, jehoţ
výkony můţeme povaţovat za výsledek týmové práce.
Nedílnou součástí týmu je i fyzioterapeut. Jeho úkolem je vyhovět nejen poţadavkům
ze strany ošetřujícího lékaře, ale také splnit poţadavky a očekávání trenéra a sportovce
samotného.

3.2 Funkční poruchy pohybového systému
Funkční poruchy jsou nejběţnější příčinou bolestí pohybového ústrojí. Jak jiţ samotný
název říká, funkční porucha nemá za podklad změnu struktury, ale funkce. Pokud se podaří
funkci pohybového ústrojí napravit, dojde k úplnému uzdravení. (Trojan 2005)
Jde o multifaktoriální poruchy řízení pohybu, které nemají ţádný (současnými
prostředky zjistitelný) patomorfologický korelát. Případné morfologické změny jsou
irelevantní pro poruchu funkce a postihují většinou několik částí pohybového systému.
(Poděbradský 1998)
Nejčastějším zástupcem funkčních poruch je kloubní blokáda. Dále jsou to pak
úponové bolesti, svalové spazmy doprovázené přítomností TrP nebo TdP ve svalech,
hypermobilita, porucha pohybových vzorců aj.

3.2.1 Úrovně vzniku FPPS
FPPS mohou vznikat na několika úrovních (etáţích):
Etáţ kortiko-subkortikální
Zahrnuje mozkovou kůru (porucha vzniká např. nadměrnou únavou), limbický systém
(emoce, stres), retikulární formaci (poruchy aktivace i útlumu) i další části CNS. Projevuje se
poruchou jemné pohybové adjustace, adaptace a stability. (Poděbradský 1998)
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Etáţ spinální
Díky disproporcionální aktivitě vmezeřených neuronů dojde k převaze tlumivých
synapsí. Impulz z CNS není alfa-motoneuronem převeden do periferie (aţ pseudoparéza).
Nebo dojde k převaze budivých synapsí. Pak vzniká impulz ke kontrakci na úrovni alfamotoneronu, bez příslušného signálu z CNS. (Poděbradský 1998)
Etáţ svalová
Porucha můţe vzniknout na podkladě vlastností svalových vláken nebo na podkladě
kvality jejich kontrakce.
Svalová vlákna fázická mají vyšší práh dráţdivosti, vyšší citlivost na hypoxii a jsou
rychle unavitelná. Mají tendenci k oslabení.
Tonická svalová vlákna mají niţší práh dráţdivosti a tendenci k dlouhodobé kontrakci,
a proto bývají postiţena vnitřní inkoordinací jako první.
Všechny příčně pruhované svaly u člověka obsahují oba typy vláken v různém
poměru.
Plynulé kontrakce je dosaţeno náborem motorických jednotek. Kaţdá MJ po kontrakci
relaxuje přibliţně dvakrát déle, neţ trvala kontrakce. Na plynulosti pohybu se to neprojeví,
protoţe se mezitím kontrahovaly další MJ a z toho vyplývá, ţe na maximální (fyziologické,
hladké) kontrakci se účastní pouze 1/3 MJ. Poţadavky na další zvýšení svalové síly mohou
být realizovány pouze synchronizací kontrakce MJ, která se navenek projeví námahovým
třesem. Dojde ke zkrácení doby relaxace, tím se zhorší perfuze a lokální dráţdění můţe vést
ke vzniku vnitřní inkoordinace. Z toho důvodu je vznik námahového třesu při LTV indikací
k okamţitému sníţení poţadavků na svalovou sílu. (Poděbradský 1998)
Etáţ vazivově-kloubní
Jedná se o změny v postavení kloubů (kloubní blokády), kvality a tonu kloubních
pouzder, ligament a fascií, které jsou zdrojem patologické aferentace. Ta můţe vyvolat nebo
modifikovat poruchy na úrovni svalové, spinální či kortiko-subkortikální. (Poděbradský 1998)

3.2.2 Generalizace FPPS (řetězení)
Kaţdá funkční porucha v oblasti pohybového systému (FPPS) ovlivňuje tento systém
jako celek. Při běţné činnosti vzniká řada funkčních poruch, které se vlivem autoreparační
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schopnosti organizmu spontánně upravují (např. protaţením svalu nebo pohybem v kloubu).
Přetrvává-li FPPS několik hodin či dní, je to známka nedostatečnosti (potlačení) nebo
nesprávného mechanizmu autoreparace. Nesprávný mechanizmus autoreparace vede
k přehnané korekci, a ta můţe mít pro jedince váţnější důsledky neţ primární porucha.
(Poděbradský 1998)
Vertikální generalizace
Jde o šíření funkčních poruch po ose CNS – mícha – svaly – klouby (vazivo). Pokud
porucha vzniká v CNS, jedná se o vertikální generalizaci descendentní, pokud vzniká v etáţi
vazivově-kloubní, jedná se o vertikální generalizaci ascendentní. FPPS mohou vznikat i
v ostatních etáţích a generalizovat se oběma směry. Např. blokáda v kloubu vyvolá reflexní
změny ve svalech, změněná aferentace vede k poruše souhry aktivity vmezeřených neuronů a
to vše pak způsobí poruchu na úrovni limbického systému s dopadem na celkové drţení
prostřednictvím celkových změn svalového tonu (ascendentní generalizace). (Poděbradský
1998)
Horizontální generalizace
Funkční poruchy se šíří v úrovni jedné etáţe, např. blokáda v jednom kloubu vyvolává
blokádu v kloubu jiném, často vzdálen, reflexní změna ve fascii jednoho svalu vyvolává
reflexní změnu ve fascii svalu sousedního (myofasciální smyčky podle Véleho), spoušťový
bod v jednom svalu vyvolá reflexní změnu v jiném svalu (sdruţené TrP podle Travelové a
Simonse), obvykle podle určitých vzorců. Příznaky původní primární FPPS mohou během
času vymizet. Pokud však zůstává primární FPPS neléčena, je potenciálním zdrojem
terapeutického selhání. (Poděbradský 1998)
V praxi se obvykle setkáváme s kombinací obou forem výše uvedených generalizací.

3.2.3 Diagnostika FPPS
Anamnéza
Anamnéza (z řeckého Anamnésis = rozvzpomínání, vzpomenutí), neboli předchorobí,
je soubor informací, potřebných k bliţší analýze zdravotního stavu pacienta. Probíhá formou
rozhovoru lékaře (v našem případě fyzioterapeuta) s pacientem, kdy lékař (fyzioterapeut)
klade pacientovi otázky s cílem zjistit aktuální subjektivní či objektivní potíţe pacienta,
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prodělané choroby pacienta a onemocnění v jeho rodině (rodinná anamnéza), zjistit sociální a
ekologické podmínky pacienta (pracovní a sociální anamnéza). Anamnéza musí být vţdy
prvním krokem lékaře (fyzioterapeuta) při vyšetřování pacienta. Vhodné a dobře formulované
otázky vedou k přesnějšímu a rychlejšímu určení původu potíţí. To umoţní při terapii
zasáhnout ve správné oblasti vhodnými metodami (prostředky). (Vokurka 2007)
Kineziologický rozbor
Analýza lidského pohybu je náplní kineziologie, resp. klinické kineziologie. Ta se
zabývá pohybem za normálních i patologických okolností. (Véle 2006)
Kineziologický rozbor je nejdostupnější a nejlevnější vyšetřovací metodou. Jedná se o
hodnocení posturálního drţení těla i provedení pohybu. Aspekcí a palpací se posuzuje funkční
stav pohybového aparátu a podle výsledků tohoto vyšetření jsou voleny další navazující
vyšetřovací techniky: svalové funkční testy, vyšetření nejčastěji zkrácených svalových skupin,
goniometrie, vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy (Janda 2004), vyšetření
hypermobility, kloubních blokád atd. Na základě výstupu z kineziologického rozboru je
moţno navrhnout léčebný i preventivní terapeutický postup.

3.2.4 Kloubní blokáda
Pod pojmem „kloubní blokáda“ rozumíme funkční, reverzibilní poruchu funkce
kloubu, která je charakterizována omezením rozsahu pohybu v kloubu, bez patologických
strukturálních změn. Projevuj se jak za statických, tak za dynamických poměrů, a to při
pasivním i aktivním pohybu. Blokáda můţe, ale nemusí být zdrojem bolestivého dráţdění.
(Haladová 1997)
Při vyšetření blokád se zaměřujeme na vyšetření kloubní vůle (joint play). Tedy na přítomnost
smykové sloţky pohybu, která je, společně s valivou pohybovou sloţkou, předpokladem pro
uskutečnění funkčního pohybu v kloubu.
Příčiny vzniku funkčních blokád jsou různé. Nejčastěji se na vzniku blokády podílí:
přetíţení a chybné drţení těla nebo i jen některé jeho části, trauma (od mikrotraumat aţ po
zřejmé poškození měkkých tkání), fixace sádrovým obvazem, degenerativní změny (nejčastěji
artróza), reflexní pochody (příčina vzniku leţí mimo pohybový aparát – interní onemocnění).
(Haladová 1997)
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Současná přítomnost kloubních blokád a reflexních změn v určitém segmentu, vede
často k diskuzím o tom, která z těchto dvou změn je primární a která sekundární. Není tedy
divu, ţe existují různé teorie o vzniku funkčních blokád. Kaţdá z těchto teorií má své
příznivce i odpůrce.

