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Abstrakt 

 

Název: Fyzioterapie u golfistů s vertebrogenními obtížemi 

 

Cíle: Cílem práce je zjistit a analyzovat příčiny vzniku nejčastějších patologií v oblasti 

bederní páteře u dospělých golfistů, profesionálů i amatérů, z vybraných zahraničních 

studií a na základě vyhodnocení studií nalézt vhodné fyzioterapeutické postupy jako 

prevenci vzniku low back pain (dále LBP). 

 

Metody: Práce je koncipována formou rešerše, která vznikla na základě zpracování 

dostupných relevantních zdrojů. Literatura, tištěné i elektronické monografie, učebnice 

a odborná periodika byla získávána z bibliografických databází, katalogů knihoven          

a internetu. Práce zahrnuje zahraniční studie univerzit z USA, Kanady, Anglie                      

a Austrálie. Studie byly získávány z odborných medicínských databází: PubMed, 

PEDro, EBSCO. 

    

  Výsledky: Nejčastější příčinou vzniku LBP u golfistů je plný golfový švih, a to 

především moderní typ švihu. V oblasti bederní páteře vznikají u golfistů především 

tyto patologie: hypertonus paravertebrálního svalstva, výhřezy meziobratlové ploténky, 

únavové zlomeniny obratlů a artropatie facetových kloubů. V prevenci LBP využíváme 

fyzioterapeutické postupy založené na diagnostice pohybového aparátu, mezi které patří 

především posílení hlubokého stabilizačního systému, nácvik svalové koordinace, 

korekce hybných stereotypů a dále využití warm up a strečink před tréninkem.    

 

Klíčová slova: golf, bolest bederní páteře, biomechanika golfového švihu, X-faktor, 

hybný stereotyp, prevence 

 

 

 



Abstract  

 

Title: Physiotherapy with golf players having vertebrogenic disorders     

 

Objectives: The goal of the work is to find out and analyze, from selected foreign 

studies, the causes of the development of the most common pathologies in the lumbar 

area of the spine in adults, professionals and amateurs and based on the evaluation of 

the studies suggest appropriate physiotherapeutic procedures to be used as a prevention 

against low back pain (further LBP). 

 

 Methods: The work is structured as a research, which has been created on the basis of 

an analysis of relevant sources. The literature, printed and electronic monographs, 

textbooks and specialized periodical were obtained from bibliographical databases, 

library catalogues and the Internet. The work contains foreign studies from USA, 

Canada, England and Australia. The studies were obtained from specialized medical 

databases: PubMed, PEDro, EBSCO. 

 

Results: The main cause of the development of LBP in golf players is the full golf 

swing, especially the modern type of swing. The following pathologies mainly develop 

in the lumbar area of the spine within the golf players: hypertonus paravertebral 

muscles, prolapses of intervertebral disc, fatigue vertebrae fracture and artrophaty of 

facet joints. In the prevention of LBP we use physiotherapeutic processes based on 

diagnosis of motion apparatus, which mainly include strengthening the deep 

stabilization system, practicing the muscle coordination, correcting the motion 

stereotypes and also making use of the warm up and stretching before the training.       

 

                  Keywords: golf, low back pain, golf swing biomechanics, X-factor, moving stereotype, 

prevention 
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I. Úvod 

 

 Tato práce se zaměřuje na zpracování vybraných zahraničních studií zabývající 

se příčinou vzniku bolestí bederní páteře (ve světové literatuře „low back pain“ – LBP) 

u dospělých golfistů, profesionálů i amatérů. Na základě tohoto zpracování a detailní 

analýzy biomechaniky golfového švihu mohu konkretizovat diagnózy LBP a jejich 

příčiny vzniku. Dále uvádím řadu fyzioterapeutických postupů jako prevenci vzniku 

LBP. 

Na začátku  teoretické části práce charakterizuju golf jako sport a uvádím 

základní poznatky o bederní páteři (anatomie, kineziologie). Vzhledem k tomu, že 

bolesti bederní páteře úzce souvisí s poruchami v oblasti pánve a kyčelních kloubů, 

popisuji i jejich kineziologii. Nejrizikovější pro vznik poruch bederní páteře je „plný“ 

golfový švih, z toho důvodu rozebírám jeho biomechaniku na jednotlivé fáze, zapojení 

svalů v základních fázích a působení tlakových sil na bederní páteř během švihu.  Dále 

vysvětluji pojem X faktor a porovnávám klasický a moderní švih. Prevence vzniku 

LBP, tzn. korekční fyzioterapie, vyšetření hybných stereotypů pomocí videoanalyzátorů 

a trénink s využitím moderních pomůcek tvoří další část práce. Stěžejní část práce tvoří 

přehled a výsledky studií z USA, Kanady, Anglie a Austrálie zabývající se danou 

problematikou.  

Jelikož se golf stal v poslední době velmi populárním sportem, přibývá tak čím 

dál více pacientů s vertebrogenními obtížemi vzniklých hraním golfu. Golf je sport, při 

kterém je důležitá pohybová koordinace a právě zvolený nácvik správných hybných 

stereotypů pod vedením fyzioterapeuta ji velmi efektivně pomáhá zlepšovat. Svalová 

koordinace hraje důležitou úlohu pro technicky správné provedení švihu. Fyzioterapeut 

se proto u hráče snaží o zlepšení svalové souhry, tj. určitá ekonomizace svalové činnosti 

= „zapoj jen ty svaly, které jsou potřebné!“.  

Golfový švih je pro bederní páteř velice traumatizující. Bolesti bederní páteře 

vznikají většinou při špatně vedeném švihu, a to především u amatérů. U hráčů na 

profesionální úrovni vznikají bolesti spíše při chronickém přetěžování. Proto je 

nezbytné pro každého hráče golfu věnovat pozornost již samotné prevenci vzniku 

bolestí bederní páteře. 
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II. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

1 Golf - charakteristika   

Golf je hra, při které se holemi odpaluje malý míček do několika jamek přes 

nepravidelně umístěné přírodní a umělé překážky v souladu s pravidly. V žádných 

dalších sportech není rozdíl mezi velikosti hrací plochy a cíle tak velký jako v golfu. 

Cílem golfisty je zahrát míč ze startovního místa (tee) do jamky na co nejmenší počet 

úderů. Golfová hřiště jsou 9-ti nebo 18-ti jamkové. Každá jamka má více odpališť 

(rozdíl mezi nimi je 10-100m) pro různé úrovně hráčů. Většinou jsou to 3 odpaliště, a to 

pánská, dámská a pro profesionály. Golf je sport velice náročný na chůzi. Hráči na 

standardním 18-ti jamkovém hřišti nachodí v průměru 6.5 – 10 km. Doba trvání jedné 

hry (18 jamek) je cca 5 hodin.  

Od ostatních sportů je golf rozdílný v tom, že není potřeba mít výjimečnou 

fyzickou kondici a předpoklady (např. měřit dva metry). Je to hra pro všechny věkové 

kategorie a začít s golfem je možné v každém věku.  Golf je zajímavý i tím, že mezi 

sebou soupeří různé věkové kategorie. To umožňuje tzv. handicapový systém. Každý 

začátečník má handicap (HCP) 54, který se zlepšením snižuje. Handicapové systémy 

jsou určeny k tomu, aby spolu mohli soutěžit hráči různé výkonnosti.  

Golfista soupeří se svými spoluhráči, ale především sám se sebou. Bojuje                

s odhadem síly úderu, s počasím, s pochopením přírodních zákonů a hlavně se svými 

schopnostmi se plně koncentrovat. V golfu se hráč musí spoléhat pouze sám na sebe, 

nemá kolem sebe trenéry ani spoluhráče, kteří by mu pomohli. Své výkony si hráč řídí 

sám. Způsob, jakým míč odpálí, závisí na jeho schopnostech a dovednostech. Pokud se 

chce hráč stále zlepšovat a stát se úspěšným golfistou, musí si vypracovat správnou 

techniku golfového švihu. Při golfu se nevyplácí spěchat. Každý správný golfista by si 

měl dát čas s přípravou a dodržováním postupu pro osvojení švihu. Ani kompletní drahé 

vybavení neudělá ze špatného hráče hvězdu. Je však pravdou, že nevyhovující hole 

mohou hráči hru zkomplikovat. Vyhovující výzbroj a poctivě trénovaný golfista jsou 

nejlepší kombinací pro zdokonalení golfového umění. Golf je „tichý sport“, nedochází 

při něm k rozptylování jakéhokoliv druhu. Především když spoluhráč odpaluje, ostatní 

hráči to musí (i podle pravidel golfu) respektovat a chovat se velice tiše. Výjimkou je 
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situace, kdy hráč odpálí svůj míč, který by mohl zranit jiného hráče. V tom okamžiku je 

hráč povinen zakřičet „fore“, aby případnému zranění zabránil. (Adams, Tomasi, 2000) 

   Pokud se člověk rozhodne věnovat golfu a hrát na veřejných hřištích, musí 

úspěšně projít zkouškou s trenérem. Trenér následně posoudí, zda hráči může vydat 

zelenou kartu, která ho opravňuje ke hře na hřištích a účasti na turnajích.   

  

2 Anatomie  

 

2.1 Bederní páteř  

Páteř (columna vertebralis) tvoří 33-34 obratlů (7 krčních: C1 – C7, 12 hrudních: 

Th1 – Th12, 5 bederních: L1 – L5, 5 křížových: S1– S5 a 4 -5 kostrčních), 23 

meziobratlových destiček a 24 pohybových segmentů. Nejzatíženější segment je na 

bederní páteři (Lp), a to většinou L5/S1. Páteř je zakřivená v sagitální rovině 

(předozadně), kdy se střídá lordóza (obloukovitě vyklenutí dopředu) v krčním                

a bederním úseku s kyfózou (obloukovitě vyklenutí dozadu) v hrudním úseku a křížové 

kosti, a lehce i v rovině frontální. Toto zakřivení výrazně zvyšuje pružnost a pevnost 

celého kostěného sloupce. Pohyblivost jednotlivých úseků páteře určuje pohyb 

meziobratlových kloubů a míra stlačitelnosti meziobratlových destiček. Krční, hrudní       

a bederní část páteře je pohyblivá, křížová a kostrční část se nepohybuje. (Dylevský, 

2009) 

Jako základní stavební prvek se považuje obratel, který se skládá z těla obratle 

(corpus vertebrae), obratlového oblouku (arcus vertebrae) a kloubních výběžků 

(processi vertebrae). Pohybový segment páteře, ve kterém docházi k realizaci 

intersegmentálního pohybu lze z funkčního hlediska rozdělit na přední a zadní 

kompartment. Přední kompartment pohybového segmentu tvoří meziobratlová ploténka 

a obratlová těla. Zadní kompartment je tvořen pedikly, 2 facetovými klouby a měkkými 

tkáněmi (ligamenty a paravertebrálním svalstvem). Předni kompartment bederní páteře 

nese cca 80% hmotnosti horní poloviny těla, facetové klouby a ligamenta nosí cca 20%. 

(Nedělka et al, 2011) 

Obratle bederní mají vysoké příčně rozšířené tělo, mohutnější než u hrudních 

obratlů. Tělo obratle je tvořeno spongiózní a kompaktní kostí, zakončené téměř rovnými 
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ploškami, které jsou spojeny chrupavčitou meziobratlovou ploténkou (discus 

intervertebralis).  Meziobratlové ploténky slouží jako hydrodynamické tlumiče, jelikož 

absorbují statické a dynamické zatížení páteře.  Každá ploténka má okrajové vrstvičky 

hyalinní (sklovité) chrupavky a obvod je tvořen vazivovým prstencem (annulus 

fibrosus) složeným z kolagenních lamel (fibril). Uvnitř každé ploténky je jádro 

čočkovitého tvaru (nucleus pulposus), které je prakticky nestlačitelné. Je tvořeno 

hmotou s obsahem vody cca 88% při narození a méně než 67% ve stáří. Jádro je 

nosným prvkem a tvoří střed, kolem kterého se obratle otáčejí.  

Přechod mezi L5 v kost křížovou tvoří promontorium. Horní a dolní krycí 

destičky bederních obratlů jsou rovné, a tudíž je zde větší možnost výhřezu 

meziobratlové ploténky. Processus transversus bederních obratlů má jiný tvar než 

ostatní obratle. Je to tzv. rudimentární žebro, které slouží k úponu svalů. Processus 

spinosus nemá tvar trnu a je mohutnější než u ostatních obratlů. Kloubní plochy horních 

a dolních výběžků bederních obratlů (processus articulares superiore set inferiores) jsou 

v sagitální rovině, přičemž kloubní plošky na dolních výběžcích naléhají zevnitř na 

plošky horních výběžků následujícího obratle. Toto uspořádání způsobuje omezení 

rotace v bederní páteři. 

Kost křížová (os sacrum) má trojúhelníkový tvar a je spojena s pánevními 

kostmi křížokyčelním skloubením. Prostřednictvím křížové kosti tak dochází k přenosu 

a rozložení zatížení trupu, hlavy a horních končetin přes pánev na dolní končetiny. Na 

kosti křížové jsou viditelné pohlavní rozdíly, kdy křížová kost u muže je delší a užší než 

u ženy. Kost kostrční (os coccygis) je s kosti křížovou propojena chrupavkou 

(synchrondrózou), stejně jako ostatní kostrční obratle navzájem. Chrupavčité spojení 

mezi kostrčí a kosti křížovou umožňuje kývavé pohyby a „pružení“. 

Křížová kost, pánev, a kyčelní klouby tvoří podpěrný systém, který slouží také 

v opačném směru, a to při přenosu zátěže z dolních končetin na páteř (chůze). 

Spolu s pánví tvoří páteř funkční jednotku, jelikož právě v pánevní oblasti 

dochází k přenosu sil vertikalizovaného trupu na dolní končetiny. Pánev reprezentuje 

kaudální zakončení páteře. 

Na sebe poskládané obratle tvoří páteřní kanál, kterým prochází mícha. Mícha je 

válcovitý svazek nervové tkáně, který vede od mozkového kmene (spodní část mozku) 
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až po horní část bederní páteře. Tato nervová dráha spojuje mozek s periferními nervy. 

K míše je připojeno 31 párů nervů, které prochází meziobratlovými otvory (foramina). 

Míšní nervy jsou dvojího typu, a to motorická a senzorická. Motorická vlákna donáší 

signály z míchy ke strukturám, jako jsou svaly a žlázy. Senzorická vlákna vedou signály 

z kůže, svalů a dalších struktur do míchy. Mezi páteří a míchou je velmi úzký vztah. 

