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ABSTRAKT 

Jméno a příjmení: Jan Ludvík 

Studijní obor: Fyzioterapie 

Vedoucí práce: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc. 

Oponent: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. 

Počet stran: 94 

Počet příloh: 24 (na 20 stranách) 

Název práce: Kompenzační cvičení v prevenci a terapii poruch hybného systému               

v bojových uměních 

     Tato práce se zabývá funkčními poruchami pohybového systému u osob věnujících se 

bojovým uměním a vyuţitím kompenzačních cvičení k moţnosti jejich prevence a terapii. 

Pohybová terapie je v tomto případě zastoupena výhradně vhodným výběrem 

kompenzačních cviků. Ty mohou mít při správném a pravidelném provádění velký význam 

v terapeutickém procesu, ať uţ léčebném, či preventivním. Kompenzační cvičení vychází 

z kinezioterapie. Ta má prioritní postavení při léčbě poruch a chorob hybného ústrojí. 

Jejím hlavním úkolem je obnovení pohybové funkce – zejména svalové, která má 

v hybnosti člověka nejdůleţitější postavení – a odstranění poruch hybných stereotypů. 

Podmínkou pro úspěšné uplatnění kinezioterapie je přesná, objektivní diagnostika. Při 

řešení svalové dysbalance se postup zaměřuje na protahování zkrácených posturálních 

svalů a posilování oslabených fázických svalů. Zvláštní postup vyţaduje hypermobilita. 

Relaxační cvičení dovede uvolnit bolestivé ztuhlé pohybové úseky. 

Klíčová slova: pohyb, kompenzační cvičení, hybný systém, bojové umění, funkční poruchy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

Title of work: Compensatory exercises as a prevention and therapy of the locomotory 

system disorders in martial arts. 

     This bachelor work deals with functional disorders of the locomotory system in people 

devoted to martial arts as well as the utilization of compensatory exercising to the 

possibility of prevention and therapy. Movement therapy in this case is represented 

exclusively by appropriate selection of compensatory exercises. Provided that it is being 

performed correctly and regularly, this exercises may have a great positive importance in 

the therapeutic process, whether healing or preventive. The compensatory exercising stems 

from kinesiotherapy. Kinesiotherapy holds the priority position in the treatment of 

disorders and diseases of the locomotory system. Its main task is the restoration of the 

motion function – mainly muscular, which has the most important status in the locomotory 

system of humans – and the elimination of defective locomotory stereotypes. An exact and 

objective diagnosis is the most important condition for the successful application of the 

kinesiotherapy. In addressing muscular imbalance, the procedure focuses on the stretch of 

shortened postural muscles and strengthening of weakened phasic muscles. The 

hypermobility requires special therapy. Relaxation exercising can relax painful stiff motion 

segments. 

Key words: movement, compensatory exercises, locomotory system, martial art, function 

disorders. 
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I. ÚVOD 

 

Motto: Nemáš-li dnes dostatek času na sportování,  

budeš ho mít zítra dost na naříkání. 

 

     Za prahem 21. století se lidská společnost, tedy alespoň část populace civilizovaného 

světa, dostala do doby určovanou ekonomickou silou států a rozvojem tak vyspělé 

techniky, ţe zapnutí počítače nebo přenosného DVD přehrávače je pro nás stejnou 

samozřejmostí, jako bylo pro naše praprarodiče na počátku minulého století rozsvícení 

ţárovky. O moderních kybernetických, jaderných a kosmických vymoţenostech ani 

nemluvím. Ţijeme v přetechnizovaném světě, vystaveni nejrůznějším stresovým situacím, 

jsme nuceni trávit spoustu času v zaměstnání z potřeby se finančně zabezpečit na úkor 

rozvíjení své tělesné schránky pohybovou aktivitou, věnování se svým koníčkům a zálibám 

a trávení více času se svou rodinou a blízkými. 

     Protoţe stále více přibývá tzv. sedavých zaměstnání, tzn. hlavně kancelářských profesí, 

kdy je člověk nucen dlouhé hodiny vysedávat u počítače s uvolněným zádovým svalstvem, 

s předsunutou a mírně zakloněnou hlavou a s uvolněným břišním svalstvem, stále častěji se 

setkáváme s lidmi, kteří si stěţují na nejrůznější obtíţe pohybového systému. Jsou to 

především bolesti páteře, ať uţ jde nejčastěji o segment krční nebo bederní páteře, které se 

pak mohou přenášet na další tělesné partie, jako jsou dolní končetiny, hlava nebo zuby.  

     K těmto fenoménům jednak přispívá sedavý způsob ţivota, jednak globálně sníţený 

zájem o pohybovou aktivitu a sport. Patrné je to především u dětí, které daleko raději tráví 

svůj volný čas u počítačů, neţ sportováním. Přitom lidé, kteří se sportovní činnosti 

(rekreační, výkonnostní či vrcholové) věnují, mají daleko méně pohybových obtíţí, 

preventivně předcházejí jednak úrazům a poraněním, jednak svalovým dysbalancím, 

udrţují svou tělesnou hmotnost relativně konstantní a nakonec ovlivňují a posilují 

celkovou zdatnost organismu a utuţují své zdraví. 

     Současně zvyšující se nároky na výkonnostní a především vrcholovou sportující 

populaci nutí tyto sportovce dosahovat stále lepších výsledků na poli soutěţním, za 

předpokladu maximálního úsilí, extrémní trénovanosti a odolnosti jak organismu, tak i 

psychiky. Zde se nabízí otřepané klišé „sportem k trvalé invaliditě“. Před pár desítkami let 

by byl tento bonmot u vrcholového sportu asi na místě, v dnešní době, kdy rozvoj 

medicíny a rehabilitace a teoretických znalostí tréninkového procesu šly tak radikálně 

kupředu, jsou příčinami trvalého poškození spíše nesprávně prováděné sporty, 



 

nedostatečný a špatně vybraný pohyb nebo nedostatečná regenerace vedoucí často 

k nejrůznějším úrazům. 

     Kompenzační cvičení, kterým je věnována tato práce, jsou jedním ze způsobů, jak 

předcházet poruchám pohybového ústrojí, tedy prevence, i moţné terapie jiţ vniklých 

poruch. Důsledné provedení kompenzace (uvolňovacích, protahovacích a posilovacích 

cviků) by dnes mělo být samozřejmou součástí před i po náročném sportovním tréninku 

nebo sportovní soutěţi. Stejně tak mohou kompenzační cvičení vyuţívat i rekreační 

sportovci a lidé, kteří tyto cviky zaměří na korekci a odstranění problémů pohybového 

aparátu. 

     Kompenzační cvičení lze vyuţít v libovolném sportovním odvětví či je spojit 

s jakoukoliv pohybovou aktivitou. Já si pro svou práci vybral bojová umění, a to z několika 

důvodů. Jednak mám k této sportovní činnosti svůj osobní vztah – o bojová umění se 

zajímám takřka od mala a od svých sedmnácti let se aktivně věnuji bojovému umění 

taekwondo WTF. Dále na toto téma není příliš popsané literatury, takţe je to zároveň          

i výzva, zda se mi podaří shromáţdit dostatečné mnoţství informací, doplněných o vlastní 

zkušenosti a přispět tím k této problematice. A nakonec bojová umění jsou v představách 

lidí oproti tradičním sportům stále trochu v pozadí, tudíţ je snahou je představit širší 

veřejnosti. 

     Aplikovat kompenzační cvičení na širokou škálu bojových umění by ale dost dobře 

nebylo moţné, stejně jako se zaměřit na jedno jediné z důvodu omezených zdrojů 

literatury. Pozornost proto bude zaměřena na tři tradičnější bojová umění – taekwondo 

WTF, karate šotokan a judo. První dvě mají hodně podobný vyjadřovací prvek, kterým je 

pouţívání široké škály kopů k obraně i útoku. Judo je pak charakteristické sníţeným 

postojem v předklonu a vyuţitím úchopů a postojů k vychýlení protivníka se stabilizované 

polohy s cílem dostat ho na zem. 

     Práce je členěna na část obecnou a praktickou. V obecné části se práce zaměřuje na 

pohybový systém, jeho funkční anatomii a funkční poruchy, pojednává o vymezení            

a charakteristice kompenzačních cvičení, jejich jednotlivých typech, o strečinku a relaxaci 

a poukazuje na výběr vhodných pohybových cviků. Podává základní přehled o bojových 

uměních zmíněných výše a jejich vlivu na organismus. 

     V praktické části jsou popsány kazuistiky tří klientů, jednoho taekwondisty, jednoho 

karatisty a jednoho judisty a aplikovány teoretické znalosti z anatomických, 

fyziologických, kineziologických a neurologických zákonitostí do průběhu terapie. 

 

 



 

II. CÍL PRÁCE 

 

1. ÚKOLY A CÍLE PRÁCE 

     Úkolem práce je nejprve vybrat vhodnou a dostupnou skupinu klientů k vyšetření a tu 

poté zainstruovat k provádění konkrétních kompenzačních cvičení. Vhodný soubor těchto 

cviků vybrat na základě prostudované literatury tak, aby kaţdému klientovi odpovídaly 

přímo „na tělo“. Podle funkčních poruch zjištěných při vyšetření určit nejproblémovější 

partie těla sportovců a pokusit se tyto poruchy ovlivnit či odstranit. Protoţe cvičení klientů 

probíhá z velké části individuálně bez mého dohledu na základě vstupních instrukcí, je 

snahou při kaţdém společném setkání zadané cviky zopakovat a provést případnou korekci 

chyb. 

     Cílem práce je: 

1) zhodnotit vliv kompenzačních cvičení na korekci poruch pohybového systému u čtyř 

aktivně sportujících muţů, věnujících se bojovým uměním, 

2) zjistit zda čas věnovaný terapii je dostatečný k viditelné nápravě těchto poruch               

a zlepšení celkového zdravotního stavu, 

3) porovnat, jestli mají kompenzační cvičení větší význam a vliv z hlediska preventivního 

či léčebného. 

2. VĚDECKÉ OTÁZKY 

     Na základě informací získaných z odborné literatury (knih, odborných článků                

a internetových stránek) a znalostí načerpaných ze zkušeností z mé dlouholeté sportovní 

činnosti se pokusím stanovit několik vědeckých otázek, které se budu snaţit potvrdit nebo 

vyvrátit a nakonec zhodnotit v diskuzi mé práce, do jaké míry byly mé předpoklady 

správné: 

1) Budou rozdíly mezi jednotlivými klienty ve funkčních poruchách vzhledem k rozdílným 

bojovým uměním, nebo se budou vyskytovat funkční poruchy u všech klientů stejné? 

Předpokládám, ţe funkční poruchy se budou lišit. 

2) Bude kloubní rozsah vyšetřovaných kloubů minimálně stejný nebo větší, neţ je norma 

(viz příloha 15) a svalová síla vyšetřovaných svalů na stupni 5? Předpokládám, ţe ano, 

protoţe vyšetřovanou skupinu klientů tvoří lidé sportující. 

3) Projeví se po 3 měsíční terapii subjektivní i objektivní zlepšení zdravotního stavu 

klientů? Předpokládám jak subjektivní, tak objektivní zlepšení. 



 

III. OBECNÁ ČÁST 

 

1. POHYB A POHYBOVÝ SYSTÉM 

1.1 Význam pohybu v životě dospělého člověka 

     Pohyb je jedním ze základních projevů ţivota ţivých organismů a také jedna                 

z primárních lidských potřeb. Pohyb člověka doprovází po celý jeho ţivot od narození aţ 

po smrt a dokonce uţ i v prenatálním období dochází k pohybové stimulaci 

prostřednictvím působením pohybu matky na plod. Je tedy důleţitý pro všechny ţivotní 

etapy dětstvím začínaje a stářím konče. 

     Nejpřirozenější a nejspontánnější pohybovou aktivitu můţeme nalézt u dětí raného věku 

– kojenců a batolat. V tomto věku, kdy dětská psychika ještě není vyzrálá a chybí 

abstraktní myšlení, je konkrétní pohyb významnou moţností záměrné aktivace mozkových 

procesů. Řízení pohybu probíhá na reflexní úrovni, odráţí potřeby dítěte, ale také jeho 

intelektové schopnosti (patrné zejména u mentálně retardovaných dětí), charakter               

a temperament. 

     S přibývajícím věkem je spontánní aktivita stále více nahrazována aktivitou řízenou, 

tedy dochází k učení pohybu. To je utvářeno a ovlivňováno několika faktory. Kromě 

samotného věku a zvyšujícího se rozvoje psychiky a s tím souvisejícího směřování pohybů   

k denním potřebám, hraje roli výchova dítěte (cílené pohybové aktivity, ale i napodobování 

pohybu dítěte od starších, většinou rodičů), sociální prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, 

pohybové zájmy a aktivity a v neposlední řadě i ekonomické moţnosti (chození do 

sportovního oddílu či pohybového krouţku). 

     „Celý proces vývoje vychází z principů evoluční fyziologie a dá se shrnout jednoduchým 

vztahem: Pohyb působí na vývoj a vývoj působí na pohyb“ (17). 

     Význam pohybu je pro lidský organismus v zásadě dvojí. Za prvé je to význam 

fyziologický, kam patří: 

 ovlivnění látkové přeměny (metabolismu),  

 podpora srdeční činnosti (efektivnější práce srdce díky sníţení klidové TF), 

 zvýšení VT a VC za současného sníţení minutové DF, 

 pomoc při odstraňování toxických látek, 

 stimulace produkce endorfinů v mozku, 

 ovlivnění vegetativního nervového systému, 

 zvýšení svalové síly, rozsahu kloubní pohyblivosti a koordinace pohybu, 



 

 ekonomická cirkulace při zátěţi střední a submaximální intenzity, 

 omezení odvápnění kostí a sníţení rizika zlomenin, 

 udrţení optimální tělesné hmotnosti a sníţení podílu tělesného tuku o 8–10%, 

 sníţení rizika vzniku vertebrogenních syndromů a komplikací aterosklerózy, 

 regulace napětí a stresu (5, 16). 

     A druhou důleţitou funkcí pohybu je prevence našeho zdraví. Ta je důleţitá zvláště 

v dospělém věku. Zatímco u dětí a adolescentů má pohybová činnost hlavně vliv na 

formování tvaru a funkce jednotlivých orgánů a celého těla, u dospělých je pohybová 

aktivita prostředkem k udrţování jednotlivých funkcí a jejich struktur (16). 

     Preventivní charakter pohybu se uplatňuje při sniţování rizika kardiovaskulárních 

onemocnění, udrţování tělesné hmotnosti a tím předcházení obezity, zpomalování 

degenerativních procesů v kloubech a obecně procesů stárnutí, působí v prevenci pádů      

a vzniku zlomenin, a protoţe posiluje a udrţuje fyzické zdraví, sniţuje náchylnost 

organismu k působení negativních vlivů zevního prostředí a nemocí virového                     

a bakteriálního původu. Nesmíme zapomínat ani na psychickou sloţku osobnosti a její 

ovlivňování pohybem. I tady se uplatňuje prevence, např. v předcházení depresivních 

stavů. 

     Kromě těchto dvou základních vlivů pohybu (fyziologického a preventivního) na 

organismus, má pohybová činnost význam také jako prostředek náplně volného času 

(sport pro zdraví, rekreační a masový sport), seberealizace, zviditelnění se a finančního 

zajištění (výkonnostní a vrcholový sport). 

1.2 Tkáně pohybového systému 

     „Na stavbě pohybového systému se nejvíce podílí pojivová tkáň, svalová tkáň a tkáň 

nervová“ (16). Pojivová tkáň zajišťuje primárně nosnou a opornou funkci těla, 

sekundárně téţ látkovou výměnu a energetickou rezervu organismu. Všechny typy pojiv 

se skládají ze stejných stavebních komponent – buněk a mezibuněčné hmoty. 

Mezibuněčná hmota je dvojího druhu – vláknitá a amorfní (beztvará). Jednotlivé typy 

pojivové tkáně (vazivo, chrupavka a kost) se od sebe liší právě podílem stavebních sloţek 

a podle vlastností amorfní mezibuněčné hmoty. 

     Svalová tkáň plní funkci pohybovou, tzn., ţe jednak zajišťuje pohyb člověka z místa 

na místo, lokomoci, jednak pohyb tělesných částí (končetin, hlavy a trupu) vůči sobě. 

Sloţitost pohybů záleţí na tělesném a psychickém vývoji jedince, ale také na pohybových 

schopnostech kaţdého člověka. Mezi ty se řadí pohybová síla, rychlost, obratnost, 



 

vytrvalost a pruţnost (pohyblivost). Jsou to osobnostní znaky kaţdého z nás, se kterými se 

rodíme a které mohou být ovlivněny tréninkem. O nich bude zmínka později. 

     A konečně tkáň nervová, jejíţ funkcí je pohyb řídit. Řídící procesy se odehrávají na 

několika úrovních, podle toho, o jak sloţitý pohyb či pohybovou souhru se jedná. Protoţe 

se však při kaţdém pohybu všechny úrovně na procesu řízení hierarchicky podílejí, nelze 

je jednoduše od sebe oddělovat. Nejjednodušší pohyby se dějí na úrovni autonomního 

řízení základních biologických funkcí. Nad ní stojí spinální úroveň pro základní ovládání 

svalů. Třetí úroveň je subkortikální a ta je zodpovědná za posturu a lokomoční pohyb. 

Nejvýše na pomyslném ţebříčku řízení se nachází kortikální úroveň pro účelovou 

motoriku a sloţité koordinační pohybové vzorce a svalovou souhru (16, 22). 

1.2.1 Vazivová tkáň 

     Vazivo tvoří vazivové buňky (fibroblasty a fibrocyty), kolagenní a elastická vlákna      

a amorfní mezibuněčná hmota (16). 

     Fibroblasty (fibrocyty) jsou nejvýznamnějšími buňkami vaziva. Jejich rozdíl je ve 

stavbě, ale především ve funkci. Zatímco fibroblasty produkují tropokolagen (předstupeň 

kolagenních a retikulárních vláken) a proteoglykany (základ amorfní mezibuněčné hmoty), 

fibrocyty představují podle dnešního názoru konečné vývojové stadium vazivových buněk 

a další buňky z nich nevznikají. Kvůli své velké regenerační schopnosti jsou fibroblasty 

hlavním zdrojem materiálu slouţícího k zacelení tkáňových defektů – jizev. 

     „Kolagenní vlákna jsou nejobjemnější strukturou všech pojivových tkání.“ (16). Jejich 

charakteristickou vlastností je, ţe jsou velmi ohebná a pevná v tahu, čehoţ se vyuţívá při 

stavbě takových struktur pohybové systému, která vyţadují právě vysokou pevnost            

a ohebnost, jako jsou vazy a šlachy, ale menší pruţnost (tato vlastnost je dominantou 

elastických typů vláken). „Kolagenní vlákna se prodlužují jen o 8–10% své délky, ale 

unesou zatížení až 50 N/mm
2
.” (16). 

     Základem kaţdého vlákna je bílkovina kolagen, tvořená menšími vláknitými 

molekulami tropokolagenu, které jsou vylučovány fibroblasty a teprve v mezibuněčném 

prostoru polymerují a formují kolagenní vlákna. Kaţdá molekula se skládá ze tří 

spirálovitě stočených řetězců aminokyselin – hydroxyprolinem a hydroxylyzinem. Podle 

jejich zastoupení a úpravy spirál tropokolagenu rozlišujeme 4 typy kolagenu: 

 I. typ (nosný, strukturální) představuje asi 80% veškerého kolagenu v těle. Jsou to 

silná, mechanicky velmi pevná vlákna tvořící základ kostí, šlach, některých 

chrupavek atd. 



 

 II. typ je tvořen slabšími vlákny a nalézají se v mezibuněčné hmotě kloubních         

a elastických chrupavek a v jádru meziobratlové destičky. 

 III. typ má velmi slabá vlákna tvořící součást cévní stěny, stěny orgánů, vaziva 

svalů a nervů 

 IV. typ je zastoupen pouze ve velmi jemné, tzv. bazální vrstvy cévní výstelky (16). 

     Tvorba kolagenu je velice sloţitý a z biomedicínského hlediska nesmírně závaţný 

proces. Co víme je to, ţe je determinována geneticky, ale není přesně prokázáno, co je 

podnětem pro tvorbu nových kolagenních vláken. V souvislosti s rehabilitací se nabízí 

otázka, zda na obnovu vazivových tkání nemají vliv mechanické faktory, protoţe jednou 

z moţností pro tvorbu nového kolagenu by mohlo být dráţdění fibroblastů ohybem vláken, 

ke kterým fibroblasty přiléhají. 

     Za běţných podmínek jsou mikrofibrily kolagenních vláken uspořádány do 

periodických pruhů (říkáme, ţe jsou ţíhované), které jsou patrné pod mikroskopem. 

Pruhování je způsobeno molekulami tropokolagenu různé délky, které se v mikrofibrile 

schodovitě střídají a vzájemně se posunují díky mezerám mezi jednotlivými molekulami. 

Pokud však dojde k onemocnění vaziva, dojde ke změně periodicity ţíhání, coţ má za 

následek změny napětí v tahu a deformaci fibril. Sníţí se mez pevnosti v tahu a klesají 

také hodnoty maximálního protaţení. K těmto změnám dochází kromě onemocnění také 

při stárnutí organismu, a tak je míra „stáří kolagenu“ mírou stáří organismu (16). 

     Elastická vlákna mají ve vazivu menší zastoupení neţ vlákna kolagenní. Jsou to 

vlákna tenká, bohatě rozvětvená. Vyskytují se v malé míře v některých vazech páteře      

(v čisté formě), ale daleko častěji jsou zastoupena s kolagenními vlákny, mezi kterými 

tvoří prostorové sítě. Oproti kolagenním vláknům mají daleko menší pevnost, unesou 

zatíţení pouze 2–3 N/mm
2
, zato se mohou pyšnit vysokou pruţností umoţňující protaţení 

vlákna aţ na 100–150% své původní délky. 

     Základním stavebním kamenem elastických vláken je bílkovina elastin, slučující se do 

svazků mikrofibril. Stejně jako u kolagenu je i tato molekula sloţena z podjednotek – 

tropoelastinu – rozdíl je však v tom, ţe ten je poměrně chudý na aminokyselinu 

hydroxyprolin tvořící příčné vazby a mikrofibrily elastických vláken tak nemají ţíhanou 

strukturu kolagenních vláken. Proto je elastin minimálně pevný v tahu (16). 

     Retikulární vlákna jsou přítomná všude tam, kde vznikají i vlákna kolagenní. Mají 

tvar jemných, tenkých a rozvětvených vláken tvořících prostorové sítě. Podílejí se na 

stavbě pohybového systému přítomností ve vazivovém skeletu kosterních svalů                 

a v červené kostní dřeni. O jejich biomechanických vlastnostech v tkáních pohybového 

systému není téměř nic známo (16). 



 

     Mezibuněčná (amorfní) hmota vyplňuje prostor mezi buňkami a vlákny. Je to 

bezbarvý, rosolovitý roztok produkovaný fibroblasty. Jde o komplexní sloučeninu tzv. 

proteoglykanů, coţ jsou látky sloţené 5–10% z bílkovin a polysacharidového zbytku. 

Kromě toho se na stavbě proteoglykanů významně podílí i kyselina hyaluronová. 

     Mezibuněčná hmota má především stabilizační funkci vaziva. Proteoglykany zajišťují 

nejen soudrţnost vaziva, ale i regulaci látkové výměny mezi fibroblasty a mezibuněčným 

prostředím. Jejich schopnost vázat na sebe ve velké míře vodu, umoţňuje regulaci jejího 

mnoţství ve vazivu a difuzi rozpuštěných látek vazivem. Klíčová je i role proteoglykanů 

při hojení ran a při určování biomechanických vlastností všech typů pojiv (vaziva, 

chrupavky i kosti). 

     Podle převládajícího zastoupení kolagenních, nebo elastických vláken rozdělujeme 

vazivo na kolagenní a elastické (16). 

     Podle uspořádání vláken se kolagenní vazivo dělí na řídké a tuhé. 

     Řídké kolagenní vazivo se skládá z fibroblastů, kolagenních a elastických vláken         

a amorfní mezibuněčné hmoty. Jeho výskyt v organismu je poměrně častý, i kdyţ je 

zastoupeno ve stavbě pohybového systému méně. To je dáno jeho významnými 

biomechanickými funkcemi ve všech orgánech měnících svůj objem nebo délku, kde 

vytváří tzv. orgánové intersticium – orgánový skelet. V pohybovém systému vyplňuje 

prostory mezi svalovými vlákny příčně pruhovaných svalů a tvoří nosnou kostru pro cévy 

a nervy svalů. 

     Tento typ vaziva se vyznačuje pruţností a minimální mechanickou odolností, takţe 

můţe pruţně reagovat na změnu objemu orgánů. 

     Tuhé kolagenní vazivo existuje ve dvou formách: jako uspořádané a neuspořádané. 

Skládá se z fibroblastů, kolagenních vláken a nepatrným mnoţstvím amorfní mezibuněčné 

hmoty. Typickým zástupcem neuspořádaného vaziva je kůţe, charakteristická 

uspořádáním silných kolagenních vláken v kompaktní síť doprovázených elastickými 

vlákny, na které naléhají fibroblasty. Je mechanicky poměrně tuhé. 

     Uspořádané kolagenní vazivo netvoří síť vláken, ale ta jsou orientována v určitém 

převládajícím směru, většinou v provazcích. Představitelem tohoto typu vaziva je šlacha. 