3.3 Charakteristika vybraných terapeutických postupů vhodných pro terapii a prevenci FPPS
Při léčebných postupech je zcela zásadní postihnout jednotlivé roviny, ze kterých
poruchy vycházejí. Při léčebném ovlivňování funkčních poruch, vzniklých na základě
endogenních příčin, bychom se neměli spokojit pouhým protahováním svalů zkrácených a
posilováním svalů oslabených. Problém řešíme prostřednictvím reflexního přístupu. Při
terapii můţeme vyuţít celé řady různých prostředků a metod, které se mění podle struktury,
na kterou působíme. Např. svalovou funkci tak můţeme ovlivnit odstraněním funkční
poruchy kloubu nebo ovlivněním fascie. (Dylevský 1997)

3.3.1 Myoskeletální medicína
Postizometrická relaxace
PIR je zaměřena především na svalové spazmy a v nich obsaţené spoušťové body
(TrP). Podstatou tohoto terapeutického postupu je relaxace, která nastupuje asi po deseti- aţ
dvacetisekundové lehké izometrické kontrakci těchto svalů. Po dosaţení předpětí dává
terapeut minimální odpor ve směru funkce spastického svalu po dobu deseti aţ dvaceti
sekund. Poté vyzve pacienta k uvolnění a čeká, aţ k uvolnění skutečně dojde. Svalový tonus
klesá postupně. Terapeut uvolnění násilně nezvyšuje. Doba relaxace je dána odhadem a
pozorováním terapeuta, který vnímá, zda se relaxace ještě prohlubuje. Při opakování cyklu
vycházíme z dosaţené relaxované polohy. Opakujeme 3-5x podle toho, zda se relaxace
prohlubuje. PIR se kombinuje s dýcháním a pohybem očí (facilitují pohyby hlavy a trupu).
(Lewit 2003)
Antigravitační relaxace
Při této technice se pouţívá gravitační síly, která působí na segment (hlavu nebo
končetiny), pro izometrický odpor i pro fázi relaxace. Doporučuje se prodlouţit izometrickou
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i relaxační fázi přes 20 sekund. Tato technika je vyuţívána především při autoterapii. (Lewit
2003)
Kromě PIR a AGR můţeme vyuţít k ošetření svalů i další metody. Např. agistickoexcentrickou kontrakci, muscle enrgy technique, excentrickou dekontrakci, reciproční inhibici
nebo ischemickou kompresi.
Měkké techniky
Měkkými technikami ošetřujeme reflexní změny kůţe, podkoţí a fascií. Na kůţi
můţeme ošetřit hyperalgické zóny. Prsty nebo dlaně poloţíme na oblast HAZ a kůţi
odtáhneme od sebe. Cítíme-li pod prsty tuhý, neelastický odpor, nepovolujeme ani
nezvětšujeme tlak a čekáme, aţ odpor povolí – dostaví se tzv. fenomén tání. U terapie
podkoţí postupujeme tak, ţe mezi svými prsty utvoříme koţní řasu ve tvaru podkovy nebo
písmene ,,S“ a čekáme na fenomén tání. Fascie se ošetřují podobným způsobem jako kůţe.
Tlak rukou však musí být větší, abychom opravdu působily na fascie a ne na kůţi nebo
podkoţí. Jednotlivé hmaty jsou typické pro různé fascie. U některých fascií vyuţíváme
dechových synkinéz. (Lewit 2003)
Trakce páteře
Správná indikace trakce páteře je úlevový trakční test. Dochází-li v průběhu trakčního
testu ke zvětšení bolesti, k přetrvávání bolesti, parestéziím v končetinách nebo závratím, je
trakce pro daného pacienta kontraindikována. Pokud je trakční test negativní, pak mívá trakce
okamţitý analgetický účinek. (Rychlíková 2009 )
Trakce periferních kloubů
Oddálení kloubních ploch v podélné ose, ke kterému vlivem trakce dochází, vede ke
sníţení bolesti, usnadnění aktivního pohybu, ovlivnění pasivního pohybu v kloubu a
usnadnění relaxace bolestivých kloubů.

Mobilizace
Mobilizace je výkon, jehoţ cílem je ovlivnění pohyblivosti v kloubu, včetně kloubní
vůle. Je to postupné, nenásilné obnovování hybnosti kloubu při funkční poruše. Mobilizace je
repetitivní pohyb po dosaţení předpětí v kloubu tím směrem, ve kterém je pohyb omezen.
Kaţdé mobilizaci musí předcházet vyšetření joint play. (Lewit 2003)
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Manipulace
Stejně jako mobilizace je manipulace technika, k ovlivnění kloubních blokád.
Indikujeme ji hlavně tehdy, kdyţ se po mobilizaci domníváme, ţe blokáda nebyla zcela
odstraněna. Další případ kdy je vhodné manipulaci pouţít, je lehká nebolestivá blokáda,
s minimálním svalovým spazmem. (Lewit 2003)

3.3.2 Strečink
Pravidelný a správně prováděný strečink vede k několika typům změn. Při náhlém
nataţení svalu dochází k vyvolání napínacího reflexu a sval, který je natahován, se začne
zkracovat. Trénink však umoţňuje posunutí kritického bodu pro spuštění napínacího reflexu
na vyšší úroveň. Svaly tak mohou při strečinkovém cviku více relaxovat. Strečinkem
označujeme proces protahování úponové části svalu. Tedy jeho šlachy. Strečinkové cviky
mohou být prováděny mnoha různými způsoby, které jsou závislé na cíli, schopnostech a
stavu trénovanosti sportovce. Rozeznáváme pět základních technik strečinku: statický,
dynamický, pasivní, aktivní a proprioceptivní. (Alter 1999)
Statický strečink znamená protaţení svalu do krajní polohy a její udrţení.
Dynamický strečink zahrnuje skoky, odrazy, nekoordinované a rytmické pohyby.
Vede ke zvýšení rozsahu pohybu. Hnací silou pohybu těla nebo končetin je jejich pohybová
energie. Tato technika není ideální, protoţe bývá spojena s nejvyšším výskytem bolestivosti
svalů a poranění.
Pasivní strečink je technika s vyuţitím vnější síly. Pasivní strečink je upřednostňován,
kdyţ pruţnost svalů a vazivových tkání omezuje pohyblivost. Druhá oblast pouţití je pro
svaly nebo tkáně v období jejich regenerace.
Aktivní strečink se provádí zapojením svalů, bez dopomoci. Aktivní strečink je moţné
rozdělit na volný aktivní a proti odporu. O volný aktivní strečinkový cvik se jedná tehdy,
kdyţ svaly nejsou omezovány vnějším odporem. Při odporových aktivních cvicích pouţívá
sportovec volní svalové kontrakce k pohybu proti odporu. Aktivnímu strečinku dáváme
přednost tehdy, omezuje-li pohyblivost slabost svalů vykonávajících pohyb. (Alter 1999)
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3.3.3 Kompenzační cvičení
Kompenzační, neboli vyrovnávací, cvičení zajišťují rovnováhu funkčních schopností
pohybového ústrojí. Hrají značnou roli v prevenci funkčních poruch pohybového systému a
jsou povaţovány za nedílnou součást tréninkového procesu. (Máček 1987)
Pohybový systém zajišťuje celkovou hybnost organismu. Realizuje veškerý pohyb jak
při běţných lidských činnostech, tak při podávání výkonů na vysoké sportovní úrovni.
Špičkové sportovní výkony se mnohdy pohybují na hranici funkčních fyziologických
schopností lidského organismu. Snadno při nich dochází k přetěţování pohybového systému,
které můţe vést k jeho poškození.
U běţné populace jde v podstatě o přetěţování určitých částí pohybového systému
vlivem nesprávných pohybových stereotypů, (můţeme také hovořit o pohybovém chování),
při dlouhotrvajících činnostech ve statických polohách nebo při nesprávně a nekvalitně
prováděné kompenzační pohybové aktivitě.
U lidí, kteří jiţ pohyb zařadili do svého programu, můţe docházet k přetěţování
organismu chybným prováděním jednotlivých pohybových úkonů, např. při posilování nebo
nesprávně zvolené pohybové aktivitě, která nebere ohled na stav např. kloubního systému při
kondičním běhání.
Schopnost pohybového systému reagovat na přetíţení, je poměrně malá, protoţe
hybnost je pod volní kontrolou člověka. Na pohybovém systému, pak nastávají neţádoucí
změny. (Máček 1987)
Kompenzační cvičení mohou redukovat neţádoucí vlivy přetěţování, mohou udrţet
optimální funkční schopnost pohybového systému a jsou také vhodným prostředkem
k odstranění funkčních poruch, které bývají původcem morfologických změn, tj. změn kostní
a svalové tkáně. Proto je v kaţdém věku vhodné zařadit do pohybového programu také
kompenzační cvičení, udrţující svaly v rovnováze. (Dovalil 2002)
Pohled na kompenzační cvičení je různý z hlediska fyzioterapeuta nebo trenéra. Trenér
vidí pod tímto pojmem doplňkovou sportovní činnost, fyzioterapeut přesně vymezené
cvičební postupy, zaměřené na určité svalové skupiny. Do regenerační péče patří obě sloţky a
podle potřeby by měly být zařazovány do komplexního tréninkového plánu. (Hošková 2003)
Specifickou formou kompenzace můţe být správně zvolená jiná sportovní činnost, tj.
taková, při níţ jsou zapojeny především ty svalové skupiny, které nejsou vytíţeny při vlastní
sportovní činnosti. Nespecifická sportovní činnost můţe být i součástí psychické regenerace.
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Dochází při ní k uvolnění, přeladění a je tedy ţádoucím zpestřením tréninkového zatíţení.
(Vindušková 2003)
Příkladem takové vhodné pohybové činnosti je plavání i další pohybové aktivity ve
vodě, aqua-gymnastika, nově aqua-aerobik (aqua-jogging, aqua-power a další). Plavecké
záběrové pohyby lze dále provádět v široké škále modifikací, které vyuţívá zdravotní plavání
i hydrokineziterapie, pro jejich moţný kompenzační nebo harmonizační efekt. (Čechovská
2002, Čechovská 2003)
Správnému provádění kompenzačních cvičení musí předcházet zjištění, které svalové
skupiny jsou zkrácené a které oslabené. (Hošková 2003)