Jakékoliv poškození obratlů může narušit míchu a míšní nervy, což může způsobit 

bolest a funkční poškození struktur, které jsou postiženou oblastí ovládány. 

Mícha končí v oblasti horní bederní páteře, níže probíhají již jenom kořeny 

lumbálních a sakrálních nervů, které tvoří tzv. caudu equinu. Spinální nervy vystupují 

z foramina intervertebralia a v oblasti bederní vytváří pleteně (plexus lumbalis, plexus 

sacralis), které inervují svaly pánevní a dolních končetin. 

Obratle fixují vazy a svaly. Rozlišujeme dlouhé a krátké vazy. Mezi dlouhé vazy 

řadíme přední a zadní podélný vaz, ligamentum longitudinale anterius et posterius, které 

pokračují až na kostrč jako ligamentum sacrococcygeum anterius et posterius. 

Mezi krátké vazy patří vazy spojující oblouky a výběžky sousedních obratlů, a to 

ligamenta flava, ligamenta intertransversalia, ligamenta interspinalia a ligamenta 

iliolumbalia. V kostrčním úseku na ně dorzálně nasedá ligamentum supraspinale. 

Mezi svaly v oblasti bederní páteře patří hluboká vrstva, a to                                        

mm. transversospinales, mm. interspinales, m. spinalis, m. longissimus a m. iliocostalis. 

Mezi střední vrstvu bederní páteře se řadí m. serratus posterior inferior a do povrchové 

vrsty patří m. latissimus dorsi. Dále do této oblasti spadá m. quadratus lumborum,               

m. iliopsoas, m. rectus abdominis, mm. obliquus abdominis externus et internus                     

a m. transversus abdominis. 

Anteflexi  bederní páteře zajišťují mm. recti  abdominis. Pomocným svalem je 

m. obliquus abdominis externus a m. psoas major. Při retroflexi bederní páteře se 

aktivují systémy spinotransversální, spinospinální a transversospinální. Anteflexi 

bederní páteře stabilizují flexory kyčelního kloubu a retroflexi extenzory kyčelního 

kloubu. Lateroflexi  zajišťuje m. quadratus lumborum, m. obliquus abdominis  externus  

et  internus a hluboké zádové svaly. Jako pomocný sval je zde m. psoas major. Jako 

stabilizační svaly se zde uplatňují hluboké zádové svaly a mm. intercostales interni. Při 

rotaci bederní páteře se aktivuje m. obliquus  externus  abdominis (druhostranný)                

a m. obliquus  internus  abdominis  (stejnostranný). Jako pomocné svaly zde slouží 
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spinotransversální systém (stejnostranný), transversospinální systém (druhostranný)               

a m. latissimus dorsi (druhostranný). Jako stabilizační svaly se považují druhostranné 

šikmé břišní svaly a hluboké zádové svaly. 

 Spolu s pánví tvoří páteř funkční jednotku, jelikož právě v pánevní oblasti 

dochází k přenosu sil vertikalizovaného trupu na dolní končetiny. Pánev reprezentuje 

kaudální zakončení páteře. (Dylevský 2009; Véle, 1995)  

 

3 Kineziologie  

 

3.1 Bederní páteř 

 Jednotlivé pohybové segmenty páteře se funkčně spojují do tzv. páteřních 

sektorů, které se nekryjí s anatomickým členěním. Sektory se dělí na horní krční, dolní 

krční, horní hrudní, dolní hrudní, horní bederní a dolní bederní sektor. Toto rozdělení 

lépe vystihuje pohybové možnosti axiálního systému. 

 Horní bederní sektor (Th12 – L3) souvisí s funkcí břišního dýchání a promítají 

se do něho i poruchy dolních břišních orgánů a orgánů z horní části pánve. Přechod 

mezi horním a dolním sektorem tvoří obratel L3, který zároveň představuje i funkční 

předěl mezi účinkem svalů upínajících se na skelet hrudníku a svalů jdoucích k pánvi.  

Dolní bederní sektor (L3 – S1) má významný vztah k pletencům a k funkci 

dolních končetin. Zde se promítají hlavně iritace z orgánů dna pánevního. 

Lumbosakrální spojení tvoří locus minoris resistentiae, kde dochází velmi často 

k poruchám. Rozsah v LS kloubu je cca 8° a s věkem se snižuje. Rozsah pohybů 

v bederní páteři je závislý na věku, avšak v juvenilním věku je rozsah flexe cca 40º – 

60º a extenze cca 30º – 35º. Při lateroflexi, která je cca 25˚ - 30º, dochází vždy ke 

kontralaterální rotaci v závislosti na stupni lordózy. Rotace je velmi omezena, cca 20º 

na jeden segment.  

Analýzy kinematiky páteře ukazují, že rozsahy relativních úhlů rotace 

jednotlivých obratlů při flexi a lateroflexi jsou přibližně stejné a s přibývajícím věkem 

nastává jejich pokles. U dětí ve věku 2-13 let je rozsah vzájemné rotace mezi obratlem 

L2 a L4 při flexi cca 15˚, u dospělých ve věku 35-49 let cca 9˚, ve věku 50-65 let asi 8˚ 

a nad 65 let činí 3˚. Průměrný rozsah vzájemné rotace bederních obratlů při flexi páteře 
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u dospělých ve středním věku činí mezi L5/S1 cca 8˚ a mezi L4/L5 cca 6˚.              

(Nedoma et al., 2002) 

Oba bederní sektory mají vzhledem k inervaci významný vztah k dolním 

končetinám. Porucha inervace v této oblasti má tendenci k vyzařování bolesti do 

dolních končetin s následnými funkčními poruchami svalového systému končetin (častý 

je tzv. lumboischiadický syndrom). Při poruše cirkulace se uplatňují především žilní 

pleteně uložené pod ligamentum longitudinale posterius, kdy flexe bederních sektorů 

tyto pleteně silně utlačuje a následné uvolnění umožní jejich vyklenutí do páteřního 

kanálu, které je pak provázené drážděním kořenů míšních nervů.   

 Bederní páteř je nejvíce mechanicky zatěžovaný úsek páteře a směrem distálním 

se zatížení zvyšuje. Odpovídají tomu i tvary kostěných struktur  

Zejména při snížené či vymizelé bederní lordóze je větší riziko přetížení bederní 

oblasti způsobené nedokonalou pohybovou koordinací, např. únavou. Zátěž se převádí 

úpony svalů a ligament na kostěné struktury a jimi na meziobratlové ploténky. 

Především je ohrožený dolní sektor bederní páteře. Na zakřivení bederní páteře se 

účastní hlavně m. iliopsoas, flexory kyčle a svaly břišní, které působí proti m.iliopsoas.  

(Dylevský, 2009; Véle, 1995) 

  

3.1.2 Stabilita páteře 

Definic stability páteře existuje několik, avšak nejrozšířenější z nich je definice 

podle White a Panjabi z roku 1978, kteří zkoumali páteř jako třírozměrnou strukturu 

v 3D prostředí. Definice zní takto: stabilita je schopnost páteře udržovat za 

fyziologického zatížení posuny obratlů v takových dimenzích, že nedojde ke vzniku 

významné deformity či neurologickému postižení. (Nedoma et al., 2002)  

Stabilitu rozdělujeme na statickou a dynamickou. Statická stabilita znamená 

fixaci stabilní konfigurace obratlů v zaujaté poloze. Ta je zajištěna flexibilním spojením 

segmentů. Podílí se na ni tři stabilizační pilíře páteře, a to těla obratlů 

s meziobratlovými destičkami, meziobratlové vazy a meziobratlové klouby. Do statické 

stability spadá i kostra hrudníku a pletenec horní a dolní končetiny. Důležitou funkcí je 

ochrana míchy a tlumení nárazů vznikajících např. při chůzi. Dynamická stabilita páteře 



17 

 

umožňuje pohyb páteře při zachování hrubé konfigurace obratlů během změny polohy 

páteře. Ta je zabezpečována silou svalů a pružností vaziva. (Dylevský, 2009) 

Stabilitu páteře během všech pohybů zajišťuje především hluboký stabilizační 

systém páteře (HSSP). „HSSP představuje svalovou souhru, která zabezpečuje 

stabilizaci, neboli zpevnění páteře během všech našich pohybů. Svaly HSSP jsou 

aktivovány i při jakémkoliv statickém zatížení, tj. stoji, sedu apod. Doprovází každý 

cílený pohyb horních resp. dolních končetin. Zapojení svalů do stabilizace páteře je 

automatické. HSSP plní významnou ochranou roli páteře proti působícím silám. Jeho 

poruchy jsou významným etiopatogenetickým faktorem vzniku vertebrogenních poruch. 

Cílené ovlivnění stabilizační funkce páteře má význam jak v prevenci, tak i ve vlastní 

léčbě vertebrogenních poruch.‘‘ (Kolář, Lewit, 2005)  

Stabilitu nikdy nezajišťuje jeden sval, ale vždy se na ni podílí celý svalový 

řetězec. Při stabilitě páteře se vždy aktivují extenzory páteře, a to nejprve hluboké               

a teprve při větších silových nárocích svaly povrchové. Funkce těchto svalů je vyvážená 

aktivací hlubokých flexorů krku a souhrou mezi bránicí, břišními svaly a svaly 

pánevního dna. Koordinovaná spolupráce mezi bránicí, břišními svaly a pánevním 

dnem ovlivňuje nitrobřišní tlak. Obsah břišní dutiny se chová jako viskózně-elastický 

sloupec. Pro přední stabilitu páteře, kterou zajišťuje nitrobřišní tlak, má především vliv 

funkce bránice. Oploštění bránice tlačí na obsah břišní dutiny a následkem toho se 

zvyšuje nitrobřišní tlak. Za fyziologické situace se dolní apertura hrudníku a břišní 

dutina rozšiřují. Na vyvíjení nitrobřišního tlaku se podílí i břišní svaly spolu se svaly 

pánevního dna, které se zapojují proti kontrakci bránice. Břišní svaly svou 

koncentrickou a izometrickou aktivitou přispívají k zvýšení nitrobřišního tlaku. Dále 

zabraňují kraniálnímu souhybu hrudníku a vytváří punctum fixum umožňující kontrakci 

bránice. „U pacientů s oslabenou přední stabilizací páteře se bránice oplošťuje 

nedostatečně. Dolní apertura hrudníku se nerozšíří, obsah břišní dutiny není stlačen 

kaudálně a tato insuficience je substituována nadměrnou aktivitou povrchových 

extenzorů.“ (Kolář, 2006, 2007) 

Hluboký stabilizační systém páteře je častou příčinou způsobující bolesti                  

v zádech včetně kořenových syndromů. Zároveň však hraje významnou roli 

kompenzační. Jde o funkci, která nesmí ujít diagnostické a terapeutické pozornosti. 

Cílené ovlivnění HSSP je u chronických, ale i u akutních vertebrogenních obtíží 
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základním terapeutickým postupem. Účinnost terapie zaměřené na výcvik HSSP je 

viditelná kolem třetího týdne od počátku léčby. (Kolář, Lewit, 2005) 

„Komplikovanost vztahů „uvnitř“ axiálního systému i jeho význam pro 

organizmus lze nejlépe demonstrovat na komplexu pohybových poruch, které se běžně 

zahrnují pod problematickou chorobnou jednotku tzv. vertebrogenního syndomu. (Asi 

60 % pacientů přicházejících v ČR k lékaři, udává „bolest v zádech“.) Vertebrogenní 

poruchy, tj. obecně poruchy páteře, vůbec nemusí být důsledkem nepřiměřené zátěže 

páteře nebo důsledkem poškození některých struktur axiálního systému. Bylo např. 

prokázáno, že pouhá představa určitého pohybu vyvolává aktivaci hlubokých svalů              

a následnou změnu vzájemného postavení obratlů.“ (Dylevský, 2009) 

Panjabi (1992) popsal aktivní a pasivní stabilizační subsystémy páteře. 

Flexibilita pasivního subsystému zodpovídá za „neutrální zónu“, což je označení pro 

takové nastavení dvou sousedních obratlů (pohybového segmentu páteře), kdy 

vektorový součet sil působící na segment je roven nule. Tato pozice chrání pohybový 

segment před přetížením. Neutrální zóna může být variabilní na základě individuální 

ohebnosti páteře. Předpokládá se, že zvětšení rozsahu neutrální zóny koreluje 

s nestabilitou páteře a může způsobovat predispozici ke zranění. 

 

3.2 Pánev a kyčelní kloub 

Pánevní kost je tvořena kyčelní, sedací a stydkou kostí spojených v acetabulu 

(jamce kyčelní.) Obě pánevní kosti jsou vepředu spojeny symfýzou a vzadu jsou 

připojeny SI klouby k os sacrum. Pohyb v SI kloubech je nepatrný, avšak jeho 

jednostranné omezení je zdrojem příznaků, a to dysbalancí mezi hypertonem                     

m. iliopsoas a hypotonií m. gluteus maximus. S páteří je pánev spojena lumbosakrálním 

spojením a ligamenty. „Pánev je mechanický převodník přenášející zátěž z páteře na 

dolní končetiny. Z distálního konce páteře (L5) se zátěž převádí kaudálně na os sacrum 

a odtud symetricky vidlicovitě přes articulationes sacroiliacae na ossa ilia a přes 

acetabula a kyčelní klouby na dolní končetiny. Síly vznikající při reakci dolních 

končetin s podložkou se přenášejí kraniálně z každé končetiny na kyčelní klouby                 

a v pánvi se spojují a opět rozvětvují.“ (Véle, 1995) 
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K převodu sil, mechanickému namáhání a posunům segmentů dochází v SI  

kloubech a symfýze. Pohyby pánve mají vždy vliv na pohyb a konfiguraci páteře. Pánev 

se pohybuje do anteflexe, retroflexe, lateroflexe a rotace. Anteflexi pánve provádí                       

m. iliopsoas, m. adductor longus et brevis a m. rectus femoris. Při retroflexi se aktivuje 

m. biceps femoris, m. semitendinosus et semimembranosus, m. gluteus maximus                 

a m. gluteus medius. Při zvětšené anteflexi pánve dochází k nepříznivému prohloubení 

bederní lordózy. V této situaci je absorpční schopnost axiálního tlaku zachována, ale je 

zde více zatěžován kyčelní kloub. Naopak páteř při snížené bederní lordóze zhoršuje 

schopnost absorpce změn axiální zátěže, kdy axiální tlak ohrožuje meziobratlové 

ploténky v bederní páteři (hrozí jejich výhřez) a kyčelní kloub je v méně zatěžován. 

