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Abstrakt 

 

Název bakalářské práce:  

Kompenzační cvičení u dětí s dětskou mozkovou obrnou ve vrhačských disciplínách. 

 

 

Cíl práce:  

Cílem této práce je vybrat a utilizovat informace v oblasti kompenzačních cvičení u dětí 

s dětskou mozkovou obrnou ve vrhačských disciplínách. 

 

 

Metoda:  

Metodou bakalářské práce je literární přehled kompenzačních cvičení u dětí s dětskou 

mozkovou obrnou ve vrhačských disciplínách. 

 

 

Výsledky: 

Výsledkem je ucelený přehled informací o kompenzačním cvičení z vybraných 

literárních a internetových zdrojů. 

 

 

Klíčová slova: 

Kompenzační cvičení, dětská mozková obrna, atletická specializace vrhy. 
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Abstract 

 

Title of bachelor thesis: 

Compensation exercises for children with cerebral palsy in the throwing disciplines. 

 

 

Objectives: 

Data selection in compensation exercises for children with cerebral palsy  

in the throwing disciplines. 

 

 

Method: 

Literature review in compensation exercises for children with cerebral palsy in the 

throwing disciplines. 

 

 

Results: 

Based on the collected literature, integrated review in compensation exercises.  

 

 

Key words: 

Compensation exercises, cerebral palsy, throwing disciplines. 
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,,Denně je váš organismus vystaven různým typům zatížení. 

Vyberte si k jejich kompenzaci ten soubor cviků, který vám 

nejlépe pomůže obnovit celkovou vyváženost a získat pocit 

tělesné i duševní pohody“ 

 

      (Knížetová, 1989). 
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1 Úvod 

V posledních letech a v následujících částech mé bakalářské práce se zaměřuji na atletické 

disciplíny s vrhačskou specializací, především  na kompenzační cvičení u dětí s dětskou 

mozkovou obrnou.  

 V období školního věku je důležitá všeobecná průprava. Nastává období specializací 

na jednotlivé disciplíny. Pro tréninkovou činnost a provádění náročných cvičení je důležité, 

aby byl organismus připraven na nadcházející zátěž.  

 Kompenzačním cvičením se snažíme jak o vyrovnání svalových dysbalancí 

jednotlivých partií pohybového aparátu, tak předcházení přepětí, přetrénování, nebo zranění.  

 Organismus dětí školního věku může být náchylný právě na zranění. I proto, by 

kompenzační cvičení měla patřit do tréninkové jednotky, a zvláště pak u náročného tréninku 

vrhačských disciplín. Vrhy, hody, tj. vrhačské disciplíny jsou atletickou specializací. Vrhačská 

specializace je náročným tréninkem, a to v několika oblastech:  

 vytrvalosti 

 koordinace pohybu 

 rychlosti pohybu 

 zdokonalování složité techniky 

 v rozvoji síly.   

 Smyslem této bakalářské práce je nabídnout přehledný materiál informací o 

kompenzačním cvičení dětí s dětskou mozkovou obrnou ve vrhačských disciplínách.  

 Veškeré informace o kompenzačním cvičení jsou podloženy publikacemi dostupnými 

na Fakultě Tělesné Výchovy a Sportu Univerzity Karlovy, několika publikacemi z Městské 

knihovny v Praze a několika vlastními publikacemi. Jako rozšiřujícím zdrojem dat mé 

bakalářské práce, jsou internetové zdroje od českých, ale také zahraničních autorů.  

 Obsahem první části je stručný přehled o zdravotně postižených s dětskou mozkovou 

obrnou. Dále seznámení se s nejznámějšími léčebnými systémy, které provází děti s DMO již 

od narození. V této první části umožňuji čtenářům představu o skupině dětí, na kterou se 

zaměřuji a chci poukázat na propojení tradičních léčebných metod s kompenzačním cvičením.   

 Ve další kapitole prohlubuji přehled v souvislosti s atletickou specializací vrhy. 
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Snažím se vystihnout základní poznatky ve vrhačských disciplínách u sportovců s DMO. 

 Další částí mé bakalářské práce je dělení svalů a jejich chování při zanedbání tělesné 

hygieny. Chováním svalů míním ochabování svalstva a jeho zkracování, tělesnou hygienu 

vnímám jako regeneraci a očistu těla. 

 K posouzení svalových dysbalancí používáme diagnostiku pohybového aparátu 

funkčními a lékařskými testy. Jako ukázku jsem vybral nenáročná testovací cvičení. Tímto se 

snažím poskytnout trenérům, cvičitelům, nebo jen zaujatému čtenáři  své bakalářské práce 

podstatu diagnostiky testování. 

 V poslední části se snažím vystihnout důležité teoretické a praktické poznatky o 

kompenzačním cvičení.   

 Příloha představuje zásobník kompenzačních cvičení pro děti s DMO ve vrhačských 

disciplínách, zaměřený na protažení horních končetin.  
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2 Literární přehled 

 

 Z hlediska metodologie mé bakalářské práce mi byla užitečná zahraniční publikace 

Tvorba literárního přehledu Doing a literature review (Hart, 2008), která jak název vypovídá, 

řeší postupnými kroky sestavení strukturovaného literárního přehledu.  

 Proto jsem si pro zpracování literárního přehledu kladl některé z otázek, např: 

 - jaké jsou klíčové zdroje  

 - jaké jsou klíčové myšlenky 

 - jaké jsou hlavní otázky a problémy do současnosti k danému tématu 

 - jak je znalost k tématu strukturovaná a organizována 

 

 Literární přehled je selekcí dostupných dokumentů (publikovaných, nepublikovaných) 

k danému tématu, který obsahuje informace, nápady, data a evidenci z podrobného hlediska 

naplnit jistý úkol, nebo na přirozenosti tématu, vyjádřit příbuznost těchto dokumentů. Od 

výzkumníka jakékoliv úrovně zkušeností, očekáváme vystihnutí výběru literatury v dané 

oblasti. Na úrovni bakalářské a magisterské je očekáváno splynutí s tématem. Toto je obvykle 

formulováno shrnutím literatury, která demonstruje dovednosti zaměření se na dané téma 

(Hart, 1998). 

  

 Literárních přehled jsem provedl na základě odborných knih a článků v elektronické 

podobě od českých a zahraničních autorů. Zaměřil jsem se především na kompenzační 

cvičení, sport zdravotně postižených s DMO a atletickou specializaci vrhy. Tím se snažím 

docílit ucelení, orientace a pestrého přehledu o kompenzačním cvičení u dětí s DMO v 

atletické specializaci vrhy. 
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3 Cíl práce a úkoly práce 

 

3.1 Cíl práce 

 

Cílem práce je získat teoretický přehled v oblasti kompenzačních cvičení u dětí s dětskou 

mozkovou obrnou pro moji praktickou činnost v atletické specializaci vrhy. Zároveň tato 

práce poslouží jako základ pro výzkum v diplomové práci. 

 

3.2 Úkoly práce 

 

a) vyhledat dostupnou literaturu a zdroje k danému tématu 

b) nastudováním literatury získat přehled k dané problematice 

c) z vyhledaných informací vyvodit závěr 

d) v závěru přidat svá doporučení na základě poznání daného oboru 
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4 Teoretická východiska 

 

4.1 Orientace v oblasti zdravotně postižených s dětskou 

mozkovou obrnou a léčebných metod 

 

4.1.1 Charakteristika staršího školního věku  

 

 Období školního věku charakterizujeme podle Mrzeny (1985) na nástup do školy a 

končí 15. rokem života. Je charakterizováno především psychickými změnami, vzděláním 

dítěte a jeho zařazováním do sociální struktury. 

 

Starší školní věk je období přechodu od dětství k dospělosti. Je charakterizováno 

značnými biologickými a psychickými změnami (Perič, 2008).  

 

 Do tohoto období spadá puberta. Pubertální věk nelze zcela přesně vymezit, obecně se 

pohybuje v rozmezí 11 – 12 až 15 – 16 let, individuálně to bývá různé. Pro sport je významné, 

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

uzpůsobeny šlachy, vazy a zejména jejich úpony.  

Celkově se puberta projevuje nezřídka v méně pohybové koordinaci, v jakési ,,klátivosti,, až 

neohrabanosti. Není jistě bez zajímavosti, že u mnohých dětí – hlavně u těch, které v 

předchozích letech pravidelně cvičily, trénovaly a trénují – dochází ke zhoršení koordinace v 

menší míře či se nemusí vůbec objevit. Nerovnoměrný tělesný vývoj ovlivňuje pohybové 

možnosti, v přímé souvislosti pokračuje přirozený vzestup výkonnosti. I když s nástupem 

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

cvičení, zhruba do 13 let se proces pohybového učení, tj. osvojování nových a zdokonalování 

osvojených pohybů, uskutečňuje tak rychle a efektivně jako nikdy později. Zdá se dokonce, 

že pohyby naučené v této době jsou pevnější než ty, které se učí v dospělosti (Dovalil, 2002). 
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 Po 13. roce však mohou růstové změny negativně působit na kvalitu pohybů dítěte. 

Růst se neprojevuje na celém organismu rovnoměrně. Končetiny rostou rychleji než trup a 

růst do výšky je intenzivnější než do šířky (Perič, 2008). 

 

 Toto období, kolem 13 let, je považováno za období velice příznivé pro získání 

,,rychlostního základu,,. Jeho zanedbání se v pozdějším tréninku kompenzuje velmi obtížně. 

Nelze připustit zatížení, které by pro dítě znamenalo extrémní vyčerpání (Dovalil, 2002). 

 

 

4.1.2 Charakteristika dětské mozkové obrny 

 

 Dětská mozková obrna (DMO), patří k nejčastějším postižením dětského věku, se 

kterými se neurolog setkává. Je definováno poruchou motorického a/nebo posturálního 

vývoje, který se objeví v časném období po porodu (Nevšímalová, 2002). 

 

Dětská mozková obrna je nenakažlivá porucha hybnosti. Pojem DMO již sám o sobě 

naznačuje, že se objevuje již v dětství, nebo se v tomto období zjistí. Slovo mozková 

předpokládá fakt, kde příčina poruchy vězí. Slovem obrna se dá tušit, že se jedná o chorobu 

spojenou s hybností lidského těla. To znamená, že příčinou špatné kontroly hybnosti a 

vadného držení trupu a končetin je u této choroby porucha vývoje nebo poškození 

motorických oblastí mozku (http://cs.wikipedia.org/wiki/Dmo, 2010). 

 

DMO není chorobou nakažlivou, ani dědičnou. Rodič jako takový si této poruchy 

všimne teprve tehdy, když je pohybový vývoj dítěte opožděn, nebo se začne opožďovat. To 

velmi často bývá po zhruba prvním půlroce života. Tato choroba vzniká po určitém poškození 

mozku, zejména hypoxii. Nedostatek kyslíku je způsoben špatnou funkcí některého článku 

dopravy kyslíku k buňkám organismu (http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypoxie). 
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 Můžeme se setkat se třemi obdobími, kdy tato choroba může vzniknout v těhotenství, 

při porodu, anebo v prvních měsících života dítěte (prenatální, perinatální, postnatální 

období). Velmi často se k DMO ještě přidávají jiné vady, jako jsou např. snížení inteligence, 

smyslové vady a v mnoha případech epilepsie. Epilepsie je záchvatové onemocnění mozku 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Epilepsie).  