3.3.4 Senzomotorická stimulace
Je to léčebně – tělovýchovná technika, která se zabývá funkčními poruchami hybnosti
vzniklými na podkladě útlumu (inhibice). Řadíme ji mezi techniky komplexní, které vyuţívají
sloţitých pohybů ke zlepšení nebo obnovení určité pohybové funkce.
SMS vychází z koncepce o dvou stupních motorického učení. První stupeň je
charakterizován snahou zvládnout nový pohyb a vytvořit základní funkční spojení. Na tomto
procesu se výrazně podílí mozková kůra, a to hlavně oblast senzorická a motorická. Řízení
pohybu na této úrovni je pomalé a vyţaduje výraznou kortikální aktivaci. Proto se po dosaţení
aspoň základního provedení pohybu CNS snaţí přesunout řízení pohybu na niţší podkorová
centra. Tento druhý stupeň motorického řízení je méně únavný a rychlejší, ale jednou
fixovaný pohybový program se těţko mění. Pomocí SMS se tento druhý stupeň motorického
učení urychlujeme. (Haladová 2004)
Technika SMS obsahuje, kromě nácviku „Malé nohy“, soustavu balančních cviků
prováděných v různých posturálních polohách. Pomocí této techniky můţeme dobře ovlivnit
nejčastější pohybové aktivity člověka, mezi něţ patří sed, stoj a chůze. Usnadňuje rozbití
špatných pohybových stereotypů a dosaţení rychlé a automatizované aktivace svalů, potřebné
pro správné drţení těla ve stoji a v sedu a pro zlepšení stability a chůze. (Haladová 2004)
Senzomotorická stimulace má širokou indikaci. S její pomocí dosahujeme na podkladě
facilitace proprioreceptorů a důleţitých centrálních nervových drah, které regulují koordinaci,
nejen zlepšení koordinace, ale také urychlení svalové kontrakce a kvalitnější automatizaci
pohybových stereotypů. Prvky senzomotorické stimulace by proto měly patřit do
terapeutického arzenálu kaţdé pohybové výchovy. (Janda 1992)
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Dá se říci, ţe nejde pouze o cvičební postup, kterým dosahujeme automatizované
svalové aktivity potřebné k odstranění svalové nerovnováhy v určité oblasti těla, ale velmi
důleţité je, ţe pomocí této techniky můţeme dobře ovlivnit nejčastější pohybové aktivity
člověka, mezi něţ patří stoj a chůze. Cviky prováděné ve vertikále jsou proto z celé techniky
nejdůleţitější. Usnadňují rozbití špatných pohybových stereotypů a dosaţení rychlé a
automatizované aktivace svalů, potřebných pro správné drţení těla ve stoji, pro zlepšení
stability stoje a pro chůzi. (Janda 1992)

3.3.5 Regenerace
Z medicínského hlediska je regenerace brána především jako úprava poškozených
oblastí (tkání, orgánů).
V této práci je regenerace vnímána jako biologický proces, který má za úkol vyrovnat
a obnovit přechodný pokles funkčních schopností jednotlivých orgánů a celého organismu.
V celoročním reţimu se plánuje tělesné zatíţení tréninkem a závody v souladu se
zotavením. V přípravném tréninkovém období se během týdne zařazují fyzikální procedury
s vyuţitím vodního prostředí, masáţí a kompenzační pohybovou aktivitou. Během
tréninkového cyklu se vkládá i celý regenerační týden, který vedle kaţdodenních
regeneračních prostředků obsahuje i střídání jiných pohybových aktivit (plavání, běh na
lyţích, eventuelně i změna klimatu).
Tréninkové mikrocykly a makrocykly v závodním období mají udrţet stav psychické a
fyzické odolnosti na vysoké nároky poţadované soutěţí.
V přechodném období lze regeneraci sil věnovat několik týdnů, nejlépe v jiném
prostředí s vyuţitím změny klimatu, pohybových aktivit jiných sportovních odvětví,
prostředků fyzikálních i balneologických. (Javůrek 1980)
Při výběru regeneračních prostředků mladých sportovců vycházíme:
Z poměru mezi zatíţením a zotavením v kaţdé tréninkové jednotce.
Z časových vztahů mezi tréninkem a regenerací sil v přípravném a závodním období.
Z poţadavku věnovat stejný časový prostor regeneraci sil jako tréninku a závodění.
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3.4 Charakteristika veslování
V této práci se zabývám vlivem veslování na pohybový aparát veslařů. Většina lidí
nemá představu, co přesně veslování je, a proto jej často zaměňují s kanoistikou. Níţe tedy
uvádím informace, které pomohou ,,neveslařům“ pochopit podstatu tohoto sportu.

3.4.1 Veslování – historie a současnost
Veslování je sport s dlouholetou tradicí. Jiţ ve středověku pořádali Féničané, Řekové
či Egypťané závody veslic na moři, a dokonce, ve starověkém Římě, na umělých jezerech
v obrovských amfiteátrech budovaných pro vodní hry.
První novodobé veslařské závody se objevily v Anglii v 18. století. Skutečným
počátkem veslování, jako oblíbeného sportu, byl v roce 1892 konaný závod mezi
studenty Oxfordu a Cambridge. První z nyní slavných závodů Henley Royal Regatta se konal
v roce 1839. Tou dobou se popularita tohoto sportu začala šířit i do Francie. Ve Spojených
státech se první závod konal, podobně jako v Anglii, mezi studenty dvou univerzit – Harvardu
a Yale roku 1852. Mezitím se veslování rychle šířilo po celé Evropě a v roce 1892 byla
zaloţena International Rowing Federation (FISA). O čtyři roky později, v roce 1896, se
veslování objevilo na prvních moderních Olympijských Hrách.
Ţenské závody se přidaly roku 1976. První mistrovství světa muţů se konalo v roce
1962, první mistrovství světa ţen pak v roce 1974. Mezinárodní mistrovství se konají pod
záštitou FISA. (Fortin 2003)
Veslování rozlišuje osm lodních kategorií, které dávají moţnost sportovat jak
individuálně (skif), tak kolektivně (osma). Jmenované dvě disciplíny současně reprezentují
základní rozlišení veslování na nepárové a párové. V nepárových disciplínách drţí veslař
jedno robustnější veslo. Na párových lodích má kaţdý závodník k dispozici dvě vesla.
K nepárovým disciplínám patří dvojky a čtyřky, a to bez i s kormidelníkem. Párové lodě
(dvojskif, čtyřka) závodí pouze bez kormidelníka. (viz. Příloha č. 1)
Lodě mohou být dřevěné, ale dnes se obvykle závodí na lodích z karbonových vláken.
Závodní dráha mívá šest stejně širokých tratí (12,5 m). Jejich čísla se počítají od břehu, kde je
umístěn sbor rozhodčích.
Standardní délka trati je 2 km u kategorií muţů a ţen. Věkově mladší kategorie závodí
na menší vzdálenost. Doba trvání závodu je přímo úměrná délce tratě a nepřímo úměrná počtu
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členů v posádce. Povětrnostní podmínky mohou ovlivnit délku trvání závodu (vítr do zad je
nepříznivý, protoţe veslaři vlastně couvají).
Ztráta kormidelníka během závodu znamená diskvalifikaci, zatímco po vypadnutí
veslaře takový trest automaticky nenásleduje. Pokud loď i při ztrátě jednoho či více
závodníků přece jen projede cílem, její umístění platí. (Hudečková 1994)