(Véle, 1995) V oblasti pánevního pletence jsou důležité dva sklony, a to sklon pánevní 

(úhel mezi sklonem pánevního vchodu a myšlenou horizontálou), který je v normě 60°    

a sklon kyčelní (úhel mezi symfýzou a spina iliaca anterior superior), který činí 40°. 

(Dylevský, 1994) 

Spojení pánve s dolními končetinami tvoří kyčelní klouby. Kyčelní kloub je 

omezený kulovitý kloub s hlubokou oválnou jamkou. Je považován za nosný kloub 

trupu a balanční kloub udržující rovnováhu trupu. Stabilitu kloubu zajišťují především 

vazy kloubního pouzdra a zkřížené vazy uvnitř kloubu. Acetabulum je prohloubeno 

vazivovým prstencem a dno vyplňuje tukový polštář. Rozsahy pohybů v kyčelním 

kloubu jsou (při flektovaných kolenech) do flexe až 130°, extenze do 30°, abdukce do 

40°, addukce do 30°, zevní rotace do 45° a vnitřní rotace do 40°. (Dylevský, 2009) 

„Čisté pohyby v kyčli jsou za normálních podmínek vzácné, vždy jde současně                       

o kombinaci několik pohybů v různém stupni.“ (Véle, 1995) 

Flexi v kyčli provádí především m. iliopsoas, rectus femoris a m. pectineus. Na 

extenzi se podílí hlavně m. gluteus maximus, m. biceps femoris, m. semitendinosus           

a m. semimembranosus. Adukci zajišťuje hlavně m. gluteus medius a addukci                       

m. adductor magnus, longus et brevis a m. gracilis. Při zevní rotaci se aktivuje hlavně 

m. quadratus femoris, m. piriformis, mm. gemelli, m. obturatorius internus et externus  

a m. gluteus maximus. Vnitřní rotaci v kyčli provádí m. gluteus maximus a m. tensor 

fascie latae. 

Horní konec stehenní kosti (femuru) představuje hlavice kyčelního kloubu. 

Dlouhá osa krčku femuru spolu s osou těla kosti (diafýzou) tvoří kolodiafyzární úhel, 

který je u dospělých cca 125°. Je-li tento úhel větší jak 135° hovoří se o valgózním 
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krčku, úhel pod 120° se považuje za varózní. Dále se hodnotí tzv. anteverzní úhel, který 

svírá osa krčku s čelní rovinou proloženou kondyly stehenní kosti a u dospělého se 

pohybuje mezi cca 7˚ - 15°. Hodnoty anteverze mají významný vliv na rotaci v kyčlích. 

(Dylevský, 2009) 

 

4 Biomechanika plného golfového švihu  

V golfu rozlišujeme dva druhy pohybu, a to úderový a švihový pohyb. Úderový 

pohyb je veden především horní polovinou těla. Používá se u tzv. krátké hry, kde je 

velice důležitá přesnost. Mezi krátkou hru patří pitching (krátká vysoká rána), chipping 

(přihrávka na green – plocha kolem jamky) a putting (rána na jamkovišti). Používá se 

odlišná technika úderu než u dlouhé hry. Švihový pohyb je orientován především na 

dolní polovinu těla. Tento typ pohybu využívá hráč pro tzv. dlouhou hru. Dlouhou hrou 

nazýváme plný golfový švih. Ten rozdělujeme do dvou kategorií na klasický a moderní 

švih (viz. 4.5). (Adams, Tomasi, 2000) 

Nezbytná součást kvalitního golfového švihu je základní postoj (set up). Způsob, 

jakým se hráč postaví vůči holi, míči a cíli, má významný vliv na kvalitu švihu. 

Základem správného postoje je držení hole (grip). Je důležité získat a udržet kontrolu 

úderové plochy hole, správně uvolnit zápěstí a vytvořit spojení mezi tělem hráče a holí. 

Některým hráčům vyhovuje více držení v pravé, některým v levé ruce. Druhým 

předpokladem pro správný švih je umístění golfového míče, což má především vliv na 

postavení ramen. Pozice míče závisí na druhu hole. Při hře s dlouhými železy (typ hole 

většinou od čísla 3 - 9)  a fairwayovými dřevy (dlouhá hůl, obvykle číslo 2 - 5) si hráč 

pokládá míč více vlevo a pro hru se středně dlouhými a krátkými železy si umisťuje míč 

pod svou levou tváří. Při hře s driverem (nejdelší hůl) se hráč staví tak, aby míč ležel 

přímo pod jeho levým podpažím.  

 Směr švihu určuje postavení ramen, a proto hráč vyrovnává ramena tak, aby 

úderová plocha hole směřovala v okamžiku úderu na cíl. Během nápřahu a švihu 

zajišťují rotaci těla hráče především kyčelní klouby. Golfista se snaží mít nohy 

souběžně s cílovou linií, jelikož postoj nohou ovlivňuje jak postavení ramen, tak 

kyčelních kloubů.  Šířka nakročení nohou při úderu je určována tělesnou konstitucí 

hráče a typem hole, kterou hraje. Tato šířka má vliv na stabilitu, rovnováhu a hybnost 

hráče. Tímto nakročením by neměl golfista překročit šíři svých ramen a neměl by 
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být nakročen méně než na šířku boků. Při úderu ukročí hráč levou nohou, a tím lépe 

rotuje v kyčli a koleni. Hráč má kolena v semiflexi, stejně jako při chůzi v okamžiku, 

kdy se noha, která je právě vepředu, dotýká země. Flexe v kolenou také závisí na délce 

paže hráče. Golfista s kratšími pažemi provádí větší flexi v kolenou a naopak.  

Golfový švih je trojosý pohyb, kdy osu představuje páteř, kolem níž se otáčí 

horní polovina těla a oba kyčelní klouby, kolem nichž se otáčí celé tělo. Při švihu 

přenáší hráč váhu svého těla na pravý kyčelní kloub a ve chvíli, kdy se hůl pohybuje 

k cíli, přenáší váhu na levou kyčel. Tělo hráče spolu s holí tvoří tzv. „pákový systém“, 

kdy se vytvářejí silové úhly, jimiž se zvyšuje energie, aby se uvolnila v okamžiku 

úderu.  

„Jeden z důležitých silových úhlů se vytváří v průběhu švihu směrem od míče, 

kdy se napne zápěstí a vytvoří se pravý úhel mezi levou paží a shaftem. Další důležitý 

silový úhel vzniká ze stejného úhlu, jaký vytváříte svým loktem, když chcete hodit míč. 

Tomuto úhlu říkáme „power V“ – silové V, a je to jedna z nejsilnějších pák v lidském 

těle. Jakmile se otevře, jinými slovy, když se pravá ruka během prošvihu narovná, slouží 

toto V jako hlavní násobitel energie vyvinuté velkými svaly na nohou a trupu.“ (Adams, 

Tomasi, 2000) 

 Hráč při odpalu rotuje jednu polovinu těla proti druhé tak, aby došlo k tzv. 

otáčivému momentu. Pokud hráč rotuje více v ramenou než v kyčlích, napnou se velké 

zádové svaly, pánevní a stehenní svaly a toto napětí se promění v rychlost úderové 

plochy hole na cestě zpět k míči ve chvíli, kdy ramena a kyčle při úderu rotují zpět.  Při 

natočení ramenou o 90˚ by měly být kyčelní klouby rotovány o 45˚. Velmi důležité je 

dobře načasovat úder. Proper Sequential motion (PSM) je označení pro správný 

sekvenční pohyb, kdy je potřeba během švihu zachovat toto pořadí: vyvinutí energie, 

její převod a nakonec její dobře načasované využití při úderu.  

 Dráhu nápřahu můžeme přirovnat ke kružnici, kdy šíje hráče je středem této 

kružnice a míč se nachází v bodě, kde se kružnice dotýká země. Rotací těla při úderu 

dosáhne hráč umístění hole přesně na míči. Během úderu pokračuje tělo v rotaci                 

a úderová plocha hole se pohybuje uvnitř cílové linie.   

 Tempo úderu je závislé na rychlosti rotace v kyčelních kloubech, která ovlivňuje 

rychlost pohybu paží a hlavy hole. Pokud hráč rotuje kyčelními klouby konstantním 

tempem, rychlost hlavy hole během švihu plynule roste. 
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 Vzdálenost rány je dána třemi úpravami základního postoje, a to délkou hole 

(podle toho jak nízko hráč hůl uchopí), šířkou a otevřeností postoje nohou. Čím kratší 

rány chce hráč dosáhnout, tím má nohy blíže u sebe. Výška rány je dána umístěním 

míče, silou úderu a nastavením úderové plochy hole za míč. Vyšší dráhy docílí hráč 

umístěním míče k levé noze a otevřením úderové plochy, naopak nízké dosáhne, když si 

položí míč blíž k sobě (k levé noze) a zavře úderovou plochu hole. 

Golfový švih můžeme rozložit na fáze, a to na nápřah, vrchol nápřahu, švih 

k míči, úder do míče a došvih. Téměř po celou dobu švihu se hráč dívá na míč. Tělo se 

při nápřahu pohybuje jako ucelená jednotka (shaft – násada golfové hole, paže, ramena, 

hrudník a kyčelní klouby), aby byl zaručen otáčivý moment.  Hráč sune levou paži přes 

hrudník do okamžiku, kdy je levý loketní kloub v plné extenzi a hráč nemůže dále bez 

pootočení ramene. (Adams, Tomasi, 2000) 

 

4.1 Fáze 

 

4.1.1 Základní postoj 

Při správném držení těla je horní část páteře, špička lokte, kolena a bříška prstů u 

nohou v jedné přímce (obr. 1). 

Základní postoj: 

- Flexe Cp 

- Extenze loketních kloubů 

- Extenze zápěstí 

- Semiflexe kyčelních kloubů 

- Semiflexe kolenních kloubů 

- Postoj nohou užší než šířka boků, špičky směřují dopředu 

 



23 

 

 

                                   Obrázek 1 – Základní postoj (Prichard, 2007) 

 

4.1.2 Nápřah  

Nápřah (obr. 2):  

- Flexe Cp 

- Pravý ramenní kloub přechází do zevní rotace 

- Levý ramenní kloub přechází do vnitřní rotace 

- Extenze levého loketního kloubu 

- Flexe pravého loketního kloubu  

- Extenze obou zápěstí 

- Přenos váhy těla na pravou nohu 

- Pravý kyčelní kloub přechází do zevní rotace 

- Levý kyčelní přechází do vnitřní rotace 

- Pravý kolenní kloub přechází do zevní rotace  

- Levý kolenní kloub přechází do vnitřní rotace 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Robert%20Anthony%20Prichard
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                                   Obrázek 2 – Nápřah (Prichard, 2007) 

 

4.1.3 Vrchol nápřahu 

Na vrcholu nápřahu vytváří horní a dolní polovina těla golfisty otáčivý moment. 

 

Vrchol nápřahu (obr. 3): 

- Flexe Cp 

- Shaft v kolmé pozici k ramenům, která se naklánějí, aby se přizpůsobila 

rovinnému úhlu při základním postoji 

- Zevní rotace pravého ramenního kloubu 

- Vnitřní rotace levého ramenního kloubu 

- Flexe pravého loketního kloubu  

- Extenze levého loketního kloubu (Oba loketní klouby jsou ve stejné výšce, takže 

pomyslná přímka, která je spojuje, je souběžná se zemí) 

- Flexe obou zápěstí  

- Semiflexe a zevní rotace pravého kyčelního i kolenního kloubu  

- Semiflexe a vnitřní rotace levého kyčelního i kolenního kloubu 

- 80% váhy těla na pravé noze (váha by měla být rozložena tak, aby větší tlak byl 

kladen na vnitřní stranu plosky, neměla by se přenášet váha na špičky ani na 

vnější stranu plosky)  

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Robert%20Anthony%20Prichard
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                                       Obrázek 3 – Vrchol nápřahu (Prichard, 2007) 

                                                

4.1.4 Švih k míči 

Švih k míči je v podstatě opak nápřahu a je složen ze dvou pohybů. Jeden pohyb 

provádí golfista horní částí těla a druhý dolní částí těla.  

Švih k míči (obr. 4): 

- Flexe Cp 

- Pravý ramenní kloub přechází do vnitřní rotace 

- Levý ramenní kloub přechází do zevní rotace  

- Pravý loketní kloub přechází do extenze 

- Levý loketní kloub přechází do flexe 

- Obě zápěstí přechází do extenze 

- Přenos váhy těla na levou nohu 

- Pravý kyčelní přechází do vnitřní rotace  

- Levý kyčelní kloub přechází do zevní rotace  

- Pravý kolenní kloub přechází do vnitřní rotace  

- Levý kolenní kloub přechází do zevní rotace  

- Rotace dolní části těla zpět k míči (tím se vytváří centrum rotace v levé kyčli            

a golfista může do míče přesně udeřit)  

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Robert%20Anthony%20Prichard
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                                         Obrázek 4 – Švih k míči (Prichard, 2007) 

 

4.1.5 Úder do míče 

Těsně před úderem (obr. 5):  

- Flexe Cp 

- Semiflexe levého loketního kloubu  

- Extenze pravého loketního kloubu  

- Extenze obou zápěstí 

- Semiflexe a vnitřní rotace pravého kyčelního a kolenního kloubu  

- Extenze levého kyčelního a kolenního kloub  

 

                          

                        Obrázek 5 – Těsně před úderem (Prichard, 2007) 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Robert%20Anthony%20Prichard
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Robert%20Anthony%20Prichard
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Po úderu je shaft golfisty a hlava hole před hrudníkem. Pravá strana těla se plně 

uvolňuje a vytváří tak dokonale vyrovnaný došvih . 

 

4.1.6 Došvih 

Došvih (obr. 6): 

- Rotace Cp 

- Vnitřní rotace pravého ramenního kloubu  

- Zevní rotace levého ramenního kloubu 

- Flexe loketních klubů 

- Extenze zápěstí 

- Extenze kyčelních kloubů 

- Semiflexe pravého kolenního kloubu  

- Extenze levého kolenního kloubu 

- Váha těla na levé noze  

- Opora o špičku pravé nohy (Adams, Tomasi, 2000) 

 

 

                                      Obrázek 6 – Došvih (Prichard, 2007) 

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Robert%20Anthony%20Prichard
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4.2 Analýza sil působících na bederní páteř   

V biomechanických analýzách je základní jednotkou tzv. pohybový segment, 

který je tvořený dvěma sousedními obratli, obratlovým diskem a ligamenty. Funkčně je 

páteř tvořena dvěma sloupci, a to tlakovým sloupcem (obratlová těla a disky) a tahovým 

sloupcem (obratlové oblouky, intervertebrální klouby a ligamenta).  

