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ABSTRAKT 

Název: Problematika svalových dysba!ancí u starších žáků 

The Muscular Dysbalance Problems of Schoolchildren 

Cíle práce: Cílem diplomové práce je vyšetření a zhodnocení svalových dysbalancí, 

zejména zkrácených a oslabených svalů u starších žáků. V práci bude porovnán pohybový 

systém pravidelně sportujících a nesportujících jedinců. 

Metoda: Průzkum byl proveden u starších žáků na ZŠ Habrmanova v České Třebové. 

Průměrný věk respondentů je 13,5 roku. Vyšetřeno bylo 30 chlapců, z toho jedna polovina 

navštěvuje normální třídy této školy, druhá polovina chlapců jsou žáci sportovních tříd 

zaměřených na fotbal. 

Pro testování svalových dysbalancí byla použita metodika podle Jandy. Výsledky byly 

zaznamenány písemnou formou do testu. 

Výsledky: Metoda svalového testu potvrdila, že nesportující starší žáci mají větší procento 

oslabených svalů. U vyšetření zkrácených svalů nebyly výsledky tak jednoznačné. 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce spadá do oboru zdravotní tělesné výchovy. Zdravotní tělesná výchova na 

školách by měla řešit problémy dětí z vadným držením těla a s tím spojenými svalovými 

dysbalancemi. 

Civilizace poškozuje pohybový režim moderního člověka. Jako důsledek především 

jednostranného zatěžování vznikají nadměrně silné zkrácené svalové skupiny a svalové 

skupiny oslabené. Vzájemný vztah zkrácených a oslabených svalů vede k vadnému držení 

těla a defektní funkci vnitřních orgánů. 

Současná medicína poznala, že příčiny nežádoucích změn v kosterním svalstvu, které byly 

přičítány pohybové chudosti a jednostrannosti moderního způsobu života, mají hlubší 

fyziologický základ, spočívající v odlišnosti svalů s převážnou činností tonickou od svalů 

s převážnou činností fázickou. Svaly první skupiny mají tendenci k hyperaktivitě, k hy

pertonii a ke zkracování. Svaly druhé skupiny mají naopak tendenci k hypoaktivitě, 

k hypotonii a k oslabení (Kabelíková, Vávrová, 1997). 

Současný rozvoj technické civilizace podceňuje somatomotorický vývoj a vede tak při 

výchově jedince k psychosomatické asymetrii, ve smyslu zdůraznění intelektu na úkor 

somatické zdatnosti. Nepřirozené podceňování somatomotorického vývoje nadřazením 

kultury intelektuální má za následek postupné zhoršování fyzické zdatnosti populace. 

Uváděný stav se bohužel vytváří spontánně a jako disharmonický vyvolává 

psychofyzickou dysbalanci, která je jednou z příčin zužování adaptačních mezí lidského 

organismu (Riegerová, 1997). 

Konzumní způsob života značné části naší populace je charakterizován vysokou hladinou 

psychického stresu, nesprávnými stravovacími návyky a výraznou dlouhodobou 

hypokinézou. V důsledku hypokinézy, nebo jednostranně prováděné sportovní nebo 

pracovní motoriky dochází v dětském věku k rychlé maladaptaci podpůrně pohybového 

systému dítěte. Tyto změny nalézáme na postuře dítěte již v prvních letech školní 

docházky a demonstrují se jako poruchy hybných stereotypů, svalové dysbalance, změny 

držení těla, které jsou v závažnějším případě spojeny se strukturálními změnami tvrdých 

tkání (Javůrek, 1982). 

Potřeba zotavení ze stresových situací v zaměstnání, které v civilizované a vysoce 

industrializované společnosti vznikají, vyvolává potřebu kompenzace nedostatku pohybu 
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sportem. Sport přináší příjemný prožitek a je důležitou zájmovou činností spojenou s po

hybem v podobě různých aktivit. 

Z původních významu sportu jako příjemného pohybového prožitku pro osvěžení, 

pro kompenzaci stresových mechanismů a pro dosažení vnitřní rovnováhy se po jeho 

popularizaci pozvolna stále více prosazovala složka kompetitivní a výkonová nad složkou 

kompenzační. Sport a hry se staly nejen záležitostí sportovců, ale i přihlížejících diváků, 

kteří se sportem pasivně baví. Tato pasivní složka sportu se díky sdělovacím prostředkům 

stále rozšiřuje. Složku kompetitivní ani diváckou nelze ze sportu vyloučit, protože jsou 

jeho součástí, ale nesmí se stát jediným ústředním cílem sportu, k čemuž bohužel často 

dochází (V éle, 1997). 

Výskyt svalových dysbalancí u sportovců je notoricky znám. Jeho význam je bohužel brán 

vážně jen odborníky v dané problematice, méně samotnými sportovci, učiteli tělesné 

výchovy a trenéry. Nutnost dělat mimořádně rychlé pohyby a měnit jejich směr, kladou na 

svalový systém velmi vysoké nároky. V důsledku zkrácení a nedostatečné pružnosti 

přetěžovaných svalových skupin dochází k chronickému poškození, spojenému s bolestí, 

která řetězením postupuje do dalších svalových partií (Madár, Skladaný, 2002, 148). 

Problematika svalových dysbalancí a s ní spojené problémy se u současné školní populaci 

objevují častěji než dříve, proto by se i mapování stavu svalového systému dětí měla 

věnovat větší pozornost. Ve své práci bych chtěla ukázat, že ani pravidelná činnost nemusí 

tento stav zlepšit, pokud není prováděna správně. Mnoho trenérů si všímá jen výkonu 

svých svěřenců a ne dopadu nepřiměřené zátěže na pohybovou soustavu dětí. Zvláště u dětí 

může tento špatný přístup způsobit nezvratné změny na jejich svalovém systému. 

Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí s vadným držením těla a vadami podpůrně 

pohybového systému spadá primární prevence především na zodpovědnost učitelů tělesné 

výchovy. U dětí, které se pravidelně věnují pohybové činnosti v různých sportovních 

oddílech, přebírají část této zodpovědnosti trenéři. 

Ve své diplomové práci bych chtěla zmapovat skutečný stav a funkci podpůrně 

pohybového systému u dětí, které pravidelně sportují a těch, jejichž převaha pohybové 

aktivity je dána školní tělesnou výchovou. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Svalový systém 

Podle funkce a uspořádání rozlišujeme v lidském těle svaly trojího druhu - svalstvo příčně 

pruhované, svalstvo hladké a svalstvo srdeční. V našem sledování se budeme dále zabývat 

výhradně svaly příčně pruhovanými, nazývanými také kosterní svaly. 

2.1.1 Organizace pohybového systému 

Podle Véleho (1997) lze pohybový systém rozdělit na několik dílčích systémů: 

• systém podpůrný: skelet, klouby, vazy (mechanické báze), 

• systém výkonový: svaly (převod chemické energie na mechanickou sílu), 

• systém řídící: nervový aparát (řízení pohybové funkce), 

• systém zásobovací: infrastruktura (přesuny potřebných látek). 

Výkonový a podpůrný systém se někdy sdružují pod společný název myoskeletální systém, 

který však opomíjí důležitou řídící a zásobovací složku motoriky. Tyto složky bývají 

primárním zdrojem motorických poruch, které tento systém pouze zviditelňuje, aniž je sám 

poškozen (V éle, 1997). 

2.1.2 Základní prvek pohybu 

Motorická jednotka je základním funkčním a strukturálním prvkem motoriky. Je to 

komplex složený z motoneuronu v předním rohu míšním, kde svými dendrity souvisí 

s míšní motoneuronovou sítí a přichází zde do přímého styku s drahami, kterými přicházejí 

signály jak z centra, tak i z periferie. Tyto signály končí na facilitačních nebo inhibičních 

synapsích motoneuronu, kde při překročení prahu dráždivosti vzniká vzruch šířící se 

neuritem ke skupině svalových vláken reagujících synchronním záškubem, který se po 

krátké době sám uvolní. Tato motorická jednotka pracuje rytmicky podle zákona "vše nebo 

nic". 

Pracovní cyklus motorické jednotky je tvořen dvěma fázemi: aktivní fází záškubu a pasivní 

fází, ve které dojde k uvolnění záškubu. 

Aktivní stav motorické jednotky označujeme obvykle výrazem kontrakce. Klidový stav 

nazýváme relaxací. 
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Vzruch vzniklý v motoneuronu spouští záškub svalových vláken motorické jednotky. 

Dochází přitom k postupnému přenosu podráždění z neuritu přes jeho štěpení na motorické 

ploténce, které se dále přenáší pomocí endoplazmatického retikula na svalová vlákna 

(V éle, 1997). 

2.1.3 Struktura kosterního svalu 

Vlastní pohyb je uskutečňován prostřednictvím kosterní tkáně svalové. Svaly (musculi) 

jsou funkční složky. V těle je celkem asi 600 svalů, z nichž většina je párová. Váha svalů 

dosahuje u mužů v průměru 36% tělesné váhy a u žen 32% tělesné váhy (Čihák, 1987). 

Svalové vlákno je mnohojademý útvar oválného průřezu o průměru 10-100 J..lm. Jeho délka 

se obvykle pohybuje v rozmezí 1 - 40 mm. V m. sartorius byla nalezena vlákna dlouhá až 

30 cm. Povrch svalového vlákna pokrývá buněčná membrána - sarkolema. Uvnitř 

sarkolematozní jemné blanky je polotekutá sarkoplazma. V sarkoplazmě svalového vlákna 

se nacházejí desítky buněčných jader, mitochondrie (tzv. sarkozomy), lysozomy, tukové 

kapénky, glykogenová zrníčka a jiné buněčné organely. Kromě těchto mikroskopických 

částeček jsou zde uloženy také podélně orientovaná vlákénka, myofibrily. Kolem myofibril 

jsou početné systémy podélně i příčně orientovaných trubic endoplazmatického - sarko

plazmatického retikula (Line, 1993). 

Funkční jednotkou příčně pruhovaného svalu je sarkomera, ohraničená dvěma Z - liniemi. 