     „Šlacha je provazec tuhého uspořádaného vaziva, kterým se svaly upínají ke kosti.“ 

(16). Šlacha je orgán poměrně sloţité stavby. Tvoří ji kolagenní vlákna uspořádaná do 

paralelně probíhajících svazků, které probíhají v nezatíţených šlachách lehce vlnitě; někdy 

tvoří aţ táhlé spirály, a nepatrné mnoţství mezibuněčné hmoty. Asi z 5% je zastoupeno 

elastické vazivo. Mezi svazky vlákny jsou vtisknuty oploštěné fibroblasty (tzv. tenocyty). 



 

     Funkcí šlach je zprostředkovávat pruţný přenos svalové síly na skelet. 

Z biomechanického hlediska představují šlachy pasivní pohybový a nosný skelet. Pevnosti 

šlach dodávají především pevná kolagenní vlákna, mající dominantní zastoupení, i kdyţ 

rovnost mezi pevností kolagenních vláken a šlachou není zcela jednoznačná – platí, ţe 

pevnost šlachy je asi poloviční pevnosti kosti. 

     Pevnost, stejně jako pruţnost jednotlivých šlach, je individuálně rozdílná a závisí vedle 

anatomické stavby a typu cévního zásobení hlavně na věku. 

     „Vaz je útvar podobný šlaše.“ (16). Mají podobnou stavbu jako šlachy, tj. svazky 

kolagenních vláken doplněné o malé mnoţství vláken elastických (nejvíce zastoupených 

ve vazech spojující obratlové oblouky) a nerovnoměrně zastoupené fibroblasty. 

     Vazy jsou především zpevňujícím a fixačním zařízením pohybového systému – 

zpevňují buď kloubní pouzdra (jako jejich součásti), nebo probíhají mimo pouzdra            

a spojují sousedící kosti. Stejně jako šlachy mají velkou rezistenci na zátěţ. 

     Elastické vazivo se v čisté formě na stavbě pohybového systému podílí zcela 

výjimečně. Ze struktur, která tvoří převáţně tento typ vaziva uveďme např. ligg. flava, lig. 

suspensorium penis, ligg. vocalia (ţluté vazy) a úponové šlachy hladké svaloviny              

a mimických svalů. Stavba elastického vaziva je stejná jako u kolagenního vaziva, jen 

poměr jednotlivých typů vláken je jiný (16). 

     Retikulární vazivo tvoří skelet těch orgánů, které jsou tvořeny převáţně buňkami – je 

tedy hojně zastoupeno v kostní dřeni, ve slezině a mízních uzlinách. Retikulární vazivo, 

jak uţ napovídá název, je sloţeno z retikulárních buněk, retikulárních vláken                      

a mezibuněčné hmoty (16). 

     Kromě nosné funkce má retikulární vazivo důleţitou roli při obraně organismu. 

Retikulární buňky totiţ mají schopnost se uvolňovat a měnit se ve fagocyty. 

     Tukové vazivo tvoří v průměru asi 10% hmotnosti, ale toto číslo můţe nabývat             

i vyšších hodnot. Plní v těle několik funkcí: je tepelným izolátorem, energetickým 

rezervoárem a vytváří i mechanickou ochranu některým orgánům. Tukové vazivo se 

skládá z tukových buněk, fibroblastů, retikulárních, kolagenních a elastických vláken a je 

bohatě prostoupeno sítí krevních vlásečnic. Podle stavby a funkce se dělí na bílé a hnědé 

tukové vazivo (16).  

     Bílé tukové vazivo je základem většiny tzv. podkoţního tuku a tvoří u běţně ţiveného 

člověka energetickou zásobu asi na 40 dní. Dále tvoří tukové obaly některých orgánů        

a vmezeřenou tukovou tkáň. Buňky tohoto vaziva jsou velké, kulovité tukové buňky, 

neboli adipocycy. Tukové buňky se dělí asi do dvou let ţivota, v této době si tedy dítě 

vytváří podstatnou část své potenciální tukové výbavy. 



 

     Hnědé tukové vazivo se skládá z drobnějších buněk, kde je tuk zastoupen ve formě 

početných kapek. Má důleţitou termoregulační roli a zvláště v dětském věku představuje 

rychle mobilizovatelnou zásobu energie, která je nutná k zajištění velmi nestálé 

termoregulace. 

1.2.2 Chrupavčitá tkáň 

     Chrupavčitá tkáň neboli chrupavka je typ pojivové tkáně sloţená z chondrocytů, 

kolagenních a elastických vláken a amorfní mezibuněčné hmoty (16). 

     Základní buňky všech typů chrupavek jsou chondrocyty (chondroblasty – platí totéţ 

co u rozlišení fibrocytů a fibroblastů). Jsou to buňky se značně proměnlivým tvarem.      

Na povrchu mají vřetenovitý tvar, v hlubších vrstvách chrupavky jsou spíše kulovité. 

     Chondrocyty nejsou v chrupavce zastoupeny příliš početně, daleko více je zastoupena 

základní mezibuněčná hmota, reprezentující 50–80% objemu chrupavky. Svou stavbou ani 

vlastnostmi se příliš neliší od amorfní mezibuněčné hmoty vaziva. 

     Chrupavky sami o sobě nejsou zásobeny cévami a chybí jim i inervace. To zajišťuje 

vazivová vrstva – perichondrium, která aţ na kloubní chrupavky všechny ostatní obaluje. 

Uskutečňuje se jimi látková výměna chrupavek, přirůstání a také hojení. 

     Růst chrupavek probíhá dvěma mechanismy: 

 apozicí (přirůstáním, přikládáním) 

 intersticiální proliferací 

     Hlavní rozdíl je v tom, ţe zatímco apozicí přirůstají nové vrstvy chrupavky dělením 

fibroblastů a diferenciací v chondroblasty z perichondria, tedy od povrchu, intersticiální 

růst vychází z nitra chrupavky intenzivním dělením chondroblastů. Typické je to               

u mladých chrupavek. 

     Z biomechanického hlediska je chrupavka těţko definovatelná a obtíţná (díky 

heterogennímu sloţitému chemickému sloţení – tvoří ji bílkoviny a voda). Pevnost v tahu 

je např. oproti kosti asi jen 5%, pruţnost chrupavky je zase závislá na její hydrataci, proto 

se chová jako porézní materiál, např. jako houba. 

     Hojení a regenerace chrupavek je děj podobný apozičnímu růstu, záleţí tedy ve velké 

míře na perichondriu. Podmínkou ovšem je, ţe pro obnovu a náhradu nejen chrupavky, ale 

všech pojiv, musí být přítomen krevní oběh. Cévy z perichondrií nebo přiléhající kosti 

vrůstají do defektu chrupavky a ten se zaplňuje vazivem, protoţe fibroblasty vaziva se 

mohou přeměnit na chondroblasty nahrazující poté poškozenou chrupavku. U těch 

kloubních chrupavek, kde chybí perichondrium, je spontánní regenerace prakticky nulová. 



 

     Podle poměrného zastoupení jednotlivých stavebních komponent, rozlišujeme 

chrupavku hyalinní, elastickou a vazivovou (16). 

     Hyalinní chrupavka tvořená chondrocyty vřetenovitého tvaru s krátkými, ostnitými 

výběţky, je ideálním biologickým materiálem, který kryje kloubní konce. 

     Elastická chrupavka tvoří stěnu průdušek, některé chrupavky hrtanu a základ ušního 

boltce a části zevního zvukovodu. Je velmi pruţná a ohebná, takţe po deformaci se vrací 

do svého původního stavu. S přibývajícím věkem její pruţnost výrazně klesá. 

     Vazivová chrupavka tvoří především meziobratlové destičky, je také přítomná ve 

sponě stydkých kostí, tvoří disky a menisky uvnitř kloubů, povléká kloubní povrchy 

čelistního kloubu a plochy spojení klíční a hrudní kosti. Z funkčního hlediska lze vazivové 

chrupavky rozdělit do dvou skupin: 

 meziobratlové destičky a spona stydkých kostí se podobají stavbou i funkcí 

hyalinní chrupavce, 

 disky, menisky, okraje kloubních jamek atd. mají blíţe k tuhému vazivu (16). 

1.2.3 Kostní tkáň 

     Kostní tkáň (kost) je specializovaným typem opěrného pojiva s mineralizovanou 

mezibuněčnou hmotou. Skládá se jako všechna pojiva z buněk – osteoblastů (osteocytů)   

a osteoklastů, a z amorfní a vláknité mezibuněčné hmoty (16). Osteoblasty a osteocyty 

jsou v kosti přítomny současně. 

     Osteoblasty jsou bohatě vybaveny organelami, které mají vysokou schopnost tvořit 

bílkoviny – produkují kolagenní vlákna a amorfní mezibuněčnou hmotu (aţ 500 μg
3
 

mezibuněčné hmoty denně). Postupně svou organelovou výbavu ztrácejí a mění se 

v osteocyty. Jsou v kostech přítomny hlavně v mladém věku, kdy dochází k novotvorbě 

nebo přestavbě kosti, v dospělosti je jejich zastoupení pouze 2–8% kostní tkáně. Podílejí se 

také na mineralizaci kostní tkáně produkcí enzymů. 

     Osteocyty se podílí na uvolňování minerálů z kostní tkáně, a tvoří tak součást 

regulačních mechanismů udrţujících hladinu vápníku v tělních tekutinách, především 

v krevní plazmě. Osteocyty mají ţivotnost asi 20 let, pak se rozpadají a uţ se nenahrazují. 

     Osteoklasty produkují enzymy (kyselou fosfatázu a kolagenázu), které uvolňují kostní 

minerály a rozrušují strukturu základní hmoty. To je nezbytné pro přestavbu kosti, 

remodelaci. V rostoucí kosti jsou proto zastoupené poměrně početně, ale nechybí ani 

v dospělosti, protoţe se uplatňují celý ţivot při přestavbě kosti. Obdivuhodný je při 

přestavbě jejich výkon. Jeden osteoklast dokáţe „zlikvidovat“ produkci aţ 150 osteoblastů. 



 

     Mezibuněčná kostní hmota se neliší svým sloţením od ostatních pojivových tkání, 

ovšem je navíc ještě mineralizovaná. Anorganickou látkou, dosahující aţ 65% váhy kosti 

(obsah je různý u různých kostí i v rámci stavby jedné kosti), je krystalická 

submikroskopická forma fosforečnanu vápenatého. Váţe se na kolagenní vlákna v místech 

mezer mezi jednotlivými tropokolagenovými molekulami (16). 

1.2.4 Svalová tkáň 

     Pro zprostředkování pohybu by samotné pojivové tkáně nestačily. Tuto funkci zajišťují 

svaly, aktivní část pohybového systému. V lidském těle jich je asi 600 a tento sloţitý         

a vzájemně spolupracující svalový systém představuje u dospělého člověka přibliţně 35% 

jeho tělesné hmotnosti. Pro kaţdý, tedy i pro sportovní pohyb, jsou klíčové čtyři vlastnosti 

svalové tkáně (16): 

 excitabilita – schopnost svalové tkáně přijímat podněty a odpovídat na ně, 

 kontraktibilita – schopnost zkrácením generovat sílu a pohyb, 

 extenzibilita – schopnost svalové tkáně protáhnout svou délku, 

 elasticita – schopnost svalové tkáně se vrátit do původního stavu před protaţením. 

     Základní stavební jednotkou kosterního svalu je buňka – svalové vlákno, které je 

zároveň i anatomickou jednotkou. Funkční a biomechanickou jednotkou svalu je 

motorická jednotka. Motorickou jednotkou nazýváme všechna svalová vlákna inervovaná 

jedním motoneuronem. 

     Svalové vlákno je mnohojaderný útvar válcovitého tvaru, silný 40–100 μm a dlouhý 

v průměru 1–40 mm, ale můţe dosahovat délky aţ 30 cm (krejčovský sval). U většiny 

svalů se napíná od jeho začátku svalu aţ ke k jeho úponu. 

     Svalová vlákna jsou obalena buněčnou membránou (sarkolemou), která má na svém 

povrchu ještě silnou bazální membránu. Pod membránou se nachází sarkoplazma, v níţ 

jsou, kromě jader a buněčných organel, uloţeny myofibrily, podélně orientovaná vlákna. 

Kolem myofibril jsou početné podélně i příčně orientované trubice endoplazmatického 

retikula. V tomto systému je vysoká koncentrace hořečnatých a vápenatých iontů 

nezbytných pro realizaci svalové kontrakce. Pod světelným mikroskopem jsou na 

myofibrilách patrné světlé a tmavé pruhy. Tmavé, anizotropní (dvojlomné, tzv. A-úseky) 

se střídají se světlými, izotropními (jednolomné, I-úseky). Kaţdý izotropní úsek je 

rozdělen tenkou ploténkou, tzv. Z-linií. Úsek myofibrily mezi dvěma Z-liniemi se nazývá 

sarkomera. „Sarkomera je kontraktilní jednotka svalového vlákna“ (16). Skládá se 

z mikrofilament různých typů. Kontraktilní bílkoviny se nazývají aktin a myozin, další dvě 

bílkoviny, titin  a nebulin, podmiňují pruţnost sarkomery. 



 

     Bílkovina myozinu je tlustší, má kulovitou hlavu, ohebný krk (dohromady se uţívá 

označení příčný můstek) a tyčinkovité tělo. Tvoří základ jiţ zmíněného A-úseku 

sarkomery. Pomocí hlavy reaguje myozin s aktinem. Příčné můstky myozinu tvoří H-

prouţky – mezofragmu. 

     Aktin je sice tenčí bílkovina neţ myozin, ale jeho vlákna jsou početnější. Jsou 

zakotvená v Z-liniích a zasunují se mezi myozinová vlákna. 

     Titin a nebulin jsou proteiny, které při protaţení kladou elastický odpor, mají tak 

schopnost vracet sval do jeho původní délky po předchozím protaţení (16). 

Typy svalových vláken 

     Přestoţe mají svalová vlákna řadu společných znaků (především anatomických), jde ve 

skutečnosti o heterogenní společenství, které se mezi sebou liší funkčními fyziologickými 

vlastnostmi. Podle toho se svalová vlákna dělí na 4 typy (16): 

 pomalá červená vlákna (typ I., SO, slow oxidative), 

 rychlá bílá vlákna (typ II. A, FOG, fast oxydative and glycolytic), 

 rychlá červená vlákna (typ II. B, FG, fast glycolytic), 

 přechodná vlákna (typ III., intermediární, nediferencovaná vlákna). 

     Pomalá červená vlákna (SO), mají svůj název podle své červené barvy, kterou jim 

dodává velké mnoţství myoglobinu. Mají také hodně krevních kapilár, mitochondrií, méně 

myofibril a jsou poměrně tenká (50 μm). Tyto vlákna se hodí na vytrvalostní činnost, 

protoţe se kontrahují pomaleji, a jsou tak ekonomičtější a vhodnější pro ty svaly, které 

zajišťují spíše statické, polohové funkce a pomalý pohyb. Nazývají se také „tonická 

vlákna“ (slow fibres). 

     Rychlá bílá vlákna (FOG), jsou opakem prvního typu vláken, a to jak strukturně, tak 

funkčně. Jsou silnější (80 – 100 μm), mají více myofibril a méně mitochondrií a jen 

průměrné mnoţství kapilár. Rychle se kontrahují a uplatňují se tak při rychlých pohybech       

a pohybech prováděných velkou silou, ale jen po krátkou dobu. Rychle se unavují. Pouţívá 

se pro ně také název „fázická vlákna“ (twitch fibres). 

     Rychlá červená vlákna (FG), jsou nejobjemnější, ale obsahují málo myoglobinu, 

kapilár a oxidativních enzymů. Uplatňují se při těch nejrychlejších pohybech, jelikoţ         

u nich dochází díky silně vyvinutému sarkoplazmatickému retikulu a vysoké aktivitě 

vápenatých a hořečnatých iontů k rychlému stavu prováděnému maximální silou. Vlákna 

jsou proto málo odolná proti únavě. 

     Přechodná vlákna jsou vývojově nediferencovaná, která jsou zřejmě zdrojem ostatních 

tří typů vláken. 



 

     Podíl v zastoupení jednotlivých vláken je v lidských svalech různý, zcela individuální. 

Není tedy pochyb, ţe má zcela jistě zásadní význam z hlediska svalové výkonnosti, 

rychlosti a vytrvalosti pohybu, ekonomii svalové práce atd. Dřívější obecná představa, ţe 

v lidských svalech je poměr zastoupení 1. a 2. typu vláken téměř rovnoměrný, se dnes 

nejeví jako pravdivá. Údaje průkazně vypovídají o tom, ţe v jednotlivých svalech je 

heterogenní poměrné zastoupení jednotlivých typů svalových vláken (16). 

     Nebyl sice zjištěn ţádný rozdíl v zastoupení svalových vláken u různých somatických 

typů lidí (endomorfů, ektomorfů), zato bylo zjištěno, ţe faktory, které ovlivňují poměr 

vláken ve svalech jsou pohlaví (u muţů převládají silnější vlákna II. typu s větší kapacitou 

anaerobních enzymů), věk (po 25. roce roste podíl pomalých vláken I. typu aţ o 5% na 

kaţdých 5 let ţivota, po 40. roce atrofují všechny typy vláken), nebo rasa (lidé 

afroamerického původu mají větší podíl zastoupení rychlých vláken neţ Evropané nebo 

Asiaté). 

     Jak uţ jsem uvedl, zastoupení jednotlivých typů svalových vláken je u lidí individuální. 

To proto, ţe typ svalových vláken je určen geneticky. To ovšem neznamená, ţe se stejným 

počtem vláken, s jakým se rodíme, i umíráme. Svalová vlákna mají určitou plasticitu, 

kterou podmiňuje pohybová aktivita. Specifickým tréninkem se tedy dá dosáhnout 

diferenciace určitého typu svalových vláken. Podle zjednodušeného vzorce platí: FG ► 

FOG ► SO (16). Schéma vyjadřuje skutečnost, ţe cvičením se dají „vytrénovat“ vlákna 

odolná proti únavě, vlákna pomalého typu. Takţe platí, ţe rychlostní a silové pohybové 

schopnosti jsou podmíněny převáţně genotypově, jsou dány geneticky, vytrvalostní 

schopnosti se dají do značné míry ovlivnit pohybovými aktivitami. Neboli: sprinterem se 

člověk musí narodit; do vytrvalce musí dozrát. 

     Nejen sportovní aktivita působí na diferenciaci svalových vláken. Totéţ platí i pro 

léčebný pohyb. Pro klinickou praxi je dobré si uvědomit, ţe na formování a diferenciaci 

svalových vláken má vliv i opačný faktor neţ pohyb – inaktivita. Při dlouhodobé inaktivitě 

začnou ve svalech převaţovat vlákna I. typu (16). 

 

1.3 Funkční anatomie a morfologie kosterního svalu 

     Sval představuje funkční, aktivní sloţku a je výkonným orgánem pohybového systému. 

Jeho základním úkolem je zprostředkování lokomoce pomocí pohybu v kosterních spojích. 

Ke kosti se příčně pruhovaný sval upíná prostřednictvím šlachy. Některé svaly sice na 

kosti začínají, ale upínají se do kůţe (mimické svaly) nebo do kloubních pouzder (mm. 



 

articulares). Skupina svalů vykonávající určitý pohyb se nazývají agonisté (synergisté – 

svaly pomocné), svaly působící v opačném směru jsou antagonisté. K dalším funkcím 

svalů patří udrţování svalového tonu (základního svalového napětí), který zajišťuje 

vzpřímený postoj – posturu, pomocí receptorů svalového napětí (svalových vřetének          

a šlachových tělísek) informují o poloze jednotlivých kloubů a slouţí k zajištění svalové 

souhry. Svaly se rovněţ účastní termoregulace (při jejich činnosti se uvolňuje velké 

mnoţství tepla) a podílejí se mj. na cirkulaci krve (pomáhají návratu krve do srdce 

svalovou kontrakcí v místech, kde musí krev překonat gravitační odpor – na dolních 

končetinách).      

1.3.1 Pohybové schopnosti 

     Předpokladem pohybové aktivity je kromě samotného správného fungování svalů 

řízených nervovou soustavou i zvládnutí základních pohybových schopností, aby 

pohybová aktivita nebyla jen nahodilým projevem tělesných pohybů, ale aby měla určitý 

projev. Pohybová schopnost je osobnostní znak. Je to v podstatě soubor vnitřních 

předpokladů k provedení určité pohybové činnosti (16). Dají se definovat také jako 

kondiční faktory sportovního výkonu (7). Jde tedy o funkční projev více svalových skupin, 

málokdy jde o činnost jednoho svalu. Pohybové schopnosti jsou sice fenotypové vlastnosti 

kaţdého z nás, ale dají se ovlivnit zevním prostředím, zvláště pak tréninkovým procesem. 

Světová literatura uvádí čtyři hlavní pohybové schopnosti – sílu, rychlost, vytrvalost          

a obratnost. Německá literatura přidává ještě pátou schopnost – pruţnost (pohyblivost). 

Z anatomického, resp. morfologického hlediska je můţeme charakterizovat následujícím 

způsobem. 

     Pohybová síla je schopnost udílet jednotlivým částem těla pohybovou energii, tj. 

překonat, udrţet nebo brzdit určitý odpor v daném okamţiku, a zajišťovat optimální 

pohybové interakce. Síla podle anatomického popisu průřezu svalu je jen jeden z ukazatelů 

pohybové síly. Těmi dalšími jsou např. mnoţství motorických jednotek svalů, které se 

účastní pohybu, zastoupení jednotlivých typů svalových vláken, individuální schopnost 

relaxace antagonistických svalů atd. 

    Pohybová rychlost je schopnost provádět pohyb maximální frekvencí v co nejkratším 

moţném čase. Tato činnost je prováděna maximálním volním úsilím, maximální 

intenzitou, kterou zajišťuje energeticky ATP-CP systém. Nemůţe tudíţ trvat dlouho, 

maximálně 20 sekund. Rychlost pohybu má také řadu anatomických a funkčních sloţek. 

Z hlediska rychlosti kontrakce svalového vlákna záleţí opět na poměru různých typů 

svalových vláken, na reakční rychlosti proprioreceptorů, relaxační rychlosti agonistů          



 

a antagonistů, na rychlosti vedení vzruchů v CNS atd. O výsledné rychlosti pohybu tedy 

opět rozhodují anatomické i funkční prvky. 

     Pohybová vytrvalost je schopnost tělesných segmentů (celého těla) vykonávat 

pohybovou činnost relativně delší dobu submaximální intenzity. Je to aerobní práce 

s některými anaerobními prvky. Dělí se na krátkodobou zátěţ (od nástupu aerobního 

metabolismu – cca 3 minut, do začátku odbourávání tuků – cca 20 minut), střednědobou 

zátěţ, která vyuţívá jako energetických zdrojů tukové zásoby, a dlouhodobou zátěţ, při 

které tělo po vyčerpání sacharidových a lipidových rezerv vyuţívá jako zdroj energie 

proteiny. Morfologicky jde zase o poměr různých svalových vláken přítomných 

v aktivních svalových skupinách, ale i o mnoţství svalových cév (kapilár). 

Z fyziologického hlediska je pohybová vytrvalost hlavně o výkonnosti svalových enzymů, 

vyuţití energetických zásob, schopnosti maximální koordinace mezi agonisty a antagonisty 

a především dokonalé relaxaci antagonistických svalových skupin. 

     Pohybová obratnost (koordinace) je schopnost optimálního sladění sloţitého 

pohybového výkonu v čase a prostoru a zahrnuje v sobě rytmus, rovnováhu, odhad 

vzdálenosti, orientaci v prostoru, pruţné změny, přesnost provedení atd. Jde v podstatě      

o optimalizaci pohybové aktivity prostřednictvím optimalizace funkcí CNS a niţších 

řídících center. Začíná smyslovým vnímáním, jeho rychlým zhodnocením, následuje výběr 

z programové motorické zásoby (obohacované zkušenostmi) a nakonec její optimální 

pohybové vyjádření. Kromě uvedených obecnějších koordinačních schopností mají 

význam další specifické koordinační schopnosti (herní, gymnastické, úpolové), zvláště      

u sportovců vyšší výkonnosti. 

     Pohybová pružnost (pohyblivost, ohebnost) je schopnost člověka vykonávat pohyby 

v kloubech ve velkém rozsahu. Kloubní rozsah je zcela individuální jak u sportovců, tak 

nesportovců, a je dán několika faktory. V první řadě na druhu a tvaru kloubu, konkrétně 

tvar styčných ploch kostí kloubu a plošný rozsah hlavice a jamky kloubu. Další 

významnou roli má pruţnost tkání (pruţnost svalů, svalových fascií, šlach, vaziva a jejich 

inervace), dále reflexní aktivita svalů příslušného kloubu (jejich svalová vřeténka               

a šlachová tělíska jako útvary čití). Nepříznivým faktorem je únava a zvýšený svalový 

tonus jako následek negativního psychického stavu. Pohyblivost je ještě ovlivněna vnější 

teplotou (prostředí, počasí) a vnitřní teplotou těla, kdy větší teplo umoţňuje dosaţení 

většího rozsahu pohybu (rozcvičením a prohřátím). Souvislost byla pozorována s denní 

dobou, nejlepších výsledků se dosahuje k večeru, naopak po probuzení a v ranních 

hodinách bývá pohyblivost niţší (7, 16). 

 



 

2. BOJOVÁ UMĚNÍ A JEJICH VLIV NA ORGANISMUS 

     Bojové umění je velice starou formou cvičení. Ostatně je to jedno z nejstarších umění 

lidstva. V mnoha zemích a kulturách světa se v dávné minulosti vyvíjely a dodnes se 

vyvíjejí různé bojové systémy. Byly vytvořeny a zpočátku slouţily jako systémy 

sebeobrany a boje, jako prostředek pro přeţití. Bojová umění často slouţila vojenským 

účelům a měla udrţovat obranyschopnost a bojovnost. Největšího rozkvětu dosáhla na 

Východě (především ve východní Asii), ale i na Západě našla plně své uplatnění. Účinné 

bojové techniky člověk objevil často čirou náhodou, přemýšlením nebo, coţ je zajímavé, 

pozorováním zvířecích pohybů (odtud různé zvířecí styly – tygra, opice, jeřába, hada aj.) 