Velikost síly točivého momentu, která by způsobila poškození meziobratlového 

bederního spojení je cca 90 Nm, z čehož cca 30% připadá na meziobratlovou ploténku  

a 70% je přenášeno kloubními výběžky a ligamenty. Zatížení meziobratlové ploténky 

v oblasti L3/L4 je největší při poloze vsedě, a to cca cca 1375 N, při stoji cca 963 N          

a vleže cca 250 N. Při zatížení 5 kg břemenem v předpažených rukou je cca 1990 N. 

(Nedoma et al., 2002) 

Bederní páteř je během golfového švihu vystavená značné kompresi při 

anterioriórní a posteriorórní flexi, torsi a leteroflexi. Rotace bederní páteře je anteriórně 

limitována anulus fibrosus a posteriorně facetovými klouby. Hlavní nosná část obratle 

je spongiozní kost, která je absorbuje až 50% síly celkové komprese.  Nucleus pulposus 

také slouží k absorbování kompresních nárazů. Studie ukázaly, že facetové klouby 

odolají až 20% zátěži spinální komprese. (Gluck et al., 2008) 

Hosea a Gatt (1996) odhadli tlakové síly na bederní páteř během golfového 

švihu. Kinetická data byla měřena pomocí čtyř synchronizovaných vysokorychlostních 

videokamer (značky na processus spinosus obratle Th5, Th10, L1 a L3, dále na zápěstí, 

loktech, ramenou, bocích, kolenou, hleznech a hlavičkách 5. metatarsu). Dále bylo 

měřeno EMG m. rectus abdominis, m. externus obliquus externus et internus                       

a mm. paravertebrales bilat. v úrovni obratle L3. Tlakové síly kolem pohybového 

segmentu L3/L4 byly odhadnuty ze získaných dat. Bylo zjištěno, že tlakové síly působí 

během golfového švihu až do osminásobku tělesné váhy hráčů, 6.100 ± 2.413 N                   

u amatérů a 7.584 ± 2.422 N u profesionálních hráčů (viz. graf 1). To demonstruje 

významnost tlakových sil generovaných během golfového švihu, a to především 

vzhledem k tomu, že jiné studie ukázaly, že prolaps disku může vzniknout již při 

tlakové síle 5.448 N.  
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 Graf 1 - Tlakové síly při plném švihu v oblasti segmentu L3-L4 (Hosea, Gatt, 1996) 

 

Facetové klouby slouží k rezistenci více jak 50% zátěže během anteriorní           

a posteriórní flexe. Největší tlakové síly během flexe páteře při golfovém švihu byly 

zaznamenány u amatérských hráčů. Studie zjistily, že tyto opakovaně působící síly 

mohou způsobit zlomeniny v pars interarticularis (zúžení) obratlového oblouku. Ve 

skutečností pouze dva nebo tři stupně intersegmentální rotace stačí pro vznik 

mikrotraumatu facetových kloubů bederní páteře. Je prokázáno, že nejčastější příčinou 

výhřezu meziobratlové ploténky ve zdravém obratli je kombinace pohybů lateroflexe 

spolu s kompresí a torzí, která je nedílnou součástí golfového švihu. Na základě 

omezeného rozsahu rotace v bederní páteři a vzniku torze během švihu není 

překvapující, že za nejčastější příčinu akutního LBP je považováno lokální poškození 

měkké tkáně. Tím je myšlen svalový hypertonus, narušení maziobratlové ploténky         

a facetových kloubů. (Gluck et al., 2008) 

Na základě analýz sil vzniklých během golfového švihu je prokazatelné, že 

opakované namáhání bederní páteře vystavuje golfistu riziku hypertonu svalů (hlavně 

mm. paravertebrales), výhřezu meziobratlové ploténky, únavových zlomenin obratlů               

a artropatie facetových kloubů. (Hosea, Gatt, 1996) 
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4.3 Svalová aktivita během golfového švihu  

Svalovou aktivitou hráčů během golfového švihu se zabývalo již několik studií. 

Dvě studie, které měřily svaly během jednotlivých fází švihu, ukázaly, že aktivita svalů 

je nejmenší během nápřahu. První studie zjišťovala aktivitu svalů u 13 profesionálních 

golfistů. Pomocí EMG byly měřeny tyto svaly: m. erector spinae bilat., m. gluteus 

maximus bilat., m. rectus abdominis a m. obliquus abdominis externus et internus bilat. 

Bylo zjištěno, že m. gluteus maximus hraje zásadní úlohu ve stabilitě kyčelního kloubu 

a celkové síle vyvinuté během švihu. Zatímco m. erector spinae se více podílel na 

působení proti gravitační síle během švihu k míči. (Watkins et al., 1996) Studie, která 

měřila u 23 hráčů s HCP 5 a méně pouze m. erector spinae bilat. a mm. obliquus 

abdominis externus et internus bilat., prokázala nízkou aktivitu svalů během nápřahu 

(pod 30% maximálního svalového testu) a relativně vysokou a konstantní aktivitu 

během švihu k míčí (nad 30% maximálního svalového testu s výjimkou 

kontralaterálního m. erector spinae během došvihu, což bylo 28% maximálního 

svalového testu. (Pink et al., 1993)  

McHardy a další (2005) analyzovali 12 studií zaměřených na měření aktivity 

svalů během golfového švihu a provedli souhrnný přehled. Tabulka 1 ukazuje souhrn 

EMG měření svalů spodní části těla a trupu v jednotlivých fázích švihu. 
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Tabulka 1 – Souhrn EMG měření nejvíce aktivních svalů spodní části těla/trupu - 

procenta maximálního svalového test (Mchardy et al., 2005) 

 

 Levá strana Pravá strana 

Nápřah 

m. erector spinae (26%), 

m. obliquus abdominis externus 

et internus (24%) 

m. semimembranosus (28%),  

dlouhá hlava m. biceps femoris 

(27%) 

Před 

úderem 

m. vastus lateralis (88%),  

m. adductor magnus (63%) 

m. gluteus maximus (98%), 

 m. biceps femoris (78%) 

 

Zrychlení 

m. biceps femoris (83%),  

m. gluteus maximus (58%),  

m. vastus lateralis (58%) 

 

m. obliquus abdomins externus et 

internus (59%), m. gluteus medius 

(51%) 

 

 

Došvih 

m. semimembranosus (42%,  

m. vastus lateralis (42%),  

m. adductor magnus (35%) 

m. vastus lateralis (40%), 

 m. gluteus medius (22%) 

 

Obrázek 7 – 10 znázorňuje nejvíce aktivní svaly během jednotlivých fází plného švihu. 
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Obrázek 7 – Svalová aktivita při základním postoji (Maddalozzo, 1987) 

 

 

 

Obrázek 8 – Svalová aktivita při nápřahu (Maddalozzo, 1987) 



33 

 

 

Obrázek 9 – Svalová aktivita při švihu k míči (Maddalozzo, 1987) 

 

 

 

Obrázek 10 – Svalová aktivita při došvihu (Maddalozzo, 1987) 
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4.4 X - faktor 

Jim McLean jako první popsal X-faktor v roce 1992 v článku časopisu Golf 

Magazine. Jeho původní koncept X-faktoru se považuje za statický X-faktor.  

'X' v podstatě opisuje linie, která se vytvoří při pohledu ze shora na hráče golfu              

a spojí se pomyslné osy na  jeho ramenou a kyčlích. Čím větší je vzdálenost mezi 

ramenními a kyčelními úhly (širší 'X'), tím větší sílu vkládá golfista do úderu míčku. 

Pokud hráč zajistí své boky, aby se nehýbaly, trup tak získává větší rotační sílu. To dává 

za vznik velkému nahromadění síly a vše, co musí hráč udělat, aby úder byl silnější, je 

uvolnit pravé koleno. Při pohledu na profesionály je vidět, že před samotným úderem se 

jejich pravé koleno téměř dotýká levého. Tento moment připravuje pravé koleno na to, 

aby se ubránilo přílišné rotaci, ke které dochází při nápřahu. (Jim McLean, 2011) 

Jim McLean v podstatě doporučil, aby hráči golfu dosáhli během nápřahu 

určitého rozdílu ve stupni rotace ramen a pánve. Domnívá se, že jestliže golfista 

dosáhne optimálního rozdílu mezi rotací ramen a pánve na vrcholu nápřahu, pak mu 

bude umožněna maximální síla úderu. Obrázek 11 znázorňuje pohyb bederní páteře              

a pánve při nápřahu.  Jim McLean později představuje myšlenku dynamického                  

X-faktoru, kde stupňový rozdíl rotace mezi rameny a pánví je v počátku pohybu co 

největší v důsledku pohybu dolní části trupu, která předchází pohybu horní části páteře. 

Jestliže se spodní část trupu pohybuje před horní částí trupu během úderu, pak se 

zdůrazní rozdíl mezi stupněm rotace ramen a pánve. Dynamického X-faktoru je 

dosaženo, jestliže hráč rotuje kyčelní klouby směrem k cíli takovou rychlostí a do 

takového maxima, jak mu to tělo dovolí, zatímco drží ramena v základní pozici. 

(McLean, McDaniel, 2008) Obrázek 12 ukazuje rozdíl mezi dynamickým a statickým 

X-faktorem. 
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             Obrázek 11 – Pobyb bederní páteře a pánve při nápřahu (X-faktor) 

             (Kostis, Midland, 2006) (pozn. obrázek dodatečně pozměněn) 

 

 

              

              Obrázek 12 – Ukázka statického (bílé linie) a dynamického X-faktoru           

    (černé linie) (Gluck et al, 2008) 
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4.5 Moderní versus klasický švih 

Jak je výše zmíněno, golfový švih rozdělujeme na klasický a moderní.                   

Moderní švih klade důraz na výraznou rotaci ramen spolu se sníženou rotací v kyčlích.  

Na rozdíl od klasického švihu nezvedá hráč patu přední nohy během provádění nápřahu, 

a tím dojde ke snížené rotace v kyčlích. Výrazný rozdíl je také v pozici pravé nohy, kdy 

u klasického švihu je tato noha ukročená do strany, přičemž u moderního švihu je 

postavena kolmo na cíl. Došvih klasického švihu je charakterizován vzpřímenějším 

postojem, kdežto u moderního švihu je došvih charakterizován hyperextenzí hrudní 

pátěře (pozice obráceného „C“). (Gluck et al., 2008) 

Většina hráčů na výkonnostní úrovni kombinuje švihové prvky obou stylů. Je 

důležité, aby hráč používal prvky golfového švihu na základě svých schopností, 

předpokladů a výsledků, nikoli na základě toho, zda je to objektivně správné, klasické či 

moderní.  

„Dobré golfové švihy, aby byly v souladu s fyzikálními zákony (to musejí být 

všechny dobré švihy), se vyvíjejí na základě fyzické konstituce, typu osobnosti, 

požadavků terénu a často, i když ne vždy, pod pečlivým vedením dobrého učitele. Tak 

jsou prvky poskládány na základě individuálních vlastností hráče.“ (Adams, Tomasi, 

2000) 

 

5 Patologie v oblasti bederní páteře a pánve 

 

5.1 Funkční poruchy 

„Za vertebrogenní poruchu nebo bolest se označuje každá bolest lokalizovaná 

v různých oblastech páteře, avšak bolestmi v páteři se mohou manifestovat nejrůznější 

onemocnění: zánětlivá, degenerativní a funkční poruchy, onemocnění neurologická, 

metabolická, svalová, neoplasmata, metastázy, přenesené bolesti u interních nebo 

jiných onemocnění, postižení kloubů končetin.“ (Rychlíková, 2008) 

 Funkční vertebrogenní poruchy je označení pro poruchy funkce páteře, které 

jsou odstranitelné (nejsou vyvolány patomorfologickými změnami v kloubu).  

Pro diagnostiku a diferenciální diagnostiku je důležité vyšetření palpační, neurologické, 

interní, svalové funkce a mít znalosti i z oborů ortopedie a revmatologie. Nejčastější 
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funkční poruchou páteře je funkční kloubní blokáda, což je blokáda bez omezení 

pohybu a bez patomorfologických změn, kterou je možné odstranit. Dochází při ní              

k mechanickému skřípnutí výchlipky kloubního pouzdra mezi kloubní plošky (tzv. 

uskřinutí meniskoidu). Příznakem funkční kloubní blokády je omezení hybnosti kloubu 

v různých směrech kloubní vůle a bolest. Nejedná se jen o lokální poruchu v určitém 

segmentu, ale i o poruchy vzdálené. Reflexním mechanismem ovlivňuje i ostatní 

struktury v segmentu a může mít vliv i na funkce ostatní částí pohybového aparátu               

a ostatní orgány. Při funkčních vertebrogenních poruchách se často vyskytují reflexní 

změny, hyperalgické kožní zóny, svalové spasmy, trigger pointy a přenesené bolesti. 

Tyto poruchy vznikají nejčastěji z přetěžování a nevhodného zatěžování páteře. Jedná 

se buď o krátce trvající přetížení v důsledku nevhodné polohy, o náhlý neočekávaný 

nekoordinovaný pohyb (př. uklouznutí, špatné našlápnutí), opakované přetěžování 

některého úseku páteře (např. stání delší dobu) nebo o svalovou dysbalanci a poruchu 

pohybového stereotypu (vadné držení těla). (Rychlíková 2008) 

Patří zde i vertebroviscerální vztahy, kdy porucha vnitřních orgánů vyvolává 

reflexní reakci v příslušném segmentu, včetně bolestí zad. Naopak vertebrogenní obtíže 

někdy imitují poruchu příslušného vnitřního orgánů.   

 

Funkční blokáda bederní páteře 

 Bolesti mohou vznikat akutně, plíživě, nebo jsou od počátku chronicko-

intermitentního charakteru. Mohou se vyskytovat v celé oblasti LS páteře nebo pouze 

v oblasti nad LS přechodem a mohou vyzařovat do stran i do končetiny. Aktivní pohyby 

jsou omezeny buď v jednom, nebo více směrech. Reflexy a čití je zachovalé. Mohou být 

citlivé trnové výběžky, omezené pružení různých segmentů bederní páteře, HAZ                   

a svalové spasmy. Nejčastější omezení pohybu nalézáme v segmentu  L5/S1 a L4/L5. 