 

 U takového dítěte je pak opožděn vývoj nejen pohybu, ale také psychiky. Je třeba říct, 

že existují různé formy DMO. Pod tento pojem však nepatří takové poruchy hybnosti, které 

jsou způsobené různými onemocněními svalů či periferních nervů 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Dětská_mozková_obrna). 

 

4.1.3 Spastické formy dětské mozkové obrny 

 

 Dětská mozková obrna (CP - cerebral palsy), je zastřešující termín, který roztřiďuje 

několik specifických forem (Miller, 1995). 

 

Diparetická forma  

Je nejčastější formou DMO, zahrnuje třetinu všech postižených dětí. Ve více než 50% souvisí 

s předčasným porodem a nízkou porodní hmotností, pod 1500g je 1:10. Je přítomna spastická 

paraparéza (provázená i růstovou hypotrofií dolních končetin) s relativním ušetřením horních 

končetin. Nejsou přítomny žádné poruchy čití a kromě lehké až střední mentální retardace, 

která tuto formu DMO může doprovázet, nebývají přitom žádné jiné projevy postižení CNS 

(Nevšímalová, 2002). 

 

Hemiparetická forma 

Je druhou nejrozšířenější formou DMO. Je charakterizováno spastickou hemiparézou. Chůze 

je možná bez opory (Nevšímalová, 2002). 

 

Skoro vždy je více postižena horní končetina. Typické postižení bývá charakterizováno paží 

přitaženou k trupu. Končetina je pokrčena, až úplně ohnutá v lokti. Předloktí je zpravidla 

otočeno hřbetní stranou vzhůru. Ruka je ohnuta směrem do dlaně a uchýlena směrem k 

malíkové straně (http://cs.wikipedia.org/wiki/Dětská_mozková_obrna). 
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Kvadruparetická forma 

Je přítomna u čtvrtiny dětí s DMO. Zahrnuje postižení jak primárně kvadruparetické 

(kmenové), tak i oboustranně hemiparetické. 

Kvadruparetická forma je těžší formou postižení. Obrnou jsou postiženy všechny  

4 končetiny. Jednotlivé formy DMO se často mezi sebou kombinují. Pak hovoříme o 

smíšených formách. Jsou i časté deformity nohou. Mezi nejčastější patří koňská noha, kdy je 

pata tažena vzhůru (Nevšímalová, 2002). 

 

 

4.2 Přehled léčebných metod spasticity v dětství 

 

 Způsoby rehabilitační léčby spastiků mají své společné znaky a samozřejmě musí 

respektovat základní onemocnění a jeho stadium. Veškerá rehabilitace v dětském věku má svá 

specifika a liší se od rehabilitace dospělých (Kaňovský, 2004). 

 DMO je choroba, která se nedá vyléčit. Dá se však pomocí léčby dosáhnout zlepšení 

podmínek a životních možností dítěte, což většinou příznivě ovlivňuje kvalitu jeho života. 

Lékařské pokroky posledních let a hlavně pokroky v léčbě postižených s DMO vedly k tomu, 

že dnes již mnozí z těch, kteří byli včas a správně léčeni, mohou vést téměř normální život. 

Bohužel ani dnes ještě neexistuje nějaká standardní léčba, která by byla u všech pacientů 

dostatečně účinná. Lékař, který léčí pacienta s DMO, je víceméně závislý na řadě 

specializovaných odborníků, s jejichž pomocí nejprve správně určí a stanoví individuální 

poruchy a pak jim přizpůsobí celý terapeutický program 

(http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=492). 

 K pozitivnímu ovlivnění motorického vývoje se používá, zvláště u nás, Vojtova 

metoda, jejímž autorem je nedávno zemřelý český neurolog. Pro podobné účely se používá i 

přístup manželů Bobathových (Votava, 2003). 

Vojtova metoda reflexní lokomoce 

Již během prvního roku života mohou být podle Vojty na základě pozorováni motorického 

vývoje kojence diagnostikovány poruchy v neuromuskulární oblasti. Když se terapie provádí 

již od prvních měsíců života, dříve než se abnormální vzorce motoriky a držení těla změní v 

patologické a zesílí jako náhradní, může působit výrazně na mozek , a tím i na vznikající 
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tělesné schéma, t.j. představu dítěte o vlastním těle v prostoru 

(http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=492). 

Základem metody jsou dva pohybové prvky – reflexní plazení a reflexní otáčení. Otáčení z 

břicha na záda a zpět je součástí normálního pohybového vývoje, zatímco reflexní plazení je 

pohybový výcvik založený na reflexních podnětech. Těžiště při plazení je velmi nízko nad 

základnou (Trojan, 2001).  

Reflexní lokomoce vede k zapojování svalů, jejichž řízení je poškozením centrálního 

nervového systému (CNS) zničené a jejich funkce vyřazena tím, že využívá vývojově starých 

pohybových vzorců (http://www.rodina.cz/clanek1058.htm). 

Centrální nervová soustava se aktivuje, cíleně se provokují určité svalové souhry, které jsou u 

zdravých dětí plně funkční, z přesně popsaných výchozích poloh se dráždí jasně definované 

zóny na trupu a končetinách, a tak se aktivují reflexy celého těla. Přitom vzniknou svalové 

aktivity, které vyvolají optimální nebo ideální držení těla a jsou základem pro pohyb vpřed a 

cílenou motoriku. Cíleným vyvoláváním reflexního plazení a otáčení pomocí dráždění 

jednotlivých nebo kombinovaných zón se patologické reakce převádějí na fyziologické, a 

startovní stupeň vzpřimovacích mechanizmů a rovnovážné reakce v CNS se dostávají z 

blokády. Za předpokladu, že jsou k dispozici určité neuronální rezervy (nervové spoje), 

dostane se dítě ve vývoji motoriky dále (http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=492). 

Výchozí polohou reflexní lokomoce je leh na břiše s hlavou stočenou k jedné straně (Troja, 

2001). 

 Při terapii se provádějí podle věku a možností pacienta vícekrát denně určitá cvičení, 

při nichž se přiměřeně zvolí výchozí postavení a zóny podráždění. Cílem cvičení je mimo jiné 

fyziologické postavení páteře a hlavy, správné nastavení všech kloubů (např. vzájemná poloha 

hlavice a jamky kyčelního kloubu), rozlišení svalových aktivit (ohýbání, napínání, otáčení). 

Má dojít ke zlepšení dýchání, pohybů úst, jemné motoriky rukou a chodidel. Terapeut je 

zodpovědný v každém individuálním případě za stanovení nejvhodnějšího typu a rozvrhu 

cvičení a za vedení všech zúčastněných osob 

(http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=492). 
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Bobath metoda 

Manželé Bobathovi v padesátých letech vzbudili naději, že včasnou terapií bude možno 

zmírnit stupeň závažnosti klinického obrazu cerebrální parézy. Patologicky zvýšený svalový 

tonus při mozkové paréze by mohl být snížen pomocí reflexních inhibičních poloh. Manželé 

Bobathovi vycházeli z toho, že u dětí se stejným typem parézy se vyskytují přes drobné 

odchylky obdobné patologické vzorce motoriky a držení těla 

(http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=492). 

Snaha je vycházet ze správného postavení, inhibovat patologické napětí a na tomto 

základě aktivovat pohyb. Uvedené zásady se aplikují nejen při cvičení, ale i provádění 

běžných denních činností (Trojan, 2001). 

 Vývoj může být narušen časným nebo pozdějším poškozením senzomotoriky (soubor 

nervových procesů, jimiž jsou mimo jiné měněna smysly vnímaná podráždění v pohybové 

impulzy). Úkolem léčení je pak pomoci dítěti naučit se pohybům, o něž v současné době 

usiluje, ale následkem poškození jsou pro ně ztížené. Fyzioterapeutka upravuje například 

držení těla a udržení rovnováhy dítěte v každodenních situacích s cílem pohybu. Vývoj 

pohybových dovedností probíhá však zpomaleně a částečně odchylně od běžných vzorců. To 

znamená mezi jiným to, že delší dobu není pozorovatelný žádný vývoj, nebo že se motorické 

schopnosti zlepšují až do doby mládí nebo dospělosti 

(http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=492).  

 

Metoda podle Ludmily Mojžíšové 

Při své práci vycházela Ludmila Mojžíšová z toho, že narušenému pohybovému ústrojí 

je třeba pomoci, aby se organismus navrátil do rovnováhy. Celá metoda spočívá v 

dlouhodobém provádění cviků cvičební sestavy. Cvičení si nekladou velké nároky na 

pohybové dovednosti cvičence. Jedná se základní polohy v kombinaci s větším počtem 

opakování. Je potřeba provádět je správně, jinak nemají požadovaný efekt. Cvičení je 

kombinováno s mobilizací, která normalizuje svalové napětí v dolní části trupu a páteře, čímž 

kladně ovlivňuje celkové držení těla. Mobilizuje se kostrč, křížokyčelní skloubení, bederní a 

hrudní páteř, žebra, klíční kosti.oblasti krční, hrudní a bederní páteře. 

(ttp://www.rehabilitacenj.cz/mojzis.htm). 
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 Mojžíšová (2003) ve své publikaci zmiňuje svalovou dysbalanci. Podle ní je nutné mít 

svaly nejen pevné, ale i protažené. Nepřirozené vtahy mezi svaly zkrácenými na jedné straně 

a svaly ochablými na straně druhé způsobují různé posuny kostí, neboť právě ke kostem jsou 

svaly připevněny. Svalovou dysbalanci neodstraníte ani masáží, ani elektroléčbou, dokonce 

ani vodoléčbou čí pojídáním bylinek. Odstranit svalovou dysbalanci lze trénováním svalů, tj. 

protahováním a posilováním. 

 

4.2.1 Zdravotní tělovýchovné metody 

 

Thaj-ťi (čuan), je založeno na tradici čínské medicíně. Má původ v meditaci a v bojovém 

umění. Tchaj-či je kombinací sebeobrany, meditace, dechové terapie a léčebné gymnastiky. V 

dnešní době je v popředí zdravotní aspekt a meditace (Bittlestonová, 2003).  

Čchi-kung, má dlouho tradici v čínské medicíně a propojuje mnoho stylů směřujících k 

posílení a zachování životní síly a vnitřní harmonie. Pro srovnání s Tchaj-ťi je sestava čchi-

kung jednodušší, neobsahuje žádné prvky sebeobrany a slouží především k vytvoření energie 

(Bittlestonová, 2003).  

Feldenkraisova metoda, cílem této metody je kvalitnější vnímání těla a nepřímo sebe sama. 

Feldenkraisova metoda nabízí postup, při kterém si člověk uvědomí, jak provádí jednotlivé 

pohyby.  Dále zda je jeho způsob opravdu ideální a začlení své zkušenosti do každodenního 

života. Používají se dva postupy: 

 funkční integrace, při které cvičenec většinou začíná pasivními pohyby, při kterých 

vnímá zažité pohybové vzorce 

 uvědomění pohybem, účastnící se učí vnímat větší sekvence pohybů 

(http://www.feldenkraisovametoda.cz/). 