Je tvořena silnou vazivovou přepážkou, do níž se ukotvují aktinová vlákna. Rovnoběžně 

s aktinovými vlákny jsou uložena myozinová vlákna, která přecházejí přes sarkomery 

a jsou v něm fixována bílkovinou tvořící jemnou M- liniii. V místě, kde se vyskytují jen 

aktiniová vlákna, je zóna stejnorodá izotropní (I - proužek). Uprostřed je předělena Z -

linií. Pás, kde se překrývají aktinová a myozinová vlákna, je nestejnorodý, anizotropní (A

proužek). V místě, kde jsou přítomna pouze myozinová vlákna, mluvíme oH-zóně. 

Aktiniová a myozinová vlákna jsou vysoce polymerizované proteiny, které svým uspo

řádáním způsobují proužkování myofibril (Rokyta, 2000). 

Myozin je bílkovina, jejíž molekula má charakteristický tvar. Její kulovitá hlava je spojena 

tyčinkovitým tělem prostřednictvím ohebného krčku. Pro hlavu s vláknitým krčkem se 

používá označení příčný můstek. Prostřednictvím hlavy reaguje myozin s aktinem. 

Dochází tak ke vzniku reverzibilní vazby zvané aktinomyozinový komplex. Pohyblivost 
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hlavičky vůči krčku umožňuje vzájemný posun aktinových a myozinových filament (Line, 

1993). 

Aktin je globulární bílkovinná molekula tvořící v sarkomeře tenčí a početnější vlákna. 

Vzájemný poměr aktinových a myozinových vláken je ve vláknech kosterního svalu 4:1 až 

6:1. Jsou složena ze dvou spirálně stočených makromolekul, zasahujících mezi tlustá 

myozinová vlákna (Line, 1993). 

Při kontrakci, která vede ke zkracování svalu se aktin a myozin posouvají mezi sebe. Sval 

má také schopnost vracet se do své původní délky - je pružný (obr. č. 1 ). Na molekulární 

úrovni tyto funkce zajišťují titin a nebulin. Molekula titinu (konektinu) je zakotvena do 

Z linie a M linie sarkomery. V relaxovaném svalu zabezpečuje její anatomickou kontinuitu 

a při protažení klade elastický odpor. Nebulin je protein lokalizovaný především v izo

tropním úseku sarkomery. Zde stabilizuje polohu aktinových myofilament. Jeho podíl na 

celkové elasticitě je zřejmě menší (Dylevský, Druga, Mrázková, 2000). 

2.1.4 Typologie svalových vláken 

Odlišné zbarvení jednotlivých typů svalových vláken vyplývá z různého poměru myofibril 

k ostatní sarkoplazmě obsahující barvivo myoglobin. Čím více myoglobinu vlákna 

obsahují, tím více jsou zabarvena do červena. Kosterní svaly jsou složeny ze tří typů 

buněk, jejichž vzhled i funkce jsou odlišné. Jednotlivá svalová vlákna se liší řadou 

mikroskopických, histochemických a fyziologických vlastností. 

Podle uvedených kritérií rozlišuje Dylevský et al. (1997) 4 typy svalových vláken: 

• rychlá červená vlákna (FOG, fast oxidative and glycolitic), 

• rychlá bílá vlákna (FG, fast glycolitic), 

• pomalá červená vlákna (SO, slow oxidative). 

• přechodná vlákna (intermediární, nediferencovaná vlákna). 

Rychlá červená vlákna 

Jsou objemnější (cca 80-100 J..lm), mají více myofibril, méně mitochondrií a střední 

množství kapilár. Enzymaticky jsou vybavena k anaerobně - aerobní práci, tj. k rychlým 

krátkodobým kontrakcím. Jsou méně ekonomická a hodí se pro stavbu svalů zajišťujících 

rychlý pohyb prováděný velkou silou. Jsou velmi odolná proti únavě. 
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Rychlá bílá vlákna 

Mají velký objem, málo kapilár, nízký obsah myoglobinu a nízký obsah oxidativních 

enzymů. Enzymaticky jsou tedy vybavena k anaerobnímu zatížení, tj. k rychlé kontrakci 

prováděné maximální silou. Jsou málo odolná proti únavě. 

svalový snopec 

akt in 

prostorové uspořádání filament v myofibrile lehký myozin těžký myozin 

Obr. č. 1: Stavba svalu (Dylevský, Druga, Mrázková 2000) 
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Pomalá červená vlákna 

Jsou poměrně tenká (cca 50 J.tm), mají méně myofibril, hodně mitochondrií, větší množství 

myoglobinu a velmi bohatou síť krevních kapilár. Enzymatické vybavení červených vláken 

umožňuje pomalejší kontrakci při aerobní vytrvalostní činnosti. Málo se unaví. Jsou 

ekonomičtější a vhodnější pro stavbu svalů zajišťujících spíše statické, polohové funkce 

a pomalý pohyb. 

Přechodná vlákna 

Představují vývojově nediferencovanou populaci vláken, která je zřejmě potenciálním 

zdrojem předchozích tří typů vláken. 

2.1.5 Základní dělení kosterních svalů 

Podle Jirky (I 990) dělíme kosterní svaly z hlediska funkce na dvě základní skupiny: svaly 

posturální (pomalé, tonické) a svaly fázické (rychlé). K tomuto dělení se odvažujeme 

i přesto, že svaly člověka jsou svaly smíšené. Tedy v každém svalu jsou zastoupeny obě 

tyto komponenty. Jedna z nich však převažuje. 

Svaly posturální 

V systému svalstva převážně posturálního (tonického, pomalého) převažují nervová a sva

lová vlákna, která mají hlavní úkol udržovat polohu těla v prostoru vůči zemské 

přitažlivosti a zajišťovat změny těchto poloh. Je to svalstvo, které např. udržuje polohu 

typickou pro člověka - stoj. Tyto svaly jsou stále v určitém pracovním napětí. Jsou 

fylogeneticky starší, mají nižší práh dráždivosti, menší unavitelnost, jsou odolnější vůči 

škodlivinám a mají lepší regenerační schopnosti. V průběhu života, zejména s nedostatkem 

pohybových podnětů a při zdravotním oslabení, mají tyto posturální svaly tendenci ke 

zkracování a hypertrofii (Pernicová et al., 1993). 

Podle Kučera, Macháček, Goetz (1996) patří ke svalům s tendencí ke zkrácení a hypertonii 

tyto svaly (obr. č. 2): 

m. soleus 

mm. flexores coxae: 

m. iliopsoas 
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m. rectus femoris 

m. tensor fasciae latae 

mm. ischiokrurální: 

m. biceps femoris 

m. semitendinosus 

m. semimembranosus 

mm. adductores femoris: 

m. pectineus 

m. adductor magnus 

m. adductor longus 

m. adductor brevis 

m. gracilis 

m. quadratus lumborum 

mm. abdomini obligui 

mm. pectorales 

m. levator scapulae 

m. trapezius (horní část) 

mm. erectores spinae (bederní část) 

m. subscapularis 

m. stemocleidomastoideus 

mm. scaleni 

mm. flexores manis et digitores 
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Obr. č. 2: Nejdůležitější svaly převážně posturální (Rašev, 1992). 

V systému svalstva převážně fázického převažují svalová a nervová vlákna, která mají za 

úkol pohybovat tělem vpřed a provádět jemné koordinační pohyby. Jsou fylogeneticky 

mladší, mají vyšší práh dráždivosti, snadno se unaví, jsou málo odolné vůči různým 

škodlivinám, mají horší regenerační schopnosti. Při jednotlivých pohybových činnostech 

mají tendenci méně se zapojovat. V průběhu života s nedostatkem pohybu a při zdravotním 
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oslabení mají velký sklon k oslabování-mnohdy až na úroveň 50 % plné svalové síly 

(Pernicová et al., 1993). 

Kučera, Macháček, Goetz (1996) uvádí tyto svaly s tendencí k inhibici a ochabnutí: 

m. rectus abdominis 

m. gluteus maximus 

mm. flexores nuchae: 

m. longus capitis 

m. longus colli 

m. obliquus colli superior et inferior 

mm. suprahyoidei et infrahyoidei 

m. deltoideus 

mm. extenzores manis et digitores 

mm. fixatores scapulae: 

m. trapezius (střední a dolní část) 

mm. rhomboidei 

m. serratus anterior 

mm. vasti med.et lat. 

mm. abductores: 

m. gluteus medius et minimus 

m. tibialis anterior 

mm. perone1 

2.2 Poruchy hybného systému 

Svalstvo představuje tu část hybného systému, do níž se poruchy hybnosti promítají. Ve 

svalovém systému se sbíhají jak vlivy z centrálního nervového systému, tak z periferních 

struktur (Hošková, Matoušková, 1997). 

Podle Jandy (1982) mezi nejčastější poruchy hybného systému patří: 

• zkrácení a oslabení svalů ve smyslu svalových dysbalancí, 

• hypermobilita, 

• klinické syndromy, 

• poruchy pohybových stereotypů, 
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• vadné držení těla, 

• oslabení hybného systému. 

2.2.1 Svalové dysbalance 

"Z řady klinických a experimentálních prací vyplývá, že některé svaly mají zřetelnou 

predilekční tendenci k útlumovým projevům (hypotonii, oslabení, hypoaktivaci), u jiných 

svalů naopak sledujeme tendenci k hypertonii a svalovému zkrácení. Skutečnost, že některé 

svaly inklinují k útlumu a jiné k hypertonii, zkrácení až kontrakturám je známo dávno, ale 

první systematické uspořádání této dysbalanční predispozice provedl Janda v roce 1965" 

(Kolář, 2001, 153). 

Je řada nejrůznějších patologických stavů, které v určitých svalech vedou predilekčně 

k hypertonii až kontrakturám a v jiných svalech naopak k útlumu a v čase i k atrofiím. Je 

tomu tak například při organických postiženích centrálního nervového systému a u dětské 

mozkové obrny. 

"Současná teorie, která vytváří základ pro vysvětlení vzniku svalových dysbalancí, hovoří 

o dvou svalových systémech s protikladnými vlastnostmi. Jednou z rozhodujících vlastností 

svalů je jejich antigravitační funkce" (Kolář, 2001, 153). 