3.4.2 Kineziologie veslařského pohybu
Veslování je silově vytrvalostní vodní sport. Kromě kondičních faktorů závisí kvalita
podaného výkonu také na úrovni techniky, na taktice a u posádkových lodí na koordinaci
činností mezi jednotlivými členy posádky.
Pro začátečníka je veslování náročné především z hlediska koordinace svalové
činnosti. Konkrétní svalové poţadavky, v jednotlivých částech tempa, byly popsány podle Dr.
Thomase Mazzona (Mazzone 1988). Jedno veslařské tempo je rozděleno do kratších úseků
(viz. Příloha č. 2) v následujícím pořadí (www.concept2.com):
1. Zásek (Body swing emphasis)
2. Zátah – vlastí tempo (The drive)
Důraz na odkopnutí (Legs emphasis)
Důraz na překlopení trupu (Body swing emphasis)
Důraz na dotaţení horních končetin k tělu (Arm pull trought emphasis)
3. Finální fáze (The finish)
4. Návrat do výchozí pozice (The recovery)
1. Zásek (The catch)
Trup je v předklonu a mm. errectorae spinae jsou uvolněné. Do práce je zapojen m.
rectus abdominis (převáţně jeho horní část). M. iliopsoas provádí flexi trupu. Dolní končetiny
jsou flektovány v kolenou (m. sartorius, m. gastrocnemius a hamstringy). M. quadriceps
femoris je v protaţení, pouze jedna hlava (m. rectus femoris) se spoluúčastní na flexi trupu.
Dorzální flexe v hlezenních kloubech je zajišťována m. tibialis anterior. Lokty jsou v extenzi
(m. triceps brachii) a rukojeť vesla je sevřena v rukách (dlouhé i krátké flexory prstů, m.
flexor pollicis, m. adductor pollicis).
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2. Zátah – vlastí tempo (The drive)
Důraz na odkopnutí (Legs emphasis)
Počáteční část poţaduje maximální sílu dolních končetin. M. quadriceps femoris
extenduje dolní končetiny a v hlezenních kloubech dochází k plantární flexi (m. triceps surae).
Svaly zad, zapojené v této části tempa, mají spíše stabilizační charakter, protoţe nedochází k
vlastní extenzi trupu.
V oblasti ramenního pletence se aktivují: m. supraspinatus, m. infraspinatus, m.
subscapularis, m. teres major, m. teres minor a m. biceps brachii. Lopatka je stabilizována m.
serratus anterior a m. trapezius.
Důraz na překlopení trupu (Body swing emphasis)
Dochází k dokončování extenze dolních končetin v kolenních kloubech a k extenzi
trupu. V této finální části extenze se zapojuje m. gluteus maximus. Dále se do pohybu
zapojují mm. erectorae spinae (hlavně m. longissimus thoracis a m. iliocostalis).
Flexe loketních kloubů probíhá přes m. biceps brachii, m. brachialis a m. brachioradialis.
Důraz na dotaţení horních končetin k tělu (Arm pull trought emphasis)
Kolenní klouby jsou extendovány a hlezna jsou v plantární flexi. V loketních kloubech
dochází ke zvýšení kontrakce m. biceps brachii a m. brachioradialis. M. flexor carpi ulnaris,
m. extensor carpi ulnaris mají v této fázi úlohu stabilizátorů zápěstí. Ramena jdou do retrakce
(m. teres minor, m. deltoideus pars posterior) a ramenní kloub do vnitřní rotace (m. latissimus
dorsi a m. pectoralis major). Lopatka je taţena kaudálně a do addukce (mm. rhomboidei, m.
trapezius pars medius a inferiror, m. latissimus dorsi).
3. Finální fáze (The finish)
Kolena jsou plně extendována (stálá aktivita m. rectus femoris, m. gluteus maximus,
hamstringů a m. biceps femoris). Lehká vnitřní rotace v ramenních kloubech (m. latissimus
dorsi).

Dorzální

flexory

zápěstí

svou

aktivitou

vyndávají

listy

vesel

z vody.

4. Návrat do výchozí pozice (The recovery)
Lokty jsou extendovány (m. triceps brachii). V úrovni kolen jsou HKK v plné extenzi.
Aktivuje se m. deltoideus pars anterior společně s m. coracobrachialis a m. biceps brachii.
Následuje překlopení trupu vpřed (m. rectus abdominis, m. iliopsoas) a bezprostředně po té se
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zapojují m. biceps femoris, hamstringy, mm. gastrocnemii a m. tibialis anterior pro flexi
kolenních kloubů a dorzální flexi v hlezenních kloubech.
Uvedené svaly jsou pro konkrétní pohybovou situaci charakteristické svou funkční
převahou vůči ostatním agonistům nebo mají významnou iniciační sloţku.

3.4.3 Charakteristika tréninku ve veslování
Veslařský závod na dvoukilometrové trati trvá zpravidla od pěti do deseti minut,
v závislosti na disciplíně a povětrnostních podmínkách. Během této doby je 70 – 80 %
potřebné energie hrazeno z aerobních zdrojů. Z tohoto hlediska je právě aerobní trénink
nejdůleţitější sloţkou fyzické přípravy. (Panuška 2001)
Aerobními aktivitami mohou být různé typy lokomoce – chůze, běh, cyklistika, běh na
lyţích, plavání, aerobik a další aktivity, prováděné s převaţujícím aerobním energetickým
krytím (s delší dobou trvání, prováděné s niţší intenzitou). Vzhledem k širokému rozsahu
intenzity zatíţení byl stanoven odborníky z řad tělovýchovných lékařů a trenérů systém pásem
zatíţení, v závislosti na tréninkových účincích cvičení na organismus tak, abychom přesně
specifikovali jednotlivé aerobní tréninkové programy. Tyto tréninkové kategorie jsou
pouţívány v programech pro trénink ve vytrvalostních sportech.
Nejčastěji se ke stanovení tréninkových pásem uţívá určení koncentrace kyseliny
mléčné – laktátu v krvi a její kumulace během zatíţení. Laktát je produktem anaerobní
glykolýzy. Větší koncentrace laktátu v krvi vede k rychlé únavě. Dochází ke sníţení pH krve,
jsou omezovány procesy tvorby energie.
Na základě těchto poznatků se stanovují čtyři pásma intenzity zatíţení v systému
tréninku aerobního charakteru, přinášející specifické adaptační změny v organismu.
V pásmu I se intenzita zatíţení pohybuje nízko nad hranicí aerobního prahu. Slouţí
k tréninku základní vytrvalosti a vyuţívá se také pro rozvoj technických dovedností.
Fyziologicky jsou ovlivňována pomalá svalová vlákna, která jsou limitujícím faktorem
vytrvalostního výkonu.
Pásmo zatíţení II představuje tréninkové aktivity v intenzitě zatíţení mezi aerobním a
anaerobním prahem. Trénink v tomto pásmu je opět prováděn formou delšího setrvalého
zatíţení rovnoměrnou intenzitou nebo formou souvislého zatíţení s mírně proměnlivou
intenzitou. (Panuška 2001)
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Pásmo intenzity III se pohybuje v blízkosti úrovně anaerobního prahu. Pro trénink
v tomto pásmu pouţíváme buď metodu intenzivního souvislého nebo přerušovaného zatíţení
těsně pod nebo na úrovni anaerobního prahu.
V pásmu IV je zatíţení nad anaerobním prahem zhruba do hodnot spojených
s maximální spotřebou kyslíku. Pouţíváme převáţně metodu intervalového tréninku.
(Panuška 2001)
Jednotlivá pásma jsou kombinována podle fází tréninkového cyklu.
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4 METODICKÁ A VÝSLEDKOVÁ ČÁST
4.1 Organizace výzkumné části
Ke zjištění zdravotních potíţí aktivních veslařů jsem sestavila dotazník (viz. Příloha č.
3). Cílem bylo zjistit nejfrekventovanější fyzické potíţe u výkonnostních veslařů. Pro volbu
následného rehabilitačního programu byla důleţitá i zjištění reţimu a obsahu tréninkového
programu.
Dotazník se skládal z 23 otázek s moţností odpovědi výběrem, doplněním nebo
otevřenou odpovědí.
Odběr dat jsem prováděla osobně v praţských veslařských klubech: VK Smíchov,
ČVK Praha, ASC Dukla Praha, VK Slavia Praha a VK Blesk. Záměrně byly voleny osoby, u
kterých se tréninkový objem pohybuje minimálně okolo deseti hodin týdně. Dosaţené
výsledky na závodech a účast na mezinárodních soutěţích nemá pro naše další zkoumání a
pro vyhodnocení význam.
Dotazníková akce proběhla v časovém rozmezí od 5.12. 2008 do 21. 12. 2008. Sběr
dat jsem provedla formou osobní konfrontace s jednotlivými respondenty. Touto formou jsem
předešla ztrátovosti dotazníků, která by mohla vzniknout například nezastiţením respondenta
při zpětném odběru vyplněného dotazníku nebo nutností vyřadit dotazník pro nepochopení
některé z otázek.
Prvotně jsem vytipovala 37 osob, které by vyhovovaly svým tréninkovým objemem
poţadavků této práce. Samotné vyhodnocování dotazníků proběhlo z počtu 34 kusů. Dva
z potencionálních respondentů byli v době konání dotazníkové akce mimo ČR a jeden byl
nemocný.
Další fází výzkumné části je výběr dvou probandů a jejich podrobnější vyšetření.
Stěţejní částí tohoto vyšetření je odběr anamnézy a kineziologický rozbor.

4.2 Výsledky dotazníkového šetření
Tato kapitola obsahuje souhrn výsledků dotazníkové akce. Nejsou zde rozpracovány
jednotlivé otázky. Uvádím pouze data a informace, která se v průběhu vyhodnocování
dotazníků ukázala jako stěţejní pro tuto práci.
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4.2.1 Charakteristika osob výzkumného souboru
Tabulka č. 1 uvádí stručnou charakteristiku osob výzkumného souboru. V Čechách je
veslování na vrcholové a výkonnostní úrovni více rozšířené mezi muţi. V našem vzorku je
také zhruba o třetinu více muţů neţ ţen. Tento výsledek nebyl záměrný. Nebylo však moţné
sehnat více ţen s odpovídajícím tréninkovým objemem. Pro další vyhodnocování není
skladba respondentů z hlediska pohlaví významná. Proto budu dále pracovat pouze
s celkovým počtem respondentů.
Počet respondentů je 34. Nejmladším účastníkem je sedmnáctiletá ţena z VK
Smíchov. Nejstarší účastník je třicetiletý muţ z Dukly Praha. Největší tréninkový objem
sledujeme u veslařů a veslařek z ASC Dukla Praha. Je to aţ dvacet hodin týdně u muţů a
patnáct hodin u ţen.
Důleţitý je pro nás i údaj o počtu let věnovaných veslovaní a o délce trvání fyzických
potíţí. Tato čísla jsou vzhledem k věku a délce trvání potíţí poměrně vysoká a mohou
poukazovat na určitou míru fixace chybného pohybového stereotypu.
Tabulka č. 1: Charakteristika výzkumného souboru
Počet