Často je zároveň přítomna blokáda SI kloubu, blokáda TH/L přechodu a „blokáda“ 

kostrče. (Rychlíková, 2008) 

 

Funkční blokáda sakroiliakálního kloubu     

 Převážně je přítomna jednostranná blokáda SI kloubu.  Blokády SI kloubu často 

recidivují u hypermobility, především na LS přechodu, u ligamentózní bolesti, 

koxartrózy, u horizontálně postaveného os sacrum, poruchy statiky páteře a vadného 

držení těla. Často je přítomna i blokáda LS přechodu. Na straně blokády může být 

pozitivní Laseguova zkouška, avšak při zvedání obou dolních končetin Lasegueův 
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manévr vymizí. Patrickův test je pozitivní (omezená abdukce kyčle). (Rychlíková, 

2008) 

 

Funkční koxalgie 

Jedná se o bolesti kyčelního kloubu bez jeho patologických změn. Vzniká obvykle 

přetížením, značnou fyzickou námahou či náhlým nevhodně provedeným pohybem, a to 

především rotací a anteflexí trupu. Na rozdíl od koxartrózy není bolestivý přední okraj 

acetabula. Vnitřní rotace kyčle je omezená a bolestivá, a může být omezená také 

abdukce. Ostatní pohyby nejsou omezené. Bolestivý však bývá trochanter major. 

(Rychlíková, 2008) 

 

5.2 Akutní bolesti  

 

Lumbago (akutní ústřel) 

Akutní lumbago je nejčastější ve věku mezi 30 - 40 lety. Po 50. roce věku se 

objevuje zřídka. Obvykle začíná po provokačním momentu, kterým může být zvednutí 

těžkého předmětu či náhlý prudký pohyb. (Peterson, Renström, 1986) Vzniká akutní 

blokádou LS páteře nebo SI skloubení a svalovou kontrakturou. Bolesti jsou v LS 

oblasti a propagují se většinou do břicha, třísel, hýždí nebo mezi lopatky. Laseguova 

zkouška může být pozitivní, avšak neurologický nález je v případě lumbaga v normě. 

(Ambler, 2006) 

 

5.3 Chronické bolesti  

  

Lumbalgie 

 Jedná se o chronické bolesti v LS oblasti. Mohou být přítomna chronická 

mikrotraumata, vadné držení těla, funkční blokády v SI skloubení a bolestivé 

myofasciální syndromy. Je však nutné vyloučit onemocnění interní, gynekologická, 

urologická, ale i vlivy psychosomatické. Častou příčinou recidiv lumbalgií jsou 

nepoznané infekce močových cest. (Ambler, 2006) 
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5.4 Pseudoradikulární a radikulární syndromy 

 

Lumboischiadický syndrom 

 Pro tento syndrom jsou typické bolesti v LS oblasti, které vyzařují do dolních 

končetin. Většinou vyzařují pouze do jedné dolní končetiny, vzácně do dvou 

(asymetrické bolesti) a mohou mít charakter kořenový i nekořenový. Pokud jsou bolesti 

v průběhu n. ischiadicus, říká se tomu lidově ischias. Klinický obraz ischiasu má řadu 

variant. Hlavním provokačním testem je Laseguova zkouška. (Ambler, 2006; Novák, 

2002) 

 

Pseudoradikulární syndromy  

Pseudoradikulární bolesti nevznikají na základě mechanického dráždění kořene. 

Nejsou lokalizovány v konkrétním dermatomu, ale jsou difúzního charakteru                        

a propagují se většinou jen ke kolenu. Laseguova zkouška může být pozitivní, avšak 

neurologický nález je v pořádku. Příčinou může být porucha v LS páteři, SI posun či 

kokcygodynie, což je bolest kostrče, která se může propagovat do hýždí a do dolních 

končetin. (Dobeš, Michková, 1997; Ambler, 2006) 

 

Radikulární syndromy v oblasti lumbosakrální – L4, L5, S1 

Radikulární syndromy jsou způsobeny především hernií disku, a to nejčastěji 

L5/S1. Bolest se propaguje do příslušného dermatomu. Velmi často předchází tyto 

syndromy opakovaná lumbaga, lumbalgie a pseudoradikulární lumboischiadické 

syndromy. Bolesti jsou často provokovány fyzickou námahou, určitým pohybem 

v páteři a zvýšením nitrobřišního tlaku (při kašli, smíchu). Pro zjištění etiologie 

kořenové léze se požívá hlavně CT a MRI. (Dobeš, Michková, 1997; Ambler, 2006) 

 

Radikulární syndrom L4 

Způsobuje ho laterální hernie L3/L4 nebo L4/L5. Bolesti se propagují do 

ventrální plochy stehna ke kolenu, dále do anteromediální plochy bérce až po vnitřní 

kotník a někdy až po mediální stranu palce. V této lokalizaci je i porucha čití. 

Laseguova zkouška je negativní, avšak obrácená Laseguova zkouška bývá pozitivní. Je 

zde oslabený m. quadriceps femoris a patelární reflex je snížený. Je obtížná chůze, a to 

především do schodů. (Dobeš, Michková, 1997; Ambler, 2006) 
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Radikulární syndrom L5 

Obvykle ho způsobuje laterální hernie L4/L5 nebo L5/S1. Bolesti vyzařují po 

zevní ploše stehna a na zevní a přední stranu bérce, dále na dorzum nohy k 1. až 3. 

prstci. Ve stejné oblasti nalézáme hypestézii. Typické je oslabení m. extenzor hallucis 

longus a m. extenzor digitorum brevis. Fenomén palce je pozitivní, jinak jsou reflexy 

většinou v normě. V těžších případech je oslaben i m. tibialis anterior. Je oslabená 

dorzální flexe a je tak významně ztížená chůze po patách. Laseguova zkouška bývá 

pozitivní. (Dobeš, Michková, 1997; Ambler, 2006)  

 

Radikulární syndrom S1 

Tento syndrom způsobuje nejčastěji laterální hernie L4/L5. Bolesti se propagují 

do posterolaterální plochy stehna a lýtka k zevnímu kotníku, dále do laterální plochy 

chodidla až do malíku a 4. prstci. Ve stejné lokalizaci je porucha čití. Oslabené jsou 

mm. peroneí, m. triceps surae a gluteální svalstvo. Přítomna je hyporeflexie až areflexie 

medioplantárního reflexu a reflexu Achillovy šlachy, zatímco Laseguova zkouška je 

pozitivní. V těžších případech je oslabená plantární flexe nohy a je přítomna atrofie 

lýtka. Je nemožná chůze po špičkách. (Dobeš, Michková, 1997; Ambler, 2006) 

Syndrom S1 postihuje především jedince ve věku mezi 35 - 40 lety.                           

(Peterson, Renström, 1986) 

 

„Při diagnostice a terapii nemůžeme klást ostrou hranici mezi radikulárními           

a pseudoradikulárními syndromy, protože v průběhu každého radikulárního syndromu 

vzniká i syndrom pseudoradikulární. Jedná se o řadu reflexně vzniklých změn (svalové 

spasmy, funkční kloubní blokády, HAZ, Tps), které mohou vyvolávat vyzařující bolesti 

v segmentu i po odeznění radikulárních potíží.“ (Dobeš, Michková, 1997) 

 

Syndrom kaudy 

Tento syndrom vzniká při mediálních či paramediálních herniích. Jedná se               

o oboustranný, většinou asymetrický polyradikulární syndrom.  V perianogenitální 

krajině dochází k poruše čití a jsou přítomné sfinkterové poruchy (retence moči, později 

inkontinence). (Ambler, 2006) 
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5.5 Traumata 

 

Zlomeniny bederních obratlů 

 Z Magerlovy klasifikace zlomenin podle mechanismu vzniku vyplývá, že dva 

základní mechanismy vzniku zlomenin tvoří flexe v sagitální rovině a translace, přesněji 

střih nebo rotace v rovině transverzální. Oba mechanismy se však mohou kombinovat          

a vznikají tak nejsložitější a nejméně stabilní poranění spojená téměř vždy 

s neurologickou lézí. Flexe v sagitální rovině znamená rotační pohyb kolem osy X. 

Struktury před osou jsou komprimovány a struktury lokalizované dorzálně jsou 

v distrakci. Velikost komprese a distrakce tak závisí na průběhu osy. Při translaci 

v sagitální rovině dochází působením střihu kolmo na páteř nebo rotací kolem páteřního 

sloupce. Nedochází zde k přerušení páteřního sloupce a významnému poškození nervů. 

Rizikovou skupinou jsou lidé s osteoporózou. (Bartoníček, 1995) 

 

6 Diagnostika   

 Je potřeba provést komplexní kineziologický rozbor a vyšetření jak statické, tak  

dynamické. Patří zde aspekce, palpace a měření celé postavy. Při vyšetření golfistů je 

vhodné se zaměřit především na svalové řetězce přetěžované golfovým švihem.               

U některých hráčů dochází při golfovém švihu kromě rotace i k výraznější lateroflexi 

páteře, kdy se aktivuje m. transversus abdominis, m. obliquus externus et internus               

a  m. quadratus lumborum. Vzniká tak svalový řetězec, který začíná (u golfistů hrajících 

na pravou stranu) na pravém hřebenu pánevním a přes thorakolumbální fascii (začátek                        

m. transversus abdominis a m. obliquus internus abdominis) jde na protilehlá spodní 

žebra (úpon m. obliquus externus abdominis) a končí pod pravou lopatkou. Právě na 

pravém hřebenu pánevním, na spodních žebrech levé strany a v oblasti pod pravou 

lopatkou vznikají nejčastější bolesti. (Brejcha, 2012) 

 

6.1 Vyšetření pánve 

Fyzioterapeut začíná palpací cristae iliacae, dále palpuje spinae iliacae 

posteriores et anteriores superiores, pozoruje Michaelisova routa (kosodélník, který je 

tvořen dvěma důlky nad zadními spinami, vrcholem bederní lordózy a nejvyšším bodem 

intergluteální rýhy) a tyto odchylky pánve: zvýšená anteverse, zvýšená retroverse, 

laterální posun, sešikmení, rotace a torze pánve. (Dobeš, Michková, 1997)  
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Dále vyšetřuje inflare a outflare pánve. Jedná se o poruchu abnormálního 

postavení pánve. Je častá u pacientů, u nichž bývá průběh především 

lumboischialgických obtíží velmi těžký. Jedná se o stav, kdy na jedné straně, obvykle 

pravé, je spina iliaca anterior superior oploštěná a je ve větší vzdálenosti od pupku 

(outflare). Na druhé straně, obvykle levé, prominuje spina iliaca anterior superior více             

a je blíže pupku (inflare), takže se vytvoří zkreslený rovnoramenný trojúhelník, který 

tvoří spojnice obou těchto spin s pupkem. Na straně outflare jsou svaly podbřišku 

relativně ochablé, na straně inflare jsou většinou v hypertonu. Na straně inflare je patrná 

omezená vnitřní rotace kyčle (o 20º i více). (Kolář, 2009) 

Do vyšetření pánve patří dále vyšetření sakroiliakálního kloubu. Při vyšetření 

palpuje terapeut SI skloubení a svaly, které reagují ve spojení s poruchou SI kloubu 

reflexními změnami. Časté jsou Tps v zevních rotátorech kyčle a m. iliopsoas. Je však 

důležité odlišit poruchy, které vycházejí z kyčelního kloubu od poruchy páteře, zejména 

ze segmentu L5/S1. Pseudoradikulární syndrom S1 často způsobuje bolesti v hýždi bez 

známek bolesti v zádech. (Kolář, 2009) 

Existuje řada testů na SI kloub: fenomén předbíhání, spine sign, Rosina, 

omezená addukce, omezená abdukce (Patrickovo znamení) a pružení SI kloubu. „ Asi u 

80% nemocných je bolestivá forsírovaná vnitřní rotace na straně blokády (Rychlíková), 

asi u 50% nemocných je bolestivý spasmus m. piriformis (Kubis), asi u 80% nemocných 

je spasmus m. psoas (Kubis). (Rychlíková, 2008) 

Vyšetřují se pánevní ligamenta, a to lig. ilolumbale, lig. sacroiliacale                          

a lig. sacrotuberale. Palpuje se kostrč, symfýza a sedací hrboly. Kostrč bývá často 

bolestivá na vnitřní straně a v oblasti sakra je často patrný prosáklý „polštářek“. 

Bolestivost symfýzy zjišťuje terapeut při blokádě SI kloubu, SI posunu, při koxartróze, 

hyperlordóze, hypermobilitě a oslabených přímých břišních svalech. Terapeut může 

pozorovat schod, tzn., že jedna část symfýzy je nižší (obvykle pravá). Postavení 

symfýzy mívá souvislost s postavením sedacích hrbolů. (Rychlíková, 2008; Dobeš, 

Michková, 1997) 

Terapeut palpuje i měkké tkáně, a to zepředu arterii, venu a nervus femoralis,  

m. sartorius a m. adductor longus. V poloze na boku palpuje m. piriformis                              

a  n. ischiadicus.  
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6.2 Vyšetření kyčelních kloubů 

Vyšetření kyčelních kloubů patří ke standardnímu vyšetření pánve a páteře. 

Vyšetřuje se aktivní i pasivní pohyblivost v kyčelním kloubu, kdy se zjišťuje rozsah, 

bolestivost a stupeň omezení všech pohybů kyčle (zevní a vnitřní rotace, abdukce                  

a addukce, flexe a extenze). Tyto pohyby se dále vyšetřují proti odporu. Podle Cyriaxe 

je při postižení kyčle omezena nejprve vnitřní rotace a následně další pohyby v různém 

stupni. Dále se palpuje hlavice femuru a trochanter major. (Rychlíková, 2008) 

  Patří zde i speciální testy, a to Thomasův test k vyloučení flekční kontraktury 

kyčelního kloubu, Oberův test k vyšetření zkráceného iliotibiálního traktu, Elyův test 

k vyšetření zkráceného m. rectus femoris či test m. piriformis k odhalení jeho 

dysfunkce. Pro vyšetření stability kyčelního kloubu se využívá Trendelenburgův                  

a Patrickův test. Jako srovnávací testy slouží měření funkční a anatomické délky 

dolních končetin a Craigův test pro měření stupně anteverze krčku femuru. Osa krčku 

femuru svírá s frontální rovinou kondylů (úhel anteverze) 10˚ - 15˚ u dospělých a 30˚ u 

dětí. Pokud je tento úhel větší jak 15˚, je u tohoto jedince typické stáčení palců dovnitř. 