     Primární potřebou lidí starověku a středověku, co se bojových umění týče, tedy byla 

sebeobrana, ale uţ v té době se taková forma výuky a tréninku pěstovala „sportovně“      

(za účelem cvičení). Někde tam se tedy zrodil zárodek sportovního zápolení. 

     V průběhu staletí, jak se úroveň lidské společnosti zvedala a kultivovala, převaţovala 

stále více prastará základní potřeba člověka změřit své síly s ostatními a bojová umění se 

stala předmětem zábavy a uţitečným prostředkem volnočasových aktivit. Z bojových 

umění se postupně utvářely bojové sporty. Bojový sport je druh sportu a pohybový systém, 

který se vyvinul ze starých bojových umění a ze cvičení se zbraní i beze zbraně (23). 

     Dnešní klasická představa o bojových sportech je hodně ovlivněna obrovským 

rozvojem sportovní činnost na přelomu 19. a 20. století, kdy došlo k obnovení olympijské 

myšlenky, progresivnímu zájmu o různá sportovní odvětví, nejdříve samotnými sportovci, 

poté širokou veřejností a nakonec médii. Pod pojmem bojový sport si tak v moderní době 

nejspíše představíte druh úpolového sportu, vymezen různě sloţitými pravidly, ve kterém 

jsou pořádány systémy soutěţí od nejniţších oblastních aţ po Olympijské hry. Pokud bych 

měl ze svého pohledu říci, jaký rozdíl vidím v pojmech bojové umění a bojový sport, pak 

odpověď bude znít asi takto:  

     Bojové umění je tradiční systém cvičení specifických cviků, které rozvíjí jednak 

fyzické předpoklady a pohybové schopnosti jedince za účelem perfektního zvládnutí 

pohybových dovedností a zároveň rozvíjí duchovní stránku osobnosti, její morální principy 

a hodnoty, které jsou v těchto uměních obsaţeny. Bojové umění má člověku slouţit 

v sebeobraně v případě ohroţení zdraví nebo ţivota. 

     Bojový sport je pouze formou a prostředkem sportovní činnosti, ať uţ na úrovni 

amatérské, závodní nebo vrcholové. Pomáhá rovněţ k rozvoji kondice a techniky, ale je 

svázán navíc taktikou a jeho cílem je (stejně tak jako jakéhokoliv jiného sportu) příprava 

člověka pro soutěţní činnost. Z vlastní zkušenosti vím, ţe rozvoji duchovní stránky 



 

cvičence se nevěnuje ani zdaleka tolik pozornosti, kolik by bylo třeba, coţ je podle mě 

velká chyba a škoda. 

2.1 Charakteristika vybraných úpolových sportů 

     Některá bojová umění a sporty patří podle dnešního třídění a názvosloví do skupiny 

sportů, kterým se říká úpolové sporty. Úpolové sporty patří do skupiny cvičení 

označované pojmem úpoly. Jaký je v tom rozdíl? Úpoly jsou nadřazené úpolovým 

sportům, ty jsou pouze částí úpolů, i kdyţ tou nejobsáhlejší. 

     Podle definice „jsou úpoly pohybové aktivity zacílené na kontaktní fyzické překonání 

partnera. Do úpolů zařazujeme i specifická cvičení, která jsou přímou průpravou na 

kontaktní překonání partnera“ (20). Hlavním a důleţitým znakem je, ţe v úpolech dochází 

ke  kontaktu dvou a více lidí. Kontakt můţe být buď bezprostřední, nebo za pouţití 

různých zbraní. Někdo by mohl namítnout, ţe i v jiných sportovních odvětvích dochází ke 

kontaktu. Úpoly se ale od nich liší tím, ţe kontakt je v nich cílem (20). Ať uţ je to kontakt 

prostřednictvím přímého zásahu (box, karate, taekwondo), nebo za účelem vychýlení 

protivníka (zápas, judo). 

     Systematika úpolů je zkonstruována ze tří úrovní (průpravné úpoly → úpolové sporty 

→ sebeobrana) (20). Úpolové sporty jsou v této taxonomii zastoupeny na 2. úrovni jako 

úroveň úpolových systémů. Tyto systémy jsou dnes známy díky názvům jednotlivých 

sportů, takţe dnes uţ pojmy jako šerm, box, karate nebo judo nejsou lidem neznámé. Co si 

však konkrétně představit pod pojmem úpolový systém? Není to jen souhrn určitých prvků. 

Jsou v nich určité souvislosti a pořádek. Kaţdý z úpolových sportů je nositelem znaků, 

které jej odlišují od ostatních úpolových sportů (název, vývoj, prostředky, členská 

základna, zastřešující organizace, metody a formy výcviku, systém soutěţí a zkoušek). 

     Podle těchto znaků, které jsou některé stejné nebo podobné pro více sportů, tak můţeme 

úpolové sporty seskupit do kategorií podle několika kritérií (20): 

1. podle zaměření úpolového sportu – soutěţní, sebeobranné a komplexně rozvíjející, 

2. podle vztahu ke sportovní soutěţi – soutěţní x nesoutěţní, 

3. podle pouţívaných technických prostředků – pouţívající zbraně x pouţívajících 

části vlastního těla, 

4. podle kulturního původu (místa vzniku) – evropské, americké a asijské. 

     V této práci se zaměřím na 3 asijská bojová umění – korejské taekwondo WTF              

a japonské karate šotokan a judo. V krátkém přehledu uvedu jejich hlavní charakteristiky, 

stručnou historii a kineziologii pohybu. 



 

2.1.1 Taekwondo WTF 

     Taekwondo je tradiční korejské bojové umění staré přes dva tisíce let a zároveň rychle 

se rozvíjející moderní bojový sport. Svoje příznivce si našlo po celém světě, o čemţ svědčí 

obrovská celosvětová členská základna – taekwondu se dnes věnuje přes 50 miliónů 

cvičenců ze 179 zemí světa (11). 

     Taekwondo je umění sebeobrany, které se samostatně vyvíjelo v Koreji po dobu téměř 

dvou tisíciletí. Jeho základní myšlenkou je obrana proti útoku beze zbraně, tzn. jen rukama 

a nohama. Všechny techniky v taekwondu vycházejí z podstaty sebeobrany. 

     V minulosti, kdy ještě neexistoval dnešní název taekwondo, vzniklo mnoho stylů a škol, 

která učila toto bojové umění podle svých zásad. V roce 1955 se sešli zástupci různých 

škol bojových umění, aby ustanovili jednotný styl, jednotné bojové umění, reprezentující 

korejskou tradici, a tak vznikl název taekwondo (podle návrhu generála Choi Hong-hi), 

coţ v překladu znamená cesta nohy (kopu) a ruky (úderu). Dne 16. září 1961 byla zaloţena 

Korejská asociace taekwondo. 

     V šedesátých letech začal největší rozvoj tohoto sportu v Koreji a korejští mistři začali 

rychle šířit taekwondo po světě. Po názorových neshodách generála Choi Hong-hi              

a ostatních mistrů se generál rozhodl odejít a zaloţit vlastní federaci – ITF (International 

Taekwondo Federation). V roce 1972 byl postaven Kukkiwon – škola mistrů a centrum 

světového taekwondo. 

     V květnu roku 1973 se v Soulu uskutečnilo 1. mistrovství světa a 28. 5. 1973 byla 

zaloţena Světová federace taekwondo – WTF (World Taekwondo Federation). Na začátku 

90. let vznikla ve Spojených státech třetí federace – GTF (Global taekwondo Federation). 

Pokud budu v dalším textu mluvit o taekwondu, půjde o styl WTF.  

     Taekwondo je v současné době spojováno spíše s moderní sportovní disciplínou, 

prezentovanou na všech soutěţních úrovních od mezioddílových závodů aţ po světové 

šampionáty. Díky své jednotě a obrovskému úspěchu ve sportovním měřítku bylo 

taekwondo WTF zařazeno, nejprve v Soulu 1988 a Barceloně 1992 jako ukázkové, a od r. 

2000 v Sydney, jako oficiální sport do programu letních OH. 

     Taekwondo nemá v Česku tak dlouhou historii jako má třeba Korea nebo některé 

západoevropské státy. Poprvé se objevilo po sametové revoluci roku 1990, kdy ho 

v Třeboni předvedl korejský mistr Park Soo Nam (9.DAN), bývalý národní trenér 

Německa. Poté byl zaloţen první praţský oddíl a v roce 1992 byl oficiálně zaloţen Český 

svaz taekwondo WTF. V současné době svaz sdruţuje na čtyřicet klubů s pěti tisíci 

cvičenci (11, 20, 23). 



 

Kineziologie pohybu 

     Hlavním rysem taekwondo je volný, ale pravidly řízený plnokontaktní boj (kyorugi) 

dvou soupeřů s pouţitím technik rukou a především nohou. V zápasech se min. z 90% 

boduje technikami nohou, ruce se pouţívají hlavně pro vykrytí soupeřových kopů. Daleko 

více se úderů rukama pouţívá v krokovém boji a při cvičení sestav (poomse). 

     Hlavními vyjadřovacími prostředky v taekwondu jsou tedy kopy a údery (viz příloha 

1-5). Nacvičují se v různých postojích. Kromě úderů a kopů se z útočných technik 

pouţívají ještě seky a bodnutí (vpichy), z obraných to jsou kryty. 

     Pokud pomineme sportovní zápas, kde mají závodníci HKK před tělem ve střehu, 

kterým si chrání hlavu a trup, a z tohoto střehu i rukama skórují, vychází přímý úder 

(základní) vţdy od pasu cvičence s rukou zatnutou v pěst a dlaní směřující vzhůru            

(v supinaci), z tzv. výchozí polohy. Poté následuje rychlé a silné nataţení paţe (propnutí 

asi na 90%) za současné rotace zápěstí do pronace. Výsledkem je intenzivní silový dopad 

2. a 3. metakarpofalangeálního kloubu zatnuté pěsti na cíl. Úder můţe směřovat dopředu 

nebo do strany  a také na různá výšková pásma. Hlavní svaly, které se účastní tohoto 

pohybu, jsou m. deltoideus, m. triceps brachii, m. serratus anterior, m. pectoralis major    

a m. pronator teres et quadratus. Při provádění pohybu je nutná schopnost odhadu směru  

a intenzity pohybu, vyţadující jak optickou kontrolu, tak i řídící a analyzující funkci CNS. 

     Kopy jsou nejpouţívanější technikou při cvičení v taekwondu. Proto jich existuje také 

velká škála s různými modifikacemi a popsat kineziologii pohybu kaţdého z nich by bylo 

velice sloţité. Popíši proto dva nejčastěji pouţívané kopy – přímý a obloukový. 

     Kopy častěji vycházejí ze zadní nohy, podle situace a vzdálenosti mohou být provedeny 

i z nohy přední. Ze základního bojového postoje (DKK na krok od sebe a na šířku pánve) 

se extendovaná zadní končetina (švihová) zvedá a přechází kolem fixované oporné 

končetiny do flexe v kyčli (přípravná fáze) s následnou extenzí v koleně, plantární flexí 

v kotníku a extenzí prstů (výkonová fáze). Úderovou plochou jsou svalová bříška pod ossa 

metatarsalia. Kop můţe opět směřovat různě vysoko. Takto vypadá přímý kop. 

     Kop obloukový vypadá aţ do přípravné fáze úplně stejně, pak se však chodidlo stojné 

končetiny vytáčí do vnější rotace, švihová končetina do vnitřní rotace a extenze kolena tak 

probíhá ne přímou trajektorií, ale po oblouku. Úderová plocha je buď stejná jako                

u přímého kopu (klasické taekwondo), nebo je jí nárt (zápasové taekwondo). 

     Hlavní svaly aktivující se při kopech jsou m. iliopsoas, , m. tensor fasciae latae, zevní 

rotátory stehna, m. quadriceps femoris, m. sartorius, m. peroneus longus et brevis, m. 

triceps surae, m. tibialis posteriori a extenzory nohy. Při bočném kopu ještě navíc 

m.gluteus medius et minimus. 



 

     Tento pohyb DKK vyţaduje rovněţ součinnost CNS a daleko delší pozornost při 

nácviku neţ u úderů, tak aby kopy byly provedeny správně a hlavně přesně, jinak hrozí 

nebezpečí zlomeniny (malá úderová plocha musí zasáhnout přesný cíl). Při kopech na 

hlavu jsou omezujícími faktory jedince ochablé a zkrácené svaly (hl. m. quadriceps 

femoris a hamstringy) a velmi důleţitá je dostatečná pohyblivost v kyčelním kloubu. 

2.1.2 Karate šotokan 

     Karate je v Česku asi nejznámějším bojovým sportem mezi širokou veřejností. Alespoň 

já to tak vidím. Moţná je to proto, ţe karate má, na rozdíl od taekwonda, u nás delší 

historii nebo k tomu přispěly především hongkongské akční filmy 70. a 80. let, které byly 

nabité bojovými scénkami kung-fu a karate. 

     Přestoţe se karate povaţuje za japonské bojové umění, paradoxně v Japonsku 

nevzniklo. Jeho začátky jsou spojené s ostrovem Okinawa. Ale ani tam nevznikla základní 

idea karate. Ta pochází z Číny, kde se podobným praktikám učilo jiţ před mnoha staletími. 

Přistěhovalci kontinentální Číny, kteří se v několika vlnách vydali na Okinawu, přinesli 

toto umění s sebou, obohacené alespoň o některé prvky čínských forem wušu, kde bylo 

dále propracováváno jako prapůvodce karate. 

     Za zakladatele moderního karate je povaţován Gičin Funakoši (1896-1957), který 

studoval toto umění na Okinawě a spolu s vlastním naučeným uměním poloţil základy 

karate šotokan, které na poţádání japonské vládní delegace přivezl do Tokia. Tam roku 

1922 zaloţil první školu karate a to se začalo velmi rychle rozvíjet po univerzitních 

klubech. Zejména po 2. světové válce se, jako jiná umění, karate rychle rozvíjelo po celém 

světě, a to zejména v USA a západní Evropě. V roce 1957 se konal první japonský 

šampionát v karate, o 13 let později se v Japonsku uskutečnilo první mistrovství světa, na 

němţ byla zaloţena také Světová unie organizací karate (WUKO, World of karate 

organisations), později přejmenovaná na Světovou federaci karate (WKF, World karate 

federation). 

     V Česku se karate začalo cvičit v 60. letech pod sekcí judo, v roce 1970 byla zaloţena 

komise karate u Českého svazu juda, přejmenovaný r. 1973 na Československý svaz judo 

a karate. Rozhodujícího vlivu dosáhla škola šotokan. Po roce 1989 se začaly cvičit i jiné 

styly karate. V současnosti můţeme sledovat 2 proudy v karate – první inklinující spíše ke 

sportovnímu karate a druhý více k tradičnímu karate. 

     Slovo karate se skládá z dvou znaků, pojmů „kara“ = prázdný a „te“ = paţe, ruka. 

Doslovně tedy karate znamená „prázdné ruce“ a vyjadřuje kromě jiného boj s prázdnýma 

rukama. Je zaloţeno na obraně a útoku zejména pomocí úderů a kopů (20, 23). Ţe vám to 



 

něco připomíná? Ano, karate je do značné míry dosti podobné korejskému taekwondu jak 

projevem, tak filozofií. Je vynikajícím prostředkem pro celé tělo a rozvíjí jak tělesnou 

schránku, tak mysl a sebeovládání. 

Kineziologie pohybu 

     Karate je zaměřeno zejména na pouţití rozmanitých úderů, kopů a krytů přesně 

mířených na citlivé body těla soupeře, resp. zamezování zásahů protivníka. Nejvyšším 

cílem v karate není vítězství jako takové, ale vnitřní proces zrání a formování charakteru. 

     Vystihnout přesně kineziologii pohybu v karate není vůbec snadné, protoţe 

v současnosti existují rozličné učební názory a více neţ 30 různých směrů a stylů (šotokan, 

wadó-rjú, godţú-rjú, šito-rjú, kjokušinkai aj.) lišících se do určité míry po technické 

stránce a také tím, ţe se v nich nacvičují odlišné formy kata (viz níže). Další výklad se 

zaměří pouze na karate šotokan. 

     Jak uţ jsem říkal, karate a taekwondo jsou si dost podobné v mnoha ohledech. Vychází 

ze stejné myšlenky (sebeobrana beze zbraně), pouţívají podobných úderů a kopů, v karate 

se také soutěţí ve dvou disciplínách stejných jako v taekwondu: ve volném zápasu (kumite) 

a v předvádění sestav (kata). Některé výrazné rozdíly tu ale samozřejmě jsou. Zatímco 

taekwondo je „full“ kontaktní sport (povolené údery od pasu výše, vyjma úderu pěstí do 

hlavy), ve většině stylů karate (neplatí např. pro „kjokušinkai“) se ve sportovním boji 

provádějí techniky sice realisticky, ale údery se zhruba centimetr od zásahové plochy 

zastavují, aby nedošlo ke zranění. V zápasech se také více pouţívají HKK, zastoupení 

kopů a úderů je v poměru asi 60:40. 

     Co se týče pohybu při provádění samotných technik, je podobnost mezi výše 

zmíněnými sporty také velká. Údery se provádějí víceméně stejně jako v taekwondu, takţe 

i svalové zastoupení je stejné. Z kopů se zmíním zase jen o těch nejpouţívanějších – 

přímém a obloukovém kopu. Přímý kop je opět stejný, ale obloukový kop provádějí 

karatisté tak, ţe nejdou kolenem přímo vpřed při flexi kyčle, ale vytáčejí koleno 

v přípravné fázi zevně, takţe při extenzi kolene opisuje DK větší oblouk a do pohybu se 

tak zapojují i zevní rotátory kyčle švihové končetiny. 

     U karatistů se neklade tak velký důraz na vysoké kopy, jejich kloubní rozsah proto 

nebude tak rozvinutý jako u taekwondistů, platí tady ovšem opět dokonalá souhra svalů, 

smyslových analyzátorů a CNS. 

 

 



 

2.1.3 Judo 

     Tak jako v Česku jsou národními sporty fotbal a lední hokej, v Japonsku to jsou sumó   

a právě judo (nebo také dţudo). Judo je soutěţní úpolový sport pocházející tedy 

z Japonska. Volný překlad slova judo znamená cesta povolnosti, jemná cesta, po které má 

jít člověk v ţivotě. Judo znamená „učit se cítěním“ nebo „chápat tělem“. Základy tvoří 

japonská kultura a filozofie. Princip juda zní: „Vítězit ustupováním“. 

     Judo vzniklo na přelomu 19. a 20. století a zakladatelem je prof. Džigoro Kano. Ten 

vyvinul tento sport ze starých japonských válečných umění a umění sebeobrany dob 

feudalismu. Po studiu několika různých škol bojových umění zaloţil v Tokiu vlastní školu 

juda, nazvanou Kodokan, kde učil vlastní výchovný systém, v němţ stanovil dvě zásady 

stavící na pedagogickém aspektu juda: 

1. co moţná nejúčinnější vyuţití tělesných a duševních sil 

2. úspěch pro všechny prostřednictvím vzájemné pomoci a porozumění 

     Kodokan judo se hned po několika letech stalo v Japonsku populárním a uznávaným 

bojovým uměním a stalo se učebním předmětem na školách. Brzy poté získalo slávu i ve 

světě, kde bylo známo především jako sebeobranné umění. Na začátku minulého století se 

rychle rozšířilo do Velké Británie, Německa, Francie, ale také na české území. V polovině 

20. století přerostlo judo v mezinárodní sport, roku 1956 se v Tokiu uskutečnil první 

mezinárodní turnaj a v roce 1964 na domácí půdě v Tokiu bylo judo zařazené do programu 

letních OH, kde s výjimkou r. 1968 v Mexiku zůstalo dodnes. 

     V roce 1951 vznikla Mezinárodní federace judo (IJF, International judo federation). 

Největší popularity v Evropě dosáhlo judo v Německu, kde jiţ ve 20. letech minulého 

století vznikly první judistické kluby, k prudkému rozvoji ovšem došlo po 2. světové válce. 

     Jak jiţ bylo řečeno, v Čechách se judo objevilo uţ na počátku století, a to díky 

známému přírodovědci, prof. Františku Smotlachovi. Tento propagátor tělesné výchovy 

přinesl v letech 1907 – 1910 první informace o judu, či dţúdţucu (alternativní název v té 

době). Organizovaný výcvik tohoto cvičení začal r. 1919 při vysokoškolském sportu 

v Praze. Brzy poté vznikly sportovní krouţky i v jiných místech a v armádě a vznikly první 

publikace. V roce 1936 byl zaloţen Československý svaz Jiu-Jitsu, později přejmenovaný 

na Československý svaz judo a po rozdělení Československa na Český svaz judo. 

     Původně učil Kodokan i metodu sebeobrany s vyuţitím technik úderů a kopů na citlivá 

místa těla. Tyto bojové praktiky jsou dnes v soutěţních zápasech vyloučeny, jsou však 

předmětem zkoušek na technické stupně u vyšších danů. 

     Judo je dnes hlavně soutěţním sportem. Od pol. 70. let aţ do současnosti sbírají střídavě 

úspěchy na mistrovství Evropy, světa i OH také čeští závodníci (20, 23, 24). 



 

Kineziologie pohybu 

     Při soutěţním zápolení, které je zaloţeno na kontaktním boji dvou soupeřů, 

prostřednictvím technických prostředků zahrnující různé způsoby hodů a znehybnění 

(drţení, škrcení, páčení – viz příloha 6), jsou závodníci hodnoceni za tyto platné techniky 

podle soutěţních pravidel. 

     Základy poznatků technických prostředků jsou obsaţeny v souborech předepsaných 

cvičení – kata. Poukazují na principy a zásady a jsou průřezem celé osnovy judo. Jsou 

ţivoucím dědictvím, pro pochopení judo zcela nezbytným. Učí se osm kata, přičemţ 

techniky prvních dvou kata se pouţívají i v cvičném zápasu a v soutěţi. Uvádět všech osm 

forem by bylo pro tuto práci zbytečné, zmíním se tedy jen o prvních dvou: 

1. Soubor technik hodů. Jsou rozděleny do pěti částí, v nichž se procvičují vždy tři 

techniky z každé skupiny: 

a. techniky hodů s převažující prací paží, 

b. techniky hodů s převažující prací boků, 

c. techniky hodů s převažující prací nohou, 

d. techniky strhů v ose partnera, 

e. techniky strhů mimo osu partnera. 

2. Soubor technik znehybnění. V každé ze tří skupin je pět technik: 

a. techniky držení, 

b. techniky škrcení, 

c. techniky páčení (20). 

     V judistickém typickém postoji (sníţené těţiště, mírný předklon trupu, mírně pokrčená 

kolena a široká oporná báze chodidel) se závodníci snaţí vykonat některou z výše 

vykonaných technik k dosaţení vítězství. „Nejjednodušším“ způsobem, jak dosáhnout 

vítězství je dostat soupeře hodem na záda (ippon). Při takovém výkonu dochází nejprve 

k vychýlení protivníka z rovnováţné polohy za pomoci dobrého úchopu. Pak následuje 

nástup do techniky a nakonec samotný hod a kontrola soupeře i po jeho pádu (20). 

     U juda není tak snadné určit hlavní svaly, které vykonávají všechny tyto pohyby, 

protoţe pohyb je kompaktní a výsledkem celého těla, na rozdíl od úderů nebo kopů, kde 

pracují především svaly končetin. Přesto, v pohotovosti jsou především flexory a extenzory 

DK (m. quadriceps femoris, m. biceps femoris, m. triceps surae, m. semimembranosus       

a semitendinosus a m. iliopsoas), dále posturální svaly trupové (mm.obliqui abdominis, m. 

rectus abdominis, m. transversus abdominis, m. erector spinae, hluboké vrstvy zádových 

svalů, m. quadratus a m. trapezius) a z HK m. deltoidem, m. biceps et triceps brachii. 

 



 

 

3. FUNKČNÍ PORUCHY POHYBOVÉHO APARÁTU 

     Pohybový systém tvoří pojivová, svalová a nervová tkáň, jak bylo uvedeno v kapitole 1. 

Tyto struktury více či méně podléhají různým vnějším a vnitřním vlivům, které způsobují 

různě závaţné poruchy. Poruchy pohybového aparátu přitom mohou být dvojího druhu. 

Funkční a strukturální. Uţ z názvu je patrné, jak se od sebe tyto poruchy budou lišit. 

Strukturální poruchy jsou takové, kde je přítomna morfologická, strukturní změna tkáně. 

Funkční poruchy znamenají problém funkce svalů, které vykonávají příslušný pohyb. 

     Oba typy poruch však není moţné od sebe oddělovat, protoţe spolu úzce souvisí. Jak 

jednoznačně ukazuje klinická praxe, porucha funkce bývá častou příčinou bolestí a jestliţe 

trvá déle, způsobuje prokazatelné morfologické změny. Mnoho funkčních poruch 

pohybového aparátu je proto etiopatogenetického původu. Stejně tak kaţdá morfologická 

porucha vyvolá centrální odpověď, coţ má za následek vznik souboru funkčních změn, 

které jsou klinicky identifikovatelné a terapeuticky ovlivnitelné. To je významné tam, kde 

chceme kompenzací poruchy dosáhnout především zlepšení funkce. 