Průměrný věk

Tréninkový

Počet

let

dotázaných

dotázaných

objem (h/týden)

veslování/trvání

ve

obtíţí
MUŢI

21

26

16

10/4 – 5

ŢENY

13

22

12

8/3 – 4

CELKEM

34

24

14

9/4

Anamnestická část dotazníku (otázky č. 1-5) se ukázala pro naše potřeby nevýznamná.
Většinu otázek z této části respondenti negují. Častými úrazy jsou především zlomeniny
v dětském věku bez dalších následků. Váţnější dlouhodobé onemocnění udávají pouze dva
respondenti (mononukleóza a salmonelóza).
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4.2.2 Výskyt zdravotních obtíţí sledovaného souboru
Tabulka č. 2 uvádí charakter potíţí, v závislosti na konkrétní fyzické aktivitě.
Odpovědi na tyto otázky jsou výhradně subjektivního charakteru. I tak pro nás mají velký
význam a jsou jedním ze stěţejních bodů pro bliţší určení původu obtíţí.
21 z 34 respondentů uvádí jako dominantní oblast svých potíţí dolní část zad. Po
dalším podrobnějším dotazování tato skupina uvedla, ţe vznik bolestí je spojen se změnou
počasí. Konkrétně s ochlazením. Při tréninku se trénující osoba zpotí a neţ se po ukončení
aktivity převlékne do suchého oblečení, můţe dojít k lokálnímu prochladnutí. Početně
významný je i výskyt potíţí v oblasti hrudní páteře. Je to 9 z 34.
Kloubní potíţe se vyskytují u 2 respondentů. Veslování je pohybová aktivita, při níţ
pracují nosné klouby v odlehčení, a tak nedochází k jejich přetěţování. Četnost potíţí i
aktivity, které tyto potíţe vyvolávají (posilovna s těţkými činkami, dlouhý běh po tvrdém
povrchu), tomu nasvědčují. 2 probandi uvádějí, ţe jsou trvale bez potíţí.
Výše uvedené potíţe jsou dotazovanými uváděny jako dominantní. 24 respondentů
navíc udává občasné bolesti dorzálních a ventrálních svalových skupin předloktí. Ty se
objevují převáţně v období intenzivní přípravy „na vodě“.
Tabulka č. 2: Zdravotní potíţe sledovaného souboru
Kloubní

potíţe Záda – bederní

(kořenové

Oblast

i oblast

hrudní

páteře,

mezilopatkové svaly, ţebra

periferní klouby)
Četnost potíţí

5,9 %

61,8 %

26,5 %

tj. 2 z 34

tj. 21 z 34

tj. 9 z 34

Aktivita při, při Běh na tvrdém Trénink
které se bolest podkladě,
objeví

posilovna

ojediněle

na

vodě, Trénink na vodě i jízda na

jízda

na veslařském trenaţeru

s veslařském trenaţeru

těţkými činkami
Charakter bolesti Tlaková

Tlaková – plošná

Lokalizovaná – tupá někdy

Nevystřelující

bodavá, nevystřelující
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4.2.3 Strečink a regenerace
V tabulce č. 3 se věnuji problematice strečinkového cvičení a regeneračních procedur.
Pouze třetina dotázaných věnuje protahování dostatek prostoru v kaţdé tréninkové jednotce.
Ideální je zařadit strečink na začátku i na konci tréninku.
Zbytek dotázaných se protahuje maximálně obden, a to lze povaţovat za nedostačující.
Obzvláště trvá-li tato aktivita jen několik minut.
Otázkou také zůstává, zda jsou jednotlivé cviky správně prováděné po technické
stránce.
Doprovodné regenerační procedury (masáţe, hydroterapie, elektroterapie) probíhají u
minimálního počtu respondentů. Dotazovaní tuto skutečnost argumentují časovou a finanční
náročností procedur. Ţádný praţský veslařský klub (kromě ASC Dukla Praha), nemá ve svých
prostorách moţnost vyuţití takových sluţeb.
Cílená regenerace po výkonu umoţňuje kvalitnější následný trénink a pozitivně
ovlivňuje další růst výkonnosti.
Tabulka č. 3: Strečink a doplňkové aktivity
Strečink

pravidelně Strečink nárazově Doplňkové procedury (vířivka,

(před i po tréninku)

(max. obden)

masáţe elektroterapie…)

Počet

35,3%

64,7%

20,6%

v procentech

tj. 12 z 34

tj. 22 z 34

tj. 7 z 34

29

4.3 Kazuistika č. 1
4.3.1 Anamnéza
Pohlaví: Muţ
Věk: 27 let
Výška: 181 cm
Váha: 79 kg
OA: Vesluje třináct let. Nepárové disciplíny. Současný tréninkový objem se pohybuje okolo
patnácti hodin týdně. Váţněji nestonal. Ve čtyřech letech operace tříselné kýly vpravo.
V deseti letech zlomenina distálního konce levého předloktí.
RA: Matka a starší bratr mají hypertenzi
PA: Student
SA: Bydlí u rodičů
AA: Neguje
FA: Neguje
Abúzus: Nekuřák, alkohol příleţitostně, jeden hrnek kávy denně
NO: Občasná bolestivost v oblasti bederní a hrudní páteře. Bolest se dále nikam nepřenáší ani
nevystřeluje, má difuzní charakter. Bolest se nejčastěji objevuje po tréninku (většinou při
chladnějším počasí). Časté blokády ţeber. Občasná bolestivost v oblasti pod tuberositas tibiae
pravé dolní končetiny, která nabývá na intenzitě při běhu. Po větších tréninkových objemech
na vodě se dostavuje ztuhlost (,,zatvrdnutí“) svalů obou předloktí.

4.3.2 Vstupní kineziologické vyšetření
24. 1. 2009
Vyšetření stoje – pohled zpředu
SIAS ve stejné výšce
Levé rameno a levý horní trapéz výš
Obrysy stehen a lýtek symetrické
Pately ve stejné výšce
Příčná klenba noţní sníţená (vpravo i vlevo)
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Vyšetření stoje – pohled zboku
Anteverze pánve
Hyperlordóza bederní páteře
Zvětšená hrudní kyfóza
Břišní stěna lehce prominuje
Předsunuté drţení hlavy
Olovnice spuštěná od zevního zvukovodu prochází před středem ramenního kloubu,
před středem kyčelního kloubu a spadá k hlavičce pátého metatarzu
Podélná klenba noţní sníţená (bilaterálně)
Vyšetření stoje – pohled zezadu
Pravá taile více vykrojená
Dolní úhel pravé lopatky odstává
Levé rameno a levý trapéz výš
Palpační vyšetření
Zvýšený svalový tonus v oblasti ramenních pletenců a dolní krční páteře
Sníţená posunlivost thorakolumbální fascie, fascie krku, klavipektorální fascie a
laterální fascie trupu
Reflexní změny v: m. serratus anterior, horních vláknech m. trapezius, m. splenius
capitis, subokcipitálních extenzorech, m. SCM, m. iliacus, m. tensor fasciae latae,
dlouhých flexorech a dlouhých extenzorech zápěstí, m. quadratus lumborum l.dx.,
m.piriformis, m. gluteus medius, m. tibialis anterior, m. quadratus plantae
Bolestivý úpon m. levator scapulae při horním úhlu pravé lopatky
Omezení vnitřní rotace v kyčelních kloubech symetricky
Omezení vnitřní rotace v ramenních kloubech symetricky
Dynamické vyšetření páteře
Při volném předklonu výraznější paravertebrální val na levé straně
Schoberova vzdálenost – 3 cm
Stiborova vzdálenost – 5 cm
Forestierova flesche – test negativní
Čepojova vzdálenost – 2 cm
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Ottova inklinační vzdálenost – 2 cm
Ottova reklinační vzdálenost – 2 cm
Thomayerova vzdálenost – test negativní
Lateroflexe – 21 cm vpravo, 18 cm vlevo
Vyšetření zkrácených svalů
M. iliopsoas – 1 = malé zkrácení bilaterálně
M. tensor fasciae latae - 1 = malé zkrácení bilaterálně
Flexory kolenního kloubu – 1 = malé zkrácení bilaterálně
Paravertebrální zádové svaly – 1 = malé zkrácení bilaterálně
M. trapezius (horní část) – 1 = malé zkrácení bilaterálně (odpor při stlačení ramene je
větší na levé straně)
M. quadratus lumborum – l.dx. 1 = malé zkrácení, l.sin. 0 = ţádné zkrácení
Vyšetření pohybových stereotypů
Přítomnost dolního zkříţeného syndromu
Extenze v kyčelním kloubu – LDK – aktivace svalů probíhá v následujícím pořadí: 1.
m. gluteus maximus, 2. hamstringy, 3. homolaterální paravertebrální svaly v oblasti
LS páteře, 4. kontralaterální paravertebrální svaly v oblasti LS páteře
Extenze v kyčelním kloubu – PDK – aktivace svalů probíhá v následujícím pořadí: 1.
m. gluteus maximus, 2. hamstringy, 3. kontralaterální paravertebrální svaly v oblasti
LS páteře, 4. homolaterální paravertebrální svaly v oblasti LS páteře
Klik (o stěnu) – jiţ ve výchozí poloze odstává dolní úhel pravé lopatky, v průběhu
provádění kliku nedochází ke zhoršení