(Gross, Fetto, Rosen, 2005) 

  

6.3 Vyšetření bederní páteře  

Vyšetření bederní páteře po provedení aspekce začíná aktivním pohybem, a to 

extenzí, která je nejčastěji omezená a bolestivá. Pohyblivost do retroflexe bývá největší 

v LS spojení, někdy ale také v TH/L přechodu. Lateroflexe mohou být bolestivé jak na 

straně úklonu, tak na straně opačné. Kromě rozsahu si fyzioterapeut všímá rotační 

synkineze, kdy za normálního stavu pánev při lateroflexi rotuje, a to se projeví mírným 

vychýlením spina iliaca anterior superior na straně úklonu směrem dopředu. Při flexi 

trupu s koleny v extenzi je patrné, do jaké míry se horizontalizuje pánev a kyfotizuje 

bederní páteř. Při flexi trupu nejlépe vidíme strukturální skoliózu, a zvláště pak její 

rotaci tím, že příčné výběžky prominují. Posturální skolióza se při flexi páteře 

vyrovnává. Omezená pohyblivost Lp se zjistí pružením jednotlivých segmentů do 

retroflexe, anteflexe, lateroflexe a rotace. Cítí-li terapeut při zapružení odpor a jedinec 

udává bolest, jedná se pravděpodobně o dysfunkci v segmentu (blokádu). Pokud necítí 

odpor, ale vyšetřovaný udává bolest, může se jednat o postižení disku. (Kolář, 2009; 

Dobeš, Michková, 1997) 
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V oblasti bederní páteře terapeut palpuje kůži, podkoží (hyperalgickou kožní 

zónu - např. pomocí Kiblerovy řasy), fascie, ligamenta supraspinalia, která spojují 

konečky trnů od obratle C7 až po sacrum, m. erector spine, m. quadratus lumborum, 

mm. abdomis, m. iliopsoas., m. piriformis, trnové výběžky, příčné výběžky                            

a mezitrnové prostory. (Gross, Fetto, Rosen, 2005; Rychlíková, 2008) 

Vyšetřují se i pohyby trupu proti odporu. Při flexi trupu sleduje terapeut aktivaci 

m. rectus abdominis, při rotaci trupu aktivaci m. obliquus abdomins externus et internus 

a při extenzi sleduje zapojení m. erector spinae (m. spinalis, m. longissimus                          

a  m. iliocostalis). (Gross, Fetto, Rosen, 2005) 

Pro měření rozvoje bederní páteře využíváme Schoberovu vzdálenost (od L5 

kraniálně 10 cm - u dospělých) a Stiborovu vzdálenost (L5 - C7) pro pohyblivost 

bederní i hrudní páteře. Pohyblivost celé páteře hodnotíme pomocí Thomayerovy 

zkoušky (vzdálenost mezi špičkou 3. prstu a podlahou v předklonu). (Haladová, 

Nechvátalová, 2005) 

Do neurologického vyšetření patří vyšetření motoriky, kdy se testuje svalová síla 

svalu daného myotomu. Vyšetřuje se m. iliopsoas (inervace ze segmentu L1 a L2),            

m. quadriceps femoris (inervace ze segmentu L3), m. tibialis anterior (inervace ze 

segmentu L4), m. extenzor hallucis longus (inervace ze segmentu L5), m. soleus                  

a m. gastrocnemius (inervace ze segmentu S1).  Dále zde patří vyšetření citlivosti 

daných dermatomů a reflexů. Jako speciální test zde slouží např. Lasegueův manévr, 

straight-leg raise test, slump test, obrácený Lasegueův test, Hooverův test a další. 

(Gross, Fetto, Rosen, 2005) 

 

6.4 Vyšetření posturální stability 

 Základem tohoto vyšetření je hodnocení svalové spolupráce zajišťující stabilitu 

páteře, pánve a trupu. Při stabilitě páteře a trupu se zapojují vždy extenzory páteře. 

Nejdříve se aktivují hluboké extenzory a teprve následně při větších silových nárocích 

se zapojují svaly povrchové. Funkce těchto svalů je vyvážena hlubokými flexory krku, 

bránicí, břišními svaly a svaly pánevního dna (viz. 3.1.1).  

 „Je-li porušený nábor svalů páteře a trupu při jejich reakcích na vnější podněty, 

dochází k nepřiměřenému zatížení a posturální instabilitě. Porušená funkce se pak 

vlivem stereotypního přetěžování stává vlastním etiologickýcm faktorem anatomického 

nálezu a vzniku obtíží.“ (Kolář, 2009) 
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 Odhalení patologií ve stabilizační funkci svalů nám umožňují specifické testy, 

např. extenční test, test flexe trupu, brániční test, test flexe kyčle a další. Patří zde                     

i vyšetření dechového stereotypu, který umožňuje zhodnotit aktivaci bránice a její 

spolupráci s břišními svaly. (Kolář, 2009) 

  

6.5 Vyšetření hybných stereotypů 

 Golfisté si opakovanými švihy vytváří tzv. hybné stereotypy. Jedná se                       

o koordinaci jednotlivých svalů během zajišťování konkrétního pohybu. V roce 1984 

hovoří Janda o dynamickém hybném stereotypu. Dynamiku vysvětluje jako vývoj 

stereotypů v čase, učení a jako dočasně neměnnou soustavu podmíněných                             

a nepodmíněných reflexů, která vzniká na podkladě stereotypně se opakujících podnětů. 

Dále se zmiňuje o tom, že vnější podnětový stereotyp vede ke vzniku vnitřního 

stereotypu nervových dějů v mozkové kůře (dynamický stereotyp korových dějů). 

Hybný stereotyp je podle Jandy základní klinickou jednotkou hybnosti. Významnou roli 

hraje dynamika v čase. Dynamika pohybových stereotypů může být chápána jako 

adaptace pohybového aparátu na změnu vnějších a vnitřních podmínek, které se 

projevují ve sdružených změnách funkce i morfologie svalových skupin. Při vytváření 

nových hybných stereotypů je tak důležité komplexní působení vnitřních i vnějších sil. 

Jediné řešení, jak zlepšit kvalitu pohybu je udržení svalové balance, správného držení 

těla a optimální zatížení kloubů. Při mnohonásobném identickém provádění pohybu 

dochází postupně k jeho fixaci, což vyžaduje zatížení kortikálních motorických center. 

Při sportu je nutné dosáhnout co nejvyššího stupně fixace hybného stereotypu, aby se 

zautomatizoval i při nástupu únavy. Fixace hybného stereotypu vzniká tréninkem.  

 „V souladu s vývojovou kineziologií je vhodné aplikovat poznatek o centrálním 

řízení a komplexnosti pohybové činnosti do tréninkové sportovní činnosti a posilovat 

maximálně koordinaci působení svalových skupin, to znamená posilování hybných 

stereotypů pohybem odpovídajícím požadavkům na konečnou a dokonalou techniku. Při 

každém jiném průběhu pohybu, který neodpovídá technice pohybu účelné pro závodní 

provedení, nejsou posilovány potřebné hybné stereotypy.“ (Kračmar, 2003) 

Vyšetřit hybný stereotyp golfisty je možné více způsoby. Jak při vyšetření 

fyzioterapeutem, tak pomocí videografických vyšetřovacích metod.  V rámci hybných 
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stereotypů nesmíme opomenout i vyšetření dechových stereotypů, které ovlivňují 

postavení hrudního koše, tím pádem i postavení bederní páteře. 

 

6.5.1. Vyšetření podle Jandy 

 Součástí kineziologického rozboru je vyšetření hybných stereotypů podle Jandy.  

Toto vyšetření zahrnuje šest základních testů, které poskytují poměrně detailní                      

a přesnou představu o kvalitě pohybových stereotypů jedince. Zjišťujeme při nich 

stupeň aktivace a koordinace všech svalů, které se na pohybu účastní i svalů 

vzdálených, které nejsou v přímém vztahu k vyšetřovanému pohybu. Důležité je, aby 

jedinec prováděl pohyb pomalu a tak, jak je zvyklý. Analýzou vyšetřovaného pohybu se 

zjišťuje, nakolik je chybný stereotyp fixován a zda jej může jedinec změnit. (Haladová, 

2005) 

 

- 6 testů podle Jandy: 

  

1. Extenze v kyčelním kloubu: PROVEDENÍ: vyšetřovaný jedinec leží na břiše          

a pomalu elevuje dolní končetinu SPRÁVNÁ POSLOUPNOST ZAPOJENÍ 

SVALŮ: 1) m. gluteus maximus 2) ischiokrurální svaly 3) kontralaterální 

paravertebrální svaly v Lp 4) homolaterální paravertebrální svaly v Lp 5) 

aktivační vlna se šíří do oblasti Thp CHYBNĚ: m. gluteus maximus se aktivuje 

pozdě nebo vůbec; jako první se aktivují ischiokrurální svaly; objevuje se 

současně zevní rotace a abdukce dolní končetiny; při insuficienci v LS oblasti se 

jako první zapínají homolaterální paravertebrální svaly v Thp a vlna se šíří 

kaudálně 

 

2. Abdukce v kyčelním kloubu: PROVEDENÍ: vyšetřovaný jedinec leží na boku 

a pomalu abdukuje horní dolní končetinu SPRÁVNĚ: čistá abdukce ve frontální 

rovině; rovnováha mezi aktivací m. gluteus medius a m. tensor fascie latae 

CHYBNĚ: 1) při útlumu m. gluteus medius se více aktivuje m. tensor fascie 

latae, m. iliopsoas, m. rectus femoris, tj. není čistá abdukce, ale kombinace 

abdukce, zevní rotace a flexe v kyčelním kloubu 2) aktivace m. quadratus 
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lumborum, pohyb začíná elevací pánve, kdy mm. gluteí jsou v útlumu a dochází 

k aktivaci m. tensor fascie latae 

 

3. Flexe trupu:  PROVEDENÍ: vyšetřovaný jedinec leží na zádech, má ruce v týl 

(lokty vpřed), dolní končetiny extendované a pomalu flektuje trup SPRÁVNĚ: 

plynulý pohyb (do okamžiku souhybu pánve); rovnováha mezi břišními svaly               

a flexory kyčelního kloubu (m. iliopsoas) CHYBNĚ: jako první se aktivují 

zádové svaly (především v LS oblasti); tendence k lordotizaci v oblasti Cp a Lp 

 

4. Flexe hlavy vleže na zádech: PROVEDENÍ: vyšetřovaný jedinec leží na zádech 

a flektuje hlavu obloukovitým pohybem SPRÁVNĚ: pohyb je zajišťován 

hlubokými flexory šíje, především mm. scaleni CHYBNĚ: flexe šíje předsunem 

(převaha mm. sternocleidomastoideí) 

 

5. Abdukce v ramenním kloubu: PROVEDENÍ: vyšetřovaný jedinec provádí 

abdukci v rameni vsedě, dolní končetiny jsou flektovány (90˚ v kyčelních                  

a kolenních kloubech), testovaná horní končetina je ve flexi (90˚ v loketním 

kloubu) SPRÁVNĚ: pohyb začíná pouze aktivitou abduktorů ramene;                      

m. trapezius je pouze stabilizátorem CHYBNĚ: 1) pohyb začíná elevací                

m. trapezius a m. levator scapulae; scapula alata 2) úklon trupu na druhou stanu; 

aktivace m. quadratus lumborum 

 

6. Stereotyp klik – vzpor PROVEDENÍ: vyšetřovaný jedinec leží na břiše, ruce 

má před rameny, prsty mírně k sobě a natahováním paží provádí pomalu vzpor  

a vrací se klikem zpět do výchozí polohy SPRÁVNĚ: pohyb je proveden 

plynule; nedochází k „odlepení“ lopatek (aktivace m. stratus anterior)                         

a k lordotizaci Lp nebo kyfotizaci Thp CHYBNĚ: scapula alata, zvláště při 

přechodu zpět do lehu (Haladová, 2005) 
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6.5.2 Vyšetření pomocí videoanalyzátorů 

Vyšetřit přímo pohybový stereotyp švihu lze pomocí 2D či 3D videoanalyzátorů. 

Snímání švihu se většinou provádí na cvičném odpališti za pomoci videa a počítačového 

softwaru. Mezi nejmodernější 3D analyzátory švihu patří GolfBlaster3D či Swing Guru. 

GolfBlaster3D snímá trajektorii letu míčku a zároveň pohyb hlavy hole. Na základě 

vyhodnocených dat je hráč informován o zjištěných chybách, které jsou mu následně 

názorně vysvětleny a popsány přímo na videozáznamu. Údaje jsou zobrazeny v grafické 

i číselné podobě.  (Golfblaster3D, 2010)  

Swing Guru (viz. obr. 13) je analyzátor, kde si hráč založí profil pod svým 

jménem a videozáznam se automaticky ukládá pro další trénink. Hráč má možnost si 

svůj švih několikrát přehrát a díky 3D technologii si ho může zobrazit ze všech úhlů. 

Švih lze také rozebrat na 7 klíčových fází (pozic), které analyzátor zaznamenává. Tento 

analyzátor sleduje i pozici těžiště těla hráče po celou dobu švihu. (Swing, 2010)  

 

 

 

 

Obrázek 13 – Analyzátor švihu Swing Guru                                                           

Dostupné z: http://www.d-sidegroup.com/swing-guru/#!prettyPhoto[gallery1]/0/ 
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7 Prevence LBP 

 Do prevence LBP patří především fyzioterapeutické postupy a metody, trénink 

golfového švihu pomocí moderních pomůcek, warm up a strečink.  

 

7.1 Korekční fyzioterapie  

 Korekční fyzioterapie vychází z mnoha škol zad, a to např. z Brügerrova 

principu, metody podle R. Klappa a další. Ovlivnění držení těla je stěžejní. Častým 

projevem dysbalance je syndrom vadného držení těla. Úkolem korekční fyzioterapie je 

sestavit takové prvky korekce, které přinesou rychlou reakční pozitivní odpověď, např. 

úlevu od vertebrogenních bolestí, uvolnění zvýšeného napětí svalů atd. Fyzioterapeut 

zde uplatňuje prvky mobilizačních technik a technik měkkých tkání. 

 U golfistů je třeba se zaměřit na nácvik posturální stability. Aktivace HSSP je 

možná s využitím reflexní lokomce či v modifikovaných polohách s pomůckami i bez 

pomůcek. (Kolář, 2009) Vhodné je nacvičovat svalovou koordinaci v modifikovaných 

polohách na gymballu. U méně zdatných jedinců se může začít s cvičením na labilní 

podložce BOSU. 