"Svalová dysbalance patří v současnosti mezi časté poruchy hybného systému naší 

populace. Je to stav, kdy dochází ke zkrácení posturálního svalstva a oslabení svalstva 

fázického, čímž dochází k narušení statické funkce pohybového systému a k vzniku 

substitučních pohybových stereotypů" ( Kutáč, Dobešová, 2002). 

Janda (1972) rozděluje tyto systémy na tonický a fázický, s tím, že tonické svaly, které 

mají tendenci vytvářet kontraktury, resp. zkrácení, plní především činnost posturální. Od 

toho také nazývá tyto svaly posturální. Rovnováhu mezi nimi je třeba udržovat 

pravidelným cvičením. Zkrácený sval posturální působí tlumivě na sval fázický, který za 

těchto okolností nemůže kladně odpovídat na posilovací trénink. Proto nejprve svaly 

zkrácené protahujeme a teprve pak oslabené svaly posilujeme. 

Svalová dysbalance se projevuje především u individuí, kde chybí tendence k variabilitě 

posturálních a pohybových obměn a nebo u těch individuí, která jsou nucena 

k dlouhodobému zaujímání neměnné nebo opakovaně stejné polohy vzhledem k povaze 

zaměstnání. Častěji přichází tyto poruchy u individuí s tendencí k pohybové pasivitě, nežli 

u individuí pohybově aktivních. (V éle, 1995). 
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Svalová dysbalance vede k řadě závažných poruch. Dochází k nerovnoměmému zatížení 

v kloubech, nefyziologickému zatížení šlach, vazů, kloubních pouzder, styčných kloubních 

ploch i kostí. Po změnách drobného charakteru následují po čase změny degenerativní, 

dochází k reflexním změnám v pohybovém vzorci, k postupné ischemizaci až degeneraci 

svalu (Janda, 1982). 

Sval zkrácený 

Zkrácení je stav, kdy sval v klidu nedosahuje své normální délky, takže podle stupně 

zkrácení a podle anatomického vztahu ke kloubu, který překračuje, může v klidu 

vychylovat kloub z nulového postavení. Při pasivním pomalém protahování nedovolí 

zkrácený sval dosáhnout plný fyziologický rozsah pohybu v kloubu. Tento stav svalu není 

výsledkem zvýšené činnosti nervového systému, proto u něj nezjistíme známky elektrické 

aktivity. Svalový tonus je zvýšen. 

Ke zkrácení dochází na podkladě funkční poruchy hybného systému, ať už je tato porucha 

lokalizována v CNS, nebo v podpůrně- hybném systému, svalech. Za této okolnosti nejde 

o morfologické postižení hybného systému, ale o změny, reakce hybného systému, ke 

kterým dochází na podkladě jeho adaptace na změny zevního nebo vnitřního prostředí. 

Tyto změny jsou reverzibilní (Janda, 1982). 

Při zkracování svalů rozlišuje Rašev (1992) dva stupně zkrácení: 

• je-li sval vlivem určitého zatěžování pouze mírně zkrácen, je tento sval silnější 

a v kloubu dochází na svalové páce k výhodnějšímu přenosu svalové síly. Do určité 

míry je zkrácení svalu (např. u vrcholových sportovců) výhodné, neboť zajistí lepší 

přenos svalové síly z výhodnější výchozí polohy a pak výhodnými vztahy na svalové 

páce. 

• při významném zkrácení ztrácí sval především svoji elasticitu a po určité době i sílu 

(častý stav). Při překročení určité meze (u svalů na zadní straně stehna je to asi 70 

stupňů, jinde se to obtížně měří) vzniká zkrácení, které je z mnoha důvodů nevýhodné. 

Po určité době se mění zkrácený sval vlivem vazivové přeměny původně svalových vláken 

v nestažitelné vazivo a stává se svalem oslabeným. 

Význam zkráceného svalu není jen v tom, že je aktivován při nejrůznějších pohybech 

relativně více, než by odpovídalo ekonomickému a správnému stereotypu, nebo že tak 

ovlivňuje statiku těla, ale ještě více v okolnosti, že mění pohybové stereotypy. Zkrácený 
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sval se stává dominantním při nejrůznějších pohybech a to dokonce i takových, při nichž 

by měl být utlumen. Takový sval je pak posilován při všech druzích pohybu. Zkrácený sval 

působí zřejmě i tlumivě na své antagonisty, které mají převážně fázickou funkci, takže při 

cvičení není možné dosáhnout jejich dokonalé aktivace (Rašev, 1992). 

Sval oslabený 

Oslabené svaly nám vadí tím, že mají sníženou svalovou sílu a často špatně fixují určité 

struktury. 

Svalové oslabení postihuje svaly převážně fázické, které jsou reflexně oslabovány 

v důsledku protitahu ke svalům zkráceným. Projevem oslabených svalů jsou hypotonie, 

snížení svalové síly a změna v postavení v rámci hybných stereotypů. A to ve smyslu 

opožděného nástupu aktivace, nebo snížení celkové aktivace (Janda, 1982). 

Podle Raševa (1992) dochází ke svalovému oslabení ze dvou příčin: 

• Síla svalu může být snížena absolutně v rámci celkové malé trénovanosti organismu či 

v důsledku poranění svalu. Tyto příčiny jsou snadno pochopitelné a jejich odstranění je 

evidentní. 

• Reflexní útlum svalu nebo jinak řečeno oslabení svalu na reflexním podkladě. Při této 

příčině sval není slabý proto, že by byla příčina v samotných absolutně slabých 

svalových vláknech jako u předchozí skupiny. Příčina je zde v tom, že není v pořádku 

řízení svalového stahu na podkladě ovlivnění řídící nervové soustavy jedním 

z následujících faktorů: 

o Zkrácený sval je jako příčina reflexního útlumu antagonisty. Receptory umístěné 

ve svalu, který se zkrátil a má sníženou protažitelnost, vysílají informace 

centrálnímu nervovému systému, který vydá povely antagonistickému svalu a tento 

reaguje oslabením. 

o Přítomnost bolestivých spoušťových bodů vede podobnou cestou k reflexnímu 

svalovému oslabení. 

o Porucha signalizace z poškozeného kloubu nebo z poškozených vazů, která vede 

k obdobnému svalovému oslabení. 

o Snížení svalové síly v důsledku dlouhodobého protažení svalu (Rašev, 1992). 
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2.2.1.1 Příčiny svalových dysbalancí 

Velkému počtu důležitých kosterních svalů je však vlastní tendence buď ke zkrácení, nebo 

k oslabení. Ovšem to, zda se tato tendence projeví, záleží na okolnostech. Působí tu mnoho 

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

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

hyperaktivity jedněch a hypoaktivity jiných svalů jsou o to závažnější, že u mnoha kloubů 

lidského pohybového aparátu tvoří svaly s tendencí ke zkrácení se svaly s tendencí 

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

svalová rovnováha (Kabelíková, Vávrová, 1997). 

Hypokinetický typ školního režimu s vysokým podílem statické zátěže a nedostatek 

regenerace pohybem během pobytu dítěte ve škole velmi nepříznivě ovlivňuje kvalitu 

hybných funkcí, kdy dochází k nesprávné fixaci hybných stereotypů, kdy nevhodná časová 

a prostorová aktivace svalových řetězců vytváří podmínky pro vznik svalové nerovnováhy 

(Kolisko, 1995). 

Příčiny vedoucí ke vzniku svalových dysbalancí (obr. č. 3): 

• malá aktivita, hypokineze, nedostatečné zatěžování, 

• přetížení, resp. chronické přetěžování nad hranici danou kvalitou svalu, 

• asymetrické zatěžování bez dostateční kompenzace (Jirka, 1990). 

2.2.1.2 Důsledky svalových dysbalancí 

Svalovou dysbalanci má v určité míře zřejmě každý z nás. 

V důsledku těchto změn vzniká řada bolestivých stavů pohybového aparátu, snižuje se 

odolnost na zátěž a u sportovců se zvyšuje riziko vzniku sportovních úrazů (Kutáč, 

Dobešová, 2002). 

Svalová dysbalance může být příčinou množství sportovních úrazů např. natažených svalů 

a vazů, zhmožděných svalů (Rašev, 1992). 

Fotbalisté patří mezi sportovce s nejvyšším výskytem sportovních úrazů. 
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Obr. č. 3: Příčiny a důsledky vzniku svalové dysbalance (Čermák, Chválová, Botlíková, 1992). 

2.2.2 Hypermobilita 

Hypermobilita je vrozený stav pohybového aparátu, který spočívá v tom, že najdeme větší 

kloubní vůli a nižší klidové napětí kosterních svalů. Hypermobilní lidé mají větší rozsah 

pohybu ve všech kloubech těla a pokud nemají blokádu, nenajdeme u nich zkrácené svaly 

(Tichý, 2000). 
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Jednou z možností jejího vzniku je skutečnost, že osifikace probíhá postupně na páteři až 

do 20 let. Chrupavčitá tkáň je méně pevná, meziobratlové ploténky jsou vyšší a vazivo 

kolem nich není v dětském věku příliš pevné. Podobně je tomu i u kloubů kolenních, 

ramenních a kyčelních. To má za následek větší pohyblivost na jedné straně, na druhé 

straně však větší nepevnost. Vazivová tkáň, především kloubní vazy, pouzdra a šlachy, 

umožní větší rozsah pohybu, než je anatomická stavba kloubu. Z toho plyne, že děti často 

provádějí pohyb přes kapacitu kloubu bez jeho viditelného postižení. Ale vazivová 

pružnost a pevnost je větší než schopnost chrupavky snášet zátěž. Proto snadno dochází 

k poškození chrupavky s možností jejich pozdějších degenerativních změn. Hypermobilita 

může vzniknout i následkem úrazu (např. poškozením vazů) nebo v souvislosti s kloubní 

blokádou zejména v oblasti páteře (Pernicová et al., 1993). 

Janda (1996) uvádí následující rozdělení hypermobility: 

• Místní patologická hypermobilita, která může být primární nebo sekundární, se nej

častěji nachází u páteře. Dochází k ní při poruchách aference, při některých centrálních 

poruchách svalového tonu. Bolest provokuje statická zátěž, dlouhodobé neměnné 

polohy (např. stání), dlouhodobý předklon a otřesy. 