4.3.3 Krátkodobý kompenzační fyzioterapeutický program
Protaţení a uvolnění thorakolumbální fascie, fascie krku, klavipektorální fascie a
laterální fascie trupu
Ošetření TrP a TdP presurou v: subokcipilalních extenzorech, m. piriformis, m. tensor
fasciae latae, dlouhých flexorech a dlouhých extenzorech zápěstí, m. tibialis anterior,
m. splenius capitis, m. SCM
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Měkké techniky na m. trapézius
Ošetření TrP a TdP metodou PIR v: m.serratus anterior, v horních vláknech m.
trapezius, m. levator scapulae l.dx., m.gluteus medius, m. quadratu lumborum l.dx., m.
iliacus
Protaţení následujících svalů s vyuţitím MET: m. iliopsoas, m. tensor fasciae latae,
flexory kolenního kloubu, m. quadratus lumborum, m. trapezius, paravertebrální svaly
v oblasti Th-L přechodu
Mobilizace drobných kůstek ruky, měkké techniky na oblast obou předloktí
Trakce loketního kloubu a zápěstí na pravé i levé horní končetině
Mobilizace hrudní páteře, mobilizace ţeber, mobilizace lopatek a klíčních kostí
Centrace lopatek a ramenních kloubů
Posílení mezilopatkových svalů a m. serratus anterior
Ošetření plosek nohou: presura TrP v m. quadratus plantae, aproximace proximálního
a distálního hlezenného kloubu, dorzální a plantární vějíř, protaţení plantární
aponeurózy, mobilizace kloubů nohy a následný nácvik Malé nohy
Korekce správného sedu a stoje (podle Brüggera), aplikace správného sedu na sed na
trenaţeru a v lodi (viz. Příloha č. 4)

4.3.4 Dlouhodobý kompenzační fyzioterapeutický program
Vhodné strečinkové cviky (viz. Příloha č. 5)
Doplňková sportovní aktivita s přímivým účinkem (vhodné je plavání – plavecký styl
znak, volejbal nebo pláţový volejbal, v zimním období běh na lyţích klasicky)
Do tréninkové jednotky začlenit prvky pro zlepšení obratnosti (technická cvičení na
vodě)
Regenerace (např. vířivka, masáţe)
Celková kryoterapie
Pravidelný nácvik retrakce hlavy
Spinální cviky na uvolnění hrudní a bederní páteře
Cvičení pilates, které spojuje prvky posilování, protahování i nespecifické
automobilizace axiálního sytému
Cvičení na velkém gymnastickém míči
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4.3.5 Průběh terapie
Proband od počátku plně spolupracoval. Dostavoval se na domluvené terapie. Dobře
fungovala i zpětná vazba. V období od 24. 1. 2009 do 22. 2. 2009 byla terapie dvakrát týdně a
od 23. 2. 2009 do 25. 3. 2009 jedenkrát týdně.
Po první terapii jsem probandovi doporučila navštívit ortopedickou nebo chirurgickou
ambulanci v souvislosti s bolestivostí PDK v oblasti pod tuberositas tibiae. Lékař tyto potíţe
diagnostikoval jako zánět okostice. Doporučil vynechat dočasně z tréninkové náplně běh a
předepsal probandovi tablety Condrosulf. Jinak byla probandovi povolena plná tréninková
zátěţ.
Pracovala jsem vţdy s aktuálním nálezem, který se v průběhu jednotlivých návštěv
více či méně lišil.
Jednotlivé terapie začínaly kontrolou nálezu z terapie předchozí. Jednalo se především
o palpaci reflexních změn, kontrolu pohybových stereotypů a stav zkrácených svalů.
Po ošetření stávajících reflexních změn a strečinkových cvicích následovala korekce
správného sedu a stoje spolu s nácvikem Malé nohy. Pokračovali jsme centrací lopatek a
ramenních kloubů v různých polohách.
Kaţdá terapie byla zakončena kontrolou pohybových stereotypů. Také jsem s
probandem řešila, zda vnímá bezprostředně po terapii nějakou změnu.

4.3.6 Výstupní kineziologické vyšetření
25. 3. 2009
Vyšetření stoje – pohled zpředu
SIAS ve stejné výšce
Ramena ve stejné výšce
Příčná klenba noţní sníţená (vpravo i vlevo)
Vyšetření stoje – pohled zboku
Anteverze pánve (zlepšení oproti vstupnímu vyšetření)
Hyperlordóza bederní páteře (zlepšení oproti vstupnímu vyšetření)
Zvětšená hrudní kyfóza (zlepšení oproti vstupnímu vyšetření)
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Olovnice spuštěná od zevního zvukovodu prochází před středem ramenního kloubu,
před středem kyčelního kloubu a spadá k bazi pátého metatarzu
Podélná klenba noţní sníţená (bilaterálně)
Vyšetření stoje – pohled zezadu
Taile symetrické
Palpační vyšetření
Zvýšený svalový tonus v oblasti ramenních pletenců a dolní krční páteře
Dosaţená bariéra při vyšetření facií fyziologická (fascie krku, klavipektorální fascie a
laterální fascie trupu)
Posunlivost thoracolumbální facie sníţená
Reflexní změny v: m. serratus anterior, subokcipitálních extenzorech, m. SCM, m.
iliacus, v dlouhých extenzorech zápěstí, m.piriformis, m. gluteus medius, m. quadratus
plantae
Omezení vnitřní rotace v kyčelních kloubech symetricky
Dynamické vyšetření páteře
Paravertebrální valy při volném předklonu symetrické
Schoberova vzdálenost – 3 cm
Stiborova vzdálenost – 7 cm
Forestierova flesche – test negativní
Čepojova vzdálenost – 2 cm
Ottova inklinační vzdálenost – 4 cm
Ottova reklinační vzdálenost – 2 cm
Thomayerova vzdálenost – test negativní
Lateroflexe – 22 cm vpravo, 21 cm vlevo
Vyšetření zkrácených svalů
M. iliopsoas – 0 = ţádné zkrácení bilaterálně
M. tensor fasciae latae - 0 = ţádné zkrácení bilaterálně
Flexory kolenního kloubu – 1 = malé zkrácení bilaterálně
Paravertebrální zádové svaly – 1 = malé zkrácení bilaterálně
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M. trapezius (horní část) – 0 = ţádné zkrácení bilaterálně
M. quadratus lumborum – 0 = ţádné zkrácení bilaterálně
Vyšetření pohybových stereotypů
Extenze v kyčelním kloubu – LDK – aktivace svalů probíhá v následujícím pořadí: 1.
m. gluteus maximus, 2. hamstringy, 3. kontralaterální paravertebrální svaly v oblasti
LS páteře, 4. homolaterální paravertebrální svaly v oblasti LS páteře
Extenze v kyčelním kloubu – PDK – aktivace svalů probíhá v následujícím pořadí: 1.
m. gluteus maximus, 2. hamstringy, 3. kontralaterální paravertebrální svaly v oblasti
LS páteře, 4. homolaterální paravertebrální svaly v oblasti LS páteře
Klik (o stěnu) – jiţ ve výchozí poloze dolní úhel pravé lopatky téměř neodstává,
v průběhu provádění kliku nedochází ke zhoršení
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4.4 Kazuistika č. 2
4.4.1 Anamnéza
Pohlaví: Muţ
Věk: 25 let
Výška: 185 cm
Váha: 82 kg
OA: Vesluje deset let. Párové disciplíny. Váţněji nestonal. V sedmi letech zlomenina 1.
metatarsu na prvé noze. V roce 2004 pád z kola (nabodl se na ţeleznou trubku v oblasti
pravého boku - jizva). V dětství časté pády na kostrč.
RA: Neguje
PA: Student
SA: Bydlí s přítelkyní v bytě panelového domu
AA: Neguje
FA: Neguje
Abúzus: Nekuřák, alkohol příleţitostně, denně dva hrnky kávy
NO: Občasná bolest v oblasti dolní bederní páteře. Bolest má difuzní charakter. Většinou
navazuje na prochladnutí. Bolest se zvyšuje při palpaci měkkých tkání v popsané oblasti.
Momentálně nemá ţádné další potíţe.

4.4.2 Vstupní kineziologické vyšetření
24. 1. 2009
Vyšetření stoje – pohled zpředu
SIAS symetrické
Pravá prsní bradavka níţ (cca 1cm)
Vyšetření stoje – pohled zboku
Hyperlordóza bederní páteře
Hyperkyfóza hrudní páteře
Břišní stěna lehce prominuje