 Senzomotorika, SM systém (SMS) a prvky konceptu Spiraldynamik doručují 

své principy využívat v léčbě a prevenci u golfistů. Golf je dle SM systému sport, který 

je velice rizikový. Nelze u něj koordinovat statiku pánve, osu těla a optimální pohyb 

lopatky, proto vyžaduje důsledný regenerační program. SM systém slouží u golfistů 

jako prevence poškození pohybového aparátu. Doporučuje se provádět cvičení SMS 

jako příprava (10 - 15 min.) na hru. Po skončení sportu nebo na závěr dne je nutná 30 

min. dlouhá regenerace opět pomocí SMS cvičení. Rehabilitační techniky a speciální 

metody je vhodné kombinovat i s jinými pohybovými programy. (Smíšek, Smíšková, 

2011)  

 U golfistů je vhodné zvolit kompenzační pohybovou aktivitu jako je např. 

plavání, běh či jízda na kole. 

 Hráč má možnost se přihlásit do kurzu jako je např. golf fitness program. 

Obsahem kurzu je velmi široké spektrum cviků využívající jak tradiční posilovací 

pomůcky ve fitness centrech (činky, posilovací stroje), tak netradiční posilovací 

pomůcky, posilovací gumy, gymbally, TRX popruhy a další. (Rambousek, 2011) 
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TRX se doporučuje pro zlepšení fyzické kondice golfistů. Využívá gravitace         

a hmotnosti jedince ke zlepšení stability, síly a pohybu. Jedná se o dva nastavitelné 

popruhy s několika karabinami, kdy principem cvičení je zavěšení jedné části těla do 

popruhů, přičemž druhá část zůstává v kontaktu s podložkou. Při provádění každého 

cviku se maximálně aktivuje HSSP. Je to cvičení zaměřené především na koordinaci            

a rovnováhu. Výhodou je, že je při něm možnost zapojení dalších pomůcek jako BOSU, 

medicinbalů, stepu apod. (TRX, 2010)  

 

Obrázek 14 – TRX cvičení                                                                                                

Dostupné z: http://media.novinky.cz/679/236793-original1-xvzby.jpg 

Další zajímavou sportovní pomůckou je FLOWIN®, což je speciální deska                 

s klouzajícími podložkami pod ruce a nohy. Materiál podložek vytváří odpor pohybu 

podle tlaku, který na podložku jedinec vyvine, takže náročnost cviku si jedinec 

uzpůsobuje individuálně. Existují dvě varianty cvičení, a to rychlejší či pomalejší 

forma, která je zaměřená na precizním provedení cviku a posílení HSSP. (FLOWIN, 

2010) 

 

Obrázek 15 – FLOWIN deska                                                                                         

Dostupné z: http://www.aerobicstyl.cz/magazin/clanek/flowin-106/ 

http://media.novinky.cz/679/236793-original1-xvzby.jpg
http://www.aerobicstyl.cz/magazin/clanek/flowin-106/
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7.2 Nácvik techniky plného švihu 

Cílem golfového úderu je vyvinout značnou rychlost. K tomu je zapotřebí točivý 

moment a torze, která vychází z bederní oblasti. Hráči by měli trénovat plynulý, 

rytmický úder, jelikož tak vytvářejí menší tlak na bederní oblast (minimalizace 

svalového hypertonu, zátěže meziobratlové ploténky a facetového kloubu). Při 

správném úderu rotují ramena, pánev, hrudní a bederní segmenty tak, aby zátěž na páteř 

byla rozložena rovnoměrně. Rovnováha je při golfu docílena mírnou flexí kolen                   

a postavením chodidel na šířku ramen. Váha těla by měla být rozložena rovnoměrně. 

Jak mnoho golfistů potvrdí, během zkoušení cvičného úderu je žádoucí plynulý úder, 

aby se zmenšil tlak na bederní oblast a abychom předešli bolesti v kříži. Některé pozice 

při golfovém úderu nepůsobí přirozeně. Síla vyvolaná golfovým úderem působí 

především na oblast L5/S1, jelikož obratle v tomto segmentu připouští větší rotaci. 

Ostatní obratle v bederní oblasti připouští více flexi a extenzi (ne přílišnou rotaci) a jsou 

tak relativně chráněny. Pro mladší jedince je typické, že při golfu tíhnou k silovějším 

úderům. Pro tyto hráče je nutné, aby se naučili lehký a plynulý golfový švih, pokud se 

chtějí vyhnout bolesti v bederní oblasti. (Staehler, Ullrich, 1999) 

Jak je již výše zmíněno, většina hráčů kombinuje švihové prvky obou stylů, jak 

klasického, tak moderního. Moderní švih je pro vznik LBP daleko rizikovější. Je to 

v podstatě pohyb v uzavřeném kinematickém řetězci, kdy hráči mají obě nohy během 

švihu pevně na zemi a dosahují tak většího točivého momentu v bederní páteři než              

u klasického švihu, což způsobuje větší zátěž na bederní oblast. U klasického švihu 

zvedá hráč při nápřahu patu přední nohy, což má za následek menší točivý moment 

v bederní páteři. (Parziale, 2002) 

  

7.3 Nové trendy v tréninkovém programu 

Existuje velké množství pomůcek jak pro nácvik golfových odpalů, tak pro 

zlepšení fyzické kondice hráče. Nejběžnější je golfový simulátor či trenažér. Golfový 

simulátor je zařízení, prostřednictvím kterého se hráč setkává s nejrůznějšími situacemi, 

se kterými se může setkat při hraní reálného golfu. Skládá se z obrazovky, promítacího 

zařízení a zařízení pro měření dráhy a délky odpalu. Tyto profesionální trenažéry se 

většinou nacházejí v golfových klubech nebo v indoor golfových prostorách. Hráč si 

však může domů pořídit malý přenosný trenažér, který umožňuje automatický návrat 
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míčku a zaznamenává rychlost a délku letu míčku. Některé přenosné trenažéry 

umožňují trénink úderů se skutečným golfovým míčkem a holí. (Golfový, 2009) 

 Další skvělou pomůckou pro trénink odpalů je např. golfový tréninkový a fitness 

systém Explanar. Využívá se ve více než 50 zemích světa, a to nejen ve 

specializovaných centrech, ale i v mnoha domovech. Základním principem tréninku je 

pohyb speciální holí (až 10krát těžší než golfová hůl) po výškově nastavitelné kružnici, 

která přesně kopíruje rovinu plného golfového švihu. Tato pomůcka cíleně aktivuje 

svalstvo potřebné ke golfovému švihu a umožňuje v praxi pochopit základní principy 

švihu. Na podobném principu je založena i pomůcka The Super Swing Trainer, což je 

také trénink po dané kružnici, avšak s vlastní golfovou holí. (Full, 2011) 

 

 

                               

                             Obrázek 16 – Tréninková pomůcka Explanar     

                             Dostupné z:http://www.conceptgolfcompany.com/explanar/images/pro_sys.jpg 

 

Pro zlepšení a naučení základních principů techniky golfového švihu existuje 

také The Orange Whip Golf Swing Trainer, který je navržený profesionálním golfistou 

Jim Hackenbergem. Tato pomůcka pomáhá zlepšovat flexibilitu hráče, sílu a koordinaci 

svalů, a zároveň tempo švihu. Jedná se o pružnou tyč s ohebným shaftem. Jsou tři 

základní modely této pomůcky. Výběr modelu závisí na věku, pohlaví, fyzických 

http://www.conceptgolfcompany.com/explanar/images/pro_sys.jpg
http://www.amazon.com/gp/product/B0021H5TG0?ie=UTF8&tag=jackgolfsolu-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B0021H5TG0
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schopnostech a osobních preferencích. S touto pomůckou lze trénovat samotný švih, ale 

i provádět různé cvičení. (Orange, 2010) 

 

 

                          Obrázek 17 – Orange Whip Golf Swing Trainer  

                          Dostupné z: http://www.orangewhiptrainer.com/index.php 

 

7.4 Warm up 

Důležitou součástí přípravného programu pro sportovce je rozcvičení, tzv. warm 

up, který má za úkol zrychlení krevního oběhu a zvýšení srdeční frekvence. Zahřívací 

cviky připravují golfisty na hru po fyzické i psychické stránce. Vždy by měly 

předcházet samotnému strečinku, jelikož při nich dochází ke zvýšení tělesné teploty            

a prokrvení, což podporuje funkčnost vazivové a svalové tkáně. Jsou to především 

cviky a pohyby, které přímo nesouvisí s pohyby používanými v samotném sportu. Při 

strečinku se tak díky těmto cvikům snižuje riziko poranění. (Alter, 1999)  

 

7.5 Strečink 

Aktivní protahování je pro golfisty velice vhodné a účelné. Strečink by měl být 

pravidelnou součástí tréninkového programu golfistů. Úkolem je prokrvení celého těla 

tím, že jsou aktivovány velké svalové skupiny a zároveň podpora pohybu kloubů. 

Hlavním cílem je tedy příprava na hlavní tréninkovou zátěž, což je v případě golfu švih 

holí. Díky protažení je pozdější průběh pohybů plynulejší a ekonomičtější. Čím více se 

hráč dokáže uvolnit, tím méně pociťuje nepříjemné napětí. Pro dostatečné uvolnění je 

potřeba si uvědomit své dýchání, dýchat pravidelně a zhluboka. Důležitá je i správná 

technika, čímž hráč předchází poranění v průběhu samotného strečinku. Nepřiměřené 

protahování může způsobit výraznou bolest svalů, dokonce i jeho poranění. Cviky 

mohou být prováděny různými způsoby, záleží především na cíli, schopnostech a stavu 

http://www.orangewhiptrainer.com/index.php
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trénovanosti golfisty. Nemá-li hráč při tréninku dostatek času, měl by provádět strečink 

alespoň ve svém volném čase. (Alter, 1999; Fielding, 2010; Gunda, 2008) 

Strečink by měl být zaměřen na protažení svalů oblasti ramen, trupu a kyčelních 

kloubů. V ideálním případě by strečinková sestava měla být individuálně upravena tak, 

aby vyhovovala potřebám golfisty. Alter (1999) ve svém díle doporučuje dvě až tři 

opakování každého cviku s 10 vteřinovou výdrží v protažení (popř. opakování každého 

cviku s 20 – 30 vteřinovou výdrží) a uvádí nejvhodnější protahovací cviky pro golfisty: 

1. Svaly chodidel: Ve stoje předsunutí jedné nohy lehce před druhou 

s flektovaným kolenem; přenesení váhy na bříška prstů přední nohy; 

s výdechem tlačit koleno lehce dopředu a dolů 

2. Svaly bérce: V podřepu opření ruce o stehna nebo kolena; obě chodidla jsou 

rovnoběžně celou plochou na zemi, postupně snižovat podřep bez zvedání 

paty  

3. Hamstringy: Vsedě flexe jedné DK v koleně tak, aby se ploska této DK 

dotýkala vnitřní strany stehen druhé DK (v extenzi); vnější strana stehna             

a bérce by měla být celou plochou na podložce; s výdechem se snažit 

flektovat trup k extendovanému kolenu 

4. Adduktory: Vsedě zády ke zdi; hýždě se opírají o stěnu; abdukce obou DK             

a flexe kolen tak, aby se navzájem dotýkaly plosky; rukama uchopit hlezna            

a přitáhnout je co nejblíže k tříslům; lokty položit na vnitřní stranu stehen; 

s výdechem tlačit kolena k zemi 

5. Svaly přední strany stehen: Ve stoje (pro udržení rovnováhy opření jednou 

HK o zeď); flexe kolene jedné DK tak, aby pata směřovala k hýždím; 

nepatrná flexe kolene druhé stojné DK; s výdechem a volnou rukou uchopení 

nártu zvednuté nohy, s výdechem pomalu přitahovat patu k hýždím  

6. Flexory kyčle a mm. gluteí: Vsedě opření se rukama za trupem; levé 

chodidlo opřít vedle pravého kolena a současně levou patu přitáhnout 

k hýždím; pravý loket opřít o vnější stranu levého kolena; výdech; natočit 

trup; pohled přes levé rameno; pravým loktem mírně tlačit flektované koleno 

směrem k zemi   
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7.  Spodní část trupu:  V mírném rozkročeném stoji vzpažit a spojit ruce nad 

hlavou; výdech a s úklonem vytahovat paže a trup do strany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

8. Horní část zad: Vsedě semiflexe kolen; flexe trupu; hrudník opřít o stehna; 

rukama v podkolení uchopit stehna; s výdechem se snažit trupem pomalu do 

extenze, chodidla zůstávají na zemi 

9. Šíjové svalstvo: Ve stoji nebo vsedě za zády flexe levého lokte; pravou rukou 

uchopit flektovaný loket a mírně ho přitahovat do středu zad tak, aby levé 

rameno zůstalo fixováno; s výdechem lateroflexe hlavy k pravému rameni 

10. Mm. pectorales: Ve stoje před rámem otevřených dveří; vzpažit a flektovat 

lokty tak, aby se dostaly níž než ramena; opření se o rám dveří, výdech; 

jedna DK je více vepředu a celý trup tlačit vpřed 

11. Svaly ramena: Vsedě na židli s chodidly vedle sebe a ploskami na zemi; ruce 

v bok tak, aby palce směřovaly dopředu; flexe trupu a opření přední části 

ramen o kolena; s výdechem lokty tlačit směrem k sobě a k zemi 

12. Svaly paže a zápěstí:Ve vzpažení nad hlavou uchopení tyče podhmatem 

(dlaně směřují dolů a palce jsou pod tyčí); výdech; přemístění tyče před sebe 

na úroveň pasu; flexe loktů 

Na úvod tréninku je potřeba protahovat svalstvo dynamicky (provádět malé 

rytmické pohyby). Je však důležité, aby bylo stále zachováno protahovací napětí. 