 

 

 

 20



Jóga 

Počátky jógy se vynořily na indickém subkontitenty asi před 4000 lety. Sjednocení těla a 

mysli umožňuje kombinaci dechových cvičení, protahování a zaměření na duchovní stránku 

(Bittlestonová, 2003). 

Podle starověkých textů je to věda, která nám umožňuje žít harmonický život 

prostřednictvím ovládání mysli a těla. Díky svému mnohasetletému systému nabízí jóga jeden 

z nejbezpečnějších a nejúčinnějších způsobu. Před hlavním cvičením vždy proveďte 

doporučované rozcvičení. Je důležité zachovávat uvnitř každého oddílu uvedené pořadí cviků 

a před začátkem si každý prostudovat. Pohyby nikdy není dobré uspěchat, ani tělem 

jakýmkoli směrem nekroutit a neškubat. Je-li vyvolán velký pocit napětí nebo bolest, 

okamžitě je dobré přestat. Závěrečná poloha v každém cviku je obvykle nejnáročnější. 

Hlubokým dýcháním dosáhneme uvolnění celého těla (Lalvani, 2005). 

 Jógový systém doporučuje používat cvičení pomalu, s plnou vědomou pozorností, 

uvolněně, s výdrží. Ukazuje se, že je to jeden z neúčinnějších způsobů, jak protahovat 

zkrácené svaly (Knížetová, Tillich, 1993). 

Základní tělesná cvičení jógy nám mohou sloužit jako průpravná část nebo doplněk k 

jakékoliv sportovní činnosti. Nejhodnotnějším přínosem pro všechny sportovce může být 

tělesná regenerace po velkém zatížení, a to jak fyzickém, tak i psychickém. Jógová cvičení 

mohou být zároveň přínosem při jednostranném zatěžování pohybového aparátu jako 

korigující a kompenzační prostředek. Velkou úlohu zde hraje relaxace, která vede k 

naprostému tělesnému a psychickému uvolnění (Buzková, 2006). 

Cviky posilují páteř, mobilizují končetiny, zlepšují funkci orgánů, pomáhají k lepšímu 

prokrvení těla a uvolňují (Bittlestonová, 2003). 

Zahraniční články popisují cvičení jógy a její relaxační cvičení, jako podstatnou 

pomoc při snížení svalového napětí, který je charakteristický pro děti s DMO. Jógová cvičení 

vyvolávají pro tělo odpočinek. Tím nejdůležitějším aspektem těchto cvičení u dětí s DMO je, 

že napínají a narovnávají páteř. Napínají a otáčejí páteř ve všech směrech. Cvičení pomáhají 

snižovat tlak vyvinutý na oblast páteře. Dítě je pak schopné větší možnosti pohybu 

(http://www.dlshq.org/download/easysteps.pdf). 
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4.3 Klasifikační třídy 

 

Klasifikace zdravotně postižených napomáhá k  tomu, aby v závodech, kde se utkají 

postižení lidé, měli všichni stejnou šanci na vítězství, i když jejich postižení je rozdílného 

stupně. K zařazení závodníka do určité sportovní kategorie zdravotně postižených slouží 

zdravotní klasifikační prohlídka. 

Zařazení do skupiny provádí lékař, určený mezinárodním svazem, zápisem do registračního 

průkazu závodníka. Pokud tento lékař neurčí jinak, má tento záznam trvalou platnost. 

Sportovně technická komise nebo samostatný sportovec může požádat o přehodnocení svého 

zařazení. Kromě zařazení do určité sportovní kategorie obsahuje záznam i případné 

kontraindikace (Zábranská, 2001). 

 

4.3.1 Klasifikace atletů s DMO ve vrhačských disciplínách (CP – 

ISRA, Cerebral Palsy International Sport and Recreation 

Association). 

V kontextu sportu zdravotně postižených může být klasifikace definována jako 

hodnotící systém, který se používá k rozdělení sportovců do tříd při různých sportovních 

aktivitách tak, aby jim poskytl srovnatelný výchozí bod pro trénink a soutěže a tím zajistil 

,,fair play,, (Daďová, 2008). 

  

Atleti s mozkovou obrnou jsou zařazováni do osmi tříd, přičemž do tříd C1 – C4 jsou 

zařazováni ti, kteří ke své disciplíně potřebují vozík nebo odhodovou stolici (vozíčkáři nebo 

těžcí berličkáři). Do tříd C5 – C8 patří sportovci chodící, kteří mohou používat opěrné 

pomůcky (Zábranská, 2001). 

 

Třída C1 – tři základní typy sportovců 

1) Těžká kvadruparéza - prakticky omezuje normální pohyb všech končetin. Postižení 

může být symetrické, ale může se i na obou polovinách těla lišit. Vzhledově rozlišíme 

dvě rozdílná postižení. V prvním případě sedí sportovec na vozíku, končetiny má ve 

všech kloubech napnuté, hlavu má v záklonu. V druhém případě sportovec sedí 

s pokrčenými končetinami a v předklonu. Trup je velmi nestabilní, jakékoli vychýlení 

z fixované polohy naruší rovnováhu těla. Svalová síla je velmi malá, pohyb prstů, 
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zápěstí a předloktí je natolik omezen, že sportovec zvládne pouze primitivní úchop. 

Samostatný pohyb bez vozíku je nemožný. 

 

2) Těžké dyskinetické poškození – je jednou z nespastických forem, kdy pohyby nejsou 

omezeny zvýšeným svalovým napětím, ale nekoordinovanými rychlými nebo 

pomalými pohyby, nejen na koncových částech končetin, ale i na trupu a v obličeji. 

Často bývají postižena mluvidla, takže schopnost komunikace je velmi omezena a 

doprovázena slintáním a chrčením. Sportovec se na první pohled jeví jako mentálně 

retardovaný.  

 

3) Kombinace obou forem bývá nejhorším postižením sportovců. Zbývající možné 

pohybové schopnosti již už dost omezené spasticitou, jsou ještě navíc znemožněny 

mimovolnými pohyby. Sportovec s tímto postižením je prakticky plně odkázán na 

pomoc druhé osoby. Vzhledem k velmi omezenému rozsahu pohybu v kloubech 

jednotlivých končetin a malé svalové síly, jsou sportovci této zdravotní klasifikační 

třídy odkázáni na pohyb na elektrickém vozíku, který obsluhují nejrozmanitějšími 

způsoby. 

 

Třída C2  

a) asymetrická kvadruparéza. Spasticita je nižší než u C1, ale stále velmi omezuje pohyb 

končetin ve všech kloubech. Více postižená horní končetina má vysoký stupeň spasticity 

znemožňující pohyb, lepší končetina sice zvládá úchop špetkou, ostatní pohyby jsou stále 

velmi omezeny. Stabilita trupu je narušena při prudkém pohybu končetinami. Z předklonu do 

vzpřímeného sedu se zvedá první převážně hlava nebo jde hlava současně s trupem. 

Sportovec je schopen samostatného pohybu na vozíku pouze omezené, provádí krátké posuny 

vpřed po rovině, nezvládne však žádné převýšení, proto mají většinou elektrický vozík. 

C2u – horní končetiny jsou podstatně lepší než dolní končetiny 

C2l – dolní končetiny jsou podstatně lepší než horní končetiny (sportovec se pohybuje 

na vozíku pomocí nohou) 

  

b) dyskinetická forma, mírnější než u C1 

c) asymetrická kvadruparéza s dyskinezami 
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Třída C3 

a) asymetrická kvadruparéza s výrazně menším postižením jedné poloviny těla. Končetiny na 

jedné polovině těla jsou minimálně postiženy, na straně postižené je však velká spasticita. 

Z toho vyplývá nevyrovnaný sed na vozíku, přičemž trup je nachýlen k jedné straně, rotace 

jsou omezeny. Při návratu z předklonu se vzpřimuje trup jako první. Rovnováha není ještě 

v pořádku, je však lepší než u třídy C2. Sportovci této třídy se již dokáží samostatně vozit na 

vozíku. Schopnost samostatného odhodu je dobrá, vychází z minimálně postižené horní 

končetiny.  

 

b) těžká hemiparéza – nedobolí nebo velmi omezuje samostatný pohýb, sportovec je odkázán 

na vozík 

 

Třída C4 – střední až těžká paréza. Svalové napětí na horní polovině těla i svalová síla je 

v normálu a tím je plný i rozsah pohybu horních končetin i trupu. V sedě na vozíku je trup 

stabilní, statická i dynamická rovnováha je v pořádku. Stabilita trupu se evidentně zhorší 

stojem, byť s pomůckami. Na  horních končetinách může váznout jemná motorika a 

koordinace. Dolní končetiny jsou vysoce spastické. Toto svalové napětí se často únavou a 

úsilím zvyšuje nebo se přenáší na trup. Pohyb aktivní i pasivní je velmi omezen ve všech 

směrech. 

 

Třída C5 – středně těžká diparéza nebo hemiparéza 

Pohybuje se o podpůrných pomůckách, nebo na kratší vzdálenosti i bez nich, naopak na delší 

může použít vozík. Horní končetiny jsou v normě, i když neurologický nález se najde, svaloví 

síla je však normální. Dolní končetiny mají tonus zvýšený. Vzhledem ke špatné dynamické 

rovnováze, mohou sportovci této třídy být regulérně zařazeny do třídy C4. 

 

Třída C6 – středně těžká atetóza nebo ataxie 

Pohybuje se bez pomůcek, při sportovní činnosti se obvykle objevuje postižení všech čtyř 

končetin. Mimovolní pohyby ať už pomalé nebo rychlé narušují plynulost zamýšleného 

pohybu. I když má sportovec patřičnou svalovou sílu a správný úchop, má potíže udržet 

správný směr odhodu. Dynamická rovnováha bývá ve srovnání se statickou mnohem lepší, a 

proto může být značný rozdíl mezi nekoordinovanou chůzí a koordinovaným běžeckým 

výkonem. Proto jsou pro tyto sportovce vhodnější delší cyklické pohyby, problematické jsou 
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dovednosti vyžadující výbušnost (skok do dálky, vrh koulí, problémy se starty). Správným 

tréninkem lze tyto problémy odstranit.  

 

Třída C7 -  středně těžká hemiparéza 

Pohybuje se bez pomůcek a je patrné kulhání při chůzi a odlišná délka kroku při běhu. 

Svalové napětí je zvýšené. Pohyb ve všech kloubech horní i dolní končetiny je více či méně 

omezen. Horní končetina je buď trvale nebo při zvýšeném úsilí ohnuta v lokti, zápěstí, prsty 

jsou sevřeny v pěst. Stabilita trupu je dobrá, zvýšené napětí na jedné straně však omezuje 

rotace trupu a tím při vrhačských disciplínách dochází ke ztrátě plynulosti (Daďová, 2008). 

 

Třída C8  

a) těžká hemiparéza 

b) lehká hemiparéza 

c) lehká kvadruparéza 

d) mírná atetóza, ataxie (Nétková, 1999). 