37

Ramena v mírné protrakci
Olovnice spuštěná od zevního zvukovodu prochází středem ramenního kloubu,
středem kyčelního kloubu a dopadá před zevní kotník (bilaterálně)
Sníţení podélné klenby noţní vpravo
Vyšetření stoje – pohled zezadu
Výrazná hypertrofie paravertebrálních svalů v oblasti bederní páteře a v oblasti Th-L
přechodu
Tukový polštář v oblasti C-Th přechodu
Vyšetření stability stoje
Zhoršení stability při stoji na jedné DK bilaterálně
Palpační vyšetření
Sníţená posunlivost thorakolumbální fascie, klavipektorální fascie a laterální fascie
trupu
Jizva na pravém boku (způsobená v dětství pádem z kola) klidná, dobře posunlivá,
nemá keloidní charakter
Palpační bolestivost processus coracoideus vlevo
Reflexní změny v: m. serratus anterior, horních vláknech m. trapezius, m. splenius
capitis, m. iliacus, m. tensor fasciae latae, dlouhých extenzorech zápěstí, m. piriformis,
m. gluteus medius, m. pectineus
Blokáda SI skloubení vlevo
Dynamické vyšetření páteře
Schoberova vzdálenost – 3,5 cm
Stiborova vzdálenost – 5 cm
Forestierova flesche – test negativní
Čepojova vzdálenost – 0,5 cm
Ottova inklinační vzdálenost – 0,5 cm
Ottova reklinační vzdálenost – 1 cm
Thomayerova vzdálenost – test negativní
Lateroflexe – 18 cm vpravo, 18 cm vlevo
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Vyšetření pohybových stereotypů
Extenze v kyčelním kloubu – LDK – aktivace svalů probíhá v následujícím pořadí: 1.
m. gluteus maximus, 2. hamstringy, 3. homolaterální paravertebrální svaly v oblasti
LS páteře, 4. kontralaterální paravertebrální svaly v oblasti LS páteře
Extenze v kyčelním kloubu – PDK – aktivace svalů probíhá v následujícím pořadí: 1.
m. gluteus maximus, 2. hamstringy, 3. kontralaterální paravertebrální svaly v oblasti
LS páteře, 4. homolaterální paravertebrální svaly v oblasti LS páteře
Abdukce v ramenním kloubu – probanda jsem vyzvala k adbukci obou HKK
současně, protoţe tak mohu lépe pozorovat timing svalových skupin mezi pravou a
levou stranou. Na LHK začíná pohyb aktivací m. trapezius l.sin. Na pravé straně se
projevuje isuficience fixátorů pravé lopatky, která začíná odstávat při 80st. V celé
oblasti margo medialis
Vyšetření zkrácených svalů
Adduktory kyčelního kloubu – 1 = malé zkrácení dvoukloubových ADD bilaterálně
Paravertebrální zádové svaly – 1 = malé zkrácení bilaterálně
M. pectoralis major – 1 = malé zkrácení bilaterálně

4.4.3 Krátkodobý fyzioterapeutický kompenzační program
Protaţení a uvolnění thorakolumbální fascie, fascie krku, klavipektorální fascie a
laterální fascie trupu
Ošetření TrP a TdP presurou v m. gluteus medius, m. piriformis, m. pectineus, m.
splenius capitis, m. tensor fasciae latae, v dlouhých extenzorech zápěstí
Ošetření TrP a TdP metodou PIR v horních vláknech m. trapezius a v m. iliacus
Protaţení

následujících

svalů

s vyuţitím

MET:

dvoukloubové

adduktory,

paravertebrální svaly v oblasti Th-L přechodu, m. pectoralis major
Trakce bederní a krční páteře
Moblizace levého SI skloubení
Měkké techniky na oblast C-Th přechodu, mobilizace C-Th přechodu
Měkké techniky na oblast obou předloktí se zaměřením na flexorové svalové skupiny
Mobilizace hrudní páteře, mobilizace ţeber, mobilizace lopatek a klíčních kostí
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Centrace lopatek a ramenních kloubů
Balanční cvičení
Aproximace proximálního a distálního hlezenního kloubu, dorzální a plantární vějíř,
protaţení plantární aponeurózy, mobilizace kloubů nohy, Malá noha
Korekce správného sedu (podle Brüggera), aplikace správného sedu na sed na
trenaţeru a v lodi (viz. Příloha č. 4)

4.4.4 Dlouhodobý fyzioterapeutický kompenzační program
Vhodné strečinkové cviky (viz. Příloha č. 5)
Doplňková sportovní aktivita s přímivým účinkem (vhodné je plavání – plavecký styl
znak, volejbal nebo pláţový volejbal, v zimním období běh na lyţích klasicky)
Do tréninkové jednotky začlenit prvky pro zlepšení obratnosti (technická cvičení na
vodě)
Balanční cvičení a cvičení na trampolíně
Regenerace (např. vířivka, masáţe, podvodní masáţ)
Spinální cviky na uvolnění hrudní a bederní páteře
Cvičení pilates, které spojuje prvky posilování, protahování i nespecifické
automobilizace axiálního sytému
Cvičení na velkém gymnastickém míči

4.4.5 Průběh terapie
Spolupráce s probandem byla bezproblémová. Oproti prvnímu probandovi bylo nutné
více motivovat k domácímu cvičení. V období od 24. 1. 2009 do 22. 2. 2009 byla terapie
dvakrát týdně a od 23. 2. 2009 do 26. 3. 2009 jedenkrát týdně.
Také v případě tohoto probanda jsem pracovala vţdy s aktuálním nálezem, který se
v průběhu jednotlivých návštěv více či méně lišil.
Jednotlivé terapie začínaly kontrolou nálezu z terapie předchozí. Jednalo se především
o palpaci reflexních změn, kontrolu pohybových stereotypů a stav zkrácených svalů.
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Po ošetření stávajících reflexních změn a strečinkových cvicích následovala korekce
správného sedu a stoje spolu s nácvikem Malé nohy. Pokračovali jsme centrací lopatek a
ramenních kloubů v různých polohách.
Kaţdá terapie byla zakončena kontrolou pohybových stereotypů. Také jsem s
probandem řešila, zda vnímá bezprostředně po terapii nějakou změnu.

4.4.6 Výstupní kineziologické vyšetření
26. 3. 2009
Vyšetření stoje – pohled zpředu
Pravá prsní bradavka níţ (cca 1cm)
Vyšetření stoje – pohled zboku
Hyperlordóza bederní páteře (zlepšení oproti vstupnímu vyšetření)
Hyperkyfóza hrudní páteře (zlepšení oproti vstupnímu vyšetření)
Olovnice spuštěná od zevního zvukovodu prochází středem ramenního kloubu,
středem kyčelního kloubu a dopadá před zevní kotník (bilaterálně)
Vyšetření stoje – pohled zezadu
Hypertrofie paravertebrálních svalů v oblasti bederní páteře a v oblasti Th-L přechodu
přetrvává (není jiţ palpační bolestivost)
Tukový polštář v oblasti C-Th přechodu
Vyšetření stability stoje
Výrazné zlepšení stability při stoji na jedné DK bilaterálně

Palpační vyšetření
Bariéra dosaţená při vyšetření fascií fyziologická (klavipektorální fascie a laterální
fascie trupu)
Posunlivost thorakolumbální facie sníţená
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Přítomnost reflexních změn v: m. serratus anterior, horních vláknech m. trapezius, m.
iliacus, dlouhých extenzorech zápěstí, m. gluteus medius, m. pectineus
SI skloubení volná
Dynamické vyšetření páteře
Schoberova vzdálenost – 4,5 cm
Stiborova vzdálenost – 7 cm
Forestierova flesche – test negativní
Čepojova vzdálenost – 1,5 cm
Ottova inklinační vzdálenost – 2,5 cm
Ottova reklinační vzdálenost – 2 cm
Thomayerova vzdálenost – test negativní
Lateroflexe – 20 cm vpravo, 20 cm vlevo
Vyšetření pohybových stereotypů
Extenze v kyčelním kloubu – LDK – aktivace svalů probíhá v následujícím pořadí: 1.
m. gluteus maximus, 2. hamstringy, 3. kontralaterální paravertebrální svaly v oblasti
LS páteře, 4. homolaterální paravertebrální svaly v oblasti LS páteře
Extenze v kyčelním kloubu – PDK – aktivace svalů probíhá v následujícím pořadí: 1.
m. gluteus maximus, 2. hamstringy, 3. kontralaterální paravertebrální svaly v oblasti
LS páteře, 4. homolaterální paravertebrální svaly v oblasti LS páteře
Abdukce v ramenním kloubu – sled zapojení svalů stále patologicky změněn, došlo ke
zkvalitnění funkce fixátorů pravé lopatky
.
Vyšetření zkrácených svalů
Adduktory kyčelního kloubu – 1 = malé zkrácení dvoukloubových ADD bilaterálně
Paravertebrální zádové svaly – 1 = malé zkrácení bilaterálně
M. pectoralis major – 0 = ţádné zkrácení bilaterálně
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5 DISKUSE
Náplní práce fyzioterapeuta je péče o pohybový systém člověka. V oblasti sportovní
medicíny pečuje fyzioterapeut o pohybový aparát sportovce především v rámci optimalizace
stavu pohybového aparátu vzhledem k vykonávané sportovní aktivitě. Oboje je úzce
propojeno. Kdyţ pozitivně ovlivníme stav pohybového aparátu, můţeme předpokládat
optimalizaci biomechanických poměrů a tím i optimalizaci výkonu obecně.
Ze spolupráce s oběma probandy jsem nabyla dojmu, ţe sportovci budou lépe
spolupracovat v oblasti aktivního cvičení. Běţný ambulantní pacient si raději vychutnává
pasivní procedury a domácímu cvičení se příliš nevěnuje.
Jako podklad k této práci jsem zvolila dotazníkovou akci. Při práci s výzkumným
vzorkem bylo nutné reagovat na mnou udělaná zjištění a na vzniklé nedostatky.
Sběr dat v dotazníkové akci neproběhl celorepublikově, ale pouze v rámci praţských
veslařských klubů. V době distribuce byla jiţ ukončena letní závodní sezóna a bylo by obtíţné
kontaktovat mimopraţské veslaře (např. VK Pardubice, VK Přerov, VK Olomouc). Praţské
kluby však svou kapacitou tvoří více jak třetinu celorepublikového veslařského fondu. A
konkrétně vzorek, který odpovídal našim potřebám, je situovaný z velké části právě v Praze.
Vzhledem k tomu, ţe se v prostředí veslařského kolektivu dobře orientuji, nebyl pro mne
problém vybrat vhodné respondenty pro dotazníkovou akci.
Distribuci dotazníků jsem prováděla osobně a odběr informací probíhal formou
rozhovoru. Tato forma umoţnila přímo reagovat na nedostatky ve formulaci některých otázek
v dotazníku a zároveň jsem mohla rozvíjet s respondentem diskusi nad otázkami, které byly
pro mou potřebu aţ příliš stručně zodpovězeny.
Osobní pohovor s jednotlivými respondenty byl sice časově náročnější, neţ by byla
varianta pouhé hromadné distribuce a následného sběru dotazníků, ale dosáhla jsem tím
nulové ztrátovosti dotazníků. Tato ztrátovost by mohla vzniknout jak nízkou návratností
dotazníkových formulářů, tak nutností některé dotazníky následně vyřadit pro jiţ zmíněnou
moţnost nepochopení některých otázek ze stran respondentů.
Pro kazuistiky jsem vybrala dva respondenty s nejčastěji se vyskytujícími potíţemi,
kteří nejlépe charakterizovali celý výzkumný soubor. Záměrně jsem vybrala jednoho
probanda, který se věnuje párovému veslování a druhý proband jezdí nepárové disciplíny.
Zkontaktovala jsem vybrané probandy a domluvila jsem si s nimi první schůzku. Vše
proběhlo bez komplikací. Oba probandi při dalších schůzkách plně spolupracovali a
dostavovali se na předem domluvené individuální terapie.
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Výsledek vyšetření byl v některých oblastech shodný, ale byly přítomny i odlišnosti.
Od tohoto zjištění se pak odvíjel i následný terapeutický i preventivní program.
Při vyšetřování svalové síly podle svalového testu jsem nenašla ţádné svaly s
výrazným oslabením. Přesto byla u obou probandů, v různé míře, zjištěna insuficience svalů,
které fungují jako tzv. fixátory lopatek. Domnívám se, ţe je to způsobeno tím, ţe probandi
nejsou schopni správně zapojit tyto svaly do pohybových stereotypů. Tomu odpovídá i
výsledek vyšetření pohybových stereotypů. Nechala jsem probandy provést stereotyp abdukce
HKK vţdy před terapií a po ní. Stereotyp nebyl po terapii bezchybný, ale bylo moţné sledovat
zkvalitnění funkce fixátorů lopatek.
V této souvislosti musím také uvést, ţe oblast mezi lopatkami, společně s hrudní páteří
a s ţebry, je pro 26,5 % respondentů nejfrekventovanějším „problémovým“ místem. Teorií
pro vznik těchto potíţí je chronické přetěţování mezilopatkových svalů. Ty patří ke svalům
s tendencí k oslabení, a tak zvýšení nároků na jejich funkci můţe mít za následek vznik
reflexních