• Generalizovaná patologická hypermobilita, která se vyskytuje nejčastěji u některých 

onemocnění kongenitálních a neurologických. 

• Konstituční hypermobilita, jejíž příčinou Je pravděpodobně mezenchymální 

insuficience, tedy snížení klidového tonu. Jedná se o všeobecné zvýšení pohyblivosti 

postihující celé tělo. Postižení nemusí být zcela symetrické a kolísá s věkem. Je spo

jená s nedostatečnou muskulaturou a tím menší schopností zatížení. Bolest je 

provokovaná dlouhodobou výdrží v určité poloze, pomalou chůzí, dlouhodobým 

předklonem hlavy. Je pro ni typické snížení bolesti při pohybu. 

• Hypermobilita podmíněná zaměstnáním, sportem, je· výhodná pro některé typy 

zaměstnání a při pěstování některých druhů sportů. Souvisí ovšem zpravidla ze zmen

šenou stabilitou. 

2.2.3 Klinické syndromy 

Janda (1996) prováděním svalových testů, jež se zúčastňují určitého pohybu, došel k těmto 

závěrům: 
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I jednoduchými pohyby svalového testu nezkoušíme pouze jedinou svalovou skupinu, 

nýbrž jednoduché pohybové vzorce, jichž se účastní větší počet svalů. 

Při soustavném zkoušení jednoduchých pohybů podle svalového testu se ukázala 

překvapivá zákonitost. Některé svaly (svalové skupiny) jsou pravidelně oslabené 

a ochablé, jiné jsou hyperaktivní s tendencí ke zvýšenému napětí a tuhosti. Následkem 

toho vznikají svalové dysbalance, které jsou do té míry konstantní a charakteristické, že 

mluvíme o syndromech (obr. č. 4, 5 a 6). Jsou typické pro určitý druh oslabení, proto je 

jejich sledování významné. 

Rozdělení syndromů dle Jandy (1982): 

Horní zkřížený syndrom 

U tohoto syndromu nacházíme dysbalance mezi těmito svalovými páry: 

• mezi horními a dolními fixátory ramenního pletence, 

• mezi mm. pectorales a mezilopatkovým svalstvem, 

• mezi extenzory šíje a hlubokými flexory šíje (Janda, 1982). 

Kromě toho může dojít ke zkrácení horní části ligamentum nuchae, které působí fixovanou 

hyperlordózu v horní krční oblasti. Při oslabení dolních fixátorů ramenního pletence 

nastává zvýšená aktivita a napětí v horních fixátorech. Zvýšené napětí prsních svalů 

způsobuje kulatá záda a předsunuté držení ramen, krku a hlavy. Slabé hluboké flexory šíje 

spolu se zkrácenými vzpřimovači způsobuje zvýšenou lordózu hlavně v horní cervikální 

oblasti. Kromě typických změn pohybových stereotypů nacházíme také horní typ dýchání 

(Lewit, 1996). 
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Obr. č. 4: Svalové dysbalance v oblasti hlavy, krku a horní části trupu (Čermák, Chválová, Botlíková, 1992) 

Dolní zkřlžený syndrom 

Při tomto syndromu nacházíme dysbalance mezi těmito svalovými páry: 

• slabými mm. glutaei maximi a zkrácenými flexory kyčlí (m. iliopsoas, m. tensor 

fasciae latae ), 

• slabými přímými břišními (m. rectus abdominis) a zkrácenými bederními vzpřimovači 

trupu (m. erector spinae lumbalis), 

• slabými mm. glutaei medii a zkrácenými mm. tensores fasciae latae i mm. quadrati 

lumbori, 

Z toho vyplývá, že nejde pouze o antagonisty, ale rovněž o substituce: 

• za oslabené mm. glutaei medii substituují m. tensor fasciae latae a mm. quadrati 

lumbori, 

• za oslabené břišní svaly flexory kyčlí při ohýbání kyčlí, 
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• za oslabené mm. glutaei maximi vzpřimovače trupu a také ischiokrurální svaly, které 

bývají u tohoto syndromu často zkrácené. 

Výsledkem této nerovnováhy je zvětšení anteverze, zvětšení lordózy bederní a flekční 

postavení v kyčelním kloubu. Při chůzi je porušen správný stereotyp chůze v důsledku 

nedostatečného zanožení v kyčelním kloubu. Tím je však páteř při každém kroku nucena 

k nefyziologickému rozsahu pohybu a je zvýšená pohyblivost lumbosakrální páteře. 

Při oslabení abduktorů kyčelního kloubu dochází k sešikmení pánve při stoji na jedné dolní 

končetině a při každém kroku se opět zvyšuje pohyblivost lumbosakrální páteře. 

S vývojem dysbalance se představují hybné stereotypy a koordinace, zejména při extenzi 

a abdukci v kyčelním kloubu a při flexi trupu (Hošková, Matoušková, 2005). 

ohýbače kyčle _.._ __ ..,. 

a/ sval bedrokyčlostebemú 

b/ dlouhá hlava čtythlavého svalu 

sval hýžďový 

Obr. č. 5: Svalové dysbalance v oblasti pánve a dolní části trupu (Čermák, Chválová, Botlíková, 1992) 
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oMbače--~ 
kolennlho .kloubu 

svaly na ptednl 
a bočrú sb:Bil! běrce 

Obr. č. 6: Svalové dysbalance v oblasti dolních končetin (Čermák, Chválová, Botlíková, 1992) 

Vrstvový syndrom 

U tohoto syndromu se střídají oblasti (vrstvy) hypertrofických a oslabených svalů. 

Postupujeme-li ve směru kaudokraniálním, pozorujeme nejdříve hypertrofické 

ischiokrurální svalstvo, potom chabé hýžďové svaly s málo vyvinutými bederními 

vzpřimovači trupu a nad tím mohutně se klenoucí vzpřimovače v thorakolumbální oblasti, 

následuje ochablé mezilopatkové svalstvo a opět hypertrofické tuhé horní fixátory 

ramenního pletence. 

Na ventrální ploše se vyklenuje dolní část ochablých přímých břišních svalů, avšak dále 

laterálně bývá břišní stěna vtažena v místech hyperaktivních šikmých břišních svalů, ještě 

dále laterálně se opět může klenout do strany oblast pasu. 

Při tomto syndromu dochází k dysbalanci mezi hypermobilními oblastmi a vrstvami 

se zvýšeným napětím a tuhostí. Hypermobilita bývá nejvýraznější v krajině křížové (Lewit, 

1996). 
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Úprava těchto syndromů svalové nerovnováhy spočívá v úpravě funkcí jednotlivých 

svalových skupin, kdy se nejprve protahují svaly zkrácené a pak posilují svaly oslabené 

(Javůrek, 1990). 

2.2.4 Pohybový stereotyp 

Pohybové stereotypy jsou do značné míry individuální a charakteristické pro každého 

jedince, který si je vytváří během ontogeneze jako řetězec podmíněných a nepodmíněných 

reflexů. V ideálním případě by měly pohybové stereotypy umožnit co nejekonomičtější 

pohyb, který by při určitém výkonu spotřeboval minimum energie (Lewit, 1996). 

Vypracovávají se v procesu aktivního opakovaného pohybu formou stereotypně se opa

kujících podnětů. Současně s jejich budováním vzniká i vnitřní stereotyp nervových dějů a 

spojení v oblasti korové a podkorové centrální nervové soustavy. Vybudované stereotypy 

se velmi obtížně přepracovávají. Jejich kvalita závisí na fyziologických předpokladech 

organismu, na vlastnostech základních i řídících složek hybného ústrojí (Javůrek, 1982). 

Poruchy pohybových stereotypů se projevují chybným zapojováním jednotlivých 

svalových skupin do svalového řetězce. Motorický stereotyp můžeme chápat jako základní 

jednotku hybnosti. 

Zevní projev hybného stereotypu odráží velmi citlivě všechny změny, ke kterým v hybném 

systému dochází. Reakce jsou časné a dle analýzy hybného stereotypu můžeme 

předpokládat a rozpoznat iniciální dekompenzaci hybného systému velmi brzy. 

Kvalita hybných stereotypů a stupeň jejich fixace jsou závislé na řadě faktorů, z nichž 

nejdůležitější jsou: 

• Fyziologické předpoklady, vlastnosti centrálních složek hybného systému. 

• Způsob, jak byly a jsou hybné stereotypy vypracovány, posilovány a korigovány. 

(Hošková, Matoušková 2005). 

Nejčastější hodnocené pohybové stereotypy podle Jandy (1982): 

• extenze dolních končetin, 

• abdukce horních končetin, 

• abdukce dolních končetin, 

• flexe šíje a hlavy, 

• flexe trupu, 
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• zkouška předklonu, 

• klik (fixátory lopatek). 

"Životní styl současné populace se vyznačuje nedostatkem adekvátních pohybových 

stimulů, výraznou pohybovou chudostí a nevyváženým zatížením hybného systému. Z těchto 

příčin pak často dochází k změnám hybných stereotypů a následně k změnám v morfologii 

i funkci některých svalů. Jejich úprava je základním předpokladem úspěšného vyrovná

vacího procesu" (Hošková, Matoušová, 1997). 
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem výzkumu je posoudit stav pohybového aparátu a výskyt svalových 

dysbalancí u starších žáků ZŠ Habrmanova. Dále porovnat výskyt svalových dysbalancí 

u pravidelně sportujících a nesportujících žáků. 

K mapování svalových dysbalancí je použita vlastní testovací škála dle Jandova svalového 

testu. Na jeho základě je sestaven přehled svalových dysbalancí u starších žáků a vliv 

pravidelného pohybu na pohybový systém. 

Úkoly práce: 

• Hodnocení svalových dysbalancí. 

• Posouzení závislosti mezi výskytem svalových dysbalancí a pravidelně prováděnou 

sportovní činností. 

4 HYPOTÉZY 

• Předpokládáme, že pravidelně sportující fotbalisté staršího školního věku mají větší 

výskyt zkrácených svalů než nesportující. 