 

Dobrá rovnováha i rozsah pohybu, ale mohou být koordinační problémy (většinou na horních 

končetinách). Jsou schopni běhat a skákat bez pomůcek. Chůze či běh s minimální či žádnou 

asymetrií. Mírná ztráta koordinace na 1 dolní končetině nebo minimální zkrácení Achillovy 

šlachy. Minimální inkoordinace rukou (Daďová, 2008). 

 

 

4.3.2 Složky pohybu 

 

 U každého pohybu můžeme rozlišovat jednotlivé složky: 

- statickou, antigravitační, která působí při každé činnosti vycházející z různých poloh, 

kde se různě uplatňuje antigravitační síla 

- dynamickou, rozvíjející mezi svaly správné koordinační vztahy, které jsou nezbytné 

pro vytváření pohybových stereotypů 

- dechovou, ovlivňující zvláště rozvoj dechové funkce, aby byl zabezpečen přívod 

energetických zdrojů pracujícím svalům 

- relaxační, podporující uvolnění svalstva a působící na psychickou aktivitu. Pohyb je 

tedy syntézou složky statické, dynamické, dechové a relaxační. I každý užívaný 
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cvičební útvar či pohybové činnosti mají také statický, pohybový, dechový a relaxační 

obsah (Hošková, 2008). 

 

4.3.3 Pohybový stereotyp vozíčkářů ve vrhačské specializaci 

 

 Funkci jednotlivých svalů posuzujeme hlavně podle zapojování svalu do určitého 

pohybu – pohybového vzorce. Tyto pohybové vzorce (stereotypy, návyky) vznikají na 

základě stereotypně se opakujících podnětů. Jednou zafixované pohybové návyky, bohužel i 

ty špatné, se dají přeprogramovat velmi obtížně. Proto je nutné již od mládí naprogramovat co 

nejúčelněji pohybové i posturální stereotypy. Dlouhodobá a častá fixace určité polohy bez 

kompenzačních pohybových činností vede k návyku specifického držení těla jako celku nebo 

jeho segmentů. (Zítko, 1998) 

 

V otázce držení těla, je doporučeno dodržovat tyto zásady 

 statický, dlouhodobě neměnný stoj ,,bez hnutí,, je škodlivý, protože vede 

k přetěžování svalů, ligament a ke zhoršování cirkulace 

 při sezení je vhodné používat opory pro zpřímený trup a vhodně tvarovanou sedací 

plochu 

 udržování vzpřímeného držení musí vycházet z ekonomické zásady, že nejmenší 

námaha potřebná pro udržení stoje vzniká tehdy, jestliže se váha těla promítá do středu 

oporné báze 

 při pohybu proti odporu je třeba dbát, aby směr síly procházel co neblíže tělesné osy 

 při delším sezení nebo stání je vhodné provádět rytmicky drobné změny polohy, 

abychom vyloučily trvalou zátěž jak svalů, tak ligament a zabránili venóznímu 

městnání 

 tendenci určitých skupin svalů ke zkrácení je zapotřebí kompenzovat protahovacími 

cviky (Zítko, 1998). 

  

 Charakter pohybových aktivit stanoví přesná místa podmíněných reflexů v hybném 

stereotypu. Pohyb je proto nutno chápat jako funkční jednotku, která je charakterizována 

jistou kombinací svalů. Svalové aktivity tak při daném pohybu mají své trvalé místo jak z 

hlediska časového zapojení, tak i intenzity zapojení. Tyto koordinační vztahy výrazně korelují 

se sportovním zaměřením jedince. Některé svaly jsou tak zapojovány častěji, což vede k jejich 
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hypertrofii, hypertonii a k jejich adaptačnímu zkrácení. Tyto svaly se postupně stávají 

dominantní, tj. zapojují se i při zcela jiných pohybech (Kolář, 1988). 

 

 Vzhledem k tomu, že zkrácení a oslabení v oblasti svalového systému je výsledkem 

specifických koordinačních vztahů kladoucích určité jednostranné nároky na některé svalové 

skupiny, můžeme využít unifikovaných cvičení, která jsou vhodná pro danou sportovní 

disciplínu.  

Některé svaly jsou tak zapojovány častěji, což vede k jejich hypertrofii, hypertonii a k jejich 

adaptačnímu zkrácení  

Flexe šíje 

Chybné provedení: při zahájení pohybu dojde nejprve k předsunutí hlavy a teprve následně k 

předklonu hlavy.  

Flexe trupu 

Chybné provedení: pohyb provedený nerovnoměrnou rychlostí (švihem), záklon hlavy, rovný 

předklon.  

Abdukce v ramenním kloubu  

Chybné provedení: pohyb je proveden s prvotním zapojením horních snopců trapézového 

svalu, který se projeví elevací (zvednutím ramene) (Zítko, 1998). 

 

 

4.3.4 Technika jednotlivých fází ve vrhačských disciplínách 

 

 Technika vrhů a hodů se neustále zdokonaluje. Využívají se k tomu poznatky 

z biomechaniky, anatomie, kinesiologie, fyziologie, klasické mechaniky a dalších vědeckých 

disciplín. Technika jednotlivých fází u vozíčkářů špičkové úrovně představuje velmi stabilní 

motorickou dovednost vypracovanou za dobu několika let (Šimon, 2004). 

 

Fáze vrhů a hodů: 

- úvod - úchop 

- vlastní hod 

- vypuštění, let náčiní 

- závěr, doznění pohybu (Šimon, 2004) 
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1. Úchop (držení) náčiní závisí na konstrukci náčiní, na technice provedení a také na 

individuálně vhodném způsobu držení. Úchop má vrhači umožnit uvolněné provádění v 

žádoucím rozsahu tak, aby mohlo převádět sílu do náčiní a po co nejdelším zátahu jej vypustit 

nejvyšší rychlostí (Šimon, 2004). 

 

2. Úvod začíná zaujetím výchozí polohy, ve které vrhač soustředí svou pozornost na 

provedení. Po krátkém soustředění následují úvodní nášvihy. 

Optimální úhel vypuštění je vždy nižší než 45 stupňů. Vypuštění je pod optimálním úhlem a 

ve správné poloze, tím se vyvolává minimální odpor vzduchu. Čím déle si náčiní uchovává 

stabilní polohu, tím dále doletí. Naopak předčasné vypuštění v nesprávné poloze, rychle ztrácí 

rovnováhu, stáčí svou podélnou osu a padá k zemi (Šimon, 2004). 

 

3. Vlastní vrh a hod je koordinačně nejsložitější. Během manévru nesmí dojít k přerušení 

pohybu a tím i ke ztrátě rychlosti. Pohybová energie se velmi rychle přenáší z nohou na trup a 

dále na odhodovou paži. Výsledkem je výrazné vystupňování rychlosti odhodového pohybu. 

Rychlost pohybu náčiní je úměrná síle a době, po kterou síla vrhače působí na náčiní. Během 

odhodu je nutné působit na náčiní co možno největší silou po optimální dobu a účelným 

směrem (Šimon, 2004). 

 

4. Vypuštění a let náčiní. Výška místa a vypuštění náčiní se liší u jednotlivých disciplín ve 

vztahu k tělesné výšce vrhače. Ve vrhu a v hodech je optimální úhel vypuštění vždy nižší než 

45%. Správné vypuštění náčiní s ohledem na jeho tvar, letové vlastnosti a konkrétní 

povětrnostní podmínky závodu patří k nejdůležitějším dovednostem při vrhačských 

disciplínách.. Příliš velký náklon náčiní proti trajektorii letu má za následek, že plocha 

příčného řezu náčiní bude narážet na vzdušný proud mnohem více (Šimon, 2004). 

 

Pro techniku hodů a vrhů zdravotně postižených sportovců jsou charakteristické před 

samotným odhodem úvodní nášvihy s náčiním, které nahrazují otočku a závěrečný přeskok. 

Handicapovaného sportovce tak lépe připraví k využití zrotovaného těla ke zvýšení síly, 

rotace a nápřahu při odhodu. Hlavní pracovní zátěž během odhodové činnosti spočívá na 

vzpřimovačích a rotátorech trupu, prsních svalech a na svalech pletence pažního (Staňková, 

2009). 
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V koncové fázi se naplno uplatňují, tak jako u zdravého sportovce, přitahovače paže a 

ohybače předloktí. Pro vlastní odhodovou činnost jsou charakteristickými znaky velký rozsah 

pohybů a mohutné protažení svalů před odhodem. Velký rozsah odhodových pohybů zajišťuje 

diskaři potřebnou dobu pro přenos pohybové energie na náčiní a také pro využití větší síly pro 

odhod. Naopak, dojde-li ke zkrácení poloměru otáčení pokrčením odhodové paže a odklonem 

trupu vlevo během zátahu, dojde k nežádoucímu zkrácení doby přenosu energie a odhodové 

síly (Vrábel, 1971).  

 

 

4.3.5 Kompenzační pomůcky 

 

Hlavní úlohou kompenzačních pomůcek je minimalizovat handicap atleta. 

Vrhačská židle a úchopová tyč jsou nepostradatelnými pomůckami vrhačů s DMO. Jsou 

většinou sestaveny podle individuálních potřeb sportovce.  

Někteří závodníci vrhačskou židli nepoužívají a odhazují náčiní rovnou z vozíku, který je 

obdobně ukotven jako vrhačská židle.  

Pro ukotvení používáme lana, traverzy, karabiny, či kolíky. Vrhačská židle může být natočena 

podle atletických pravidel ve směru hodu dle potřeb závodníka. 

Součástí vrhačské židle či vozíku bývají úchopové tyče, které zejména u těžších postižení 

dokážou tělo handicapovaného atleta lépe rozpohybovat. Úchopové tyče mohou být 

z laminátu, titanu nebo z tzv. listového pera, které je využívané k pružnosti sedadel či 

úchopových tyčí. Většinou jsou tyto pomůcky využívané individuálně vzhledem k potřebám 

atleta (Staňková, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29



4.4 Dělení svalů 

  

 Svaly jsou rozloženy kolem kloubů, v důsledku toho jednotlivé svaly působí v různých 

směrech (Čihák, 2008). 

 

4.4.1 Dělení svalů v různých směrech 

- agonisté je označení pro svaly, které pro pohyb určitého směru působí jako iniciátoři a 

vykonavatelé pohybu 

- antagonisté jsou pak svaly působící v protilehlém směru a proti předchozímu pohybu 

- synergista spolupracuje s antagonisty a napomáhá provádět pohyb 

- fixátor (fixační sval), zprostředkovává pohyb fixací potřebné polohy segmentu nebo 

kloubu (Čihák, 2008). 

 

4.4.2 Dělení svalů podle typu svaloviny 

V lidském těle rozlišujeme 3 typy svaloviny: příčně pruhovanou svalovinu, hladkou 

svalovinu a srdeční svalovinu (myokard).  

 

1) příčně pruhované svalstvo je ovladatelné vůlí a díky němu se tělo pohybuje. Patří sem 

například jazyk, svaly hlavy, končetin a trupu, ale i bránice, hlavní dýchací sval savců. 