     Podstatné pro klinickou praxi je tedy to, ţe porucha funkce je zároveň příčinou               

i důsledkem morfologických poruch pohybového systému. Z diagnostického a následně 

terapeutického pohledu rozlišujeme tři hlavní úrovně pohybového systému, kde jsou 

poruchy funkce nejzřetelnější. První úrovní je centrální nervová regulace, druhou je 

svalstvo a třetí jsou klouby (16, 17). 

3.1 Poruchy v oblasti centrální regulace 

     Kaţdá z úrovní je charakterizována určitými příznaky. V této oblasti jsou hlavními 

příznaky poruchy pohybových stereotypů. A to jak v jejich provedení, tak v jejich fixaci     

a schopnosti přepracování. To se projevuje poruchami jemné pohybové koordinace 

zahrnující nejen kortikální úroveň, ale všechny niţší úrovně řízení (16, 17). 

     Kvalitní pohybové stereotypy představují ekonomickou hybnost a můţeme je 

charakterizovat jako ucelený řetězec podmíněných a nepodmíněných reflexů tvořící pohyb. 

Na rozdíl od nepodmíněných reflexů, které jsou funkčně hotové jiţ při narození a jsou 

neměnné a stejné pro všechny jedince (např. reflexní zajištění chůze), jsou podmíněné 

reflexy vysoce individuální a závislé především na vnějším prostředí, tedy ovlivnitelné      

a přeprogramovatelné (např. pohybová aktivita a informace podávané z proprioreceptorů). 

Společně s nepodmíněnými reflexy slouţí k vytváření podmíněných reflexů vyššího řádu, 



 

tzv. pohybových stereotypů (např. individuálně charakteristická chůze vyplývající 

z individuálně typického zapojování jednotlivých svalových skupin při chůzi) (5, 10). 

     I ty nejsloţitější sportovní aktivity jsou výsledkem sloţení nejjednodušších pohybů. 

Víme, ţe svaly zapojující se do pohybu nikdy nepracují izolovaně, ale v určité kombinaci 

agonistů a antagonistů, a vazba, zpevňující se při aktivaci stejných svalů, se vytváří při 

opakovaném pohybu. Většina pohybových stereotypů je součástí programového vybavení, 

které se utváří v průběhu ţivota uţ od narození podle změn vnějšího a vnitřního prostředí. 

To znamená, ţe zapojení svalů během pohybu se neděje náhodně, ale dána jak z hlediska 

časového zapojení, tak i intenzity jejich zapojení. Pohybové stereotypy jsou u kaţdého 

jedince charakteristicky individuální, přesto jsou dány obecné znaky, podle kterých 

můţeme hodnotit ekonomiku pohybu (kvalitu pohybových stereotypů). 

     Kvalita základních pohybových stereotypů a stupeň jejich fixace závisí na řadě faktorů. 

Nejdůleţitější jsou vlastnosti CNS a další fyziologické předpoklady (kvalita nervových 

funkcí, vlastnosti pohybového systému, limbický systém), které jsou vnějším prostředím 

v podstatě neovlivnitelné, individuálně odlišné a tvoří podle Koláře součást sportovního 

talentu (5, 10). 

     Další z faktorů, který hraje významnou roli, je vývojové stáří stereotypu a způsob jeho 

vypracování, posilování a korekce. To můţeme demonstrovat opět na individuálně 

typickém stereotypu chůze. Zatímco změna stereotypu samotné chůze je velice obtíţná, 

naopak jednotlivé sloţky pohybu chůze jsou ovlivněny kvalitou i kvantitou spontánní 

pohybové aktivity jiţ od nejútlejšího věku (5). 

     Čím bohatší a častější je spontánní a řízená pohybová (sportovní) aktivita, tím přibývá 

pohybových zkušeností, jakéhosi „zásobníku pohybových programů“, který je zafixován 

v paměti a připraven při pohybové specializaci a motorickém učení. „Pestrost a optimální 

množství pohybového projevu v době dosud funkčně nezralé CNS (aferentní informace ze 

svalů, šlach a kloubů neprochází mozkovou kůrou a je tedy podkorová) zajišťuje korekci 

pohybového projevu s „procítěním“ a „zažitím“. Teprve kolem 5.-6. roku života lze 

optimální pohybovou průpravou úspěšně provádět pohyb vědomě a korigovat jeho kvalitu 

s využitím verbálního hodnocení jako zpětnovazebného prostředku. Uvedené období je 

nejdůležitější pro úpravu a fixaci základních pohybových stereotypů“ (5). 

     U většiny pacientů dochází k patologickým abnormalitám jiţ během posturálního 

vývoje. „Motorický vývoj doprovází abnormální vzory posturální aktivity, vyjádřené při 

spontánní motorice dítěte, a posturální reaktivity, kterou můžeme sledovat při polohových 

reakcích. Tyto poruchy raného motorického vývoje označujeme jako CKP. Typické jsou 



 

v pozdějším věku posturální poruchy, které jsou vyjádřené vadným držením těla. 

Důsledkem jsou chronické bolesti zad, časté degenerativní změny apod.“ (16). 

     Určité pohybové činnosti vyvolávají tvorbu pohybových stereotypů. Z velké 

kombinační moţnosti se při stejném úkonu aktivuje vţdy stejná kombinace svalů, navíc ve 

stejném sledu. Dochází k jednostrannému přetěţování kloubních struktur, vzniku 

funkčních adaptačních změn, některé svaly se zkracují, jiné naopak ochabují. Zkrácené 

svaly bývají ve svalovém řetězci dominantní a mívají zvýšený svalový tonus. Protoţe jsou 

často aktivovány při všech pohybech, místo aby byly protahovány, jsou naopak 

posilovány, a to vede k výraznému přetěţování v příslušné oblasti. „Zkrácený sval také na 

základě tzv. reciproční inhibice indikuje útlum ve svých antagonistech. Ty reagují snížením 

svalového tonu, snížením svalové síly, ochabnutím a změnou postavení ve stereotypu“ (10). 

     „Funkční ovlivnění vadného držení těla vzniklého na základě poruch centrální regulace 

je velmi obtížně řešitelné. Rozhodně jej neovlivníme, budeme-li izolovaně posilovat 

oslabené svalové skupiny. Musíme se zaměřit na ovlivnění možností CNS. Velmi častým 

terapeutickým problémem u takto postižených pacientů jsou chronické vertebrogenní 

obtíže. Zde hledáme často jen velmi obtížně nějaké terapeutické řešení“ (16). 

3.2 Poruchy v oblasti funkce svalu 

     Do svalového systému se promítají vlivy jak z vnitřního, tak z vnějšího prostředí. 

Z vnitřních příčin to jsou vlivy jak z CNS, tak i z periferních struktur (vazivo, klouby, 

vnitřní orgány aj.). V důsledku dlouhodobého přetěţování je svalový systém nucen 

k adaptaci, která je v konečném důsledku příčinou svalové nerovnováhy (svalové 

dysbalance) (17). 

3.2.1 Vlivy exogenní 

     V úvodu této práce jsem se zmiňoval o tom, ţe vlivem způsobu ţivota klesá zájem        

o pohybovou aktivitu a sport, coţ kromě všech zdravotních problémů vede i k obecnému 

poklesu tělesné zdatnosti. Není to však jen nedostatek pohybové aktivity, ale i určitá 

pohybová chudost, která způsobuje neadekvátní zatěţování pohybového systému. Díky 

profesnímu zaměření můţeme pozorovat stereotypnost zátěţe, spojenou s nedostatečnou 

pohybovou kompenzací. 

     Adaptační mechanismy na vlivy vnějšího prostředí jsou vţdy dvojího druhu. Některé 

svaly reagují na tyto vlivy útlumem, to jsou svaly s tendencí k ochabování – svaly fázické, 

jiné svalovým zkrácením, to jsou svaly s tendencí ke zkrácení – svaly tonické 

(posturální).  



 

     Svaly s tendencí k ochabování jsou méně aktivovány a podléhají involuci. Jsou to svaly 

s převahou bílých svalových vláken, inervovány převáţně velkými α-motoneurony. 

Reagují hbitě na podněty, mají však horší cévní zásobení, a proto se rychleji unaví. 

Zjišťujeme u nich i horší regenerační schopnosti. Naopak u svalů s tendencí ke zkrácení 

dochází k hyperaktivitě (jsou hypertonické), převaţují nad svaly fyzickými a nahrazují je 

v jejich funkci. Mají převahu červených vláken, inervovaných malými α-motoneurony. 

Vyznačují se pomalejším průběhem stahu, větším cévním protkáním, proto lépe 

zásobovány a méně unavitelné, takţe jejich regenerační schopnost je lepší. Výčet těchto 

svalů ukazuje tabulka 1 a 2 (10, 16): 

Tab. 1 Svaly s tendencí k hypertrofii a zkrácení (tonické) 

m. triceps surae, hlavně m. soleus 

m. tibialis posterior 

m. rectus femoris 

m. tensor fascie latae 

m. iliopsoas 

adduktory stehna 

m. piriformis 

m. quadratus lumborum 

mm. obliqui abdomini 

mm. pectorales 

m. levator scapulae 

m. subscapularis 

m. trapezius – horní část 

mm. scaleni 

m. sternocleidomastoideus 

flexory na HKK 

trojhlavý sval lýtkový 

zadní sval holenní 

přímý sval stehenní 

napínač stehenní povázky 

bedrokyčlostehenní sval 

přitahovače stehna 

hruškovitý sval 

čtyřhranný sval bederní 

šikmé svaly břišní 

prsní svaly 

zdvihač lopatky 

podlopatkový sval 

kápový sval 

kloněné svaly 

kývač hlavy 

ohýbače na HKK 

 

Tab. 2 Svaly s tendencí k inhibici a ochabnutí (fázické) 

extenzory prstů nohy 

mm. peronei 

m. tibialis anterior 

vastus medialis et lateralis m. recti 

femoris 

mm. glutei 

m. rectus abdominis 

m. trapezius – dolní část 

mm. rhomboidei 

m. serratus anterior 

m. supraspinatus 

m. infraspinatus 

m. deltoideus 

hluboké flexory šíje 

extenzory na HKK 

natahovače prstů nohy 

lýtkové svaly 

přední sval holenní 

vnitřní a zevní hlava čtyřhlavého svalu 

stehenního 

hýţďové svaly 

přímý sval břišní 

kápový sval  

rombické svaly 

přední sval pilovitý 

nadhřebenový sval 

podhřebenový sval 

deltový sval 

hluboké ohýbače šíje 

natahovače na HKK 

 



 

     Tonické svaly mají v souvislosti s funkční nerovnováhou převahu aktivity nad svaly 

fázickými, jejichţ zapojování do jednotlivých pohybových programů je reflexně tlumeno. 

Typickým projevem takové svalové nerovnováhy je VDT, chybné pohybové stereotypy 

(viz výše) a horní a dolní zkříţený syndrom (5). 

     VDT je nejčastěji způsobeno svalovými dysbalancemi mezi svaly na přední a zadní 

straně těla. Vítězstvím posturálního svalu při přetahování se o páteř, dojde k vadnému 

drţení příslušné části páteře. Protoţe páteř je jeden funkční celek, tak všechno souvisí se 

vším a nic se neděje izolovaně, aby to neovlivnilo zbývající části páteře. Nejčastější 

projevy VDT jsou: 

1. kulatá záda – nejnápadnější ze svalové dysbalance páteře. Charakteristický tvar 

zad je způsoben hyperkyfózou Thp, kterou způsobují zkrácené mm. pectorales        

a oslabené mezilopatkové svaly (dolní m. trapezius a mm. rhomboidei), 

2. hyperlordóza Lp – zde jsou ve vzájemném nepoměru zkrácené bederní 

vzpřimovače (m. erector trunci) a oslabené mm. recti abdomini. Projevem 

hyperlordózy jsou vysazené hýţdě, kdy převaţuje zkrácený m. iliopsoas 

(přednoţení v kyčli) nad oslabeným m. gluteus max. (zanoţení v kyčli), 

3. předsunuté držení hlavy – způsobuje ho svalová nerovnováha mezi zkrácenými 

šíjovými svaly a oslabenými hlubokými ohýbači krku (21). 

 

 

 

     „Projevy svalové nerovnováhy jsou charakteristické pro následující oblasti těla (viz 

příloha 7-9): 

 oblast krku a horní části trupu 

 oblast beder 

 oblast pánve a kyčelního kloubu 

 oblast DKK“ (10). 

     Oblast krku a horní části trupu: svalová dysbalance vzniká mezi šíjovým svalstvem, 

které drţí značně nestabilní AO skloubení, a je proto v trvalém napětí. Ve svalovém 

nepoměru jsou flexory hlavy a krku na přední straně a hluboké šíjové svaly na zadní straně 

krční páteře. Svalové nerovnováze napomáhá i zkrácená horní část trapézového svalu, coţ 

vede ke zvětšení krční lordózy a k předsunutému drţení hlavy. Horní část trupu je 

v nerovnováze mezi zkrácenými mm. pectorales a oslabenými zádovými svaly – dolní částí 

trapézového svalu, mezilopatkových svalů a m. serratus anterior. 



 

     Oblast beder: jde především o SI přechod. Při nedostatečně stabilizované pánvi začnou 

spolupracovat svaly tonické (m. quadratus lumborum, m. erector spinae v oblasti beder)     

a dochází k jejich zkrácení. 

     Oblast pánve a kyčelního kloubu: spolupráci při pohybu i při udrţování postury 

v tomto centrálním osovém kloubu zajišťují na straně agonistů svaly tonické – m. 

iliopsoas, m. rectus femoris a m. tensor fascie latae a na straně antagonistů svaly fázické – 

mm. glutei. Svou negativní roli sehrávají i mm. abdomini, neboť mají tendenci ochabovat  

a nepomáhají vyrovnávat nepoměr v bederní části páteře tím, ţe neplní dostatečně funkci 

břišního lisu. Vzniklá nerovnováha ovlivňuje pánevní sklon, coţ se projeví hyperlordózou 

v Lp a bolestí. V konečném důsledku dojde ke změně těţiště a negativnímu ovlivnění 

dalších oblastí těla, především páteře. 

     Oblast dolních končetin: zde je důleţité hlavně postavení DKK vzhledem k jejich ose 

ve vztahu k funkčnímu stavu všech kloubů na DK, především kloubu kyčelního. 

Nedostatečná funkce svalů kolem kloubů můţe být důvodem ke vzniku nebo progresi 

odchylek od osy. „Existuje souvislost mezi posturální funkcí DKK a postavení kolen          

a stavem klenby nožní, která je jedním z důležitých posturálních i pohybových mechanismů 

a uplatňuje se při udržování rovnováhy“ (10). 

Vyšetřování zkrácených svalů 

     Vyšetřování se provádí pomoví tzv. goniometrie., která udává rozsah kloubní 

pohyblivosti. Při vyšetření se musí zachovat přesné výchozí polohy, fixace kloubu a směr 

pohybu. Test se provede změřením pasivního pohybu v kloubu v takové pozici a takovém 

směru, abychom pokud moţno postihli izolovanou, přesně cílenou svalovou skupinu (21). 

Vyšetřování oslabených svalů 

     Vyšetřování se provádí pomocí svalového testu. Ten se provádí vícekrát během 

onemocnění, aby se objektivně prokázalo zlepšení, nebo zhoršení svalové funkce,              

a rychlost vývoje je ukazatelem správnosti nebo chyb léčení. Nevýhodou svalového testu 

je jeho neschopnost postihnout sval jako funkční jednotku. Nepostihuje totiţ závislost 

funkce příslušného svalu na funkci ostatních svalů. Vyjadřuje svalovou funkci pouze 

v jedné rovině. O funkci svalu nerozhoduje totiţ pouze sval samotný, ale i ostatní svaly 

(21). 

3.2.2 Vlivy endogenní 

     Do řízení funkce svalu je v rámci adaptačních změn zařazena proprioceptivní, 

exteroceptivní (koţní, optická, akustická a čichová), ale i interoceptivní aferentace 

z vnitřních orgánů (16). Změnou vnitřního stavu segmentu (lokální strukturální nebo 



 

funkční porucha kdekoliv v organismu), na kterém je svalová funkce závislá, dochází 

k abnormální aferentace podnětů a tudíţ ke změně samotné svalové funkce. Touto změnou 

můţe být např. traumatická léze, degenerativní změna kloubu nebo také orgánová porucha 

(plic, srdce, ledvin, atd.), coţ se projeví např. zkrácením svalu, kloubní blokádou, retrakcí 

v oblasti měkkých tkání apod. (16, 17).  

     Jednou z nejvýznamnějších příčin ovlivňujících svalovou funkci je nocicepce. Při kaţdé 

patologii dojde k uvolnění nociceptivních informací., které vyvolají celou řadu reakcí        

a aktivit, vedoucích k odstranění, minimalizaci nebo předejití bolestivého stavu. Na těchto 

reakcích se účastní různé systémy (humorální, limbický aj.). „Vlastní podíl svalového 

systému na kontrole nocicepce spočívá v reflexním přeprogramování, v ovlivnění řazení 

motorické informace za účelem: 

 omezení pohybu v segmentu 

 reflexního útlumu nocicepce prostřednictvím zvýšené mechanocepce, která vzniká 

při zvýšeném svalovém napětí“ (16). 

     Aby se stávající nocicepce nezvyšovala a mohl probíhat místní reparační proces, vzniká 

program, který se snaţí poškozené místo šetřit. Na základě těchto změn ovšem dochází ke 

vzniku svalové nerovnováhy, resp. k porušení pohybové koordinace. Při fixaci této změny 

je vlastním zdrojem obtíţí a důsledkem morfologicky popsatelných poruch. 

     Na základě vnitřních příčin v rámci adaptačních změn reagují svaly opět dvojím 

způsobem – útlumově, nebo hypertonicky. Charakter těchto změn je však jiný, neţ jaký byl 

popsán u funkčních poruch z vnějších příčin. 

     Tentokrát není abnormální aferentací svalové funkce postiţená celá svalová skupina, ale 

jen jeden sval, přesněji řečeno část svalu. Takováto místa nejvyšší dráţdivosti se nazývají 

trigger pointy (spoušťové, maximální body). Jedná se o lokalizovanou oblast svalu velice 

dobře palpačně identifikovatelnou a citlivou na dotek. Svalová vlákna obsaţena v takovém 

svalu mají sníţený práh dráţdivosti. Při volní aktivaci svalu se stahují přednostně               

a neekonomicky. Svalová vlákna jsou ve spazmu, ovšem na okrajích spoušťového bodu 

jsou v útlumu (oslabena). Adaptační změny nejsou závislé na typu svalu. Postihují jak 

svaly s tendencí k ochabnutí, tak svaly hypertonické. 

     Při léčebném působení je důleţité si uvědomit jednotlivé roviny, ze kterých poruchy 

vycházejí. V léčbě funkčních poruch vycházejících z endogenních příčin nestačí jen 

protahovat zkrácené svaly a posilovat ty oslabené, je nutné problém řešit prostřednictvím 

reflexního přístupu. Vyuţít se přitom dá celé škály metod a prostředků, podle toho, na 

jakou strukturu působíme. Svalová funkce se dá také ovlivnit odstraněním funkční poruchy 

kloubu nebo ovlivněním fascie (16, 17). 



 

3.3 Poruchy v oblasti funkce kloubu 

     V souvislosti s kloubním systémem je důleţité si uvědomit, ţe jakákoliv porucha funkce 

kloubu ovlivňuje rovněţ funkci svalů a obráceně. Hovoříme o kloubně svalové souhře a je 

nutné ji respektovat při diagnostice i terapii (16, 17). 

     U funkce svalů musíme vycházet ze dvou rovin. Na jedné straně z funkčních poměrů, 

na druhé z poměrů biomechanických. 

     Základem je znalost anatomie kloubů, abychom mohli správně posuzovat nejen 

moţnosti a směr pohybu v jednotlivých kloubech, ale současně i omezení kloubního 

pohybu. Nezbytná je znalost základních symptomů pro diferenciální diagnostiku (klinické 

projevy jsou často velmi podobné). Při klinickém vyšetření vycházíme z anamnézy            

a pomocí aspekce, palpace, vyšetření pohybu v kloubu, stability kloubu a speciálních 

vyšetřovacích postupů se snaţíme stanovit diagnózu. Podle obtíţí, které udává pacient, 

rozlišujeme příčiny vycházející z traumatické léze, degenerativních změn a zánětlivých 

změn (16, 17). 

     U traumatické léze jde o to, jaká část kloubu je postiţena. 

     Jednou z nejčastějších příčin poruchy kloubu jsou degenerativní změny. Mohou, ale 

také nemusí mít vliv na klinický obraz. Některé degenerativní změny jsou u pacienta tak 

rozsáhlé a v pokročilém stadiu, a přitom ho téměř netrápí a na druhé straně silné 

subjektivní obtíţe můţe mít pacient s malým degenerativním nálezem. Degenerativní 

změny mohou působit také pozitivně, protoţe mohou mít adaptační nebo kompenzační 

význam (např. zvýšení stability díky osteofytům u hypermobility nebo spondylolistézy).   

O případných projevech při změně kloubu, ať pozitivních (bolest) či negativních, velmi 

často rozhoduje změna funkce. Nejznámější degenerativní změnou kloubu je osteoartróza 

(kyčle a kolene). 

     Zánětlivé změny jsou při přisuzování subjektivních potíţí v kloubech přeceňovány       

a skutečně prokázaný zánět není takovým zdrojem obtíţí, jak je mu přisuzováno. 

Klinickým vyšetřením se dá velmi přesně rozlišit zánět a jiná afekce v kloubu jako 

původce problému. 

     Funkční poruchy v kloubech jsou dvojího druhu: 

1. kloubní hypermobilita, 

2. omezení kloubní pohyblivosti (16). 

     Hypermobilita znamená zvýšenou pohyblivost, je spojena s hypotonií a je provázena 

zvýšeným rozsahem pasivní pohyblivosti. Představuje větší patogenní problém neţ sníţená 



 

pohyblivost. Ta se dá v totiţ v terapeutickém procesu lépe ovlivnit, neţ hypermobilita, se 

kterou je to podstatně sloţitější. Hypermobilita je častěji viditelná u ţen. 

     Podle Sachse dělíme hypermobilitu na několik typů: 

a) konstituční – postihuje celý kloubní systém. Je spojována se svalovou slabostí        

a inkoordinací, coţ má velký patogenní význam, 

b) patologická generalizovaná – objevuje se často u některých kongenitálních 

neurologických onemocnění. Typická je u mozečkových lézí, 

c) lokální patologická – je velmi často přítomna jako reflexní důsledek. Rozlišuje se 

na primární a sekundární (16). 

     Při omezení kloubní pohyblivosti rozlišujeme změny kvantitativní a kvalitativní. 

a) kvantitativní – znamenající sníţený rozsah kloubní pohyblivosti. Pohyby v kloubu 

jsou prováděny i omezovány podle určitého vzoru. Omezení pohybu nastává 

postupně podle tzv. pouzdrového vzoru, typického po kaţdý kloub, 

b) kvalitativní – vyjadřují zvýšený odpor během pohybu. Ten se projevuje jako bariéra 

při snaze o protaţení a zvýšení rozsahu pohybu (aktivně i pasivně), na rozdíl od 

normálního kloubu, u kterého je při dosaţení fyziologické meze cítit lehké pruţné 

napětí. Tato bariéra se nazývá kloubní blokáda. Charakterizuje se jako funkční, 

reverzibilní porucha funkce kloubu (omezení rozsahu pohybu) bez patologických 

strukturálních změn. Častým projevem kloubních blokád je bolest a přítomnost 

spasmu ve svalu, anatomicky nebo funkčně související s kloubem (16, 17). 

     Terapeutické postupy při funkčním omezení kloubu patří do tzv. manuální medicíny. 

„Jestliže funkční poruchy v oblasti kloubu, ve smyslu kloubního omezení a kloubní 

hypermobility, vznikají na základě reflexních souvislostí, nejsou vázány pouze na pohybový 

segment, ale na celkový motorický vzor (např. při funkčním omezení v oblasti AO 

skloubení najdeme vždy omezení kloubní pohyblivosti v oblasti SI skloubení“ (16). Protoţe 

při funkčních blokádách bývají přítomné spazmy, zařazujeme kromě technik myoskeletální 

medicíny do léčebného postupu i relaxační přístupy, jako PIR, dechová cvičení, reflexní 

lokomoční komplex apod. 

 

 

 

 

 

 



 

4. KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ 

4.1 Charakteristika a význam kompenzačních cvičení 

     „Kompenzační neboli vyrovnávací cvičení mají nezastupitelnou úlohu v prevenci 

funkčních poruch, zejména poruch hybného systému“ (10). Pravidelné provádění 

kompenzačních cvičení je jednou z moţností jak takovým funkčním poruchám předcházet 

nebo je minimalizovat. 

     „Jako kompenzační cvičení označujeme variabilní (proměnlivý) soubor jednoduchých 

cviků v jednotlivých cvičebních polohách, které můžeme účelně modifikovat s využitím 

různého náčiní a nářadí“ (5). Při výběru cvičení musíme vycházet z individuálních 

předpokladů a stavu hybného systému jedince, a cviky proto volit s cílem na konkrétního 

jedince. Aby mělo cvičení pozitivní účinek, musí se provádět také vţdy přesným 

způsobem. 

     Dokud je člověk dítětem v raném věku (do 3 let), je jeho pohyb řízen reflexně a nemá 

tedy negativní dopad na vyvíjející se organismus. S přibývajícími roky jsou však kvalita     

i mnoţství pohybu stále více ovlivněny sociálním prostředím, které člověka buď stimuluje, 

nebo tlumí v pohybových aktivitách (viz kap. 1.1). 