• Předpokládáme, že nepravidelně sportující jedinci staršího školního věku mají více 

oslabené svaly než pravidelně sportující. 

31 



5 PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1 Charakteristika sledovaného souboru 

Měření, jehož výsledky jsou použity v této diplomové práci, jsem prováděla na 

ZŠ Habrmanova v České Třebové 6.3.2006. Toto měření bylo provedeno na této škole 

poprvé. 

Vyšetřeno bylo 30 chlapců v průměrném věku 13,5 roku. Z této skupiny bylo 15 chlapců 

žáky normálních tříd a jejich pravidelná týdenní aktivita je dána 2 hodinami školní tělesné 

výchovy. Druhou skupinou jsou žáci speciálních fotbalových tříd, jejichž pravidelná 

týdenní pohybová aktivita je tvořena 5 hodinami školní tělesné výchovy a 5 hodinami 

speciálního fotbalového tréninku v místním fotbalovém klubu. Žádný z testovaných 

chlapců neměl úraz, který by mohl výrazněji ovlivnit svalové dysbalance. Všichni 

testovaní mají dominantní končetinu pravou. 

5.2 Použité metody 

Pro testování svalových dysbalancí (zkrácených a oslabených svalů) jsme použili metodiku 

podle Jandy (1996). U vyšetření m. quadratus lumborum a mm. fixatores scapulae byla 

vzhledem k vybavení tělocvičny použita modifikace. 

Pro zaznamenávání zjištěných výsledků jsme použili formu testu. 

Svalový test je analytická metoda, která byla zaměřena k určení svalové síly jednotlivých 

svalových skupin. Provedení pohybu však posuzujeme na mnohem komplexnějším 

základě, kdy vyšetřujeme a analyzujeme provedení celého pohybu. Každý pohyb je vý

razem souhry řady často i více vzdálených svalových skupin. 

Úkolem svalového testu je podat informaci o tom, jakou sílu je testovaný sval schopen 

vyvinout. Problém je již v tom, že aktivovat izolovaně samotný sval je zejména při větším 

úsilí velmi obtížné. Proto se volí takový způsob provedení pohybu, kdy je testovaný sval 

svalem vedoucím pohyb. K tomu je zapotřebí pevný testovací stůl a zkušený terapeut. Jeho 

hodnocení bude do určité míry vždy subjektivní, ale je použitelné, zejm. jestliže opakování 

testu při hodnocení změn provádí táž osoba (V éle, 1997). 
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Dnes chápeme svalový test jako metodu vyšetřující co nejpřesněji definované, jednoduché 

motorické stereotypy. 

Pro přesné provedení svalového testu dodržujeme zásady: 

• testovat celý rozsah pohybu, nikoli jen jeho začátek nebo konec, 

• po celou dobu pohybu provádět pohyb neměnnou rychlostí (pomalu), 

• předem nechat vyšetřovaného provést pohyb a po té zjistit kvalitu přesného provedení 

pohybu, 

• při provádění pohybu vyloučit možnost švihu, 

• při fixaci dát pozor, abychom nestlačili šlachu či bříško hlavního svalu, 

• při kladení odporu dodržet, aby byl kladen po celou dobu a kolmo na směr pohybu, 

• klást odpor stále stejnou silou a v průběhu pohybu jej neměnit, 

• odpor neklást nikdy přes více než jeden kloub (Janda, 1996). 

5.2.1 Hodnocení oslabených svalů 

Janda rozlišuje šest stupňů svalového oslabení O- 5, kdy O odpovídá svalovému záškubu 

a 5 pohybu proti odporu. Jako dobrou sílu svalovou (D) jsem použila stupně 4 a 5, pokud 

byla síla svalu na stupni 3 a méně nebo pohyb nebyl proveden spravně, použila jsem 

označení (S). 

MM. FLEXORES NUCHAE 

- m. longus capitis 

- m. longus colli 

- m. obliquus colli superior 

- m. obliquus colli inferior 

- mm. supra a infrahyoidei 

Test: V lehu na zádech, dolní končetiny lehce pokrčeny. Postupný předklon hlavy, brada 

se přiblíží jamce hrdelní. Výdrž 20 sekund v krajní poloze. 
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Hodnocení: 

S- při nedostatečnosti, slabých svalech pozoruJeme chvění, jeví se převaha 

m. stemocleido-mastoideus a tendence vysunovat bradu, 

D- dobré svaly umožní maximální flexi šíje bez uvedených příznaků. 

M. RECTUS ABDOMINIS 

Funkčně dělíme břišní svaly na horní část (nad pupkem), která pracuje při ohýbání 

hrudníku k pánvi a dolní část, která se zapojuje při pohybu pánve nahoru k hrudníku. Proto 

se liší po si 1 ování obou částí. 

Test: Vyšetřovaný leží na zádech s lehce podloženými dolními končetinami, ruce v týl, 

lokty jsou vpřed - postupný předklon krční, hrudní a bedrokřížové části páteře, bez 

souhybu pánve. Pohyb je plynulý. 

Hodnocení: 

S - břišní svaly jsou slabé, jestliže se zvedne jen po lopatky , 

D -vzdálenost spodních úhlů lopatek od podložky je alespoň 5 cm. 

EXTENZE DOLNÍCH KONČETIN 

- m. gluteus maximus 

Test: Vyšetřovaný leží na břiše, čelo na podložce, paže volně podél těla, dolní končetina 

v extenzi- zvolna zanožit pravou (levou), asi 10°. 

Odpor: Klademe na dorzální stranu stehna. 

Hodnocení: Nejprve se aktivuje m. gluteus maximus, pak ischiokrurální svaly, svaly 

paravertebráhú v lumbosakrálních segmentech a postupně se aktivační vlna šíří do 

segmentů hrudních. 

S- hyžďové svaly se zapínají pozdě nebo vůbec, 

D- svaly se zapínají ve výše uvedeném pořadí. 
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ABDUKCE DOLNÍCH KONČETIN 

- m. gluteus medius 

- m. gluteus minimus 

Test: Vyšetřovaný leží na pravém (levém) boku, vzpažit pravou (levou), levá (pravá) se 

opírá před tělem, tělo a končetiny tvoří přímku- zvolna unožit levou (pravou), asi 30- 40°. 

Odpor: Na laterální stranu dolní třetiny stehna. 

Vyhodnocení: Sledujeme vztahy mezi vlastními abduktory-mm. glutei, m. tensor fasciae 

latae, dále aktivace m. iliopsoas a m. quadriceps femoris, resp. m. rectus femoris, m. 

quadratus lumborum, zádových a břišních svalů. 

S- při útlumu mm. glutei dochází k převaze m. tensor fasciae latae (zapojuje se i m. 

iliopsoas a m. rectus femoris). Abdukce je realizována tzv. tensorovým mechanismem 

(ke konci pohybu dochází k vnější rotaci nebo přednožení), 

D -abdukce je prováděna ve frontální rovině, poměr aktivace mm. glutei a m. tensor 

fasciae latae je 1 : 1, nebo je u mm. glutei aktivita větší. 

KLIK 

-střední a vzestupná část m. trapezius 

- mm. rhomboidei 

- m. serratus anterior 

Test: Ze vzporu ležmo klik ležmo. Páteř musí být dokonale stabilizována (nedovolit lordo

tizaci bederních obratlů ani kyfotizaci hrudních obratlů) 

Vyhodnocení: 

S- známkou oslabení jsou odstávající lopatky (scapula alata), 

D -lopatky zůstanou přitaženy k páteři. 

35 



5.2.2 Hodnocení svalů zkrácených 

Při vyšetření zkrácených svalových skupin musí být zachován standardizovaný postup. 

Stanovení stupně zkrácení je u většiny svalů obtížné, ale pokud je možné přesné změření 

dosaženého úhlu mezi dvěma segmenty těla, je vyšetření zkrácení svalových skupin velmi 

přesné (Janda, 1996). 

Pokud vyšetřovaný provede pohyb v celém rozsahu do daného úhlu, sval je nezkrácený 

(N). Když není pohyb v celém rozsahu a úhel mezi dvěma segmenty je menší než má být, 

jedná se o sval zkrácený (Z). 

M. TRICEPS SURAE 

Test: Leh na zádech, dolní končetina napnutá, pata mimo podložku Gednou rukou držíme 

patu zespodu, prsty druhé ruky opřeme o nárt a palec položíme rovnoběžně se zevní 

hranou chodidla, táhneme za patu distálním směrem ve směru testovaného svalu, palec 

druhé ruky brání lehkým tlakem vybočování nohy na vnitřní stranu). 

Vyhodnocení: 

N -ohnutí v hlezenním kloubu je nejméně 90° , 

Z- ohnutí v hlezenním kloubu je menší než 90°. 

M. ILIOPSOAS 

Test: Vyšetřovaný leží na zádech s hýžděmi na okraji stolu. Uchopí flektované koleno 

opačné končetiny a přitahuje ho k trupu tak daleko, aby došlo k vyrovnání bederní lordózy. 

Testovaná končetina visí dolů. 

Vyhodnocení: 

Hodnotíme, zda se osa stehna dostane pod horizontálu. 

N -stehno se svažuje šikmo dolů, popřípadě je koleno v úrovni pánve, 

Z - koleno končetiny visící přes okraj stolu je nadzvednuto (kyčelní kloub zůstává v mírné 

flexi). U zkráceného svalu se při tlaku na koleno projeví bolestivost, obvykle současně 

dochází k extenzi zkráceného svalu. 
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M. RECTUS FEMORIS 

Test: Vyšetřovaný leží na zádech s hýžděmi na okraji stolu. Uchopí flektované koleno 

opačné končetiny a přitahuje ho k trupu tak daleko, aby došlo k vyrovnání bederní lordózy. 

Testovaná končetina je pokrčená v koleni. 

Vyhodnocení: 

N - bérec visí kolmo dolů, 

Z- koleno je jen málo flektované, bérec směřuje šikmo vpřed. 

M. TENSOR F ASCIAE LAT AE 

Test: Vyšetřovaný leží na zádech s hýžděmi na okraji stolu. Uchopí flektované koleno 

opačné končetiny a přitahuje ho k trupu tak daleko, aby došlo k vyrovnání bederní lordózy. 