 

2) hladká svalovina je evolučně původnější, u bezobratlých je často jediným typem svalové 

tkáně v jejich tělech. U savců je přítomna pouze jako vůlí neovladatelná svalovina stěn cév, 

trávicí trubice, vývodů žláz, dělohy nebo svalů jako je vzpřimovač chlupu nebo svaly 

duhovky oka. Na podnět reaguje pomaleji než příčně pruhovaný sval 

(http://kubu.wz.cz/sport/muscles.html). 

3) srdeční svalovina (latinsky myokardum) se podobá příčně pruhované, buňky však nejsou 

tak dlouhé mají jen jedno buněčné jádro a jsou uspořádané ve více směrech. 

Není ovladatelný vůlí. Podměty ke stahování vznikají přímo v srdci. Tvoří téměř celou 

srdeční stěnu. (http://kubu.wz.cz/sport/muscles.html) 
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4.4.3 Svaly s tendencí ke zkrácení a ochabování 

 Držení těla je dílem činnosti zádových svalů. Rozeznáváme napjatý a klidový postoj 

(Škvára, 1948). 

  

 Svaly tonické nebo také posturální se vyznačují pomalejším průběhem stahu, jsou více 

protkány cévami, a proto jsou lépe zásobovány a tudíž méně unavitelné. Mají lepší 

regenerační schopnosti, ve stereotypech se lépe zapínají, zvláště v extrémních situacích. 

Vlastnost, kterou nelze přehlédnout, je bohužel tendence ke klidovému zkrácení v průběhu 

života. Především se projevuje adaptační děj, který nabývá převahu nad přirozeným 

pohybovým chováním. Ve sportu nastává taková situace velmi často, ať již díky samotnému 

charakteru sportu, nebo nevhodnému tréninku, zejména špatnému posilování.  

 

Ke zkrácení tonických svalů dochází i u běžné populace, u níž převládá sedavý způsob života, 

a to již od dětského věku. 

Jedná se o svaly: 

- šíjové 

- prsní 

- bederní vzpřimovače 

- bedrokyčlostehenní sval (Janda, 2004) 

 

Svaly s tendencí k ochabování: 
 

- hluboké ohybače krku 

- mezilopatkové svaly 

- břišní svaly 

- hýžďové svaly (Janda, 2004) 
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4.4.4 Svaly trupu a jejich pohyb  

Pohyb v oblasti trupu je realizován trupovými svaly. Podle Véleho (1997) je dělíme na tyto 3 

skupiny:  

 svaly zádové 

 svaly břišní 

 svaly pánevního dna, včetně svalů spojujících pánev s dolními končetinami 

 

Svaly zádové, tvoří zadní část a část trupu (přechod mezi zádovými a břišními svaly). Zadní 

část zádových svalů se skládá ze tří vrstev: hluboké, střední a povrchové.  

 

Hluboká vrstva zádových svalů 

Svaly jsou uloženy paravertebrálně. Čím hlouběji leží, tím kratší je průběh jednotlivých 

snopců., takže nejkratší snopce spojují jenom dva nejbližší segmenty. Povrchové uložené 

snopce spojují více segmentů (Véle, 1997). 

 

Hlavní funkce zádových svalů 

Svaly působí různě podle vrstev. Nejhlubší vrstvy působí monosegmentálně ve smyslu 

extenze segmentu, ev. rotace. Adjustují vzájemnou polohu obratlů. Transverzosponální a 

interspinální svaly svojí aktivitou snižují tlak na meziobratlové ploténky (Véle, 1997). 

 

Laterální část zádových svalů, m.iliopsoas, m.quadratus lomoborum – podílí se na vztahu 

hrudníku a pánve (Véle, 1997). 

 

Svaly břišní 

Břišní stěna trupu je tvořena svalovým vláknem, který navazuje na postranní sval, 

m.guadratus lumborum, který představuje pružné spojení hrudníku s pánví a páteří. Tato 

přední měkká spojka hrudníku s pánví je tvořena svaly, které zahrnují v určitém smyslu 

antagonisty svalů zádových. M.rectus abdominis, m. Transversus abdominis, m. Obliquus 

abdominis internus, externus (Véle, 1997). 

 

Funkce bříšních svalů 

Oba mm.obliqui tvoří pás kolem břicha, protože vlákna m.obliquus abdominis externus jedné 

strany přecházejí do vláken m. obliquus abdominis internus druhé strany a naopak. Tím se 
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vlastně břicho při jejich kontrakci v pase stahuje (do podoby X) a stává se ,,štíhlejším,,. 

Mm.obliqui abdominis jsou výrazné exspirační svaly. Působí i při flexi hrudníku proti pánvi. 

Oba se účastní při rotaci páteře ve spolupráci se svaly paravertebrálními. Při rotaci trupu 

doprava funduje pravý m.obliquus abdominis externus a s ním synergisticky levý m.obliquus 

abdominis internus. U většiny naší populace lze pozorovat ochablost břišních svalů, a je proto 

nutné  je testovat a posilovat při každém cvičení. Silné šikmé břišní svaly posilované 

výdechem proti odporu (exspirace nosem při zavřených ústech) přispívají i k posílení 

transverzospinálnímu systému a tím i k odlehčení intervertebrálních plotének (Véle, 1997). 

 

4.4.5 Dýchací svaly 

 

Dýchací svaly hrudní stěny 

Tvoří je respirační svaly interkostální. Rozdělujeme je podle funkce na svaly inspirační a na 

svaly exspirační.  

M.levator costae – spojuje processus transversus obratle s horní hranou dolního žebra. Jeho 

činností se elevuje žebro při inspiriu (nádechu). 

M.intercostalis internus – probíhá souběžně s předchozím svalem (m.levator costae), ale 

svalové snopce probíhají šikmo ve větším rozsahu mezižeberního prostoru. Val působící 

elevaci žebra při inspiriu. 

M. intercostalis externus – spojuje dvě žebra a jeho průběh je šikmo nahoru a laterálně, spíše 

kolmo k průběhu předchozího svalu.  Svojí činností provádí depresi žebra, a proto působí při 

exspriu.  

M.sternocostalis – je umístěn retrosternálně. Probíhá od sterna ke 2. až 6. žebru, kde se upíná. 

Provádí depresi žeberních chrupavek vzhledem ke sternu. Svojí funkcí je svalem činným při 

exspiriu (Véle, 1997). 

 

4.4.6 Svalová nerovnováha 

 

 Funkční rovnováha bývá narušena adaptací jedince na denní pohybový režim, při 

němž více zatěžujeme stejné svalové skupiny ve statických polohách. Vznikají hybné 

stereotypy, ve kterých mají převahu svaly tonické na úkor aktivity svalů s převážně činností 

fázickou. Fyziologická podstata tohoto jevu je v rozdílných vlastnostech svalů.  
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Nejvážnější změnou při svalové nerovnováze je svalové zkrácení. Projevuje se odchylkami 

v držení těla v určité oblasti a omezeným rozsahem pohybu v kloubech.  

Na rozdíl od skutečných deformit, čili ortopedických vad, můžeme tyto odchylky svým úsilím 

vyrovnat (Dovalil, 2008). 

 

 Obnovování a udržování svalové rovnováhy je základním cílem vyrovnávacího 

procesu  a je základem výchovy k správnému držení těla a k vypracování správného, 

fyziologického účelného způsobu provádění pohybu. Při obnově svalové rovnováhy se 

zaměřujeme na: 

- poměr v periferních strukturách kosterního svalstva, tzn. odstraňujeme svalové 

dysbalance v jednotlivých oblastech a obnovujeme svalovou rovnováhu. Uvolňujeme 

a protahujeme svaly s tendencí ke zkrácení a posilujeme svaly s tendencí k ochabování 

- reedukaci správného, fyziologicky účelného způsobu provádění pohybu, tzn. 

programujeme správné stereotypy a ovlivňujeme pohybové chování 

(http://www.osobnitrenerka.com/index.php?str=dysbalance). 
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4.5 Funkční diagnostika pohybového aparátu 

4.5.1 Diagnostika 

 

 Zajišťování, vyšetřování určitého stavu zkoumaného jevu či objektu, jejich příznaků či 

vlastností. Ve sportu se diagnostikou rozumí poznávací činnost, začínající pozorováním či 

jiným druhem smyslového vnímání, záznamem, měřením nějakých projevů (znaků, výsledků) 

daného jevu a končící jejich výkladem, cílem je získávání informací nejrůznějšího druhu. V 

praxi informace slouží nejčastěji jako podklady pro řídící zásahy v průběžném usměrňování 

sportovní činnosti (Dovalil, 2008).  

 

Zásady před provedením testu: 

 pohyb vysvětlíme a demonstrujeme pohodlné zaujmutí polohy 

 k usnadnění pohybu nesmí testovaný použít hmit, švih, kopání nohama 

 test končí, když se přeruší plynulý pohyb na 2 sekundy nebo neprovede cvičení 

 test provádíme jen jednou (Měkota, Blahuš, 1983). 

 

Vyšetření obecně slouží k zisku informací. Dělení na lékařské testy a funkční – sportovní 

testy: 

 

Lékařské testy:  

- koordinace 

- svalová síla 

- rozsah pohybu 

- svalový tonus 

- mobilita 

- antropometrické údaje 

 

Funkční – sportovní testy 

- zaměřeny přímo na sportovní činnost 

Síla svalová, 

na DK např. 8 svalových skupin  
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0 -žádná volní kontrakce  

1 -slabá kontrakce bez pohybu končetiny (stopa, záškub)  

2 -kontrakce s velmi slabým pohybem, v plném rozsahu  

pokud je eliminována gravitace  

3 -kontrakce s pohybem v plném kloubním rozsahu proti  

gravitaci  

4 -kontrakce s pohybem v plném kloubním rozsahu proti  

gravitaci a slabému odporu  

5 -kontrakce s pohybem v plném kloubním rozsahu proti  

maximálnímu odporu (Daniels, 1980). 

 

Rozsah pohybu - kloubní pohyblivost  

 dle procentuálního rozsahu normální hybnosti 

 je třeba znát normální a funkční rozsah pohybu sportovce v daném kloubu 

 dle tabulek v jednotlivých klasifikačních manuálech  

0 - žádný funkční rozsah  

1 - mírný funkční rozsah (méně než 25%)  

2 - 25% funkčního rozsahu  

3 - 50% funkčního rozsahu  

4 - 75% funkčního rozsahu  

5 - normální funkční rozsah (100%) 

 

Koordinace  

 dle tabulek v jednotlivých klasifikačních manuálech 

0 - činnost nemožná, žádný funkční pohyb  

1 - těžké postižení, schopen pouze pohyb začít,  

ale nedokončí ho, minimální koordinace  

2 - těžké postižení, schopen vykonat pohyb jen velmi  

neobvyklým způsobem, pomalu a nekoordinovaně  

3 - středně těžké postižení, schopen vykonat pohyb, ale  

pohyby jsou pomalé, nemotorné a nepřesné  

4 - minimální poškození, schopni provést pohyb s poněkud  

menší rychlostí a obratností  
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5 - normální provedení pohybu (http://ktl.lf2.cuni.cz/text/sportovni/SportZP.pdf). 