     Můţeme se pak bohuţel setkat se dvěma extrémy. Prvním je tzv. „sedící populace“, 

tedy lidé s nedostatkem pohybové aktivity, kteří většinu svého dne tráví ve statických 

polohách, čemuţ výrazně pomáhá jejich profesní zaměření (kadeřnice, řidiči dálkových 

autobusů, programátoři a hlavně „kancelářské krysy“). Opačný extrém představují 

vrcholoví sportovci a sportovně talentovaná mládeţ. Ti mají pohybových podnětů zase aţ 

příliš, jsou vystaveni výkonům pohybujících se na hranici funkčních fyziologických 

moţností lidského organismu a vlivem jednostranného zatěţování dochází k přetíţení aţ 

k poškození organismu. 

     U běţné populace, patřící mezi tyto dvě skupiny, tolik funkčních poruch hybného 

systému nenajdeme. Je to tím, ţe tito lidé se věnují sportovní činnosti častěji (v ideálním 

případě pravidelně), i kdyţ třeba jen na rekreační úrovni. I oni se však nevyhnou různým 

funkčním poruchám (nejčastěji vertebrogenní obtíţím, kloubním bolestem, svalové 

dysbalanci) vlivem nesprávných pohybových stereotypů nebo nevhodné a nekvalitně 

prováděné kompenzace. Často dochází k přetěţování organismu chybným posilováním 

nebo nesprávně zvolenou pohybovou činností. 

     Kompenzační cvičení se snaţí neţádoucí vlivy přetěţování redukovat, uvést funkční 

schopnost svalového aparátu do optimálního stavu a nakonec odstranit funkční poruchy, 

které by mohly přerůst v poruchy morfologické. „Proto je v každém věku více než vhodné 



 

zařazovat do pohybového programu také kompenzační cvičení udržující svaly 

v rovnováze“ (10). 

     „Kompenzační cvičení jsou jediným tělesným cvičením, které nejefektivnějším způsobem 

koriguje fyziologické zapojování odpovídajících svalových skupin v pohybových řetězcích. 

Při dodržování didaktických zásad se mohou stát nejspolehlivější možností prevence          

a současně nejúčinnějším prostředkem, jak odstranit případnou již vzniklou funkční 

poruchu hybného systému“ (5). 

     Aby měla kompenzační cvičení poţadovaný fyziologický účinek, nestačí cvičit jen při 

vzniklém problému, ale musí se stát součástí kaţdodenního procesu cvičení po celý ţivot,  

i kdyţ zdravotní problémy zrovna nepřetrvávají. Kromě těchto dvou didaktických zásad 

(pravidelnosti a vytrvalosti) je nutné dodrţet i další – účelovost, přiměřenost                       

a racionálnost. Efekt se samozřejmě ještě umocní, pokud je člověk v psychické pohodě. 

Důleţité je si uvědomit, ţe aktivním cvičením správně zvolených cviků se k úpravě 

zdravotního problému člověk dobere daleko dříve, neţ kdyţ bude ke svému zdraví pasivní 

a bude se spoléhat na pomoc z vnějšku (fyzikální procedury, masáţe, manuální terapie), 

která sice ulevuje od bolesti, ale neřeší příčinu bolesti. 

4.2 Typy kompenzačních cvičení 

     Podle specifického zaměření a převládajícího fyziologického účinku rozdělujeme 

kompenzační cvičení na: 

 uvolňovací, 

 protahovací, 

 posilovací (5, 6, 10). 

     Do kompenzačních cvičení bychom měli zařazovat vţdy všechny typy cviků pro 

udrţení harmonického rozvoje pohybové soustavy. Protahovací cviky vyuţívat 

k protahování tonických svalů, především po nadměrné fyzické zátěţi a posilovací cviky 

zase k posilování fázických svalů, ovlivňujících svou silovou úrovní sportovní výkony. 

Nikdy bychom ale svaly neměli pouze protahovat či posilovat! (5) 

     „Podmínkou efektivního výsledku je dodržování posloupnosti jednotlivých cvičení, kdy 

na prvním místě zařazujeme cvičení protahovací po důsledném uvolnění a teprve na místě 

druhém posilování svalových skupin s opačnou funkcí (antagonistů)“ (5). 

     Jak uţ jsem zmiňoval, kompenzační cvičení se mohou minout svému účinku v případě 

nevhodné volby jednotlivých cviků, které nebudou cílené v pohybovém programu podle 

individuálních potřeb (zjištěných pomocí testovacích cviků). To samé platí i při nepřesném 

provádění jednotlivých cviků, čímţ můţeme podporovat vznik svalové nerovnováhy          



 

a VDT. U sportovců hrozí i přes značné tréninkové úsilí riziko stagnace či sníţení 

sportovní výkonnosti. Pro vyvarování se těchto chyb při cvičení je příhodná určitá 

(základní) znalost anatomických a funkčních souvislostí zapojovaných svalových skupin 

„a představa o průběhu pohybu se subjektivním vnímáním přesnosti pohybu samotnými 

cvičenci“ (5). 

     Při sestavování individuálního pohybového programu je nutné vzít v úvahu konstituci 

postavy. Lidé s hypermobilitu, vazivovou uvolněností a ochablým svalstvem by se měli 

zaměřit zejména na přiměřené posilování, naopak lidé se zkráceným svalstvem                   

a omezenou pohyblivostí by měli dát přednost uvolňovacím a protahovacím cvičením. 

     Jak často, jak dlouho a jakou frekvencí je vhodné cvičit? Samozřejmě záleţí vţdy na 

fyzických předpokladech jedince, především na jeho kondici, takţe stanovit nějakou 

cvičební standardní normu není moţné, ale nejideálnější je cvičit půl hodiny kaţdý den. 

„Dostatečný počet opakování je 8-10 cviků uvolňovacích, 5-6 cviků protahovacích a 10-12 

cviků posilovacích“ (5). 

     Kompenzační cvičení můţeme také rozdělit podle toho, v jaké cvičební poloze (poloha, 

ve které zahajujeme i ve které končíme jednotlivé cvičební tvary) cviky provádíme. 

Rozlišují se 2 základní polohy: 

1. horizontální poloha (leh ve všech modifikacích, vzpor klečmo) 

2. vertikální poloha (sed, klek sedmo, klek, stoj) 

4.2.1 Uvolňovací cvičení 

     Toto cvičení je zaměřeno vţdy na určitý kloub nebo pohybový segment. Významem je 

především obnovit kloubní vůli, cílem je uvolnění ztuhlých, pohybově omezených kloubů, 

jejich rozhýbání a aktivace pro další činnost. 

     Cviky provádíme lehce a zvolna, všemi směry. Postupujeme od malého rozsahu kloubu 

při pohybu, postupně rozsah zvětšujeme aţ do krajních poloh, přitom s vynaloţením 

minimálního svalového úsilí. 

     Mechanismy a účinky, ke kterým dochází při uvolňování: 

 zlepšení prokrvení a látkové výměny v kloubu, 

 prohřátí kloubů následkem prokrvení 

 podpora tvorby sinoviální tekutiny a tím sníţení tření na styčných plochách kloubu, 

 napomáhání uvědomění si polohocitu při dráţdění proprioreceptorů v oblasti 

kloubu, čímţ se zvyšuje tok informací do nervových center 

 nepřímé působení na okolní svalové skupiny a jejich reflexní uvolnění (10). 

      



 

     Uvolňovací techniky při cvičení: 

 pomalé krouţení (zápěstí, paţemi, kotníkem atd.), 

 komíhání relaxovanou končetinou působením gravitace s vyuţitím setrvačnosti 

 pasivní pohyby do krajních poloh (partner provádí pomalé šetrné pohyby s ohledem 

na pokyny cvičence a dosaţení pruţných bariér) 

 aktivní pohyby do krajních poloh 

 relaxace (uvolnění svalového napětí – zaujímáním klidových poloh) (6). 

4.2.2 Protahovací cvičení 

     Cvičení protahovací, neboli strečink (z angl. stretch = natahování, napínání, rozpínání – 

viz kap. 4.3), vychází z dávných poznatků cvičebních systémů staré Číny, Japonska a Indie 

(prvky jógy, tai-chi aj.) a jsou doplněné o novodobé vědecké poznatky z oblasti anatomi, 

fyziologie a neurologie. 

     Jejich úkolem je obnova normální fyziologické délky zkrácených (tonických) svalů, 

které jsou v hypertonu, coţ má za následek nefyziologické zapojování do pohybových 

programů. Zkrácený sval nemůţe vykonat intenzivní kontrakci po plném zatíţení. 

     Způsoby protahování svalu mohou být různé: statické nebo dynamické, aktivní nebo 

pasivní, rychlé (švihové) či pomalé (s výdrţí). O nich více později v kapitole o strečinku 

(viz příloha 10-12). 

     Mechanismy a účinky, ke kterým dochází při protahování: 

 vyrovnání svalového napětí mezi tonickými svaly a jejich funkčně oslabenými 

antagonisty (např. před posilováním břišních svalů musíme dokonale protáhnout 

bederní svaly a flexory kyčle), 

 úprava tonického napětí svalových vláken, zlepšení mechanických vlastností jejich 

vazivové sloţky, 

 sníţení tahu v místech úponů zkrácených svalů ke kosti, 

 redukce kloubních blokád, 

 zvětšování kloubní pohyblivosti, 

 zlepšení postury a optimálního drţení těla (10). 

 

 

 

 



 

     Didaktické zásady protahovacích cvičení (5, 10): 

1. svalové skupiny protahovat po důkladném zahřátí organismu (min. 5-10 min se 

střední intenzitou TF kolem 50-60% TFmax) a následném uvolnění kloubů, 

2. protahovat se v „příjemných podmínkách“ – v teple a suchu (v místnosti nebo 

venku) a pohodlném oblečení, 

3. cvičení provádět pomalu a s vyloučením rychlých (švihových pohybů), 

4. cvičení provádět přesně a cíleně na určitou oblast, 

5. zaujímat cvičební polohu pomalu, uvolněně, s max. soustředěním a koncentrací; 

cvičení volit ve stabilních polohách (leh, sed, klek), aby mohl být sval dokonale 

vědomě uvolněný, 

6. fixace centrálního a periferního úponu (např. vysazením pánve při protahování 

flexorů kyčle dochází k neţádoucímu protahování břišních svalů), 

7. protahování pod volní kontrolou, tzn., ţe po celou dobu protahování je pohyb plně 

kontrolován a korigován a můţe být kdykoliv zastaven, 

8. při protahování se „nesmí jít přes bolest“ – protahuje se do „příjemné bolesti“, 

9. účinek protahování se zvyšuje při správném dýchání. Nádech je kratší, výdech 

dlouhý a zvýrazněný. Fáze protaţení je většinou doprovázena výdechem, 

10. délku výdrţe v krajní poloze a počet opakování volit podle individuálních 

poţadavků (mně např. vyhovuje délka výdrţe v násobcích 4 při vteřinovém 

počítání), 

11. protahovací účinek se zvyšuje vyuţitím reciproční inhibice (viz kap. 4.3), 

12. nejúčinnější forma protahování je s vyuţitím PIR (MET) (kontrakce-uvolnění-

protaţení – viz kap. 4.3) zejména u vyspělých sportovců, 

13. cvičit pravidelně, ideálně denně, 

14. modifikace protahovacích cviků. Pestřejší volba různých variant zvyšuje efektivitu 

vlastního protaţení, 

15. v krajních polohách nikdy nehmitat. 

 

4.2.3 Posilovací cvičení 

     Cílem posilovacích cvičení je zvýšit funkční zdatnost oslabených svalů nebo alespoň 

udrţení takové úrovně svalové síly, která by byla dostačující pro preventivní péči o naše 

zdraví. 

     S posilováním především oslabených fázických svalů začínáme aţ po předchozím 

důkladném protažení příslušných antagonistů, abychom mohli provést pohyb 



 

v potřebném rozsahu. Vyuţíváme k tomu především pomalé, vedené pohybu proti odporu 

gravitace (6). Tato zásada ovšem neplatí pro hypermobilní jedince! 

     U výkonnostních a vrcholových sportovců, kteří posilování zaměřují na ty svalové 

skupiny, které jsou dominantní pro dosaţení co nejlepšího výkonu, jen těţko najdeme 

svalové skupiny, které by byly výrazněji oslabeny nebo slabší neţ je norma běţné 

populace. 

     U osob věnujících se cvičení rekreačně a pro udrţování zdraví by měla být posilovací 

cvičení zařazována denně. Aby cvičení bylo účinné, tj. aby vedlo ke zvyšování síly, je 

potřeba posilovat intenzivněji min. 2-3x týdně (5). 

Posilovací techniky pro zvyšování tělesné zdatnosti 

     Výběr cviků i způsob jejich provedení závisí na aktuálním stavu svalové soustavy, na 

věku a také na pohlaví. Při posilování musíme vhodně zvolit velikost odporu, intenzitu 

(podle kondiční zdatnosti) – nesmí být ani příliš malý, pak přestává plnit funkci posilování, 

ani příliš velký, pak se zapojují i hyperaktivní neţádoucí svaly – dále délku výdrţe, počet 

opakování (pro HKK je jiný neţ pro DKK a ten je jiný neţ pro břišní svalstvo) a délku 

odpočinku. 

     Obecně platí, ţe čím více opakování, tím musí být intenzita menší a naopak. Také při 

větším počtu opakování a intenzitě se musí prodluţovat délka odpočinku (6). 

     Stejně jako u protahovacích cvičení i posilování svalů je moţné různými způsoby. 

Posilovací cvičení se dělí na statická (izometrická) a dynamická (izokinetická, izotonická). 

Dynamická se dále dělí na koncentrickou a excentrickou a na rychlou a pomalou. 

     Izometrická kontrakce je statická činnost svalu, tedy délka svalu se nemění, ale 

vzrůstá svalový tonus. U izotonické kontrakce je to přesně naopak. Izometrické cvičení se 

provádí proti odporu v dané neměnné poloze. Pouţívá se v silovém tréninku a pro dosaţení 

co největší úrovně statické síly se pouţívají cvičení maximálního či submaximálního 

zatíţení. Nevýhodou tohoto cvičení je dřívější nástup únavy. 

     Při koncentrické kontrakci se délka svalu mění ve smyslu mínus, svalová vlákna se 

zkracují (např. pohyb ze svisu do shybu). Při excentrické kontrakci se délka svalu mění 

ve smyslu plus, svalová vlákna se protahují, výsledkem je brzdící pohyb (např. pohyb ze 

shybu do visu). Dynamická cvičení mají především sportovní, tréninkový charakter. Cviky 

se provádí v sériích (2-4) a zaměřují se buď na rozvoj absolutní síly, výbušné a rychlostní 

síly, nebo vytrvalostní síly (5). 

     Existují ještě další metody posilování, kterými se zabývá problematika sportovního 

tréninku a které jsou pro účely této práce přesahující. 

Nejvýraznější chyby při posilování: 



 

1. nadměrný objem posilovacích cvičení (počet opakování, intenzita) nad únosnou 

mez kapacity pohybového systému, 

2. jednostranné asymetrické zatěţování bez dostatečné kompenzace, 

3. nevěnování pozornosti pomocným svalovým skupinám přímo se nepodílejícím na 

velikosti výkonu (např. u fotbalistů dolní fixátory lopatek), 

4. nedostatečná přesnost a zacílení posilovacích cviků (10). 

Mechanismy a účinky, ke kterým dochází při posilování: 

 zvýšení svalové síly, 

 zvýšení klidového svalového tonu, 

 úprava tonické nerovnováhy v příslušném pohybovém segmentu, 

 zlepšení svalové rychlosti a vytrvalosti, 

 zlepšení ekonomiky práce svalu, 

 zlepšení stability a pevnosti kloubu, 

 odstranění funkčního útlumu, zlepšení koordinace, 

 prevence svalové atrofie, 

 úprava svalových dysbalancí, 

 ovlivnění správného drţení těla, 

 zlepšení estetického vzhledu jedince. 

     Didaktické zásady posilovacích cvičení (5): 

1. před vlastním posilováním je nutné nejprve zpevnit oblast pánve a osový systém 

(HSS). Posilovat je dle Tlapáka vhodné „od centra k periferii“, 

2. klidový svalový tonus oslabených skupin zvyšovat intenzivními déletrvajícími 

izometrickými kontrakcemi ve zkrácení (cca 20s). S přibývajícím „svalovým 

uvědoměním“ zařazovat cviky proti optimálnímu odporu – toto zvýšené napětí 

umoţňuje optimální aktivaci do pohybu (např. podsazením pánve zvýšíme klidový 

tonus břišních a hýţďových svalů, coţ pozitivně ovlivní její fixaci a následně 

zkvalitní aktivaci svalů při pohybech do zanoţení), 

3. před posilováním uvolnit kloubní struktury a protáhnout antagonisty, 

4. volit jednoduché a snadné cviky s ohledem na individuální výkonnost, věk a stupeň 

pohybové vyspělosti, 

5. nepřímým ukazatelem vhodně zvolené zátěţe při optimálním počtu opakování je 

přesnost provedení. U běţné populace je optimální počet opakování 8-12, ale záleţí 

na tělesném segmentu (viz výše), 



 

6. břišní svaly je nejlepší posilovat aţ v závěru posilování. Případné unavení totiţ 

sniţuje jejich aktivitu při fixaci pánve, 

7. posilovat s výdechem, jelikoţ při něm nedochází k zatajování dechu neţádoucího 

pro oběhový systém, 

8. posilovat pouze oslabené svaly, hyperaktivní nechat relaxované. 

 

4.3 Strečink 

     Strečink patří do skupiny kompenzačních cvičení protahovacích, ale já se o něm chci 

zmínit zvlášť, protoţe představuje ve sportovní činnosti, a zvláště v bojových uměních, 

důleţitou součást přípravy na sportovní výkon. Je nutnou součástí rozcvičení (působí jako 

prevence před zraněním – především přetrţení svalů) i závěrečné části cvičení (zklidňuje 

organismus a zabraňuje povýkonové svalové ztuhlosti) a je nezastupitelným prostředkem 

rozvoje pohyblivosti, která je nesmírně důleţitá při pohybech DKK (kopech). 

     Strečink je také jednou z metod aktivní relaxace. 

     V podvědomí lidí a obecném názoru představuje strečink všechny typy protahovacích 

cvičení. Podle literatury je dělení nejednoznačné, protoţe např. Dovalil a kol. (2002) 

strečinkem nazývají protahovací cvičení statická, zatímco dynamická (švihová) cvičení 

tvoří samostatnou skupinu. Naproti tomu Alter (1999) dělí strečink na statický, dynamický, 

pasivní, aktivní a proprioceptivní. 

     Kromě účinků, které jsem popsal v kapitole o protahování (kap. 4.2.2), je strečink 

odpovědný ještě za tyto typy změn: 

1. umoţňuje „posunutí“ kritického bodu pro spuštění napínacího reflexu, ke kterému 

dochází při náhlém nataţení svalu a tento sval se začne zkracovat, 

2. vede v průběhu času ke zvýšení počtu sarkomer, které se řadí na konce existujících 

myofibril. Výzkumné práce potvrdily, ţe přidání nových sarkomer je příčinou 

prodlouţení svalu (Goldspink, 1968; Williams, Goldspink, 1971), 

3. vede po určité době ke změně délky vaziva, které obaluje svaly (epimysium, 

endomysium, perimysium – viz příloha 13), i kdyţ jen dočasně, dále šlach a fascií, 

4. můţe zvyšovat rozsah pasivní pohyblivosti hamstringů, ale nesniţuje jejich 

elasticitu (1). 

 

 



 

Dělení strečinku a strečinkové metody 

     Podle účasti cvičence na protahovacích cvičeních se strečink dělí na aktivní a pasivní, 

podle rychlosti protaţení na statický a dynamický. Zvláštní skupinu tvoří strečink 

s vyuţitím prvků PNF, který se dělí na: 

a) protaţení svalu po kontrakci agonisty, 

b) techniku strečinku s vyuţitím postizometrické kontrakce protahovaného svalu, 

c) techniku strečinku s vyuţitím reciproční inhibice (1) 

Statický strečink 

     Při statickém strečinku je sval protahován pomalým pohybem do krajní polohy s výdrţí, 

nebo rozvíjejícím protaţením. První způsob znamená, ţe dosáhneme krajní polohy a v ní 

setrváme po určitou dobu (10-30s) s prodlouţeným výdechem, neţ sval uvolníme. 

Příkladem je protaţení stehenního svalu pokrčením kolene a přitaţením paty k hýţdím ve 

stoji. Druhý způsob je podobný, ale po dosaţení krajní polohy a výdrţi (20-30s) sval na 

krátký okamţik uvolníme (3-4s), přičemţ setrváme v dosaţené poloze, a poté následuje 

opětovné protaţení do krajní polohy (10-30s) s prodlouţeným výdechem. Příkladem je 

protahování hamstringů v sedu roznoţném. 

     Tato metoda je nejbezpečnější a je prověřena staletými zkušenostmi z oblasti jógy. 

Dalšími výhodami jsou: 

 jednoduchost a nenáročnost provedení, 

 poskytuje dostatek času k „posunutí“ hranice napínacího reflexu, 

 dovoluje dočasnou změnu délky svalu. 

     Nevýhodou tohoto typu strečinku je jeho nedostatečná specifičnost. Většina pohybů je 

totiţ ve své podstatě dynamické povahy, takţe statický strečink nerozvíjí koordinaci. 

Dynamický strečink 

     Je to nejdiskutovanější strečinková metoda ze všech, protoţe se jí připisuje vyšší výskyt 

bolestivosti svalů a zranění. Zahrnuje rytmické pohyby, jako jsou švihy, skoky, odrazy      

a nekoordinované pohyby. Pohyby jsou rychlé a vyuţívají jako hnací sílu kinetickou 

energii končetin nebo těla. Cvičení začíná rychlým, krátkým svalovým stahem, který je 

zastaven v krajní poloze. Protoţe protaţení je velice krátké, musí se cviky mnohonásobně 

opakovat (15-30x).  

    

 

 

 



 

 

  Hlavní nevýhody jsou: 

 vyvolání napínacího reflexu – neposkytuje tkáním dostatečný čas k adaptaci na 

krajní polohu 

 následkem dochází ke zvýšení svalového napětí a komplikovanějšímu protaţení 

 během rychlého pohybu chybí zpětná kontrola pro uvědomění si průběhu pohybu 

     Přes všechny uvedené nevýhody vede dynamický strečink k rozvoji pohyblivosti           

a koordinace a například sportovní instruktor Tom Kurz zastává teorii, ţe je vhodné 

zařazovat dynamický strečink do rozcvičení a ţe „provádění statických strečinkových 

cviků před tréninkem tvořeným dynamickými pohyby je kontraproduktivní“ (1). 

Aktivní strečink 

     Aktivní strečink se provádí samovolným zapojováním svalů bez působení vnější síly 

(bez dopomoci – druhé osoby, pomůcky). Můţe být buď volný (např. přednoţení DK do 

úhlu 100° ve vzpřímeném stoji), nebo proti odporu (ta samá situace s pouţitím odporu na 

končetinu – odpor ruky druhé osoby, závaţí apod.). 

     Aktivní strečink vede k rozvoji aktivní pohyblivosti, která má na sportovní výkonnost 

větší vliv neţ pasivní pohyblivost. Výhodou je také snadnější vyuţití v tréninku, protoţe 

nepotřebuje spolupráci partnera. Hlavní nevýhodou je moţnost vyvolání napínacího 

reflexu. 

     Upravená verze aktivního strečinku se nazývá aktivní strečink s dopomocí a jeho 

podstatou je dokončení aktivního pohybu pasivním dotaţením partnerem nebo pomůckou. 

Pasivní strečink 

     Při pasivním strečinku se vyuţívá působení vnější síly. Vnější silou můţe být pomoc 

partnera nebo pouţití pomůcky, jako např. ručníku, terabandu, ţebřin, strečinkového 

trenaţéru apod. Přednost mu dáváme tehdy, kdy pruţnost svalů a vazivových tkání 

omezuje pohyblivost. Dále v případě, ţe agonista je příliš slabý k provedení protaţení nebo 

jsou-li pokusy uvolnit ztuhlé svalstvo neúspěšné. 

     Výhodou pasivního strečinku je, ţe umoţňuje protáhnout svaly aţ za zónu aktivní 

dostatečnosti a tím je rezervou pro její zvýšení (viz příloha 14). Nevýhodami jsou zvýšené 

riziko vzniku bolesti a poranění v důsledku neadekvátně vynaloţené vnější síly, především 

ze strany partnera (u pomůcek můţeme napětí korigovat), spuštění napínacího reflexu (při 

příliš rychlém protaţení – časté u strečinku dětí, které nejsou dostatečně zainstruované)     

a také zvyšuje pravděpodobnost zranění při větších rozdílech v rozsahu aktivní a pasivní 

pohyblivosti. 



 

 

Strečink s využitím prvků PNF 

     Proprioceptivní nervosvalová facilitace je zaloţena na cíleném ovlivňování aktivity 

motorických neuronů z předních rohů míšních prostřednictvím především dostředivých 

impulzů ze svalových, šlachových a kloubních receptorů. Jde tedy o vyuţití reflexních 

mechanismů, včetně dechu a pohybu očí. 

     Názvy a popisy technik PNF jsou různé podle toho, z jakého vycházejí zdroje, a tak je 

jejich srovnání a hodnocení často obtíţné. Jsou to sice nejúspěšnější metody pro rozvoj 

pohyblivosti, ale protoţe je jejich provedení obtíţné a vyţaduje zkušenosti, jsou vhodné 

pro vyspělejší cvičence (1). 