Testovaná končetina je pokrčená v koleni. 

Vyhodnocení: 

N - patela nepatrně posunuta laterálně, na zevní ploše stehna jen nepatrná prohlubeň, 

Z- stehno je v mírné abdukci, patela je mírně vychýlená do strany. Při tlaku na stehno 

dovnitř pociťujeme odpor. Prohlubeň na zevní straně stehna je zvýrazněna. 

MM. ADDUCTORES FEMORIS 

- m. pectineus 

- m. adductor magnus, brevis, longus 

- m. gracilis 

Test: vyšetřovaný leží na zádech, vyšetřovanou končetinu má těsně při okraji stolu. 

Druhou končetinu má v mírném unožení (abdukci), tj. asi 20° od střední roviny. 

Podepřeme vyšetřovanou končetinu tak, abychom udržovali koleno v extenzi a abychom 

zabránili zevní rotaci v kyčelním kloubu. Odtáhneme napnutou končetinu v největším 

možném rozsahu. Jakmile dosáhneme maximálního odtažení při napnuté končetině, 

ohneme ji v koleně a pokračujeme v odtažení do maximální polohy. 
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Vyhodnocení: 

N -správné je odtažení jak při napnuté, tak i při pokrčené končetině v rozsahu 40°, 

Z- jestliže je rozsah odtažení omezen při napnuté i pokrčené končetině, jedná se o zkrá

cení m. adductor longus a magnus a m. pectineus. Když se rozsah odtažení při 

pokrčené končetině zvětší, jde o zkrácení m. gracilis. m. semitendinosus a m. semi

membranosus. 

M. TRAPEZIUS - HORNÍ ČÁST 

Test: Vyšetřovaný leží na zádech, dolní končetiny lehce podloženy pod koleny. Rukou mu 

fixujeme rameno vyšetřované strany a stlačíme do deprese. Druhou rukou ukloníme hlavu 

na nevyšetřovanou stranu s úplným vyloučením předklonu, záklonu nebo rotace hlavy. 

Vyhodnocení: 

Porovnáváme rozsah pohybu na obě strany a palpací porovnáváme napětí svalových 

snopců. 

N - další stlačení je možné provést lehce, 

Z - další stlačení je možné provést s odporem. 

M.LEVATORSCAPULAE 

Test: vyšetřovaný leží na zádech, dolní končetiny lehce podloženy pod koleny. Rukou mu 

fixujeme rameno vyšetřované strany a stlačíme do deprese. Druhou rukou provedeme 

úklon hlavy na nevyšetřovanou stranu a maximálně možnou rotaci na nevyšetřovanou 

stranu. 

Vyhodnocení: 

Porovnáváme rozsah pohybu na obě strany a palpací porovnáváme napětí svalových 

snopců. 

N - další stlačení je možné provést lehce, 

Z - další stlačení je možné provést s odporem. 
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MM. PECTORALES 

Test: Vyšetřovaný leží, horní končetinu vzpažíme šikmo vzhůru a do strany- vyšetřovaná 

končetina je mimo okraj stolu. 

Vyhodnocení: 

N- paže musí klesnout pod úroveň stolu a lehce pérovat. Zároveň palpujeme napětí v části 

hrudní a klavikulární, 

Z - pokud se paže nedostane pod úroveň stolu. 

M. ERECTOR SPINAE (bederní části) 

Test: Vyšetřovaný se posadí na stůl tak, aby dolní končetiny byly flektovány v 90° 

v kolenních i kyčelních kloubech. Chodidla jsou opřena. Maximální předklon bez souhybu 

pánve. 

Vyhodnocení: 

N - vzdálenost čelo - stehna není větší než 1 Ocm, 

Z - vzdálenost čelo- stehna je větší než 1 Ocm. 

FLEXORY KOLEN 

- m. biceps femoris 

- m. semitendinosus 

- m. semimembranosus 

Test: Vyšetřovaný leží na zádech, netestovaná dolní končetina flektována v kyčelních a 

kolenních kloubech. Vyšetřovanou končetinu obejmeme, rukou protlačujeme koleno do 

úplného natažení a nohu opřeme o rameno (tím zabraňujeme možné zevní rotaci 

končetiny). Pak končetinu pasivně přednožíme. 

Vyhodnocení: 

N - flexe v kyčelním kloubu 90° od horizontální roviny, 

Z - nedosahuje přednožená končetina úhlu 90° od horizontální roviny. 
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M.QUADRATUSLUMBORUM 

Test: Stoj spatný- vyšetřovaný se uklání a přitom sune dlaň po stehně směrem ke kolenu. 

Nesmí dojít k současnému záklonu nebo předklonu, proto je nejlepší postavit 

vyšetřovaného ke zdi. 

Vyhodnocení: 

N- prsty se dostanou ke koleni nebo ho přesahují, normální rozsah je 20cm a více, 

Z - rozsah pohybu je menší než 20 cm. 

Výraznější stranové rozdíly signalizují většinou laterální svalové dysbalance a skoliózy. 
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6 VÝSLEDKY 

Nejprve jsem provedla procentuální a případovou analýzu posturálních svalů a svalových 

skupin celého testovaného souboru. 

Z tabulky vyplývá nejvyšší frekvence zkrácení m. flexores genu vpravo 90%. Vlevo 

dokonce 97%. Vysoká frekvence zkrácení byla nalezena i um. tensor fasciae latae 83%. 

Poměrně velké procento zkrácení se objevilo um. triceps surae 43% a m. iliopsoas 47% 

vpravo a 50% vlevo. Procentuální zkrácení mezi 25-35% se projevilo um. rectus femoris 

oboustranně, m. quadratus lumborum vpravo, mm. erectores spinae a m. trapezius vpravo. 

Nejmenší procento zkrácení bylo nalezeno u mm. pectorales 7% vpravo, 13% vlevo, 

m.levator scapulae vlevo 10% a m.trapezius vlevo jen 3% (tab.č. 1). 

Tabulka č. 1: Četnost a procentuální frekvence posturálních svalů a svalových skupin 

u starších žáků (n- 30). 

Svaly posturálni 
pravá levá 

llz % ll z % 

m.triceps surae 13 43% 13 43% 
m. iliopsoas 14 47% 15 50% 

m. rectus femoris 10 33% 9 30% 
m. tensor fasciae latae 25 83% 25 83% 

mm. flexores genu 27 90% 29 97% 
mm. adductores femoris 5 17% 4 13% 
m. quadratus lumborum 8 27% 3 10% 

mm. pectorales 2 7% 4 13% 
m. levator scapulae 7 23% 3 10% 

m. trapezius (hornf část) 8 27% 1 3% 
mm. erectores spinae 9 30% - -

n - velikost testovaného vzorku 

nz - četnost fázickýchlposturálních svalů 

Mezi svaly s největším výskytem oslabení patří mm. flexores nuchae 60% a mm. fixatores 

scapulae oboustranně 57%. Velké procento oslabení se objevilo u m. glutaeus maximus 

43% vpravo a 40% vlevo. M. rectus abdominis byl oslaben u 33% žáků. Nejmenší 

procento oslabení se ukázalo u mm. abductores 27% vpravo a 37% vlevo (tab.č. 2). 

41 



Tabulka č. 2: Četnost a procentuální frekvence fyzických svalů a svalových skupin 

u starších žáků (n- 30). 

Svaly fázické 
pravá levá 

r~ o/o n1 o/o -
m. rectus abdominis 10 33% - -

m. glutaeus maximus 13 43% 12 40% 
mm. flexores nuchae 18 60% - -

mm. fixatores scapulae 17 57% 17 57% 
mm. abductores 8 27% 11 37% 

Tabulka č. 3 a 4 představuje procentuální a případovou analýzu 15 nesportujících starších 

žáků. 

Největší procento zkrácení mají mm. flexores genu 93% vpravo a dokonce 100% vlevo. 

Velké zkrácení vykazuje též m. tensor fasciae latae oboustranně 73%. Zkrácení mezi 50-

30% se objevilo u m. triceps surae 40% oboustranně, m. iliopsoas 40% vpravo a 47% 

vlevo, m. levator scapulae vlevo 47%, m. trapezius vpravo 33% a mm. erectores spinae 

také 33%. Mezi svaly s nejmenším zkrácením patřím. trapezius vlevo 7%, m. quadratus 

lumborum 7% vlevo a 13% vpravo, mm.pectorales 13% vpravo (tab. č. 3). 

Tabulka č. 3: Četnost a procentuální frekvence posturálních svalů a svalových skupin 

u starších žáků- nesportovců (n - 15). 

Svaly posturálnl 
pravá levá 

nz % n1! % 
-

m.triceps surae 6 40% 6 40% 
m. iliopsoas 6 40% 7 47% 

m. rectus femoris 4 27% 4 27% 
m. tensor fasciae latae 11 73% 11 73% 

mm. flexores genu 14 93% 15 100% 
mm. adductores femoris 3 20% 3 20% 
m. quadratus lumborum 2 13% 1 7% 

mm. pectorales 2 13% 4 27% 
m. levator scapulae 7 47% 3 20% 

m. trapezius (horní část) 5 33% 1 7% 
mm. erectores spinae 5 33% - -
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Tabulka ukazuje velké oslabení u mm. fixatores scapulae 73% vpravo a 80% vlevo. Nad 

50% se oslabení objevilo um. glutaeus maximus oboustranně 67% a mm. flexores nuchae 

také 67%. Pod 50% oslabení jsou svaly m. rectus abdominis 47% a mm. abductores 

oboustranně taktéž 47% (tab. č. 4). 

Tabulka č . 4: Četnost a procentuální frekvence fázických svalů a svalových skupin 

u starších žáků- nesportovců (n- 15). 

SvaJy fázické 
pravá levá 

nz: % nz % 

m. rectus abdominis 7 47% - -
m. glutaeus maximus 10 67% 10 67% 
mm. flexores nuchae 10 67% - -

mm. fixatores scapulae 11 73% 12 80% 
mm. abductores 7 47% 7 47% 

Tabulka 5 a 6 ukazuje procentuální a případovou analýzu 15 fotbalistů. 