  

Je třeba si uvědomit, že většina projevů vadného držení těla je nejčastěji způsobena 

svalovými dysbalancemi mezi kosterními svaly, jejichž činnost řídí centrální nervová 

soustava na různých úrovních. S jistou mírou zjednodušení lze říci, že o správné postavení 

jednotlivých segmentů těla se přetahují posturální a fázické svaly. Z metodického hlediska je 

při zjištěné nerovnováze mezi svalovými antagonisty nejprve nutné začít s protahováním 

zkrácených svalů a teprve jsou-li svalová zkrácení odstraněna, je možné cíleně posilovat 

ochablé svaly. Zkrácený sval dovede měnit i pohybové návyk aktivuje se přednostně i v 

situacích, kdy by neměl být aktivován. Zkrácený sval se navíc díky reflexnímu útlumu stává 

příčinou oslabení jeho antagonisty. Izolované posilování reflexně oslabených svalů je pak 

neúčinné (Zítko, 1998). 

  

 Při funkční diagnostice pohybového aparátu žáků školního věku, kteří jsou 

tělovýchovnými lékaři zařazeni do školní tělesné výchovy, se nejčastěji můžeme setkat s 

tendencí:  

 k ochablému držení těla 

 k hyperlordotickému držení těla 

 k hyperkyfotickému držení těla 

 ke skoliotickému držení těla 

 Celý pohybový aparát je však jedním funkčním celkem, ve kterém vše souvisí se vším. 

Proto většinou u kulatých zad objevíme i zvětšenou lordózu bederní páteře apod. (Zítko, 

1998).  

 

 Protože u každého cvičence bývá odlišný stav svalů, je důležité zaměřit kompenzační 

cvičení individuálně pro každého zvlášť. Proto provádíme testování zkrácených a oslabených 

svalů. Pro představu o testování jsem se zaměřil na svaly: 

 velký sval prsní 

 svaly břišní 

 hluboké ohybače krku a hlavy (Martínek, 2008) 
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Testy 

Test: Předklon hlavy zvolna provádíme postupným obloukovitým pohybem. Tento pohyb je 

zajišťován převážně hlubokými flexory krku. 

Test: Z lehu zvolna ohnutý předklon trupu. Pokud testovaná osoba provede pomalu, 

považujeme tento pohybový stereotyp za kvalitní.  

Test: Pohyb z připažení do upažení. Sledujeme souhru mezi svalem deltovým, horním částí 

trapézového svalu, dolními fixátory lopatek a stabilizačními svaly trupu. Za kvalitní pohyb 

považujeme ten, při kterém upažení začíná aktivitou abduktorových svalových skupin. 

4.5.2 Sportovní diagnostika  

 

 Sportovně-diagnostická prohlídka je podkladem sestavení individuálního cvičebního 

plánu, nikoliv plánu léčebného či rehabilitačního (Tlapák, 2007) 

 

 Podle Tlapáka (2007) se zajímáme o základní údaje cvičícího. Dále o údaje o běžném 

zatížení jeho pohybového aparátu (typ zaměstnání, sportovní a jiné pohybové aktivity, ale 

také o pravo-/levorukost. Nezanedbatelné jsou také údaje o pracovním prostředí anebo 

nejčastější poloze při spaní. Tyto údaje autor nazývá ,,Úvodním rozhovorem s klientem“. 

Druhou část pojmenoval ,,Pohled na tělo a jednotlivé svalové testy“.  

Pohled na tělo zepředu 

- vodorovnost pánve 

- vodorovnost ramen 

- rozvoj a symetrie prsních svalů 

- svislost těla a souměrnost rozvoje podle svislé osy 

 Testy v sedu na židli 

- test horních vláken trapézových svalů, úklon hlavy 

- test šíjových vzpřimovačů páteře, předklon hlavy 

- test bederních vzpřimovačů, předklon v sedu na židli (Tlapák, 2007). 
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4.6 Kompenzační cvičení u dětí s DMO ve vrhačských disciplínách 

 

4.6.1 Cvičení  

 

 Účelově uspořádaná pohybová činnost, v níž se zaměřujeme na úkoly různého druhu, 

vyžadující tělesnou námahu s odpovídajícími nároky na psychiku. Využívají se jako 

nejvýznamnější prostředek tréninku, cílem přitom je různorodé ovlivňování sportovce 

(Dovalil, 2008). 

 

U zdravotně postižených se cvičení uskutečňuje stejnými postupy a zákonitostmi jako 

u nepostižených, tzn. osvojováním pohybových dovedností, rozvojem pohybových 

schopností, psychiky a výchovy. Vždy je nutné respektovat druh a velikost postižení a jeho 

možný vývoj. Lze docílit podobné úrovně ukazatelů zdatnosti a výkonnosti jako u zdravých 

jedinců. Dnešní trénink využívá vždy určitý okruh cvičení, záleží charakteru sportu, jeho 

pohybové bohatosti (Jansa, 2007). 

  

 Trénink by měl být sestavou individuálních potřeb a dovedností cvičence a cíle, 

kterého chceme dosáhnout. Obecný plán se nedoporučuje, a to hlavně pro osoby se 

zdravotním postižením. Když sestavujeme tréninkový program, měli bychom aplikovat jak 

rozvoj tělesné zdatnosti, tak nezapomenout na strečink, aerobní zdatnost a odolnost (Miller, 

1995). 

 

4.6.2 Charakteristika kompenzačních cvičení, jejich obsah a cíle 

 

 Jedná se o soubor jednoduchých cviků v jednotlivých cvičebních polohách, které 

kompenzují nerovnoměrné zatížení svalových skupin 

(http://behame.cz/120/kompenzacni-cviceni-proc-jsou-tak-dulezita/). 

  

Kompenzační cvičení mají podle Vinduškové ve Sportovním tréninku za úkol odstraňovat 

následky nadměrného, nedostatečného nebo jednostranného zatěžování   

(http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/ka/zakladyatletiky.pdf ). 
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 Podle Krištofiče (2007) by kompenzační cvičení měla doprovázet veškeré sportovně-

pohybové aktivity. Úkolem kompenzačních cvičení je nastolit rovnováhu v aktivaci 

jednotlivých částí nervosvalového systému, dosáhnout vyváženosti svalového napětí mezi 

jednotlivými tělesnými segmenty a přispět k harmonizaci vegetativních funkcí. 

 

 Cílem cvičení, které nazýváme kompenzační (vyrovnávací) cvičení pro školní mládež, 

je přispět k systémovému a systematickému ovlivňování stavu hybného systému žáků a k 

vypracování správných pohybových stereotypů ve stoji, v chůzi, v sedu a v dalších náročných 

posturálních polohách a pohybech (Zítko, 1998). 

 

 Zařazování kompenzačních cvičení je jednak preventivní opatřením proti vzniku 

dysbalancí a soustavně je i prostředkem k opětnému nastolení stavu svalové vyváženosti. Patří 

sem: 

 cvičení bez náčiní 

 cvičení s náčiním 

 cvičení na nářadí, prostě široká, ničím neomezená škála pohybových činností   

(Krištofič, 2007). 

 

Mezi hlavní úkoly patří:  

 vyrovnávat jednostranné zatížení 

 předcházet vzniku svalové nerovnováhy a tím i poruchám hybnosti v kloubech 

 přispět k vytváření kvalitních (ekonomických) pohybových stereotypů  

(Zítko, 1998). 

 

Problémové oblasti jsou: 

 nerovnováha mezi svaly na přední a zadní straně krku (hyperaktivita svalů na zadní 

straně krku) 

 nerovnováha mezi prsním svalstvem a dolními fixátory lopatky (ochablé fixátory) 

 nerovnováha mezi horními a dolními fixátory lopatky (tzv. horní zkřížený syndrom) 

 nerovnováha mezi břišním svalstvem a bederními vzpřimovači (projevuje se 

především hyperlordotickým držením) 

 nerovnováha mezi ohybači kyčle a hýžďovým svalstvem (povysazená pánev) 
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 nerovnováha mezi svaly pánevního dna a svaly kolem pánve (ovlivňují pánevní sklon 

a posuny v sakroiliakálním skloubení) 

 zkrácené svaly na zadní straně stehna (zmenšený rozsah pohybu  do přednožení a 

předklonu trupu (Krištofič, 2007). 

 

4.6.3 Cvičení relaxační 

 

 Význam relaxace přesahuje značně oblast svalů. Relaxace je jevem komplexním, týká 

se všech úrovní organismu a celé osobnosti.   Je podmínkou nejen úspěšného strečinku, ale i 

dobrého zdraví, tělesné i duševní výkonnosti a celkového dobrého životního pocitu. Pomocí 

relaxačních cvičení se učíme odstraňovat především nadměrné, neúčelné napětí přetrvávající 

ve svalech v klidu. Z každého svalu neustále přichází proud nervových vzruchů do 

centrálního nervového systému. Svalová relaxace pomáhá rychleji odstraňovat únavu a může i 

příjemně ovlivnit psychické tenze. Pro úspěšný strečink je schopnost dobré svalové relaxace 

naprosto nezbytnou podmínkou, protože protahování není efektivní u svalů, které mají 

zvýšený svalový tonus (Knížetová, Kos 1989). 

 

 Svalový tonus je základní svalové napětí všech svalů v těle. Svalovou relaxaci lze 

přitom zjistit jen velmi obtížně, protože nemáme vhodné a hlavně v běžné praxi a terénu 

použitelné testy. 

 

Subjektivně můžeme usuzovat podle 

- tuhosti svalové tkáně při palpaci (podle odporu tkáně při stlačení či prohmatání rukou) 

- podle velikosti rozsahu pasivních pohybů (Kolář, 1988). 

 

Metodické pokyny k relaxaci 

 nacvičujeme v prostředí, kde je dostatečné teplo, jelikož prochladlé svaly se špatně a 

obtížně uvolňují 

 vyloučíme co nejvíce rušivých podnětů zvenčí (zrakových, sluchových). Můžeme 

cvičit se zavřenýma očima.  

 vhodná podložka, oblečení 

 po dobu cvičení vyloučíme z mysli i všechny starosti a problémy běžného života 

 41



 zpočátku nacvičovat relaxaci v lehu, dojde tak k uvolnění posturálního svalstva, jehož 

tonus je obecně vyšší 

 pravidelné dýchání s prodluženým uvolněným výdechem, jelikož svaly mají při 

výdechu přirozenou, fyziologickou tendenci se uvolnit 

 volíme uvolněné pohyby 

 pro uvolnění je důležitá lehkost 

Relaxační cvičení provádíme, kdykoliv cítíme potřebu se bavit celkově zvýšeného napětí, jak 

po intenzivní tělesné i duševní námaze, tak při strečinkových cvičeních (Knížetová, Kos, 

1989). 

 

 

4.6.4 Cvičení protahovací 

 

 Protahování (strečink), patří k nejpřirozenějším způsobům uvolnění napětí z různých 

svalových skupin, a je-li spojeno se správným dýcháním, zbavuje nervovou soustavu stresu a 

zvyšuje energetické hladiny. V případech spasticky zvýšeného svalového tonu se setkáváme 

nejen s omezením motorické funkce ve smyslu parézy, ale také s progredientním zkrácením 

spastického svalstva, čímž je značně omezena možnost pohybu antagonistických svalů. U 

pacientů se spasticitou jsou pohyby postižených končetin velmi omezeny a nedosahují 

fyziologický rádius pohybu (Lalvani, 2004). 