4.4 Relaxace a dechová cvičení 

     Dechová a relaxační cvičení jsou obsáhlou kapitolou regeneračního procesu a plná 

charakteristika by vydala na základ další práce, proto se na tato cvičení zaměřím jen ve 

stručnosti. 

     Začnu cvičeními relaxačními, mezi které vlastně cvičení dechová také patří. V širším 

slova smyslu jsou relaxační cvičení nejen samotné relaxační cviky, ale všechny formy 

relaxace.  

     Relaxace by se dala charakterizovat jako vědomé, koncentrované uvolnění svalového, 

tělesného a psychického napětí. Jelikoţ kaţdý pohybový projev má svůj optimální rytmus, 

ve kterém se střídá svalové napětí s uvolněním, je i relaxace projevem hybnosti, opakem 

pohybu (5). 

     Nejzákladnější dělení relaxace je na aktivní a pasivní. Pasivní relaxaci představuje 

spánek. Je to nejúčinnější forma relaxace, protoţe je mimovolní a bezděčná. Ve spánku 

dochází k hlubokému útlumu CNS, výraznému sníţení klidového svalového tonu, 

zpomalení TF a DF a činnosti vnitřních orgánů. Důleţitá je kvalita spánku. 

     Aktivní relaxace je vţdy spojena s uvědoměním a můţe se provádět ve statických 

pozicích (relaxační polohy a s nimi spojené dýchání), vlivem relaxačních metod a procedur 

(Jacobsonova relaxační metoda – zaloţena na vnímání napětí vzniklé při svalové kontrakci 

a vnímání útlumu při následném uvolňování; dalším typem je Schulzův autogenní trénink – 

koncentračně-relaxační  metoda; zapomenout nesmíme ani na fyzikální procedury – hlavně 

vodní, jako koupele, zábaly střiky, sauna aj., a masáţe a měkké techniky) nebo při různých 

pohybových činnostech a cvičeních. Pro trénované sportovce představují relaxaci vhodně 

zvolené kompenzační sporty či cvičení prováděné nízkou intenzitou a zaměstnávající 

svaly, které nebyly předchozí činností zatíţeny. 



 

     Relaxace, stejně jako dechová cvičení, mají dvojí charakter účinku. Jednak jiţ zmíněné 

uvolnění svalstva, které následně sniţuje duševní napětí a zlepšuje psychické rozpoloţení, 

ovlivňuje vegetativní nervový systém (a ten pozitivně působí na vnitřní orgány). Za druhé 

zvyšuje úspěšnost uvolňovacích, protahovacích a posilovacích cvičení. 

     Vlastní relaxační cvičení mají všechny parametry účinků, které byly popsány výše. 

Jejich cílem je umět vědomě dosáhnout svalového uvolnění protahované skupiny po jejím 

napětí i při posilování svalových skupin nezapojujících se přímo do pohybu. Tato relaxační 

metoda není jednoduchá a vyţaduje trpělivý a individuálně různě dlouhý vědomý nácvik. 

     Dechová cvičení jsou jednou z forem relaxace, takţe mají i stejnou základní dvojí 

funkci – dosaţení lepších výsledků kompenzačních cvičení a větší uvolněnosti organismu. 

     Činnost dýchání je jedinou vnitřní funkcí člověka, která můţe být řízena mimovolně, 

automaticky z centra v prodlouţené míše, i korigována vědomě naší vůlí, takţe je moţné 

dech cíleně vyuţívat k pozitivnímu ovlivňování zdraví. 

     „Speciální dechová cvičení jsou cíleně zaměřena k nácviku dýchání s koncentrací na 

hluboký vdech a výdech“ (5). Svým specifickým zaměřením mají vliv na korekci               

a optimalizaci dechové vlny, zvýšení VT a VC (měřená spirometrem a porovnávána 

s náleţitou hodnotou VC vzhledem k tělesné výšce, hmotnosti, kalendářnímu věku             

a pohlaví), zvyšování rozsahu pohyblivosti bránice a ţeber, pozitivně působí na psychiku  

a duševní stav jedince. 

     Zvláště důleţitým vlivem zlepšení zdravotního stavu je pomoc dechových cvičení při 

odstraňování vertebrogenních poruch páteře a korekce postavení bránice, hrudníku             

a pánve. Stabilita páteře je podle Koláře (2007) totiţ spojena s postavením bránice a její 

funkčností. Při zpevnění páteře se aktivuje svou kontrakcí bránice a pro jejich vzájemnou 

souhru (resp. souhru bránice jako jednoho z flekčních antagonistů hlubokých extenzorů 

páteře – HSS a povrchových zádových svalů) je důleţitá její stabilizace. Pro stabilizační 

funkci bránice je důleţité postavení osy mezi inzercí pars sternalis a kostofrenickým 

úhlem. Tato osa je za fyziologických podmínek nastavena téměř horizontálně a udrţuje ji 

kaudální postavení hrudníku, správná funkce břišních svalů (dolních fixátorů hrudníku)     

a dolní fixátory lopatek. Při svalové dysbalanci a převaze extenzorů páteře se osa bránice 

vychýlí šikmo a dojde k celkovému posunutí bránice a hrudníku kraniálně, protoţe bránice 

nemůţe dostatečně kontrahovat (chybí punctum fixum oslabených břišních svalů). 

     A právě brániční dýchání výrazně napomáhá udrţovat osu bránice ve správném 

postavení. „Je tedy zřejmé, že cíleným dechovým cvičením můžeme ovlivnit tvar hrudníku a 

hrudní části páteře“ (5). A také postavení bránice. 



 

     Při nácviku bráničního dýchání se tedy při nádechu aktivuje bránice, dutina hrudní se 

rozšiřuje nejen kaudálně, ale i laterálně a celá břišní stěna se rozšiřuje dopředu, do stran a 

dozadu (vyrovnání bederní lordózy). Při výdechu se bránice uvolňuje a vrací se do původní 

polohy. Naším cílem by mělo být zachování kaudálního postavení hrudníku a s kaţdým 

dalším nádechem a výdechem vnímat pohyb bránice směrem k pánvi. Dosáhneme toho 

aktivací břišních svalů, čímţ dojde k jejich zkrácení. Břišní svaly proto musí být v dobré 

funkční zdatnosti. 

     Lepšího efektu bráničního dýchání dosáhneme, kdyţ poloţíme dlaně rukou na břišní 

stěnu a budeme se snaţit vdech směřovat pod ruce. Také poloha, ve které dýchání 

nacvičujeme, ovlivňuje výsledný efekt. Nejlépe je začínat v lehu na zádech se zvednutýma 

a podloţenýma DKK při flexi kyčlí a kolen do 90° (např. končetiny poloţit na ţidli nebo 

gymnastický míč), čímţ vyřadíme aktivitu flexorů kyčelního kloubu a bederních 

vzpřimovačů a posílíme činnost břišních svalů. 

4.5 Balanční cvičení 

     Jednou z moţností, jak aktivovat svaly HSS (tedy hlubokou vrstvu zádového svalstva a 

svaly dna pánevního), je cvičení balančních cviků. Uvádím tento typ cvičení především 

proto, ţe se u něj vyuţívají terapeutické pomůcky charakteru nestabilních ploch (otočné 

lavičky, plné míče, plastové lahve, rolony (válce), velké gymnastické míče, overbally).     

O některých z nich bude řeč v následující kapitole. 

     Svaly HSS zajišťují optimální vzpřímenou polohu a stabilitu celého osového systému, 

protoţe udrţují páteř v jejím správném postavení a zakřivení. Aby byl dosaţen co nejvyšší 

sportovní výkon, musí být nastavena právě taková poloha osového skeletu. 

     Zajištění statické polohy se neděje jen v klidu, ale i za pohybu, kdy se daná poloha 

udrţuje a vybalancovává koordinovaným zapojováním svalových skupin (v našem případě 

např. udrţování správné polohy při kopu ve výskoku). 

     Principem samotného cvičení je vybalancování a udrţení těla v nestabilní poloze. 

Podmínkou zařazení takových cviků je zvládnutí správného drţení těla v lehčích, stabilních 

polohách. 

     Balanční cvičení vyţadují určitý stupeň kondičních a koordinačních pohybových 

schopností, aby mohli být provedeny správně. Některé cviky jsou lehčí, jiné sloţitější, 

takţe i pro dobře trénované jedince musíme volit přiměřené cviky s ohledem na věk. 

„Volíme cvičení submaximální až maximální izometrické kontrakce v trvání kolem 

3sekund, nebo déletrvající výdrže kolem 10 sekund s nižší úrovní kontrakce. Obvykle 

opakujeme dané cvičení 4-6x s odpočinkem v rozsahu 1-3 minuty“ (5). 



 

4.6 Nářadí a náčiní 

     Ke cvičení se vyuţívají i různé pomůcky, ať uţ to jsou balanční či posilovací náčiní 

(overball, gymnastický míč, theraband), nebo nářadí (ţebřiny, lavičky aj.). 

     Gymnastický míč je elastický nafukovací míč z umělé hmoty, který má různé průměry 

(podle výšky cvičence) a tvar (kulatý, oválný). Také se liší kvalitou umělé hmoty podle 

toho, jaká firma míč vyrábí. 

     Jeho největší předností je moţnost balančního cvičení, protoţe představuje labilní 

plochu a díky své velikosti je moţné zapojit více cvičebních poloh (sed, leh na zádech i na 

břiše). Balanční cviky je moţné provádět pomocí udrţování poloh na míči nebo 

dynamickými polohami jako jsou pruţení, pohupování a poskakování, coţ má pozitivní 

účinky na meziobratlové ploténky (lepší výţiva a pomalejší opotřebování). Základem při 

cvičení na míči je nácvik dynamického sedu, při kterém se statická zátěţ mění 

v dynamickou. 

     Malý měkký míč (overball) je gumový míč o průměru 25-30 cm a nosností aţ 180 kg, 

takţe s ním mohou bez problému pracovat i těţší lidé. Jeho vyuţití při kompenzačním 

cvičení je podobné jako u velkého míče – jde především o senzomotorická cvičení 

v labilních polohách, stoji, sedu, kliku na míči. Vyuţít se dá i při statickém posilování 

především DKK. Je výborným prostředkem mimovolního udrţování stability při 

déletrvajícím sedu (sedavá kancelářská zaměstnání). 

     Posilovací guma (theraband) je gumový pás různé délky a barvy, který se pouţívá 

hlavně při posilovacích a také protahovacích cvičeních, kdy se vyuţívá jeho odporu při 

nataţení. Odpor se můţe zvolit individuální podle šíře úchopu a délky protaţení (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

1. METODY PRÁCE 

1.1 Charakteristika sledovaného souboru 

     Sledovanou skupinu tvoří 3 klienti aktivně provozující bojová umění uvedená výše. 

Tito klienti nepředstavují běţnou skupinu pacientů, protoţe přestoţe trpí určitými 

funkčními poruchami pohybového systému, tyto poruchy je výrazně neomezují                  

v kaţdodenním ţivotě ani ve sportovní činnosti. Jsou to tedy relativně zdraví lidé, kteří 

během terapie nedocházeli nikam do nemocnice, ambulance či jiných zdravotnických 

zařízení. Průběh terapie probíhal z velké části v soukromí klientů (doma, v zaměstnání 

apod.) bez dohledu pověřené osoby (v tomto případě mě) nad terapeutickým procesem. 

Nicméně v průběhu terapie došlo k několika návštěvám klientů za účelem zkorigování       

a doplnění cvičení o další náročnější cviky. Během těchto návštěv jsem také orientačně 

sledoval, zda dochází ke zlepšení zdravotního stavu. 

     Uvedení klienti jsou 3 muţi ve věku 30 – 40 let, kteří byli v terapeutickém procesu 3 

měsíce, od ledna do dubna 2009. 

1.2 Zdroje a sběr dat 

     Klienti byli na začátku terapie vyšetřeni a na základě tohoto fyzioterapeutického 

vyšetření zainstruováni ke cvičení kompenzačních cviků, kterými se snaţíme funkční 

poruchy odstranit, či alespoň zlepšit jejich stav. Vyšetření probíhalo metodou řízeného 

rozhovoru při sběru anamnézy a subjektivního popisu NO a dále objektivním vstupním      

a výstupním kineziologickým vyšetřením, zahrnující kineziologický rozbor, goniometrii, 

svalový test, vyšetření zkrácených svalů, hypermobility, pohyblivosti páteře, pohybových 

stereotypů, čití, reflexů, rovnováhy a chůze. 

1.3 Statistické zpracování 

     Praktická část bakalářské práce je psaná formou kazuistického zpracování, čemuţ 

odpovídá i výsledné zpracování. Hodnoty všech sledovaných parametrů jsem zanesl do 

tabulky, která odráţí hodnoty naměřené při vstupním a výstupním kineziologickém 

vyšetření. Součástí je i přehled průběhu terapie, KRP a DRP a zhodnocení výsledků. 

     Domnívám se, ţe v oblasti vybraného tématu je tato práce pilotním pokusem                 

o zpracování odborného textu a praktických poznatků mezi bakalářskými pracemi. 



 

2. KAZUISTIKA č. 1 

Jméno a příjmení: P. Š. 

Pohlaví: muţ 

Věk: 33 (1976) 

Hmotnost: 88 kg 

Výška: 186 cm 

BMI: 25,4 (přiměřená hmotnost) 

2.1 Anamnéza 

NO: symetrická bolest v oblasti H trapézu; blok pod L lopatkou (na mediálním okraji v 
1
/3 

od horního úhlu) vystřelující k páteři aţ k AO skloubení; bolesti v Lp při stoji a sedu; 

bolest v obou kolenou pod patelou v klidu v průběhu dne; při špatném počasí tupá 

bolest v obou tibiích; pálení plosek; tupá bolest v kořeni nosu při mrazu; při chůzi 

občasné samovolné vyvrtnutí L kotníku zevně. 

OA: běţné dětské nemoci 

RA: nepodstatná 

PA: VŠ vzdělání (VŠCHT v Praze), od r. 2004 pracuje v laboratoři kontroly léčiv 

v Jaderném výzkumném ústavu v Řeţi – práce u počítače, do práce dojíţdí vlakem 

SA: byt v Praze 1+kk ve 4. patře s výtahem, bydlí sám 

SpA: fotbal, cyklistika, od střední školy různá bojová umění, od r. 1991 taekwondo 

AA: ţádná alergie 

FA: léky neuţívá 

Uzus: nekuřák, občas alkohol – pivo, příleţitostně víno 

 

 

 

 

 



 

2.2 Vstupní (3. 1. 2009) a výstupní (4. 4. 2009) kineziologické vyšetření  

Tab. 3 Kineziologický rozbor – aspekce (viz příloha 16) 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

 

 

 

 

 

 

Pohled zezadu 

stabilní stoj o úzké bázi, P noha 

předchází L, osa PDK v mírné 

ZR, paty symetrické a kulaté, L 

Achillova pata a lýtko 

výraznější, P podkolenní rýha 

asi o 1cm výše, stehenní 

svalstvo symetrické, L gluteální 

rýha asi o 1cm níţe, 

intergluteální rýha symetrická, 

L podpaţní rýha výrazně výše, 

L rameno výše, lehký úklon 

hlavy na L stranu, při předklonu 

symetrie paravertebrálních valů, 

Trendelenburgova zkouška neg. 

 

 

 

 

 

 

postavení hlavy symetrické bez 

úklonu, jinak beze změn 

 

 

Pohled z boku 

klenba noţní v normě, zvětšená 

Th kyfóza, sklon pánve 

v normě, klíční kosti prominují 

ventrálně, svěšená ramena, 

předsun hlavy, rozvinutí páteře 

omezené v Cp a Thp 

 

 

rozvinutí páteře téměř plynulé, 

jinak beze změn 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled zepředu 

stabilní stoj o úzké bázi, na P 

noze větší váha na zevní straně, 

výraznější patela na P koleni, 

stehenní svalstvo symetrické, P 

spina o pár cm výše, zevní 

šikmé břišní svaly na P straně 

prominují více do strany, 

symetrické postavení pupku, 

thorakobrachiální trojúhelník 

výraznější na P straně, L 

bradavka nepatrně výše, L 

rameno výše, L klíční kost na 

distální části prominuje, lehký 

úklon hlavy na L stranu, 

souměrné pohyby hrudníku při 

dýchání 

 

 

 

 

 

 

 

postavení hlavy symetrické bez 

úklonu, jinak beze změn 

 

 



 

Tab. 4 Kineziologický rozbor - palpace 

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

kůţe normální barvy, teploty i tonu, spíše 

suchá, bez otoků a jizev; mírně zvýšený 

tonus paravertebrálních svalů v oblasti 

Thp, zvýšený tonus H části m. trapezius, 

mm. pectorales – H vláken, oblast 

tuberositas tibie, zvýšené napětí v oblasti 

hamstringů 

 

zvýšené napětí v oblasti tuberositas tibie 

nepozorováno, zlepšení tonu H části m. 

trapezius, ale stále zvýšeno, jinak beze 

změn 

 

 

 Tab. 5 Goniometrie 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Kloub P strana L strana P strana L strana 

 

kyčelní 

S 20-0-85 (110) 

F 45-0-35 

R 35-0-55 

S 15-0-75 (115) 

F 45-0-30 

R 30-0-55 

S 20-0-90 (115) 

F 45-0-35 

R 35-0-60 

S 20-0-85 (115) 

F 45-0-30 

R 35-0-55 

kolenní S -10-0-130 S -10-0-135 S -10-0-140 S -10-0-140 

hlezenní S 20-0-60 

R 20-0-10 

S 20-0-50 

R 25-0-15 

S 20-0-60 

R 20-0-15 

S 20-0-50 

R 25-0-15 

 

Cp 

S 65-0-60 

F 50-0-50 

R 70-0-70 

S 65-0-60 

F 55-0-50 

R 80-0-80 

Thp, Lp F 30-0-35 F 40-0-40 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. 6 Svalový test 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Pohyby P strana L strana P strana L strana 

Flexe kyčle 5 5 5 5 

Extenze kyčle 4+ 4 4+ 4+ 

Addukce kyčle 4 4+ 4+ 4+ 

Abdukce kyčle 5 5 5 5 

Zevní rotace kyčle 5 5 5 5 

Vnitřní rotace kyčle 5 4+ 5 5 

Flexe kolene 5 5 5 5 

Extenze kolene 5 5 5 5 

Dorzální flexe hlezna 5 5 5 5 

Plantární flexe hlezna 5 5 5 5 

Flexe trupu 5 5 

Flexe trupu s rotací 5 5 5 5 

Extenze trupu 4+ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. 7 Zkrácené svaly 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Sval P strana L strana P strana L strana 

m. iliopsoas 1 1 1 0 

hamstringy 0 0 0 0 

adduktory kyčle 0 0 0 0 

m. piriformis 0 0 0 0 

m. quadratus lumborum 0 0 0 0 

m. pectoralis major: 

abdominální část 

sternální část 

claviculární část 

 

1 

0 

0 

 

1 

0 

0 

 

1 

0 

0 

 

1 

0 

0 

m. erector trunci 1 1 

m. trapezius – H část 2 2 1 1 

 

 

Hypermobilita 

     U klienta byla zjištěna hypermobilita při zkoušce sedu mezi paty a omezený rozsah 

pohybu při zkoušce rotace hlavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. 8 Pohyblivost páteře 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Schoberova vzdálenost rozvinutí páteře o 4 cm rozvinutí páteře o 5 cm 

Stiborova vzdálenost rozvinutí páteře o 6 cm rozvinutí páteře o 9 cm 

Forestierova fleche vzdálenost hrbolu kosti 

týlní a stěny jsou 2 cm 

hrbol kosti týlní se 

dotýkal stěny 

Čepojova vzdálenost rozvinutí páteře o 2 cm rozvinutí páteře o 3,5 cm 

Ottova inklinační vzdálenost rozvinutí páteře o 2,5 cm rozvinutí páteře o 3,5 cm 

Ottova reklinační vzdálenost zkrácení páteře o 1,5 cm zkrácení páteře o 2cm 

Thomayerova zkouška prsty přesahují o 5 cm 

horizontálu 

prsty přesahují o 7 cm 

horizontálu 

Úklon páteře L o 13 cm, P o 11cm L o 14 cm, P o 13cm 

 

Tab. 9 Pohybové stereotypy dle Jandy 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

 

 

Extenze v kyčli 

klient provedl pohyb se 

zapojením nejprve 

ischiokrurálních svalů, 

poté m. gluteus 

maximus a nakonec 

svalů paravertebrálních 

 

 

beze změn 

 

 

Abdukce v kyčli 

klient provedl abdukci 

kyčle ve frontální rovině 

s převahou m. tensor 

fascie latae a nepatrnou 

flexí v kyčli 

 

klient provedl abdukci 

kyčle ve frontální rovině 

 

 

Flexe trupu 

klient se posadil s  

obloukovitou flexí 

s rukama v týl se 

zapojením m. iliopsoas a 

zádových svalů 

 

 

beze změn 

 

Klik – vzpor 

bez viditelných známek 

oslabení m. serratus 

anterior 

 

beze změn 

 



 

Tab. 10 Vyšetření čití 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Taktilní Neporušeno beze změn 

Algické Neporušeno beze změn 

Termické Neporušeno beze změn 

Diskriminační Neporušeno beze změn 

Polohocit Neporušen beze změn 

Pohybocit Neporušen beze změn 

 

Tab. 11 Vyšetření reflexů 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Patelární (L2-4) Výbavný beze změn 

Achillovy šlachy (L5-S2) Výbavný beze změn 

Medioplantární (L5-S2) Výbavný beze změn 

Mingazzini Negativní beze změn 

Koţní plantární reflex (L5-S2) Výbavný beze změn 

 

Tab. 12 Vyšetření rovnováhy 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Romberg I klidný stoj beze změn 

Romberg II klidný stoj beze změn 

Romberg III klidný stoj beze změn 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. 13 Vyšetření chůze 

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Rytmus a pravidelná chůze s normálním 

stereotypem stojné fáze chůze (dopad 

paty, postupné zatíţení, odraz přes palec) 

a souhybem HKK. Chůze pozadu, po 

špičkách, po patách a se zavřenýma 

očima nečiní problémy. 

 

 

beze změn 

 

2.3 Průběh rehabilitace 

1. návštěva (3. 1. 2009): 

     Seznámení se s klientem a nastínění naší vzájemné spolupráce. Odebrána anamnéza      

a provedeno vstupní kineziologické vyšetření. 

2. návštěva (10. 1. 2009): 

     Zainstruování a nácvik základních jednoduchých kompenzačních cvičení v počtu 1 

uvolňovacího, 2 protahovacích a 1 posilovacího (1+2+1). Kaţdý cvik byl s klientem 

zacvičen dvakrát a byl upozorněn na chyby, kterých by se měl vyvarovat. Doporučeno mu 

bylo pořízení overballu, gymnastického míče a therabandu, kvůli moţnosti dalšího 

zařazení obtíţnějších balančních cvičení. Nácvik korigovaného sedu. 

3. návštěva (31. 1. 2009): 

     Klient doma cvičil podle časových moţností v průměru 3x týdně, obvykle 2x denně, 

bez obtíţí. Byla provedena korekce drobných chyb, především správného zapojování 

nádechu a výdechu. Podle zběţného pohledu ţádná změna stoje ani svalového tonu, 

korigovaný sed zaujal na pokyn správný, ale nevydrţí v poloze delší dobu. Zainstruování   

a nácvik druhé série cviků (1+2+1) a přidány byly 2 cviky na velkém míči a 2 s 

overballem. 

4. návštěva (7. 3. 2009): 

     Klient cvičil dále v rámci časových moţností 3x-4x týdně, 1x-2x denně. Po subjektivní 

stránce se cítí lépe, objektivně výrazné změny nepozorovány, jen lehká úprava svalového 

tonu H trapézu. Cviky s pomůckami mu dělaly zprvu problémy, nyní se situace zlepšila. 

Provedena drobná korekce korigovaného sedu při dynamických cvičení a cviků na velkém 

míči, synkinéza dechu podstatně lepší. Výběr a nácvik sloţitějších kompenzačních cvičení 

(2+2+2) se zaměřením na vyuţití pomůcek. 



 

5. návštěva (4. 4. 2009): 

     Provedeno výstupní kineziologické vyšetření, zainstruování klienta v dalším 

individuálním cvičení v dlouhodobém horizontu (DRP) a rozloučení s klientem. 

 

2.4 Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán 

KRP – Cílem je zlepšení zdravotního stavu klienta, odstranění bolesti v Cp a Lp                

a dosáhnout sníţení zkrácení svalů, především trapézu a hlubokých šíjových svalů. Pro 

klienta je důleţité a je nutné ho naučit správný korigovaný sed, kvůli sedavému 

zaměstnání, a lokalizované břišní dýchání. To se budeme snaţit nacvičovat v lehu na 

zádech, aby po ukončení terapie byl klient schopen dýchat bez korekce. Největší důraz 

bude kladen na výběr protahovacích cvičení zaměřených na svaly Cp a bederních 

vzpřimovačů, m. tensor fascie latae, m. iliopsoas a prsních svalů, posilovat bude klient 

vzhledem k jeho dobré kondici méně, ale zaměříme se na gluteální a břišní svalstvo           

a hlavně na aktivaci HSS pomocí dynamické svalové stabilizace na nestabilních plochách. 

Také doporučím zařazovat uvolňovací cviky přímo na pracovišti. 

 

DRP – Cílem je udrţení a následné pokračování ve zlepšování zdravotního stavu 

dosaţeného na konci cvičení. Klient by měl mít na konci terapie v zásobě dostatečný počet 

cviků a jejich zvládnutí pro další individuální cvičení. Pouţívat by k tomu měl všech 

prostředků, které se naučil v průběhu terapie. Vyuţívat korigovaný sed nejen v zaměstnání, 

ale i v průběhu denních činností a zapojit do něho nácvik břišního dýchání, zvládnutý 

v poloze v lehu. Kompenzační cvičení doplnit o vhodné doplňkové sporty jako plavání, 

basketbal, squash, v zimě běţecké lyţování. Vzhledem k dlouhé pracovní době strávené    

u počítače by bylo vhodné omezit práci s ním na minimum v rámci moţností, aby 

nedocházelo k přetěţování Cp. 