Velké procento zkrácených svalů se objevilo u svalstva dolních končetin m. tensor fasciae 

latae 93% oboustranně, mm. flexores genu 87% vpravo a 93% vlevo, m. iliopsoas 53% 

oboustranně , m. triceps surae 47% oboustranně a m. rectus femoris 40% vpravo a 33% 

vlevo. Značné asymetrie dosáhl m. quadriceps lumborum 40% vpravo a 13% vlevo. Malý 

výskyt byl zaznamenán u adductores femoris 13% vpravo a 7% vlevo. Nulové procento 

zkrácení vykázaly mm. pectorales a m. levator scapulae oboustranně a m. trapezius vlevo 

(tab. č. 5). 
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Tabulka č. 5: Četnost a procentuální frekvence posturálních svalů a svalových skupin 

u fotbalistů (n- 15). 

Svaly posturálnf 
pravá levá 

I n: % n~ . % 
m.triceps surae 7 47% 7 47% 

m. iliopsoas 8 53% 8 53% 
m. rectus femoris 6 40% 5 33% 

m. tensor fasciae latae 14 93% 14 93% 
mm. flexores genu 13 87% 14 93% 

mm. adductores femoris 2 13% 1 7% 
m. quadratus lumborum 6 40% 2 13% 

mm. pectorales o O% o 0% 
m. levator scapulae o 0% o 0% 

m. trapezius (horní část) 3 20% o 0% 
mm. erectores spinae 4 27% - -

Vyšetřením funkčního stavu fázického svalstva jsem zaznamenala oslabení mm. flexores 

nuchae u 53%. Větší výskyt oslabení je ještě u mm. fixatores scapulae 40% vpravo a 33% 

vlevo, mm. abductores vlevo 27%. Naopak malé oslabení bylo zjištěno u mm. abductores 

vpravo 7%, m. rectus abdominis 20%, m. glutaeus maximus 20% vpravo a 13% vlevo 

(tab. č. 6). 

Tabulka č. 6: Četnost a procentuální frekvence fázických svalů a svalových skupin 

u fotbalistů (n- 15). 

Svaly fázické 
pravá levá 

nz I % nz % 

m. rectus abdominis 3 20% - -
m. glutaeus maximus 3 20% 2 13% 
mm. flexores nuchae 8 53% - -

mm. fixatores scapulae 6 40% 5 33% 
mm. abductores 1 7% 4 27% 

Z tabulky vyplývá, že fotbalisté vykazují větší výskyt zkrácených svalů u m. rectus femoris 

(fotbalisté 40% vpravo a 33% vlevo, nesportovci 27%), m. tensor fasciace latae o 20% 

(nesportovci 73%, fotbalisté 93%) a m. quadratus lumborum vpravo (nesportovci 13%, 
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fotbalisté 40%). Naopak fotbalisté mají méně zkrácené mm. pectorales 0%, nesportovci 

13% vpravo a 27% vlevo, m. levator scapulae 0%, nesportovci 47% vpravo a 20% vlevo. 

Rozdíl u ostatních svalů a svalových skupin není výrazný (tab. č. 7). 

Tabulka č. 7: Četnost a procentuální frekvence posturálních svalů a svalových skupin 

u nesportujících starších žáků a fotbalistů (n- 15). 

Nesportovci . Fotbalisté 

Svaly posturalnl 
pravá levá pravá levá 

nz o/o n~ % r)z % nz % -
m.triceps surae 6 40% 6 40% 7 47% 7 47% 

m. iliopsoas 6 40% 7 47% 8 53% 8 53% 
m. rectus femoris 4 27% 4 27% 6 40% 5 33% 

m. tensor fasciae latae 11 73% 11 73% 14 93% 14 93% 
mm. flexores genu 14 93% 15 100% 13 87% 14 93% 

mm. adductores femoris 3 20% 3 20% 2 13% 1 7% 
m. quadratus lumborum 2 13% 1 7% 6 40% 2 13% 

mm. pectorales 2 13% 4 27% o 0% o 0% 
m. levator scapulae 7 47% 3 20% o 0% o 0% 

m. trapezius (horní část) 5 33% 1 7% 3 20% o 0% 
mm. erectores spinae 5 33% - - 4 27% - -

Oslabené svaly a svalové skupiny jsou více zastoupeny u nesportovců. Největší rozdíl 

okolo 50% je um. glutaeus maximus (nesportovci 67% a fotbalisté 20% vpravo a 13% 

vlevo). Menší rozdíl se nachází um. rectus abdominis 37%, mm. fixatores scapulae 33% 

a mm. abductores vpravo 40%, ale vlevo pouze 20% (tab. č. 8). 

Tabulka č. 8: Četnost a procentuální frekvence fázických svalů a svalových skupin u nes

portujících starších žáků a fotbalistů (n- 15). 

Nesporfovci FotbaUsté 

Svaly fámeké 
pravá tevá pravé levá 

n.z % r~z % n, r % "~ % 

m. rectus abdominis 7 47% - - 3 20% - -
m. glutaeus maximus 10 67% 10 67% 3 20% 2 13% 
mm. flexores nuchae 10 67% - - 8 53% - -

mm. fixatores scapulae 11 73% 12 80% 6 40% 5 33% 
mm. abductores 7 47% 7 47% 1 7% 4 27% 
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Tabulka č. 9: Četnost a procentuální frekvence klinických syndromů u nesportujících 

starších žáků a fotbalistů (n- 15). 

Klinické syndromy 
Nesportovci Fotbalisté 

nz % nz % 
Horní zkřížený syndrom 7 47% 1 7% 
Dolní zkřížený syndrom 3 20% 3 20% 

Vrstvový syndrom 4 27% 4 27% 

Výskyt horního zkříženého syndromu převažuje a nesportovců 47%. Dolní zkřížený 
syndrom (20%) a vrstvový syndrom (27%) se vyskytují procentuálně stejně. 

Graf č. 1: Četnost posturálních svalů a svalových skupin u starších žáků (nesportovci 

i fotbalisté). 
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Graf č. 2: Četnost fázických svalů a svalových skupin u starších žáků (nesportovci 

i fotbalisté). 
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Graf č. 3: Četnost posturálních svalů a svalových skupin u starších žáků - nesportovci. 
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Graf č. 4: Četnost fázických svalů a svalových skupin u starších žáků - nesportovci. 
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Graf č. 5: Četnost posturálních svalů a svalových skupin u starších žáků - sportovci. 
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Graf č. 6: Četnost fázických svalů a svalových skupin u starších žáků - fotbalisté. 

Fotbalisté -svaly fázické 

9 
8 
7 
6 o pravá 

N 5 
c:: 4 o levá 

3 -
2 - -

1 - J- -

o I 

•§::> ~e:, ~0 0 ~e:, ~~ -~ ~ ~'li ~ 
~p # <::o .;s # ~v 

~ ~ ~e:, ~e:, r-.,r.:; ';9~ 
~e:, $..0 

qj 
0 o 

~-~ ~'li ~0~ ~o 
\.0 cy "~'li ~ 

~- ~-
~- ~ ~-

~ 

Graf č. 7: Četnost posturálních svalů a svalových skupin u starších žáků- nesportovci 

a fotbalisté. 
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Graf č. 8: Četnost fázických svalů a svalových skupin u starších žáků - nesportovci 

a fotbalisté. 
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Graf č. 9: Četnost výskytu klinických syndromů u starších žáků - nesportovci 

a fotbalisté. 
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7 DISKUZE 

Komplexní pohled na stav posturálních svalů u starších žáků ukazuje, že dolní část těla 

byla hodnocena hůře než horní část těla, protože na dolních končetinách se vyskytovaly 

zkrácené svaly častěji. 

V diskuzi používám u citovaných autorů, kteří používají názvy v cizím jazyce, termíny 

v mém pojetí 

Vařeka, Vařeková (2005, 95- 101) vyšetřením svalových dysbalancí dle Jandy a Kendal

lových zjistili u chlapců školního věku nejčastěji zkrácenou svalovou skupinu mm. flexo

res genu. 

Horkel (2000, 57 - 58) u žáků 2. stupně základní školy našel největší zkrácení u mm. 

flexores genu, mm. flexores femoris a mm. erectores spinae. 

Kolenčíková (2000, 213- 217) vyšetřením svalových dysbalací u chlapců 10- ll ti letých 

metodou Jandova svalového testu došla k poznatkům, že nejvíce zkrácené svaly jsou mm. 

flexores genu a mm. flexores femoris dokonce 100%. Nejmenší procento zkrácení 

naměřila u mm.pectorales a m.trapezius. 

Po provedení příslušných testů na svalovou dysbalanci u starších žáků bylo prokázáno 

největší zkrácení mm. flexores genu, m.tensor fasciace latae a m. iliopsoas. 

Jednotlivé výsledky nejsou výrazně odlišné, naopak spíše shodné. Byl zaznamenán velký 

počet dětí, které mají zkrácené svalové skupiny měnící postavení pánve. Právě tyto svaly 

mohou výrazně ovlivňovat stereotyp chůze, přetěžování některých svalových skupin 

a výskyt náhradních pohybových stereotypů. V důsledku těchto změn se mění rozsah 

pohybu v kloubech. 

Vařeka, Vařeková (2005, 95 - 101) naměřili nejvíce oslabené mm. fixatores scapulae. 

Kolenčíková (2000, 213 - 217) při svém měření oslabených svalů nalezla největší oslabení 

m. gluteus medius a m. rectus abdominis. 

Vyšetření ukázalo největší oslabení mm. flexores nuchae a mm. fixatores scapulae. I u fá

zického svalstva jsou výsledky srovnatelné. 

Dysbalance mezi oslabenými fixátory lopatek a mm. pectorales podmiňuje asymetrické 

držení ramen s rotací nižšího ramene vpřed a častým odstáváním dolního úhlu lopatek. 

Tato dysbalance se promítá i do dýchacího systému. Jedinec je nucen dýchat povrchněji 

a rychleji. 

51 



Oslabení mm. flexores nuchae je často spoJeno se asymetrickým zkrácením 

m. sternocleidomastoideus a horní částí m. trapezius, které se projevilo více vpravo. Tato 

dysbalance má vliv na držení hlavy. 