 

Zkrácením jsou postiženy hlavně určité skupiny svalů. Na dolních končetinách to jsou: 

- flexory kyčlí, hlavně m.iliopsoas 

- mm.ischiocrurales 

- adduktory kyčlí 

- m. triceps surae 

- m. tibialis posterior 

 

Na horních končetinách: 

- mm. pectorales major et minor 

- adduktory a vnitřní rotátory 

- flexory lokte 

- flexory zápěstí, zvláště m. flexor carpi radialis a dlouhé flexory prstů 
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V oblasti trupu: 

- ventrální svalovina trupu, zvláště m. rectus abdominis a šikmé svaly břišní 

- ventrální svalovina krku (Lippertová-Gruenorvá, 2005). 

 

 Rozhodneme-li se navrátit svému pohybovému systému harmonickou vyváženost, 

musíme dodržovat důležité pravidlo: nejdříve protahovat svaly zkrácené a potom teprve 

posilovat oslabené (Knížetová, Tillich, 1993). 

 

 Principy svalového protažení vycházejí ze základů manuální terapie. Protahování je 

prováděno postizometricky, při největším možném svalovém uvolnění. Během terapie by měl 

být každý zkrácený sval 3 – 5krát protažen. Intenzita terapie by měla být při těžkém zkrácení 

svalstva 4krát až 5krát týdně. Před začátkem terapie se doporučuje aplikace tepelných zábalů, 

léčivého bahna apod., s využitím jejich pozitivního účinku na snížení svalového tonu 

(Lippertová-Gruenorvá, 2005). 

 

 Podle Hrazdírové (2005) musí být pohyb protahovaného svalu pod volní kontrolou 

tak, aby se dal kdykoliv zastavit. Nikdy se protahování neprovádí rychle a švihem. Zásadní 

význam má využívání svalového uvolnění při výdechu. Vždy při výdechu dochází k uvolnění 

svalu a toho je nutné při protahování využít. Protahovaný sval musí být dokonale uvolněný. 

Ideální protahování je pomalé, nebolestivé do pocitu mírného protažení. Výdrž asi 20 s se 

snahou o intenzivní vydechování do protaženého svalu. Pak pokračovat dále do protažení s 

krátkou, asi 3 s výdrží a potom sval uvolnit. Cvik by se měl 3x- 5 x opakovat. Tento typ 

protahování je účelný a a bezpečný.   

 

 Protahování zvyšuje funkční pohotovost nejdůležitějších svalových skupin. Snižuje 

klidové napětí exponovaných svalů. Zajišťuje a udržuje optimální kloubní pohyblivost, 

elasticitu svalů svalové soustavy, ohebnost páteře, schopnost regulovat svalový tonus bez 

vynakládání nepřiměřeného úsilí. Podílí se na harmonickém vývoji svalového napětí. Na 

protažení nereaguje reflexně svalovou kontrakcí (zkrácením svalů) (Segeťová, 1985). 

 

 Technika protahování vychází z fyziologie hybného systému, je podložena poznatky o 

propriocepci svalů, šlach a kloubů. Proprioceptivní čidla signalizují změny tlaku či tahu a 

jejich rychlost. Reflexně vyvolávají stah i uvolnění. Jestliže sval po izometrickém stahu 
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vědomě uvolníme, aniž bychom změnili dosaženou polohu, můžeme sval dále protáhnout bez 

vyvolání obranné kontrakční reakce, zdůrazněním výdechu v protahované fázi (Šebej, 1989). 

 

 Protahování jako součást rozcvičky se provádí po úvodním zahřátí a u jedné svalové 

skupiny jsou výdrže 15 – 20 sekund (Tlapák, 2007). 

 

 Podle zahraničních studií pro dětí s DMO má být protahování svalů prováděno  

2 – 3 krát od 10 – 60 vteřin. Protahování zařazené během cvičení se nejčastěji aplikuje na 

procvičovaný sval, ale může být samozřejmě zařazováno i na svaly protilehlé (antagonisty), 

hlavně v případě jejich hyperaktivity či zkrácení.  

Protahování zařazené po cvičení, má být delší než rozcvičovací. Je zaměřené na procvičené 

svaly (tam je hodnocen jeho regenerační vliv), ale i na svaly ostatní pro zvýšení pohyblivosti 

a odstranění napětí kolem páteře (např. protažení beder po tréninku dolních končetin). Nemá-

li cvičící dostatek trpělivosti, pak je lepší strečink o pár hodin odložit, ale nevynechat 

(http://www.ucp.org/ucp_channeldoc.cfm/1/15/15/15-15/645). 

 

 Protahování používané mimo cvičení se doporučuje pravidelně aplikovat jednou 

denně, lépe však ráno a večer (Tlapák, 2007). 

 

 Neprotažené tělo způsobuje nejrůznější traumatické poškození pohybového a 

oporového aparátu. Jejich seznam je dlouhý – trpí achilovky, okostice holenních kostí, 

bedrové klouby, záda, ale i klouby zádových svalů. 

Protahované svaly musí být relaxované, proto by se protahování mělo provádět po 

předchozím  ,,uvolnění,, - respektivě prohřátí dle teploty (strečink tedy není rozcvička) (Šebej, 

1989). 

 

Statický strečink je protažením do citelného (nikoliv bolestivého) tahu s krátkými výdržemi, 

po dobu přibližně 8 sekund. Tato cvičení aktivizují svalové, šlachové a kloubní 

proprioreceptory, jejichž prostřednictvím se zvyšuje množství dostředivých informací z 

nervosvalových jednotek do CNS. 

Dynamický strečink jsou kontrolované švihové pohyby s postupným zvětšováním rozsahu a 

rychlosti. Součástí tohoto protažení by měly být nejen pohyby dolních a horních končetin, ale 

také celostní pohyby, do kterých je více zapojeno svalstvo trupu (hmity úklonmo, 

předklonmo, záklonmo). Zde je na místě zdůraznit přínos rytmizace, například počítáním, kdy 

 44



střídáme tempo a počítací doby. Tento blok by měl následovat až po statickém strečinku. V 

rámci kompenzačních cvičení využíváme obou těchto technik, ale i dalších, jako například 

postizometrické relaxace (Krištofič, 2007). 

 

Postizometrická relaxace je metoda, používaná v rehabilitaci, která slouží ke zvětšení rozsahu 

pohybu v kloubech nebo protažení zkrácených svalů. Bývá účinnější než klasický strečink a je 

možno ji využít k efektivnímu protažení téměř všech svalových skupin. Protahované svalstvo 

uvedeme do izometrické kontrakce proti minimálnímu odporu, ve které setrváme 10 – 15s. 

Následuje uvolnění 2 – 3s a klidné a plynulé protahování 10 – 30s (http://www.fitness-

trener.cz/postizometricka-relaxace/). 

 Účinný strečink je však jen tehdy, kdy důsledně a klidně cvičíme před i po každé 

námaze. Zkrácené svalové skupiny způsobují nerovnoměrný tlak na pohyblivá spojení (např. 

na menisky). Strečink představuje v tomto případě účinný prostředek jak zraněním 

předcházet, případně zranění napravovat. Má také účinek na samotnou kvalitu sportovního 

výkonu, a to zvětšením rozsahu pohybu (Šebej, 1989). 

 

4.6.5 Cvičení posilovací 

 

 Přiměřená pohybová činnost, jako funkce svalového a kloubního aparátu příznivě 

ovlivňuje fungování dalších systémů i organismu jako celku. Mnohé potíže, např. bolesti v 

zádech, jsou uzpůsobeny tím, že páteř není, následkem rychlé atrofie svalů zad, kyčelních 

sedacích a dalších, dostatečně podporována ve svém fungování.  

 

 Tím se zvyšuje např. tlak obratlů na nervová vlákna, obratle se snáze posunou apod. 

Takovouto situaci lze velmi často úspěšně vyřešit a bolesti zmírnit či odstranit systematickým 

prováděním vybraných posilovacích cviků. Znalost posilovacích cvičení i posilovacích metod 

může tedy velmi dobře posloužit i všem pracovníkům rehabilitace (Segeťová, 1985). 

 

Před posilováním by se mělo protáhnout celé tělo, nebo alespoň opačné svaly tzv. 

antagonisté. Pokud se tyto svaly neprotáhnou, nedovolí posilovaným svalům dokonalý stah. 

Posilování se nesmí provádět rychle a švihově. Pokud se používají malé hmity, rychlost 

hmitání by měla být úměrná délce svalu. Čím delší sval, tím pomalejší hmity a čím kratší sval, 

tím mohou být kmity rychlejší. Při kontrakci svalu se provádí zpravidla výdech a při uvolnění 
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svalu nádech. Dlouhé výdrže nejsou vhodné, protože dochází k poruše přirozeného dýchání a 

k zadržování dechu (Hrazdírová, 2005). 

 

 Při vrhačských disciplínách má rozhodující význam vzájemné propojení svalové síly a 

rychlosti. Především to závisí na schopnosti rychle za sebou koordinovat pohyby. To 

znamená, dokázat zvyšovat projev svalové síly v průběhu celého pohybu, která je nezbytná 

pro odhod náčiní a k zabezpečení jeho maximálního zrychlení (Segeťová, 1985). 

 

 Cílem posilovacích cvičení je zvýšit funkční zdatnost svalů. Mezi další účinky 

posilovacích cvičení patří: 

- prevence svalové atrofie 

- zvýšení síly 

- zvětšení objemu svalu (hypertrofie) 

- zvýšení klidového napětí svalů 

- upravení tonické nerovnováhy v příslušném pohybovém segmentu (Skopová, Zítko, 

2008). 

 

Možnosti posilování: 

 opakované rovnoměrné kontrakce 

 s rozfázovaným pohybem a s krátkými výdržemi 

 výdrž v kontrakci 

 kombinace předešlých možností v jedné sérii 

 posilování proti odporu (Hrazdírová, 2005). 

 

 Jestliže dojde k pocitu vyčerpání již po 2- 4 opakováních, zátěž je příliš velká. Jestli 

jsme schopni provést 12-15 opakování, zátěž je na druhou stranu příliš nízká. Cílem je 

dosáhnout 10 opakování. Důležité tedy je, aby závaží nebylo maximální. Jestliže budeme 

používat nakládací činky je určité důležitá asistence další osoby, která má navíc dostatečné 

školení pro zajištění bezpečnosti cvičícího 

(http://www.ucp.org/ucp_channeldoc.cfm/1/15/15/15-15/645). 
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4.6.6 Cvičení dechová 

 

 Dýchání je základní biologický proces a přímo či nepřímo souvisí se všemi 

fyziologickými funkcemi organismu. Prostřednictvím tělesných cvičení můžeme ovlivňovat 

mechanismus dýchacích pohybů. S obvyklým a častým nedostatkem pohybu (Knížetová, Kos, 

1989): 

- ochabuje dýchací svalstvo 

- hrudník ztrácí pružnost a pohyblivost 

- dýchání se stává povrchní a neúplné  

 

Bránice 

Má mimořádně důležitou úlohu při dýchacích pohybech. Je to plochý sval, oddělující dutinu 

hrudní od břišní. Při stahu se zplošťuje, klesá – při uvolnění se vyklenuje vzhůru, zvedá se. 