 

2.5 Zhodnocení výsledků 

     Po subjektivní stránce dosaţení zlepšení, klient se cítí lépe, uvolněnější. Po objektivní 

stránce morfologické změny v drţení těla nepatrné, lehká úprava hypertonu H trapézu, 

prsních svalů a m. iliopsoas, svalová síla nezhoršena, téměř u všech vyšetřovaných svalů se 

blíţí maxima. Kloubní rozsah mírně lepší, úpravy zkrácených svalů došlo nejvíce u m. 

trapezius, ostatní svaly zůstaly stejné. Zlepšené dýchání a korigovaný sed, ve kterém 

vydrţí několik minut. Terapii hodnotím pozitivně, je potřeba cvičit dále a častěji, aby došlo 

k úplné úpravě zkrácených svalů, vyhlazení kyfózy a předsunu hlavy. 



 

     Líbil se mi pozitivní přístup klienta ke cvičení, byl aktivní při řešení svých problémů    

a zajímal se o další moţnosti k ovlivnění svého zdravotního stavu. Jako největšího pokrok 

vidím jeho práci s dechem, prostřednictvím čehoţ dosáhl největších subjektivních 

výsledků v posílení břišních svalů a tím i korekce kyfotického drţení těla. 

 

2.6 Příklad kompenzačních cvičení 

A. Uvolňovací: 

1) ZP – sed zkřiţný skrčmo (turecký), nadloktí svisle, ruce volně v klíně, hlava v protaţení 

osy trupu 

       N – vytlačit hlavu temenem do výšky, poté hluboký předklon hlavy 

       V – v hlubokém předklonu rotace hlavy střídavě do L a do P (modifikace: úklony) 

2) ZP – vzpor klečmo mírně rozkročený; mírné podsazení pánve s kontrakcí břišních svalů, 

stehna jsou kolmo k podloţce; páteř, hlava a šíje v ose, brada přitaţená; vytaţení  

z ramen (odtlačení se dlaněmi od podloţky), dolní úhel lopatek přitáhnout k sobě 

a k hýţdím; paţe na šíři ramen a kolmo k podloţce, prsty rukou směřují šikmo 

vpřed dovnitř 

     N – postupně prohýbat páteř od hlavy k Lp, hlavu zaklonit jen mírným vytaţením 

temene šikmo vzhůru, zdůraznit zataţení ramen a mezilopatkové úsilí (vyklenutí 

Th) 

     V – postupně ohýbat páteř podsazením pánve (výrazná kontrakce břišních a hýţďových 

svalů zesílí protaţení Lp) přes Th část (nezvedat ramena) a dokončit předklonem 

hlavy (pohled očí dolů) 

B. Protahovací: 

1) ZP – podpor na předloktí v kleku sedmo, prsty nohou směřují do stran, hlava                  

v prodlouţení páteře, zataţení ramen 

        V – oddálit kolena od sebe, ruce se posouvají dopředu za současného přibliţování 

hlavy k zemi 

2)    ZP – v sedě pokrčit LDK v koleně tak, ţe její chodidlo směřuje k chodidlu P nohy 

        N – pokrčit P koleno a překříţit ho přes L bérec, chodidlo P nohy se opírá celou 

plochou o zem 

         V – hluboký předklon trupu, hlavu se snaţit poloţit na L koleno 

C. Posilovací: 

1)   ZP – vzpor klečmo, hlava v prodlouţení trupu, prsty ruky směřují vpřed 



 

        N – vzpaţit zevnitř PHK a současně zanoţit LDK 

        V – vyměnit současně obě končetiny 

2) ZP – klek, ruce opřeny o gymnastický míč; nalehnutí břichem na míč tak, ţe pánev        

a spodní stěna břicha tvoří oporu na míči, hlava, trup a DKK jsou v jedné přímce, 

HKK nataţené kolmo k zemi, prsty rukou směřují vpřed 

     N – trup se nehýbe, jedna DK provádí zanoţení několik cm nad míč při správném 

pohybovém stereotypu 

      V – přinoţení a výměna končetin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. KAZUISTIKA č. 2 

Jméno a příjmení: D. K. 

Pohlaví: muţ 

Věk: 41 (1968) 

Hmotnost: 99 kg 

Výška: 182 cm 

BMI: 29,9 (lehká nadváha) 

 

3.1 Anamnéza 

NO: chronická bolest bodavého charakteru v P rameni při flexi s abdukcí; dřívější potíţe 

s Thp – bolest vystřelující do Cp; občasné bolesti při úklonech trupu ţeber na zádové 

straně, při velké zátěţi bolest v oblasti zevních šikmých svalů a m. iliopsoas 

OA: běţné dětské nemoci, před 5 lety natrţený břišní sval 

RA: otec bradykardik – s kardiostimulátorem 

PA: VŠ vzdělání (ČVUT v Praze, obor mikrovlnná technika), programátor/analytik – práce 

u počítače, do práce dojíţdí MHD cca 45 min. 

SA: byt v Praze, v 5. poschodí s výtahem, bydlí s manţelkou a 1 dítětem 

SpA: během SŠ fotbal, různá bojová umění – 8 let karate a judo 

AA: pyl, smog 

FA: léky neuţívá 

Uzus: nekuřák, občas pivo, příleţitostně víno 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Vstupní (3. 1. 2009) a výstupní (4. 4. 2009) kineziologické vyšetření  

Tab. 14 Kineziologický rozbor – aspekce (viz příloha 17) 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled zezadu 

stabilní stoj o úzké bázi, osa 

LDK v lehké ZR, paty kulaté, 

asymetrické (P větší), 

Achillovky propadlé dovnitř, 

souměrná lýtka, podkolenní 

rýhy souměrné ve stejné výši, 

stehenní svalstvo souměrné, L 

kyčel pokleslá, P gluteální rýha 

o 2cm výše, intergluteální rýha 

směřuje šikmo vzhůru do L, L 

podpaţní rýha níţe, L rameno 

pokleslé, hlava symetrická, při 

předklonu symetrie 

paravertebrálních valů, 

Trendelenburgova zkouška neg. 

 

 

 

 

 

 

 

osa LDK symetrická s osou 

PDK, jinak beze změn 

 

 

Pohled z boku 

klenba noţní v normě, pánev 

v mírné anteverzi, krátká 

hyperlordóza Lp, prominuje 

břišní stěna, předsun hlavy, 

plynulé rozvinutí páteře při 

předklonu 

 

 

beze změn 

 

 

 

 

 

Pohled zepředu 

stabilní stoj o úzké bázi, 

souměrné postavení nohou, 

med. hlava P lýtka výraznější, 

souměrné postavení kolen i 

patel, stehenní svalstvo 

souměrné, pokleslá L kyčel, 

pupík posunutý mírně do P a  

linea alba v Pstranném mírném 

oblouku, L bradavka níţe, L 

rameno pokleslé, postavení 

hlavy symetrické, souměrné 

pohyby hrudníku při dýchání 

 

 

 

 

 

beze změn 

 

 

 

 



 

Tab. 15 Kineziologický rozbor - palpace 

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Kůţe normální barvy, teploty i tonu, bez 

otoků a jizev; výrazný hypertonus 

v oblasti P H a středního trapézu a L D 

trapézu, mírně zvýšený tonus 

hamstringů, med. vastů stehenních svalů, 

paravertebrálních svalů v Thp 

 

 

sníţený, ale přetrvávající hypertonus na 

zádových svalech, jinak beze změn 

  

 

 

Tab. 16 Goniometrie 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Kloub P strana L strana P strana L strana 

 

kyčelní 

S 30-0-80 (100) 

F 45-0-25 

R 50-0-35 

S 20-0-80 (110) 

F 45-0-25 

R 45-0-25 

S 30-0-90 (110) 

F 45-0-30 

R 50-0-30 

S 20-0-90 (120) 

F 45-0-30 

R 50-0-25 

kolenní S -10-0-125 S -10-0-110 S -10-0-130 S -10-0-120 

hlezenní S 25-0-50 

R 25-0-10 

S 20-0-50 

R 40-0-10 

S 25-0-50 

R 30-0-10 

S 25-0-50 

R 40-0-10 

 

ramenní 

S 40-0-160 

F 150 

T 40-0-110 

R 70-0-80 

S 50-0-170 

F 150 

T 40-0-130 

R 90-0-85 

S 50-0-160 

F 150 

T 45-0-100 

R 80-0-90 

S 50-0-170 

F 150 

T 45-0-135 

R 90-0-90 

Thp, Lp F 30-0-30 F 30-0-35 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. 17 Svalový test 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Pohyby P strana L strana P strana L strana 

Flexe kyčle 5 5 5 5 

Extenze kyčle 5 5 5 5 

Addukce kyčle 5 5 5 4+ 

Abdukce kyčle 5 5 5 5 

Zevní rotace kyčle 5 5 5 5 

Vnitřní rotace kyčle 5 5 5 5 

Flexe kolene 5 5 5 5 

Extenze kolene 5 5 5 5 

Dorzální flexe hlezna 5 5 5 5 

Plantární flexe hlezna 5 5 5 5 

Flexe trupu 5 5 

Flexe trupu s rotací 5 5 5 5 

Extenze trupu 5 5 

Flexe ramene 4 5 4 5 

Extenze ramene 4 5 5 5 

Abdukce ramene 5 5 5 5 

Extenze ramene v abdukci 5 5 5 5 

Flexe ramene v abdukci 5 5 5 5 

Zevní rotace ramene 3+ 3+ 4 4 

Vnitřní rotace ramene 5 5 5 5 

 

Hypermobilita 

     U klienta byla zjištěna hypermobilita při zkoušce sedu mezi paty a při spojení rukou za 

zády. 

 



 

 

 

Tab. 18 Zkrácené svaly 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Sval P strana L strana P strana L strana 

m. iliopsoas 1 1 0 0 

hamstringy 0 0 0 0 

adduktory kyčle 0 0 0 0 

m. piriformis 0 0 0 0 

m. quadratus lumborum 0 0 0 0 

m. pectoralis major 1 1 1 1 

paravertebrální zádové svaly 0 0 

m. trapezius – H část 1 1 1 1 

 

Tab. 19 Pohyblivost páteře 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Schoberova vzdálenost rozvinutí páteře o 5 cm rozvinutí páteře o 6 cm 

Stiborova vzdálenost rozvinutí páteře o 8 cm rozvinutí páteře o 10 cm 

Forestierova fleche hrbol kosti týlní se 

dotýkal stěny 

hrbol kosti týlní se 

dotýkal stěny 

Čepojova vzdálenost rozvinutí páteře o 2,5 cm rozvinutí páteře o 3,5 cm 

Ottova inklinační vzdálenost rozvinutí páteře o 3 cm rozvinutí páteře o 4 cm 

Ottova reklinační vzdálenost zkrácení páteře o 2 cm zkrácení páteře o 3 cm 

Thomayerova zkouška prsty přesahují o 10 cm 

horizontálu 

prsty přesahují o 14 cm 

horizontálu 

Úklon páteře L o 10 cm, P o 10 cm L o 11 cm, P o 12 cm 

 

 

 

 



 

Tab. 20 Pohybové stereotypy dle Jandy 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

 

 

Extenze v kyčli 

klient provedl pohyb se 

zapojením nejprve 

ischiokrurálních svalů, 

poté m. gluteus 

maximus a nakonec 

svalů paravertebrálních 

 

Klient provedl správný 

stereotyp se zapojením 

nejdříve m. gluteus 

Abdukce v kyčli klient provedl abdukci 

kyčle ve frontální rovině 

beze změn 

 

 

Flexe trupu 

klient se posadil s  

obloukovitou flexí 

s rukama v týl se 

zapojením m. iliopsoas a 

zádových svalů 

 

 

beze změn 

 

Abdukce v ramenním kloubu 

klient provedl pohyb bez 

souhybu lopatky a H 

trapézu 

 

beze změn 

 

Klik – vzpor 

bez viditelných známek 

oslabení m. serratus 

anterior 

 

beze změn 

 

Tab. 21 Vyšetření čití 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Taktilní neporušeno beze změn 

Algické neporušeno beze změn 

Termické neporušeno beze změn 

Diskriminační neporušeno beze změn 

Polohocit neporušen beze změn 

Pohybocit neporušen beze změn 

 

 

 

 



 

Tab. 22 Vyšetření reflexů 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Patelární (L2-4) výbavný beze změn 

Achillovy šlachy (L5-S2) výbavný beze změn 

Medioplantární (L5-S2) výbavný beze změn 

Mingazzini negativní beze změn 

Koţní plantární reflex (L5-S2) výbavný beze změn 

 

Tab. 23 Vyšetření rovnováhy 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Romberg I klidný stoj beze změn 

Romberg II klidný stoj beze změn 

Romberg III klidný stoj beze změn 

 

Tab. 24 Vyšetření chůze 

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Rytmus a pravidelná chůze s normálním 

stereotypem stojné fáze chůze (dopad 

paty, postupné zatíţení, odraz přes 

palec). Chůze pozadu, po špičkách, po 

patách a se zavřenýma očima nečiní 

problémy 

 

 

beze změn 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Průběh rehabilitace 

1. návštěva (3. 1. 2009): 

     Seznámení se s klientem a nastínění naší vzájemné spolupráce. Odebrána anamnéza      

a provedeno vstupní kineziologické vyšetření. 

2. návštěva (10. 1. 2009): 

     Zainstruování a nácvik základních jednoduchých kompenzačních cvičení v počtu 1 

uvolňovacího, 2 protahovacích a 1 posilovacího (1+2+1). Kaţdý cvik byl s klientem 

zacvičen dvakrát a byl upozorněn na chyby, kterých by se měl vyvarovat. Klient pouţívá v 

práci overball k dynamickému sedu u počítače, na doporučení přislíbil i nákup 

gymnastického míče a therabandu, kvůli moţnosti dalšího zařazení obtíţnějších balančních 

cvičení. Nácvik korigovaného sedu. 

3. návštěva (31. 1. 2009): 

     Klient doma cvičil podle časových moţností v průměru 4x týdně, obvykle 2x, někdy 3x 

denně, bez obtíţí. Byla provedena korekce drobných chyb, upozornění na správný 

stereotyp dýchání. Podle zběţného pohledu ţádná změna stoje ani svalového tonu, 

korigovaný sed dělá klientovi problémy, stěţuje si na bolesti v Thp při jeho delším 

zaujmutí. Zainstruování a nácvik druhé série cviků (1+2+1) a přidány byly 2 cviky na 

gymnastickém míči, 1 s overballem a 1 s posilovací gumou. 

4. návštěva (7. 3. 2009): 

     Klient cvičil dále v rámci časových moţností 3x-5x týdně, v průměru 2x denně. Cítí 

výrazné zlepšení v pohyblivosti ramenního pletence a lehké uvolnění Cp. Objektivně 

výrazné změny postury nepozorovány, upravil se hypertonus předních stehenních svalů     

a paravertebrálních svalů Thp. Cviky s pomůckami mu nedělají ţádné problémy, 

korigovaný sed nacvičuje nejraději v dynamické poloze na velkém míči, synkinézu dechu 

zvládá velmi dobře. Výběr a nácvik sloţitějších kompenzačních cvičení (2+2+2) se 

zaměřením na vyuţití pomůcek k posílení HSS. 

5. návštěva (4. 4. 2009): 

     Provedeno výstupní kineziologické vyšetření, zainstruování klienta v dalším 

individuálním cvičení v dlouhodobém horizontu (DRP) a rozloučení s klientem. 

 

 



 

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán 

KRP – Cílem je zlepšení zdravotního stavu klienta, dosaţení pokud moţno plné 

pohyblivosti a maximální svalové síly v ramenním kloubu pravé HK a uvolnění 

zkrácených svalů Cp. Vzhledem k dobré fyzické kondici a sedavému způsobu zaměstnání 

budou i u něho převaţovat cviky protahovacího rázu nad posilovacími, které budou mít 

charakter balančních cvičení k posílení HSS. Výjimku budou tvořit svaly rotátorové 

manţety, kde se budeme snaţit posílit vazivové struktury kolem ramenního kloubu. 

Posilovací cviky provedeme vţdy po důkladném protaţení svalů. Z protahovacích cviků se 

dále zaměříme na trapézový sval, prsní svalstvo a m. iliopsoas. Klient by měl zvládnout i 

správně zaujmout korigovaný sed a břišní dýchání v horizontální poloze. 

 

DRP – Cílem klienta by mělo být pokračování ve zlepšování stavu dosaţeného na konci 

terapie. S pomocí zásobníku cviků, který získal během tří měsíců, by měl prohlubovat        

a zdokonalovat svá cvičení k uvolňování, protahování a posilování problémových 

svalových partií. Tyto cviky by měl v co největší míře začlenit do svého pracovního rytmu, 

vzhledem k jeho sedavému zaměstnání. Jako vhodné doplňkové sporty doporučuji sálovou 

kopanou, cyklistiku, plavání, basketbal a kondiční chůzi. Korigovaný sed by měl být 

samozřejmostí nejen v zaměstnání, ale i v průběhu denních činností. Stejně tak by neměl 

zapomínat na lokalizované břišní dýchání a postupně ho zkoušet trénovat i v jiných 

polohách, neţ jen v lehu na zádech. 

 

3.5 Zhodnocení výsledků 

     Velice přínosná terapie, jak pro mě, tak pro klienta. Tomu se podařilo odstranit 

nejakutnější potíţe, ale sám dobře ví, ţe má před sebou ještě náročnou cestu. I kdyţ           

k drobným úpravám svalového tonu, kloubní pohyblivosti a svalové síly došlo, je zapotřebí 

dlouhodobějšího terapeutického působení. Subjektivně se klient cítí dobře, terapii hodnotí 

pozitivně a má zájem na sobě nadále pracovat. Objektivně došlo k drobným úpravám 

svalového tonu v H části trapézového svalu, zlepšení pohyblivosti v kyčelním a ramenním 

kloubu a zvýšení svalové síly v oslabených svalech m. gluteus a zevních rotátorech. 

Podařilo se upravit lehké zkrácení m. iliopsoas. 

     Klient jevil při našich návštěvách o terapii velký zájem, byl aktivní a spolupracující      

a nejvíce si pochvaloval balanční cviky na velkém míči. Myslím, ţe v tomto případě došlo 

více k subjektivnímu neţ objektivnímu zlepšení stavu, díky pozitivnímu myšlení a dobré 

psychice klienta. 



 

3.6 Příklad kompenzačních cvičení 

A. Uvolňovací: 

1) ZP – sed zkřiţný skrčmo, břicho vtaţené, hlava vzpřímená, paţe skrčené přípaţmo, ruce 

na ramenou 

      V – vytáhnout hlavu vzhůru, lokty oddálit vzad a opisovat krouţky zevně 

2) ZP – stoj roznoţný, chodidla mírně od sebe 

      N – vzpaţit dlaněmi k sobě 

      V – obě HKK nechat volně spadnout před tělo do kmihu 

B. Protahovací: 

1) ZP – sed na zemi, zády se opřít o gymnastický míč a spojit ruce za hlavou 

      N – zvednout hýţdě a pánev ze země a poloţit se zády na míč, kolena pokrčit do úhlu 

90°, chodidla drţet celou plochou na zemi, lopatkami a bederní částí se zad se 

dotýkat míče 

      V – lokty protlačit k zemi 

2) ZP – leh na zádech na vysoké lavici nebo na stole 

     N – svěsit u jedné strany stolu vnější DK ze stolu, koleno druhé končetiny pokrčit         

a obejmout ho rukama 

     V – přitáhnout rukama koleno k hrudníku 

C. Posilovací: 

1) ZP – vzpřímený sed na ţidli, přiloţit na krk zezadu teraband, ohnout přípaţmo a uchopit 

kaţdou rukou jeho jeden konec 

     V – stáhnout ramena po stranách hrudníku směrem k bokům a zmenšením Th a C 

prohnutí vytlačit hlavu temenem do výšky proti odporu terabandu, taţeného 

oběma rukama směrem dopředu 

2) ZP – vzpor klečmo, dlaň jedné ruky spočívá na overballu 

      N – volná HK provádí upaţení nad horizontálu se současnou rotací trupu na straně 

zvedlé končetiny, druhá ruka udrţuje balanc na míči 

       V – připaţení a výměna končetin 

 

 

 



 

4. KAZUISTIKA č. 3 

Jméno a příjmení: M. L. 

Pohlaví: muţ 

Věk: 32 (1977) 

Hmotnost: 105 kg 

Výška: 186 cm 

BMI: 30,4 (lehká nadváha) 

 

4.1 Anamnéza 

NO: dlouhodobě chronické bolesti a problémy s P kolenem a zády – při podřepu tupá 

bolest z med. i lat. strany kolem čéšky a při dlouhodobém sedu bolest v oblasti LS 

přechodu; symetrická bolest v H trapézu; pálení plosek 

OA: běţné dětské nemoci, operace slepého střeva ve 12 letech, ve 20 letech přetrţený m. 

biceps femoris, operace kolene před 3 lety 

RA: otec diabetik na inzulínu 

PA: vyučen jako zedník, ale v oboru nepracuje, zaměstnání v obchodě s koupelnami, do 

práce dojíţdí asi 2 km autem nebo na kole 

SA: bydlí v 1 patrovém rodinném domě, s manţelkou, bez dětí 

SpA: v mládí se věnoval velké spoustě sportů – ping-pong, tenis, fotbal, judo, taekwondo, 

kickbox, box, hokej, rugby, karate; závodně fotbal, judo, taekwondo, kickbox, box, 

hokej, rugby 

AA: ţádná alergie 

FA: léky neuţívá 

Uzus: nekuřák, občas pivo, příleţitostně víno 

 

 

 

 



 

4.2 Vstupní (4. 1. 2009) a výstupní (5. 4. 2009) kineziologické vyšetření  

Tab. 25 Kineziologický rozbor – aspekce (viz příloha 18) 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

 

 

 

 

Pohled zezadu 

stabilní stoj o úzké bázi, 

Achillovky souměrné, P lýtko 

silnější, podkolenní rýhy ve stejné 

výši, P stehno silnější, gluteální 

rýhy souměrné, v pase koţní řasa 

silnější na L straně, lehká skolióza 

v Th úseku páteře doleva, L 

thorakobrachiální trojúhelník 

výraznější neţ P, L rameno níţe, 

Trendelenburgova zkouška neg. 

 

 

 

 

beze změn 

 

 

 

Pohled z boku 

Kladívkovité drţení 2. a 3. prstu 

na P noze, chybí L lordóza a Th 

kyfóza – plochá záda bez 

zakřivení, ruce v úrovni předních 

stehen, prominuje břišní stěna, 

hlava v mírném předsunu, plynulé 

rozvinutí páteře při předklonu 

 

 

 

beze změn 

 

 

 

Pohled zepředu 

P noha o pár cm předchází L, P 

lýtko silnější, P DK v mírné ZR, P 

kyčel nepatrně výše, P bradavka a 

P rameno výše neţ na L straně, 

mírná rotace hlavy do L, 

souměrné pohyby hrudníku při 

dýchání 

 

 

 

beze změn 

 

Tab. 26 Kineziologický rozbor - palpace 

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Kůţe normální barvy, teploty i tonu, bez 

otoků a jizev; mírně zvýšený tonus 

Achillových šlach a H části m. trapezius, 

výrazný hypertonus v oblasti Lp 

hypertonus ve zmíněných segmentech 

přetrvává se zlepšením na Achillovkách   

a Lp 

 

 

 

 



 

Tab. 27 Goniometrie 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Kloub P strana L strana P strana L strana 

 

kyčelní 

S 20-0-80 (105) 

F 35-0-25 

R 30-0-30 

S 20-0-75 (90) 

F 35-0-20 

R 30-0-40 

S 20-0-90 (115) 

F 40-0-30 

R 40-0-35 

S 20-0-85 (100) 

F 40-0-30 

R 35-0-40 

kolenní S -10-0-100 S -10-0-110 S -10-0-100 S -10-0-130 

hlezenní S 30-0-40 

R 55-0-20 

S 30-0-40 

R 35-0-30 

S 20-0-50 

R 55-0-25 

S 20-0-45 

R 35-0-30 

Thp, Lp F 20-0-30 F 30-0-35 

 

Tab. 28 Svalový test 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Pohyby P strana L strana P strana L strana 

Flexe kyčle 5 5 5 5 

Extenze kyčle 5 5 5 5 

Addukce kyčle 4 4 5 5 

Abdukce kyčle 5 5 5 5 

Zevní rotace kyčle 5 5 5 5 

Vnitřní rotace kyčle 5 5 5 5 

Flexe kolene 5 5 5 5 

Extenze kolene 4 5 4 5 

Dorzální flexe hlezna 4 5 5 5 

Plantární flexe hlezna 4 5 5 5 

Flexe trupu 4+ 5 

Flexe trupu s rotací 5 5 5 5 

Extenze trupu 5 5 

 



 

Tab. 29 Zkrácené svaly 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Sval P strana L strana P strana L strana 

m. iliopsoas 0 0 0 0 

hamstringy 1 1 0 1 

adduktory kyčle 0 0 0 0 

m. piriformis 1 0 0 0 

m. quadratus lumborum 1 1 0 1 

m. pectoralis major 0 0 0 0 

m. erector trunci 2 1 

m. trapezius – H část 1 1 1 1 

 

Hypermobilita 

     U klienta byla zjištěna hypermobilita při zkoušce sedu mezi paty, při spojení rukou za 

zády a při obtočení HK kolem krku. 