Důvodem těchto svalových dysbalancí je pravděpodobně nedostatečná pohybová aktivita, 

dlouhé sezení, často s pootočenou hlavou, neprotahování svalstva po fyzické zátěži a chy

bění kompenzačních mechanismů. 

Větší shoda v hodnocení svalového zkrácení je dána objektivnějším hodnocením svalového 

zkrácení. K hodnocení se používá vzájemné postavení segmentů a úhlů, který svírají. Při 

vyšetření oslabených svalů pouze sledujeme správnost provedení daného pohybu, 

popřípadě klademe proti pohybu odpor. Jedná se tedy o subjektivní hodnocení, které se 

může u každého terapeuta lišit. 

Výsledky testování hypotéz potvrdily částečně původní předpoklady, že výsledky měření 

svalových dysbalancí závisí na pravidelně prováděné pohybové aktivitě. 

Při srovnání s výsledky jiných autorů lze pozorovat shody. 

Kutáč (2000, 116 - 118) provedl měření dle Jandova testu u 20 sportovců a 20 

nesportovců. Při porovnání souboru lyžařů s kontrolním souborem nelyžařů byli zjištěny 

významné rozdíly v úrovni zkrácení posturálních svalů a to zejména u m. rectus femoris, 

m. tensor fasciae latae, mm. flexores genu, mm.erectores spinae a m. quadratus lumborum. 

Zkrácení bylo v neprospěch lyžařů. 

Kobzová (2000, 82 - 87) prováděla měření dle Jandova testu u nesportovců a sportovců, 

kteří navštěvující sportovní třídy zaměřené na plavání, fotbal a lední hokej. Celkem bylo 

vyšetřeno 550 chlapců. Došla k závěru, ze kterého vyplývá, že zkrácené svalové skupiny se 

vyskytují u sportujících a nesportujících chlapců a rozdíly mezi skupinami jsou převážně 

malé. Sportující chlapci mají celkově nižší frekvenci výskytu zkrácených svalů, avšak na 

některých svalových skupináchje stav opačný. Velký rozdíl není ani mezi druhy sportu. 

Zkrácení svalů je velmi častým jevem a na mnoha svalech a svalových skupinách výskyt u 

dětí přesahuje 50%. Čekala jsem větší rozdíly mezi skupinou nesportujících dětí a fotba

listů, protože o fotbalistech je všeobecně známo, že mají svaly často a hodně zkrácené 

zejména na dolních končetinách. Je to dáno zvýšeným zatěžováním svalstva dolních 

končetin při trénincích. Nápadné zkrácení fotbalistů proti nesportovcům se objevilo pouze 

um. tensor fasciae latae a m. quadratus lumborum. Domnívám se, že je to způsobeno tím, 
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že posilovaný sval má tendenci ke zkrácení pokud není systematicky protahován. Zkrácení 

těchto svalů vede k potupnému rozvoji náhradních pohybových stereotypů zejména 

abdukce a extenze v kyčelním kloubu, které byli již u několika chlapců patrné. 

U nesportovců převládalo zkrácení na horní polovině těla. Častější zkrácení se objevilo 

u mm. pectorales, m. levator scapulae a m. trapezius (horní část) a to u posledních dvou 

jednostranně vpravo. Tato zkrácení jsou dána dlouhodobým sezením v nevhodné poloze 

u televize a počítače. 

Překvapením pro mě bylo téměř minimální až nulové zkrácení těchto svalů na horní 

polovině těla u fotbalistů. Pravděpodobně je to tím, že tyto svaly a svalové skupiny nejsou 

při tréninku fotbalistů přetěžovány. 

Kutáč (2000, 116- 118) významné rozdíly najdeme i u oslabení mm. flexores nuchae 

a m. rectus abdominis, zde v neprospěch nesportovců. 

Oslabené svalstvo se objevuje ve větší míře u nesportovců i v mém měření, i zde se 

vyšetření v podstatě shodují. 

Vyšetření oslabených svalů ukázalo větší rozdíly mezi nesportovci a fotbalisty. Oslabené 

svaly a svalové skupiny převažují u nesportovců, kde dosahují 45% a více. Největší 

oslabení se projevilo u obou skupin um. gluteus maximus, mm. flexores scapulae a m. 

flexores nuchae. 

Příčinou tak velkého rozdílu výskytu oslabených svalů u nesportovců je bezesporu malá 

pohybová aktivita, kde málo u koho přesahuje 2 hodiny školní tělesné výchovy týdně. 

U fotbalistů je vzhledem k pravidelně prováděné aktivitě stav fázických svalů poměrně 

dobrý. Objevilo se zde asymetrické oslabení abduktorů kyčelního kloubu více vlevo. Jedná 

se o nedominantní končetinu. 

Nerovnováhou mezi oslabenými a zkrácenými svaly a svalovými skupinami vznikají 

svalové dysbalance, které se sdružují do syndromů. Výskyt horního zkříženého syndromu 

značně převažuje u skupiny nesportovců. U sportovců je malý zejména pro minimální 

zkrácení svalstva na horní polovině těla. Dolní zkřížený syndrom se u obou skupin shodně 

a v poměrně malém počtu. Předpokládala jsem větší výskyt tohoto syndromu u fotbalistů, 

vzhledem k většímu tréninkovému zatížení dolních končetin. I vrstvový syndrom, který je 

charakteristický střídáním hypermobilních a hypertonických vrstev, je zastoupen u spor

tovců i nesportovců stejně. Výskyt syndromu není velký. Přestože výskyt klinických 
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syndromů je minimální, dětí s dobrým držením těla a bez náznaku rozvoje těchto 

syndromů bylo při měření málo. 

Předpokládaný vliv zkrácených a oslabených svalů a svalových skupin na vytváření 

svalových dysbalancí se potvrdil jen částečně . Z těchto důvodů se domnívám, že svalové 

dysbalance u většiny sledovaných dětí nejsou ještě upevněny a dají se ovlivnit. 

Svalové dysbalance nevznikají jen přetěžováním svalstva, nedostatečnou pohybovou 

aktivitou, dlouhým sezením v nevhodné poloze, jak zde již bylo řečeno. Svůj podíl na 

jejich vzniku mají i genetické faktory, vývoj dítěte do jednoho roku života, pohybové 

návyky a traumatické změny. Některé z nich ovlivnit nemůžeme, ale o to více bychom se 

měli zaměřit na ty příčiny, které ovlivnit lze. Z výsledků vyplývá nutnost cíleného 

kompenzačního cvičení, zaměřeného neprotahování zkrácených svalů a svalových skupin 

a následné posílení oslabených svalů a svalových skupin. 

U nesportujících chlapců tato prevence a náprava spadá do školní tělesné výchovy 

a zdravotní tělesné výchovy, která na mnoha školách zcela chybí. U sportujících dětí je 

větší fyzická zátěž na sportovních trénincích, takže i zde by se měla kompenzační cvičení 

provádět. Pokud vím trenéři se snaží o protahování zkrácených svalů a svalových skupin, 

ale posilování zaměřují na svaly potřebné ke sportovnímu výkonu. Nejedná se tedy o svaly 

oslabené nebo s tendencí k oslabení. Strečink také nebývá veden dostatečně odborně a to 

z mnoha důvodů. Nemusí to být jen odborná neznalost trenérů, ale i velké množství 

trénujících dětí v jedné skupině. To vede k nekvalitní kontrole prováděných cviků. 

Samozřejmě i děti by měli být informováni o důležitosti kompenzačního cvičení a moti

vováni k jeho pravidelnému a kvalitnímu provádění. 

Rodiče by se měli také podílet na prevenci svalových dysbalancí, a to zejména u ne

sportujících dětí. Nenechat je jen sedět doma. Nemusí se jednat jen o pohyb organizovaný 

v nějakém sportovním oddílu, ale i občasné pohybové aktivity dle ročního období (plavání, 

jízda na kole, lyžích, apod.). 

Na problémech svalového aparátu u dětí se podílí i nevhodné vybavení domácnosti a školy. 

Špatná výška stolu a židle nebo nevhodné uspořádání věcí na stole. 

Při klinickém vyšetření pohybového aparátu je nutné rozlišovat mezi vlastním vyšetřením 

a hodnocením výsledků. Pro možné srovnání výsledků od více autorů, je žádoucí, aby 

postup vlastního vyšetření byl co nejlépe standardizován a jednotně prováděn. 
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8 ZÁVĚR 

Výsledky testování posturálních svalů prokázaly u fotbalistů dle mého názoru přetížení 

svalů a svalových skupin v oblasti dolních končetin. Malá rozdílnost mezi skupinami je 

přičítána nedostatečné pohybové aktivitě a kompenzačních aktivit. 

V hodnocení úrovně fázických svalů dopadla lépe skupina fotbalistů než nesportovců. 

Rozdíly zde byly významnější a přičítám je opět malé pohybové aktivitě nesportujících 

dětí. 

Závěrem lze konstatovat, že pravidelná pohybová aktivita má vliv na stav svalových 

dysbalancí jen částečně. Stávající stav pohybového aparátu u dětí je alarmující a mohl by 

dále vyústit v závažné funkční poruchy. 

Nejdůležitější pro obě skupiny žáků je preventivní kvalitní kompenzační cvičení. 
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10 PŘÍLOHY 

Vyšetření svalových dysbalancí 

Příjmení: _______ _ Jméno: Datum narození: I I --------- -- -- -----

Škola:------------- Třída: _________ Datum vyšetření: __ I __ I ___ _ 

Úrazy: ---------------------------------

Závodní sport: ____________ ___ Délka trvání (roky): __________ __ 

Počet hodin školní TV (v 1 týdnu): ____ Počet tréninkových hodin (v 1 týdnu): __ __ 

Dominantní končetina: ------------

m. triceps surae 

m. iliopsoas 

m. rectus femoris 

m. tensor fasciae latae 

mm. flexores genu 

mm. adductores femoris 

m. quadratus lumborum 

m. pectoralis major 

m. levator scapulae 

m. trapezius (horní část) 

mm. erectores spinae 

m. rectus abdominis 

m. glutaeus maximus 

mm. flexores nuchae 

mm. fixatores scapulae 

mm. abductores 
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