Rozsah bráničních pohybů je 2 – 3 cm, při intenzivním dýchání 5 – 7 cm.  

K jejímu pohybu nahoru dochází stahem břišních svalů, při němž vzniká přetlak v dutině 

břišní, podmínkou však je, aby byla uvolněná. Jedině při takové souhře může být výdech 

úplný. Opačná souhra musí nastat při vdechu: bránice se aktivuje, klesá – přispívá ke zvětšení 

dutiny hrudní a tím i k plnění plic. Aby pro tento její pokles byl vytvořen prostor, musí se 

uvolnit břišní svaly (Véle, 1997). 

 

Motorika dýchání 

Pohyby hrudníku a následné rozpínání a smršťování plic je zajišťováno dýchacími svaly, 

především: 

 bránicí 

 zevními a vnitřními svaly mezižeberními 

 svaly břišními 

 při zvýšených nárocích na spotřebu kyslíku svaly prsními, zdvihačem hlavy, svaly 

kloněnými a horní částí svalu trapézového Analýza dýchacích pohybů má značný 

význam pro kineziologickou analýzu, a proto je třeba dýchací pohyby vyšetřovat a 

jejich vliv na páteř a hrudních brát v úvahu (Kos, Knížetová, 1989). 

 

 

 

 47



Respirační motorický systém lze rozdělit na tři funkční celky: 

- dolní část (oblast břišní),  

- střední část (oblast dolní hrudní),  

- horní (oblast horní hrudní) (Véle, 1997). 

 

 Nácvik břišního dýchání začínáme v lehu na zádech. Abychom si lépe uvědomovali 

břišní stěnu při pohybu, skrčíme dolní končetiny v kolenních a kyčelních kloubech. Začátek i 

úpon, zejména přímého břišního svalu, se mírně přiblíží, sníží se jeho napětí a vytvoří se 

podmínky pro větší pohybové exkurze břišní stěny.  

Skrčením dolních končetin se rovněž sníží aktivita flexorů kyčelního kloubu působícího na 

postavení pánve a bederní páteře. Paže zůstávají podél těla. Dbáme na uvolnění prsního 

svalstva, aby se hrudník nedostával příliš do inspiračního postavení (Strnad, 1987).  

 

 Břišní dýchání provádíme co nejpomaleji a plynule. Velmi pomalu počítáme do 4. a na 

5. dobu provedeme výdrž při nádechu. Následuje pomalý, co nejdelší plynulý výdech na 6 

dob a na 7. dobu opět výdrž ve výdechu. Pokud tento rytmus z počátku nezvládnete, začněte: 

na 3 doby nádech, na 4, dobu výdrž, na 5, dobu výdech a 6. dobu výdrž. Postupně prodlužujte, 

jak dokážete (Hrazdírová, 2005).  

 

 Po nácviku abdominálního dýchání přistoupíme k nácviku dolního hrudního dýchání. 

Při jeho nácviku zaměřujeme svoji pozornost na pohyby dolních žeber, přibližně 6. - 12., do 

stran. Pro lepší pociťování pohybů si přiložíme ruce dlaněmi na dolní číst hrudníku. Po 

několika opakováních cvičení zařadíme vhodné jiné cvičení ve výchozí poloze, aby nedošlo k 

prohloubenému a zrychlenému dýchání (Strnad, 1987).  

  

 Nádech a výdech se provádí pouze v hrudníku. Může se provádět s kontrolou jedné 

dlaně na hrudníku, druhou na břiše. Hrudník se rozpíná vzhůru do stran (Hrazdírová, 2005). 

 

Při výdechu se snažíme aktivně kontrahovat šikmé břišní svalstvo a zároveň se jej 

snažíme uvědomovat.  Při vdechování zas naopak vnímáme, jakoby svalstvo ,,dělalo místo,, 

pohybujícím se žebrům převážně do stran, rovněž postupně tlaku rukou ubývá k minimu a 

přibývajícím obsahem vzduchu v plicích (Strnad, 1987). 
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Při nácviku horního hrudního dýchání soustřeďujeme svoji pozornost na pohyby 

hrudníku, jež se uskutečňují v oblasti 2. až 5. žeber. Pro lepší uvědomování pohybů, zejména 

vpřed a vzhůru, přikládáme ruce. Naší snahou je vdechování pod přiložené ruce (Strnad, 

1987). 

  

Respirační pohybový cyklus 

Dýchací pohyby mají dvě hlavní fáze:  

- inspirum (nádech, výdech)  

- exspirium (výdech) 

 

Tyto dvě hlavní fáze dechového cyklu je třeba doplnit ještě dvěma menšími, ale pro 

analýzu a cvičení dechu důležitými fázemi:  

- fází preinspirační 

- fází preexspirační.  

 

Fáze preexspirační trvá asi 250ms. Je to krátká pauza dýchacího exspiračního pohybu 

předtím, než se změní v pohyb inspirační. Fáze preexspirační je kratší a trvá asi 50 – 100ms. 

Je to krátká pauza dýchacího inspiračního pohybu předtím, než se změní v pohyb exspirační. 

Během této fáze přetrvává ještě excitační vliv inspirace na svalovou aktivitu posturálně - 

lokomočního systému. Lze ji vědomě prodloužit a tím tento excitační účinek akcentovat 

(Véle, 1997). 

 

Dechová vlna 

respirační pohyb probíhá jako sekvence pohybů jednotlivých segmentů dýchacích svalů 

postupujících jako vlna směrem distoproximálním (tj. zdola nahoru). Při inspiriu, a proto se 

nazývá dechovou vlnou (Véle, 1997). 

  

 Dýchací vlnu zařazujeme do vyrovnávací části cvičební jednotky téměř vždy. Podle 

vlastního zvážení ji cvičíme i v dalších výchozích polohách (Strnad, 1987). 

 

Dýchací svaly a jejich činnost 

Změny tvaru hrudníku, které postupují vlnovitě zdola nahoru, působí respirační svaly. Jsou to 

jednak bránice a jednak svaly mezižeberní, které spojují jednotlivá žebra mezi sebou. Vedle 
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těchto svalů účastnících se vždy respirace se zapojují do dýchání akcidentálně podle potřeby i 

jiné svaly, které svojí činností rovněž působí na konfiguraci hrudníku a páteře (Véle, 1997). 

 

 Dávkování cvičení se mění např. podle dokonalosti zvládnutí cvičení. Zpočátku 

cvičíme zpravidla menší počet opakování, rozkládáme cvičební příklady ještě na menší celky, 

později zvolna počet opakování zvyšujeme. Řekli jsme již, že tělo musí jaksi ,,vzrůst,, do 

cvičebního tvaru a tomu mnoho napomůže pozorné, dlouhodobé individuální cvičení jak pod 

vedením učitele, tak také i cvičení mimo cvičební proces (Strnad, 1997). 
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5 Závěr 

 

 Hlavním důvodem zaměření na kompenzační cvičení u dětí s dětskou mozkovou 

obrnou ve vrhačských disciplínách byla dlouhodobá spolupráci se zdravotně postiženými. Od 

tohoto času jsem se již několikrát setkal s trenéry, kteří tato cvičení opomíjejí, nebo jim 

nevěnují dostatečnou pozornost. 

 

 Z prostudované literatury jsem si uvědomil provázanost kompenzačních cvičení s 

historickými zdravotními systémy a pochopil jistou podstatu této oblasti. Při studiu těchto 

systémů jsem se zamýšlel nad uvolněním a relaxací. Právě relaxace, uvolnění  

a uvědomění si vlastního těla v klidu by mělo být velkým uspokojením pro děti s DMO v 

náročné atletické specializaci vrhy.  

 

 Literárních zdrojů zabývající se relaxačním cvičením je nespočet, přesto  studiem 

uvedené literatury jsem nebyl dostatečně poučen o konkrétních cvičeních pro děti s dětskou 

mozkovou obrnou.  

 

 Cvičení protahovací a posilovací používám ve své praxi velmi často, a tak je mi známa 

jejich aplikace v tréninku s dětmi s DMO. Některá cvičení, která zahrnuji ve své praxi jsem 

objevil v zahraniční publikaci (Miller, 1995). Tento zdroj považuji za velmi dobře zpracovaný 

a pestrý zásobník posilovacích a protahovacích cvičení pro děti s DMO. Některá z těchto 

cvičení jsem využil v tréninku a uvádím na ukázku v kapitole 9. Příloha.  

  

 Podrobné studium literatury mi umožnilo vyhledat nespočet publikací a článku v teorii 

a praxi kompenzačních cvičení. Jako důležitý poznatek považuji nedostatek odborné 

literatury, která by byla přímo cílená na vrhačskou specializaci dětí s DMO. 

 

 Možná, že se mi nepodařilo vyhledat všechny potřebné informace z teorie a praxe 

kompenzačních cvičení pro děti s DMO ve vrhačských disciplínách. Měl jsem pocit, že jde 

spíše o teoretickou informaci, která by mohla vyústit ve výběr kompenzačních cvičení k dané 

specializaci. Na druhou stranu jsem velmi potěšen znalostmi, které jsem nastudoval z 

literatury o cvičeních relaxačních a uvolňovacích.  
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 Předloženou práci chápu jako východisko k dalšímu studiu cvičitelské  

a učitelské praxe s dětmi se zdravotním postižením. Mezeru v kompenzačních cvičeních  

a jejich použití pro děti s DMO ve vrhačských disciplínách bych rád vyplnil na navazujícím 

magisterské studiu. 

 

 Svojí bakalářskou práci doporučuji všem se zájmem o sport zdravotně postižených s 

DMO ve vrhačské specializaci. Může být využita jako materiál k prohloubení problematiky a 

k uvědomění síly kompenzačních cvičení.  
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Příloha č. 1: Protahovací cvičení 

 

a) kroužení zápěstím, v loktech a celými pažemi 

b) předpažit a přitlačit dlaně jednu ke druhé, prsty směřují vpřed  

a) protažení pletence ramenního uchopením paže za hlavou 

b) úklon vlevo k protažení bederní části páteře 

c) zapažit pravou poníž s přidržením o oporu 

d) hluboký předklon, uchopit za kotníky 

e) zapažit s dopomocí asistenta 

f) skrčit vzpažmo zevnitř, hlavu tlačíme do dlaní 

ch) předpažit, uchopit za předloktí  

 

a)    b)   c) 
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d)    e)   f) 

  

 

 

 g)    h)   ch) 
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Příloha č. 2: Posilovací cvičení na vozíku s posilovací gumou 

 

a)  posilovací guma a uvázání posilovací gumy 

b) – g)  posilovací cvičení s posilovací gumou na vozíku  

 

a) 

 

  

 

b)    c)   d) 
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e)    f)   g) 

     

 

Příloha č. 3: Kompenzační pomůcky  

 

a) Vrhačská židle 

 

 

b) Úchopová tyč 
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