změn,

chybných

stereotypů

nebo

jiných

funkčních

poruch.

Zapojení

mezilopatkových svalů je při veslování ztíţeno tím, ţe k jejich aktivaci při pohybu dochází
z poměrně velkého protaţení.
Při volbě cviků pro zlepšení funkce mezilopatkových svalů jsem vycházela z podstaty
provádění veslařského tempa. Zvolila jsem proto cviky v uzavřených kinematických
řetězcích.
Zařazení prvků senzomotorické stimulace ve stoji není samoúčelné. Veslování je sice
prováděno v sedu, ale nezanedbatelná část tréninkové přípravy probíhá i mimo loď (běh,
posilovna, zimní příprava na běţkách).
U potíţí v oblasti zad uvádí respondenti přímou souvislost s prochladnutím. Skutečnou
příčinou jsou však jiţ přítomné funkční změny v pohybovém aparátu a prochladnutí pouze
spustí subjektivní manifestaci problému v podobě bolesti.
Jednotlivé individuální terapie jsem musela přizpůsobovat aktuálnímu stavu
pohybového aparátu probandů. Například: probíhala-li terapie den po náročném tréninku
v posilovně se zaměřením na DKK, věnovala jsem se při terapii více dolním končetinám.
Velkým přínosem pro práci fyzioterapeuta ve sportovní medicíně je dobrá komunikace
s trenérem. Jedná se zde hlavně o moţnost zpětné vazby mezi terapií a tréninkem.
Pro přímé ovlivnění funkčních poruch v podobě kloubních blokád a reflexních změn
ve svalech jsem pro terapii volila nejčastěji metodu PIR a mobilizační techniky. Jiţ po těchto
zásazích bylo moţné sledovat u obou probandů zlepšené drţení těla ve stoji. K dlouhodobému
ovlivnění patologie si však pouze s těmito technikami nevystačíme. Je tedy dále důleţité
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vyrovnat přítomné svalové dysbalance, jejichţ přetrvávání vede po terapii k návratu
patologického drţení těla. Opatření vhodná pro kompenzaci a prevenci FPPS z jednostranné
zátěţe, kterou veslování bezpochyby je, jsou uvedena v kapitolách 4.3.4 a 4.4.4 (Dlouhodobý
fyzioterapeutický kompenzační program).
Na základě porovnání vstupního a výstupního kineziologického vyšetření můţu
konstatovat, ţe zvolené postupy pro kompenzaci vzniklých problémů, byly vhodné pro
zlepšení stavu pohybového aparátu probandů.
Dále by bylo zajímavé provést studii, která by se zabývala vhodností dlouhodobých
preventivních opatření navrţených v této práci a moţností jejich aplikace na širší skupinu
veslujících jedinců.
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6 ZÁVĚR
Podle plánu byl vypracován dotazník zaměřený na zjištění potíţí v pohybovém aparátu
výkonnostně sportujících veslařů. Distribuce dotazníků byla provedena předem vybraným
sportovcům. Zpracovala jsem 34 dotazníků.
Nejčetnější skupinou potíţí byly, podle předpokladů, bolesti v oblasti bederní páteře.
Dále pak potíţe v oblasti hrudní páteře a mezilopatkového svalstva.
Podrobně vyšetřeni byli dva respondenti. Spolupráce s nimi probíhala bez komplikací.
U potíţí v oblasti dolní části zad uvádí převáţná většina respondentů (i oba probandi)
souvislost s prochladnutím.
Funkční změny pohybového aparátu byly přítomné společně s některými porušenými
pohybovými stereotypy u obou probandů.
Charakter a frekvence potíţí se u párových a nepárových veslařů výrazně neliší.
Otázku moţnosti aplikovat výsledky z individuálních terapií na necelou skupinu (tj. na
všechny výkonnostní veslaře) nejsem schopna zodpovědět. V praxi se však uplatňuje
individuální přístup.
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK

ADD

Adduktory

AGR

Antigravitační relaxace

ASC

Armádní sportovní centrum

C-Th

Cerviko-thorakální přechod

ČVK

Český veslařský klub

DK

Dolní končetina

DKK

Dolní končetiny

FISA

Mezinárodní veslařská federace

FPPS

Funkční porucha pohybového systému

HAZ

Hyperalgické zóny

HKK

Horní končetiny

LDK

Levá dolní končetina

l.dx.

Latus dexter

LS

Lumbo-sakrální přechod

l.sin.

Latus sinister

LTV

Léčebná tělesná výchova

MET

Muscle energy technique

MJ

Motorická jednotka

PDK

Pravá dolní končetina

PIR

Postizometrická relaxace

PNF

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

SI

Sakro-iliakální skloubení

SCM

Musculus sternocleidomastoideus

SIAS

Spina iliaca anterior superior

SM

Sportovní medicína

SMS

Senzomotorická stimulace

TdP

Tender point

Th-L

Thorako-lumbální přechod

TrP

Trigger point

VK

Veslařský klub
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PŘÍLOHA Č. 1

50

PŘÍLOHA Č. 2
The Catch

The Drive
Legs Emphasis

51

The Drive
Body Swing Emphasis

The Drive
Arm Pull Through Emphasis

52

The Finish

The Recovery

Kinesiology of the rowing stroke, NSCA Journal, Volume 10, Number 2, 1988, Thomas
Mazzone, M.D. Wyoming County Community Hospital, Warsaw, New York
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PŘÍLOHA Č. 3

Diagnosticky dotazník pro veslaře
1. Pohlaví:
2. Věk:
3.Výška/váha:

4. Vážnější dlouhodobé onemocnění___________
5. Úrazy________

(v kolika
letech)

následky

6. Operace_________ (v kolika letech, stav jizvy)
7. Vážnější onemocnění otce, matky?

8. Kolik dní během roku stonáte?

9. Jak dlouho se již veslovaní věnujete?

10. Kolik času věnujete tréninku?
Veslování_________
ostatní________ (uveďte v hodinách za týden)
11. Věnovali jste se před veslováním intenzivně jinému
sportu?
ano
Jakému:

(v hodinách za
týden)

ne

12. Jaké doplňkové aktivity dále provozujete? (běh, cyklistika,
volejbal….)
druh aktivity_______ objem týdně________
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13. Máte nebo jste měl/a v průběhu veslařské kariéry potíže s pohybovým
aparátem?
ano
ne
14. Uvedte konkrétní místo, spojené s těmito
problémy?

kdy tyto potíže
15. Jak dlouho již tyto potíže pociťujete? začaly?

16. Potíže jsou spojeny s pohybovou aktivitou nebo se objevují v klidu?

17. Bolest bývá lokální nebo někam vystřeluje?
18. Máte v případě bolesti nějakou úlevovou
polohu?
ano
ne
19. Nabývá bolest na intenzitě v některé části dne?
ano
ne
20. Protahujete se: ___krát denně / ___krát týdně, před tréninkem / po tréninku
21. Jak byste bolest charakterizovali?

22. Probíhá/probíhala v rámci potíží nějaká léčebná procedura? (masáže,
elektroterapie, zábaly)
ano
ne
23. Zvažujete omezení sportovní aktivity v souvislosti s výše uvedenými potížemi?
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PŘÍLOHA Č. 4

56

PŘÍLOHA Č. 5
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