Tab. 30 Pohyblivost páteře 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Schoberova vzdálenost rozvinutí páteře o 3 cm rozvinutí páteře o 3,5 cm 

Stiborova vzdálenost rozvinutí páteře o 6 cm rozvinutí páteře o 8 cm 

Forestierova fleche vzdálenost hrbolu kosti 

týlní a stěny je 1 cm 

beze změny 

Čepojova vzdálenost rozvinutí páteře o 3 cm rozvinutí páteře o 4 cm 

Ottova inklinační vzdálenost rozvinutí páteře o 4 cm rozvinutí páteře o 4 cm 

Ottova reklinační vzdálenost zkrácení páteře o 2 cm zkrácení páteře o 2,5 cm 

Thomayerova zkouška prsty přesahují o 2 cm 

horizontálu 

prsty přesahují o 6 cm 

horizontálu 

Úklon páteře L o 8 cm, P o 10 cm L o 11 cm, P o 12 cm 

 

 



 

Tab. 31 Pohybové stereotypy dle Jandy 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

 

 

Extenze v kyčli 

klient provedl pohyb se 

zapojením nejprve 

ischiokrurálních svalů, 

poté m. gluteus 

maximus a nakonec 

svalů paravertebrálních 

 

klient provedl správný 

stereotyp se zapojením 

nejdříve m. gluteus 

 

 

Abdukce v kyčli 

 

klient provedl abdukci 

kyčle s převahou m. 

quadratus lumborum 

klient provedl abdukci 

kyčle ve frontální rovině 

pouze na P straně, na L s 

převahou m. tensor 

fascie latae 

 

 

Flexe trupu 

klient se posadil s  

obloukovitou flexí 

s rukama v týl s 

výrazným zapojením m. 

iliopsoas a zádových 

svalů 

 

 

beze změn 

 

Klik – vzpor 

bez viditelných známek 

oslabení m. serratus 

anterior 

 

beze změn 

 

Tab. 32 Vyšetření čití 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Taktilní Neporušeno beze změn 

Algické Neporušeno beze změn 

Termické Neporušeno beze změn 

Diskriminační Neporušeno beze změn 

Polohocit Neporušen beze změn 

Pohybocit Neporušen beze změn 

 

 

 

 



 

Tab. 33 Vyšetření reflexů 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Patelární (L2-4) Výbavný beze změn 

Achillovy šlachy (L5-S2) Výbavný beze změn 

Medioplantární (L5-S2) Výbavný beze změn 

Mingazzini Negativní beze změn 

Koţní plantární reflex (L5-S2) Výbavný beze změn 

 

Tab. 34 Vyšetření rovnováhy 

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Romberg I klidný stoj beze změn 

Romberg II klidný stoj beze změn 

Romberg III klidný stoj beze změn 

 

Tab. 35 Vyšetření chůze 

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Rytmus a pravidelná chůze s normálním 

stereotypem stojné fáze chůze (dopad 

paty, postupné zatíţení, odraz přes palec) 

a souhybem HKK. Chůze pozadu, po 

špičkách, po patách a se zavřenýma 

očima nečiní problémy. 

 

 

beze změn 

 

2.3 Průběh rehabilitace 

1. návštěva (3. 1. 2009): 

     Seznámení se s klientem a nastínění naší vzájemné spolupráce. Odebrána anamnéza      

a provedeno vstupní kineziologické vyšetření. 

2. návštěva (10. 1. 2009): 

     Zainstruování a nácvik základních jednoduchých kompenzačních cvičení v počtu 1 

uvolňovacího, 2 protahovacích a 1 posilovacího. Kaţdý cvik byl klientovi ukázán dvakrát  

a byl upozorněn na chyby, které se nejčastěji objevují. Stejně jako u předešlých dvou 



 

klientů bylo i jemu doporučeno obstarání si cvičebních pomůcek, kvůli moţnosti dalšího 

zařazení obtíţnějších balančních cvičení. Nácvik korigovaného sedu a břišního dýchání     

v poloze v lehu na zádech proběhlo na závěr našeho setkání. 

3. návštěva (31. 1. 2009): 

     Klientovi se ozvaly chronické problémy se zády, dokonce musel podstoupit několik 

ambulantních zákroků v podobě injekčních opichů a fyzikální léčby. Tato neplánovaná 

překáţka ho vyřadila na 4 týdny z aktivní terapie, byl mu od lékaře doporučen klidný 

reţim. Při našem setkání tak došlo jen k zopakování doporučených cviků z předchozí 

návštěvy, přidány 2 cviky na uvolnění Lp a zaměřili jsme se na nácvik břišního dýchání. 

4. návštěva (7. 3. 2009): 

     Problémy se zády se stabilizovaly, ale díky velké časové zaneprázdněnosti klienta 

probíhalo cvičení počátkem března jen 2x týdně, v průměru 2x denně. Navíc se klientovi 

nepodařilo zajistit si náčiní, to se ale chystá brzy napravit. Proto přidávám do repertoáru 

další cviky (1+2+2). Po subjektivní stránce cítí klient drobné zlepšení hlavně co se týče 

celého úseku páteře, m. quadratus lumborum a posílení adduktorů kyčelního kloubu. Z 

objektivního hlediska jsou pokroky nepatrné, hypertonus zádových paravertebrálních svalů 

se trochu zmenšil, jinak změny nepostřehnutelné. 

5. návštěva (4. 4. 2009): 

     Provedeno výstupní kineziologické vyšetření, zainstruování klienta v dalším 

individuálním cvičení v dlouhodobém horizontu (DRP) a rozloučení s klientem. 

 

4.4 Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán 

KRP – V krátkodobém plánu, stejně jako později v dlouhodobém, se s klientem zaměříme 

na odstranění poruchy Lp. Pravděpodobně za to můţe svalová dysbalance mezi 

zkrácenými vzpřimovači páteře a oslabeným spodním břišním svalstvem. Pozornost tedy 

bude věnovaná opět převáţně cvikům uvolňovacím a protahovacím, ať uţ půjde o mm. 

erectores, m. quadratus lumborum, hamstringů nebo i zkrácené krční svalstvo zastoupené 

H částí m. trapezius a hlubokými šíjovými svaly. Pozadu ale nezůstanou ani cviky 

posilovací, uţ zmíněné břišní svaly a dále adduktory kyčle a gluteální svalstvo. Naším 

cílem bude úprava nerovnováhy a zlepšení celkového stavu klienta. Snad nejvíce se           

v tomto případě zaměřím na ovlivnění svalů HSS k dosaţení pevného korzetu pro pánevní 

oblast a LS přechod. Součástí bude opět i nácvik korigovaného sedu a břišního dýchání. 

 



 

DRP – Snaha o pokračování v terapii protahováním a posilováním svalů v oblasti beder, 

pánve a kyčelního kloubu. Kromě klasických kompenzačních cvičení přidávat dle 

moţností a výkonnosti cviky na labilních plochách a s náčiním, posilovat tak HSS. Opět je 

důleţitá pohybová činnost jako taková, takţe platí stále zařazování vhodných doplňkových 

sportů. Zde se hodí plavání, squash, tenis, jóga či tai-či. Pozornost by měla být zaměřena    

i na operované koleno, i kdyţ v jeho případě bude jeho ovlivnění kompenzačními cviky, 

řekl bych menší, z důvodů moţných strukturálních změn v koleni. Protahování                   

a posilování okolních svalových struktur ale povaţuji za vhodné z minimálně 

preventivního důvodu. 

 

4.5 Zhodnocení výsledků 

     Výsledná terapie klienta byla negativně ovlivněna jeho akutním zhoršením stavu. 

Aplikace kompenzačních cvičení se tak téměř o měsíc zkrátila, přesto došlo díky klientovu 

odhodlání a pozitivnímu přístupu k drobným úpravám jak v postuře, tak i ke zlepšení 

celkového stavu organismu. Podařilo se posílit adduktory kyčle a břišní svalstvo, částečně 

sníţit zkrácení hamstringů, m. quadratus lumborum a vzpřimovačů bederní páteře. 

Dokonce se upravily i špatné pohybové stereotypy. Pozitivně hodnocená terapie. 

 

4.6 Příklad kompenzačních cvičení 

A. Uvolňovací: 

1) ZP – leh na zádech pokrčmo, paţe podél těla 

      V – předklonit hlavu a bradou opisovat půlkruhy od L ramene k P a zpět 

2) ZP – sed roznoţný, hlava v protaţení trupu 

      N – upaţit, ruce v pěst 

      V – střídavě pootočit trup v P a v L 

B. Protahovací: 

1) ZP – leh na zádech, paţe podél těla 

     N – zatlačit dlaněmi do podloţky a zvednout DKK a hýţdě, pohyb zastavit ve svislé 

poloze, tzv. svíčce 

     V – rukama podepřít bederní krajinu a uvolnit se 

2) ZP – leh na zádech, v rukou teraband 

      N – přetáhnout teraband přes chodidlo nohy a přednoţit 



 

     V – uvolnit se, s výdechem přitahovat flektovanou končetinu k obličeji, důleţité je 

zachovat proplé koleno; pokud jsou hamstringů příliš zkrácené, můţe se pokrčit   

v koleni nataţená druhá končetina 

C. Posilovací: 

1) ZP – v lehu roznoţném zvednout DKK a opřít je nataţené o stěnu 

      N – ovázat teraband kolem kotníků a oba jeho konce chytit do rukou 

      V – přinoţit obě nataţené DKK k sobě za současného kladení odporu terabandem proti 

směru pohybu 

2) ZP – v lehu pokrčit přednoţmo, upaţit, dlaně jsou poloţené na podloţce 

     V – střídavě pokládat DKK v P a zpět, v L a zpět; při pohybu zpět do středního 

postavení dochází k N; pohyb je ukončen těsně nad podloţkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. DISKUZE 

 

     Na velmi malém vzorku klientů jsem se pokusil nastínit problematiku vyuţití jednoho 

odvětví fyzioterapie (kompenzační cvičení) u velmi dobře známé skupiny tělesného 

handicapu (funkčních poruch pohybového ústrojí), zato ne u zcela běţné skupiny populace 

(úpoloví sportovci). Nabízí se tedy hned první otázka, zda tato práce můţe být vůbec 

objektivní reprezentací a obrazem vypovídajících, korektních a přínosných informací         

o předkládaném tématu. Pokud se na tuto vybranou skupinu lidí nebudeme dívat                 

z obecného hlediska, tak jakoţe reprezentují svoji sportovní činnost globálně, pak si 

troufám tvrdit, ţe tato práce má určité objektivní výsledky. Znovu podotýkám, ţe ale 

vybraní sportovci musí být bráni jako individualisté ve svém sportovním odvětví. 

     Na začátku práce jsem si stanovil několik cílů a poloţil stejné mnoţství vědeckých 

otázek, na které se teď budu snaţit odpovědět. Diskuzi doplním o další otázky, postřehy, 

tvrzení a předpoklady, ke kterým jsem došel při vytváření této práce a které vyvstávaly na 

povrch průběţně. 

     Základní myšlenka, která mě napadla při volbě tohoto tématu, byla, do jaké míry, či 

jestli vůbec mají kompenzační cvičení vliv na terapii poruch hybného systému u sportovců 

provozující bojová umění. Sportovci totiţ sami vyuţívají při své činnosti nespočet 

kompenzačních cviků (při rozcvičení, strečinku, závěrečném uvolnění a zklidnění 

organismu), jen o tom sami mnozí nevědí. Zastávám totiţ názor, ţe jakákoliv pohybová 

činnost, pokud je správně prováděna, má pozitivní vliv jak na prevenci, tak na terapii 

našeho zdraví. Kompenzační cvičení tedy rozhodně mají vliv na ovlivnění poruch 

hybnosti, pokud jsou prováděny špatně, tak negativní, pokud správně, pak pozitivní. 

     Teď se tedy nabízí otázka, jak velký je ten jejich vliv na odstranění funkčních poruch. 

Na to je poměrně sloţitá odpověď, protoţe to záleţí na více faktorech. Mě zajímala 

dostatečná délka terapie k tomu, aby se dostavil subjektivní i objektivní pozitivní výsledek. 

Během tříměsíčního působení na klienty sice došlo k viditelnému zlepšení u všech tří 

sportovců, nicméně je to podle mého názoru krátká doba na to, aby se poruchy zlepšily 

radikálně nebo úplně vymizely. Za dostatečně dlouhou dobu povaţuji časový úsek od 6 

měsíců výše, za předpokladu pravidelného cvičení. 

     Zajímavá otázka je, zda mají kompenzační cvičení větší význam z hlediska 

preventivního či terapeutického, tedy léčebného. Na to neznám spolehlivou odpověď, 

protoţe jsem se ve svých kazuistikách zabýval lidmi, u kterých jsem diagnostikoval 

funkční poruchy, a tudíţ volil léčebný charakter cvičení. Lidi, kteří by cvičili čistě              



 

z preventivních důvodů, jsem do studie nezahrnul. Troufám si však odhadnout, ţe 

nejefektivnějšího uplatnění by prevence dosáhla u dětí, protoţe ty mají funkčních poruch   

z celé populace nejméně. Určitě by bylo i zajímavé porovnat skupinu dětí se skupinou 

dospělých při stejné funkční poruše a pozorovat u nich vývoj terapie. Myslím si, ţe u dětí 

by pro jejich spolehlivější regenerační schopnosti probíhala rychleji. Tak či tak, 

kompenzační cvičení se dají uplatnit jak v prevenci, tak v terapii. 

     Bojová umění, o kterých píšu ve své práci, mají sice stejnou základní myšlenku              

a filozofii, ale liší se navzájem svým vyjadřovacím projevem. Proto předpokládám, ţe i 

funkční poruchy u taekwondisty, karatisty a judisty budou rozdílné. Nemyslím si však, ţe 

by to bylo čistě jen odlišností sportů, ale ţe na vliv funkčních poruch má ve větší míře vliv 

ţivotní styl klientů. U taekwondisty a karatisty se totiţ objevily podobné funkční poruchy  

v oblasti krku a horní části trupu, přitom bych daleko více čekal, ţe se objeví v oblasti 

pánve, kyčelního kloubu a dolních končetin, protoţe tyto tělesné partie jsou při kopech 

nejvíce zatěţovány. To, ţe se objevily jinde, svědčí o vlivu špatných denních návyků 

(shrbený sed při práci s počítačem apod.) a jejich nedostatečné kompenzaci. U judisty se 

funkční poruchy vyskytly tam, kde bych je čekal – v oblasti bederní páteře, pánve              

a kyčelního kloubu a kolen. Ne ţe by se nevyskytly i problémy s krční páteří, ale díky 

nesedavému zaměstnání a pravidelnému cvičení to jsou poruchy zanedbatelné. 

     U všech tří klientů se mi vesměs objevily funkční poruchy ze skupiny poruch v oblasti 

funkce svalu. Čím je to způsobeno, ţe u sportovců se vyskytují funkční poruchy na bázi 

poruch svalové nerovnováhy (dysbalance)? Je to právě tou pohybovou specializací             

a zaměřením k provádění jednostranného zatíţení a nedostatečné kompenzace, a tím 

vznikají dysbalance mezi tonickými a fázickými svaly. Myslím si, ţe poruchy z oblasti 

centrální regulace by byly tak omezujícího charakteru, ţe by byly neslučitelné se sportovní 

aktivitou a poruchy v oblasti funkce kloubu nebývají pro tak mladé lidi častým jevem 

(vyjma úrazů v případě traumatické léze), navíc jsou při sportu ovlivňovány strečinkem. 

Degenerativní změny kloubů se projevují naplno aţ po 50. roce ţivota a zánětlivé změny 

jsou, jak bylo uvedeno výše, přeceňovány. A tak z této skupiny funkčních poruch má 

největší zastoupení omezení kloubní pohyblivosti. 

     To se však u mojí skupiny nepotvrdilo, naopak se potvrdila má domněnka, ţe kloubní 

rozsah klientů byl (aţ na pár výjimek potvrzujících přítomnost funkčního omezení) nad 

normou. Co mě však trochu zarazilo, byly hodnoty svalového testu, které nedosahovaly 

vţdy hodnoty 5, jak jsem předpokládal. Moţná za to můţe skutečnost, ţe hlubší a menší 

svaly nejsou cíleně posilovány. 



 

     Mezi takové svaly patří např. adduktory kyčelního kloubu, které byly oslabeny u 2 ze 3 

klientů. To je samo o sobě docela překvapivé zjištění a nabízí se tak otázka, zda by bylo 

vhodné tyto svaly posilovat, či nikoliv. Já se rozhodl po konzultaci s vedoucí práce 

oslabené adduktory neposilovat u taekwondisty a karatisty, protoţe by tím docházelo         

k jejich zkrácení, a to není vzhledem k vysokým nárokům na kloubní pohyblivost              

v kyčelním kloubu vhodné. 

     V abstraktu jsem se zmiňoval o tom, ţe pro úspěšné uplatnění kompenzačních cvičení 

je nutná přesná a objektivní diagnostika. Je mi tedy jasné, ţe ne všechen výběr cviků          

a výsledky mé práce budou zcela objektivní. Jsem totiţ teprve na počátku své cesty 

fyzioterapeuta a mé zkušenosti na poli diagnostiky jsou zatím pouze minimální. Na druhou 

stranu mohu přispět k diskuzi v oblasti, kde mám zkušeností o dost víc, a sice na poli 

sportovního tréninku. V otázce didaktických zásad protahovacích cvičení uvádí Bursová 

(2005) (kap. 4.2.2) jako důkladné zahřátí organismu před samotným strečinkem dobu min. 

5-10 min se střední intenzitou TF kolem 50-60% TFmax. Na základě mých zkušeností          

s tímto tvrzením nemohu souhlasit a tvrdím, ţe je to příliš krátká doba a nízká intenzita 

zátěţe. Za dostatečné povaţuji zahřátí po dobu 15-20 min submaximální intenzity (80% 

TFmax). 

     Další polemiku si dovolím u problematiky bráničního dýchání. Opět podle Bursové 

(2005) je důleţité dýchat výhradně nosem. Přitom můj soukromý postřeh je takový, ţe při 

dýchání pusou se daleko lépe aktivuje bránice a dechová vlna tak můţe daleko snáze 

proniknout aţ do spodního břicha. 

     Ještě jedna otázka mě napadá při porovnání hypotetických výsledků terapie. Protoţe 

jsem neměl potřebný vzorek klientů, totiţ ţeny a vrcholové sportovce, mohu se jen 

dohadovat. Jistě vás napadá, zda by se výrazně lišily funkční poruchy mezi muţi a ţenami 

nebo mezi vrcholovými a rekreačními sportovci. V obou případech se domnívám, ţe ano. 

Praktické zkušenosti nejmenované fyzioterapeutky svědčí o výskytu funkčních poruch       

u muţů a ţen na jiných partiích těla – v muţské populaci převládají poruchy horní 

poloviny těla, v ţenské přesně naopak. 

     Na závěr bych rád stručně shrnul výsledky mých kazuistik a celou svou bakalářskou 

práci. Celkově jsem s výsledky nadmíru spokojen, i kdyţ k jejich dosaţení vedla poměrně 

trnitá cesta, stejně jako k finální podobě samotné práce. Všichni tři klienti pracovali 

bezvadně a svědomitě plnili zadané úkoly, které trochu netradičně nemohly být 

zpětnovazebně kontrolovány s takovou pruţností, jakou by si zaslouţily. Nutno však říci, 

ţe díky šikovnosti klientů nakonec vzniklo dílo, na které můţou být hrdí jak oni, tak já. 

Společně se nám podařilo nalézt problémy jejich zdravotních stavů, které jsem při svém 



 

nejlepším vědomí a znalostí diagnostikoval a navrhl takový způsob a model terapie, který 

klientům snad vyhovoval. Jelikoţ k určitým dílčím zlepšením u kaţdého z nich došlo, 

věřím, ţe ano. Vypořádali jsme se i s problémy během terapie, kdy u jednoho klienta 

musela být terapie přerušena, takţe naši vzájemnou spolupráci hodnotím velmi pozitivně. 

     Naměřené a dosaţené výsledky byly některé více, některé méně překvapivé, ale celkově 

potvrdily v mnoha ohledech má očekávání a vtáhly mě více do problematiky 

kinezioterapie, o které jsem díky tomu získal větší přehled. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. ZÁVĚR 

 

     Tato práce se snaţí poukázat na moţnost terapeutického přístupu k problematice řešení 

léčby a prevence funkčních poruch hybného systému pro relativně zdravé jedince, 

zabývajících se různými bojovými uměními, jak pro odborný zdravotnický personál – 

fyzioterapeuty, tak i pro laickou veřejnost. V textu je sice mnoho odborných výrazů           

a postupů, ale zároveň je práce psaná tak, aby ji porozuměl i někdo, kdo se v dané 

problematice nepohybuje. Pravidelné cvičení kompenzačních cviků by totiţ mělo být 

součástí denního ţivota kaţdého z nás. Bohuţel jen málo lidí si uvědomuje, ţe bez vlastní 

pomoci tělo nedokáţe regenerovat a hojit rány donekonečna. Přitom lidí s poruchami 

pohybového ústrojí přibývá díky moderní době denně. Největšího zastoupení dosahují 

poruchy svalové rovnováhy, jejíţ primární nápravou je úprava poměrů v periferních 

strukturách pohybového aparátu, tedy svalů. V praxi to znamená ono protahování 

zkrácených a posílení oslabených svalů. 

     Odstranění svalové nerovnováhy by však samo o sobě k úplnému odstranění problému 

nevedlo. Konečným cílem je komplexní edukační postup fyziologického, tedy zdravotně 

správného způsobu provádění pohybu v kaţdodenním ţivotě. Teprve po tomto druhém 

kroku můţe být splněna podmínka, aby se svalová nerovnováha nevrátila. To se můţe stát 

jen v případě, ţe budeme svalovou rovnováhu pravidelným cvičením neustále upevňovat, 

protoţe vlivy, které vedou k jejímu porušení, na nás působí neustále. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. SEZNAM ZKRATEK 

 

AO                              atlantookcipitální 

ATP-CP                      adenosin trifosfát-kreatin fosfát 

Cp, Thp, Lp                krční, hrudní, bederní páteř  

CKP                            centrální koordinační porucha 

CNS                            centrální nervová soustava 

D                                 dolní  

DF                               dechová frekvence  

DK(K)                         dolní končetina(y) 

H                                  horní  

HK(K)                         horní končetina(y) 

HSS                             hluboký stabilizační systém  

L                                  levý (vlevo) 

lat.                               laterální 

m., mm,                       sval, svaly 

med.                            mediální 

N                                 nádech  

neg.                              negativní  

NO                               nynější onemocnění (obtíţe) 

OH                              Olympijské hry  

P                                  pravý (vpravo) 

PIR                              postizometrická relaxace  

PNF                             proprioceptivní nervosvalová facilitace  

poz.                             pozitivní 

SI                                 sakroiliakální  

TF                               tepová frekvence  

V                                 výdech  

VDT                            vadné drţení těla 

VT                                dechový objem 

VC                               vitální kapacita plic 

VR                               vnitřní rotace  

ZP                               základní poloha 

ZR                               zevní rotace 



 

VIII. PŘÍLOHY 
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5) Aplikace kopu při exhibici taekwondo 
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7) Svalové dysbalance v oblasti hlavy, krku a horní části trupu 

8) Svalové dysbalance v oblasti pánve a dolní části trupu 

9) Svalové dysbalance v oblasti dolních končetin 

10) Příklad dynamických strečinkových cvičení 
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       Obr. 1 Ukázka přímého kopu v taekwondu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Obr. 2 Ukázka obloukového kopu v taekwondu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obr. 3 Ukázka bočného kopu v taekwondu 

 

 

 

Obr. 4 Aplikace kopu v zápase taekwondo 

 

 



 

 

Obr. 5 Aplikace kopu při exhibici taekwondo 

 

Obr. 6 Ukázka hodu při zápase judo 



 

 

Obr. 7 Svalové dysbalance v oblasti hlavy, krku a horní části trupu 

 

Obr. 8 Svalové dysbalance v oblasti pánve a dolní části trupu 



 

 

Obr. 9 Svalové dysbalance v oblasti dolních končetin 



 

 

                Obr. 10 Příklad dynamických strečinkových cvičení 



 

 

                      Obr. 11 Příklad statických strečinkových cvičení 



 

 

           Obr. 12 Příklad pasivních strečinkových cvičení 



 

 

     Obr. 13 Anatomický průřez svalu 

 

 

     Obr. 14 Zóny pohyblivosti 



 

 

  Obr. 15 Tabulka normálního rozsahu hlavních kloubů člověka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Obr. 16 Vyšetření aspekcí klienta pro kazuistiku č. 1 – zepředu 



 

 

         Obr. 17 Vyšetření aspekcí klienta pro kazuistiku č. 1 – z boku 



 

 

         Obr. 18 Vyšetření aspekcí klienta pro kazuistiku č. 1 – zezadu 



 

 

         Obr. 19 Vyšetření aspekcí klienta pro kazuistiku č. 2 – zepředu 



 

 

         Obr. 20 Vyšetření aspekcí klienta pro kazuistiku č. 2 – z boku 



 

 

         Obr. 21 Vyšetření aspekcí klienta pro kazuistiku č. 2 – zezadu 



 

 

         Obr. 22 Vyšetření aspekcí klienta pro kazuistiku č. 3 – zepředu 



 

 

         Obr. 23 Vyšetření aspekcí klienta pro kazuistiku č. 3 – z boku 



 

 

         Obr. 24 Vyšetření aspekcí klienta pro kazuistiku č. 3 – zezadu 

 

 

 