V protahovací poloze by měl hráč setrvat jen 10 - 15 vteřin. Nedojde tak k přerušení 

prokrvení svalů. Mezi jednotlivými protahovacími cviky by měl golfista provádět 

uvolňovací cvičení a pohyby, které podporují prokrvení svalstva (např. střídavé 

zdvihání kolen). Důležité je protahovat na osobní hranici protažení, jelikož i to 

odpovídá zatížení v hlavní fázi tréninku při golfovém švihu. Poté by si měl hráč dát pár 

cvičných volných švihů, aby bylo tělo zcela připravené na hru. Protažení na konci 

tréninku slouží především jako kompenzace zátěže z hlavní části tréninku. Během 

strečinku je však důležité odhadnout intenzitu zatížení. Po intenzivním tréninku, kdy 

tělo obsahuje velké množství odpadních produktů látkové výměny, potřebuje tělo spíše 

lehký pohyb, teplo a klid, aby se svaly mohly rychle zotavit. Proto není vhodné zůstávat 

ve strečinkových polohách více jak 10 vteřin, jelikož to způsobuje omezené prokrvení 

svalstva, a tím se zhoršuje odvod produktů látkové výměny. Doporučuje se protahovat 

(každý sval pouze jednou) dynamicky nebo pohyblivě-staticky s nízkou až střední 
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intenzitou (v rozsahu, v němž jedinec cítí příjemné protažení), aby bylo prokrvení 

svalstva i nadále částečně zajištěno. (Gunda, 2008) 

Nácviky úderů pomáhají rozehřát potřebné svalové skupiny a připravit je na 

točivý moment páteře. Pokud čas dovolí, je velmi účinné trénovat odpaly ještě před 

samotnou hrou na cvičném odpališti. Svaly, které byly protáhnuty a pozvolna 

zatěžovány, jsou tak během hraní golfu mnohem méně náchylné k poranění a mohou 

snášet větší zátěž. (Staehler, Ullrich, 1999) 
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III. METODOLOGIE PRÁCE 

 

Cíle práce 

Cílem práce je zjistit a analyzovat příčiny vzniku nejčastějších patologií v oblasti 

bederní páteře u dospělých golfistů, profesionálů i amatérů, z vybraných zahraničních 

studií a na základě jejich vyhodnocení nalézt vhodné fyzioterapeutické postupy jako 

prevenci vzniku LBP. 

 

Úkoly práce 

 Vyhledání dostupných a relevantních zdrojů  

 Analýza zdrojů  

 Vytvoření kompletace dat z dostupné literatury 

 Komparace zahraničních studií zabývajících se danou problematikou 

 Získání relevantních výstupů  

 Zhodnocení z pohledu fyzioterapie 

 

Výzkumné otázky 

Otázka 1: Jaké jsou nejčastější příčiny vzniku LBP u golfistů? 

Otázka 2: Jaké typy patologií v oblasti bederní páteře vznikají plným golfovým švihem? 

Otázka 3: Lze u golfistů zabránit vzniku LBP preventivními pohybovými programy?  

 

Hypotézy 

H1: Příčinou vzniku LBP u golfistů je nejčastěji plný golfový švih, který je 

jednostranným dlouhodobě prováděným pohybovým stereotypem. 

H2: Plným golfovým švihem vznikají v oblasti bederní páteře tyto patologie: blokády 

bederní páteře a výhřezy meziobratlových plotének. 

H3: U golfistů lze zabránit vzniku LBP fyzioterapeutickými postupy, především 

zlepšením svalové koordinace v oblasti dolní části trupu a pánve a úpravou pohybového 

stereotypu golfového švihu. 



58 

 

Charakteristiky sledovaných proměnných 

Vybrané zahraniční studie z USA, Kanady, Anglie a Austrálie obsahují dospělé 

golfisty, profesionály i amatéry, ve věku 18-55 let. Zahrnula jsem jak observační studie 

deskriptivní, deskriptivně-analytické (průřezové), analytické studie případů a kontrol, 

tak studie randomizované intervenční. Všechny studie jsou zaměřeny na problematiku 

bolestí bederní páteře u golfistů. Předmětem výzkumu byli golfisti jak s bolestmi 

v bederní páteři, tak náhodně vybraní hráči bez zjevných patologických stavů. Kontrolní 

skupinu studií tvořili golfisti bez LBP a zdraví jedinci, kteří nehrají golf. Jako 

terapeutické intervence bylo ve studiích využito tréninku techniky golfového švihu, 

warm up, strečinku, stabilizačního cvičení a fyzikální terapie. Použity byly tyto 

diagnostické metody: měření rotace trupu pomocí tříosového elektronického 

goniometru a isokinetického dynamometru, 3D záznam pomocí vysokorychlostního 

videa, vyšetření rozsahu kyčelních kloubů pomocí sklonoměru, Patrickův test, 

Thomayerova zkouška, dále vyšetření EMG a MRI.  

 

Metody práce 

 Práce je koncipována formou rešerše, která vznikla na základě zpracování 

dostupných relevantních zdrojů. Literatura, tištěné i elektronické monografie, učebnice 

a odborná periodika byla získávána z bibliografických databází (British medical journal, 

Findarticles), katalogů knihoven (Národní lékařská knihovna, Městská knihovna)                  

a internetu. Zahraniční studie univerzit byly získávány z odborných medicínských 

databází (PubMed, PEDro, EBSCO). Získané informace byly analyzovány s cílem 

zhodnotit výstupy dané analýzy z pohledu fyzioterapeuta. 
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IV. VÝSLEDKY 

 

1 Hypotézy 

 

Hypotéza č. 1 – Příčinou vzniku LBP u golfistů je nejčastěji plný golfový švih, který je 

jednostranným dlouhodobě prováděným pohybovým stereotypem. 

 

Hypotéza se potvrdila. Plný golfový švih je pro bederní páteř nejtraumatizujícím 

pohybem v golfu. Jedná se především o typ moderního švihu, který je pro bederní páteř 

rizikovější než švih klasický. U klasického švihu je postoj hráče při došvihu 

charakterizován vzpřímenějším postojem, kdežto u moderního švihu je došvih 

charakterizován hyperextenzí hrudní páteře, což má větší vliv pro vznik LBP. Většina 

zranění amatérských golfistů souvisí se špatnou technikou, zatímco u profesionálních 

hráčů jsou způsobeny spíše přetrénováním.  

 

Hypotéza č. 2 – Plným golfovým švihem vznikají v oblasti bederní páteře tyto 

patologie: blokády bederní páteře a výhřezy meziobratlových plotének. 

 

Hypotéza se částečně potvrdila. Na základě analýz sil vzniklých během golfového švihu 

je prokazatelné, že opakované namáhání bederní páteře vystavuje golfistu riziku 

hypertonu paravertebrálních svalů, výhřezu a zánětu meziobratlové ploténky, 

únavových zlomenin obratlů a artropatie facetových kloubů. Podle studií, které se 

zabývaly měřením tlakových sil v oblasti bederních obratlů, lze tvrdit, že rizikovější 

skupinou golfistů s tendencí k výhřezu meziobratlové ploténky jsou profesionální hráči 

(viz. graf 1).  

 

Hypotéza č. 3 – U golfistů lze zabránit vzniku LBP fyzioterapeutickými postupy, 

především zlepšením svalové koordinace v oblasti dolní části trupu a pánve a úpravou 

pohybového stereotypu golfového švihu. 
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Hypotéza se potvrdila. Pro správnou svalovou koordinaci je zapotřebí posílení 

hlubokého stabilizačního systému páteře. Studie uvádí stabilizační cvičení svalů HSSP 

(m. transversus abdominis a mm. multifidi). Aktivace HSSP je možná i pomocí 

labilních ploch, reflexní lokomoce či cvičení v modifikovaných polohách. Zabránit 

vzniku LBP lze dle studií také pomocí mutlidisciplinárního programu, který zahrnuje 

nejen trénink golfového švihu, ale také warm up a strečink. Ovšem již samotná změna 

techniky golfového švihu hraje velkou roli v prevenci bolestí bederní páteře. 

 

2 Výsledky na základě analýzy studií   

 

 Tabulky 2 - 7 znázorňují výsledky získané analýzou a porovnáním vybraných 

zahraničních studií.  

 

Tabulka 2 – Frekvence výskytu LBP u golfistů 

Autor Obsah studie Závěr studie Výsledek 

Light, 

2008 

  

  

  

Sledování 588 

amatérských golfistů          

po dobu jednoho roku         

s cílem zjistit  

nejčastější zranění 

vlivem hraní golfu. 

 

15.8 na 100 golfistů bylo 

zraněno a nejčastějším 

zraněním bylo LBP. 

Na základě těchto tří 

studií zabývající se 

vznikem LBP a jeho 

procentuálním podílem 

ze všech zranění mohu 

konstatovat, že 

převážnou část zranění  

u golfistů tvoří právě 

LBP. 

Parziale, 

2002 

  

  

Zjišťování 

nejčastějších zranění     

u 145 golfistů  (z toho 

95% amatérských 

hráčů, průměrný věk 

55 let, 80% muži). 

 

Nejčastější patologií         

u golfistů je LBP (45%). 

Muži 49%, ženy 28% 

(ze všech zranění) 

Mefford 

et al., 

2011 

 

 

 

Zjišťování incidence 

vzniku LBP u golfistů 

amatérů a profesionálů. 

 

LBP zahrnuje 15 - 34%  

ze všech zranění 

amatérských  hráčů a 22 

- 24%  profesionálních 

hráčů. 
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Tabulka 3 - Preventivní pohybové programy v rámci LBP 

 

 

Autor Obsah studie Závěr studie Výsledek 

Fradkin et 

al., 

2001 

 

 

 

Průzkum u více jak 1000 

amatérských  golfisů, zda 

provádějí před tréninkem  

warm up. 

 

50% hráčů provádělo 

warm up. 

 

 

Stabilizační cvičení 

má pozitivní vliv na 

svalovou koordinaci 

během golfového 

švihu. Správně 

volený warm up             

a strečink je jedno          

z nejúčinnějších 

preventivních 

opatření proti vzniku 

LBP. Změna 

techniky golfového 

(konkrétně                       

z moderního na 

klasický) švihu hraje 

velkou roli v 

prevenci bolestí 

bederní páteře. 

 

 

Gosheger 

et al., 

2003 

 

 

Zjišťování vlivu warm up           

a strečinku na  vznik zranění 

u golfistů. Bylo sledováno 

703 hráčů (profesionálové          

i amatéři). 

 

Významný pokles 

zranění až u 60% 

golfistů, kteří 

prováděli warm up           

a strečink alespoň 10 

min. před samotným 

tréninkem. 

 

Grimshaw, 

Burden, 

2000 

 

 

 

Zjišťování vlivu 

tříměsíčního rehabilitačního 

programu, stabilizačního 

cvičení (m. transversus 

abdominis, mm. multifidi)       

a strečinku, na golfový švih. 

Dále sledování aktivity          

m. erector spinae během 

plného švihu                              

u  profesionálních golfistů          

v souvislosti s LBP. 

Hodnocení bylo provedeno 

pomocí 3D analyzátoru 

golfového švihu a EMG na 

m. erector spinae. 

 

Po terapii a tréninku 

došlo ke snížení flexe 

a lateroflexe trupu při 

fázi švihu k míči, a to 

mělo vliv na menší 

aktivitu m. erector 

spinae. 

 
 

Parziale, 

2002 

Multidisciplinární 

rehabilitační program 

pro145 golfistů s různým 

typem zranění (z toho 49% 

mužů s LBP, 28% žen            

s LBP) a z toho 95% 

amatérů. Program zahrnoval 

nácvik golfového švihu       

(u 83% změněn na 

klasický), strečink                    

a fyzikální terapii. 

 

98% úspěšnost 

týkající se nových 

zranění hraním golfu 

v průběhu jednoho 

roku po ukončení 

programu. 
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Studie autorů Gosheger et al. (2003), která zkoumala vliv warm up i strečinku         

a zjistila, že většina (83%) hlášených zranění náhodně vybraných 703 golfistů, 

profesionálů i amatérů, vznikla z přetěžování opakovanými švihy během tréninkové 

sezóny. Bylo také prokázáno, že hráči nosící bag na zádech trpí podstatně častěji na 

LBP. Další studie (Parziale, 2002) došla mimo jiné k závěru, že většina zranění 

amatérských golfistů souvisí se špatnou technikou, zatímco u profesionálních hráčů jsou 

způsobeny spíše přetrénováním.  

 

Tabulka 4 – Souvislost rozsahu kyčelních kloubů s LBP 

Autor Obsah studie Závěr studie Výsledek 

Vad et al., 

2004  

  

Bylo vyšetřeno 42 

profesionálních 

golfistů, 28 hráčů 

s dřívější LBP a 14 

hráčů bez předešlé 

LBP. Byl proveden 

Patrickův test                         

a Thomayerova 

zkouška. 

 

Byla prokázána 

významná korelace              

u jednotlivců s dřívější 

LBP doprovázenou 

sníženým rozsahem 

vnitřní rotace levého 

(při švihu předního) 

kyčelního kloubu, 

pozitivitou Patrickova 

testu a sníženým 

rozsahem pohybu 

bederní 

páteře.V rozsahu 

rotace pravého 

kyčelního kloubu                     

a v Thomayerově 

zkoušce nebyly 

zaznamenány výrazné 

rozdíly. 

Snížený rozsah 

levého (vedoucího) 

kyčelního kloubu            

(u golfistů hrající na 

pravou stranu)                   

a snížený rozsah 

bederní páteře 

koresponduje s LBP     

u golfistů. 

Murray et al., 

2009  

Bylo vyšetřeno 64 

amatérských golfistů, 

28 hráčů s LBP 

(shodovali se ve 

věku, výšce, 

preferenci hrát na 

pravou stranu, 

handicapu, frekvencí 

tréninku za týden             

a v létech praxe)              

a 36 hráčů bez LBP.  

Měření se provádělo 

sklonoměrem. 

 

Hráči s LBP měli 

výrazně sníženou 

pasivní i aktivní vnitřní 

rotaci levého kyčelního 

kloubu. Žádné výrazné 

změny nenastaly                              

u zevní rotace a 

rozsahů rotace pravého 

kyčelního kloubu.  
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Tabulka 5 – Souvislost aktivace břišních a paravertebrálních svalů s LBP při 

plném golfovém švihu 

Autor Obsah studie Závěr studie Výsledek 

Lindsay, 

Horton,  

2001 

Zkoumání timing 

aktivace a únavy 

bříšních svalů při 

plném švihu                

u profesionálních 

golfistů s LBP           

a golfistů bez obtíži. 

Pomocí EMG byly 

vyšetřeny tyto svaly: 

m.rectus abdominis, 

obliquus abdominis 

externus et internus. 

Bolest byla 

hodnocena pomocí 

McGillova dotazníku 

bolesti. 

Žádné rozdíly              

v aktivaci m. rectus 

abdominis u obou 

vyšetřovaných skupin. 

Nástup aktivace 

m.obliquus abdominis 

externus byl při 

začátku nápřahu             

u golfistů s LBP 

výrazně zpožděn, jinak 

charakter činnosti 

břišních svalů při 

golfovém švihu byl 

velmi podobný u obou 

skupin.Únava břišních 

svalů nebyla 

zaznamenána.Bolest se 

po tréninku u hráčů      

s LBP zvýraznila. 

Hráči s LBP 

používají jako 

primární stabilizátor 

páteře mm. para-  

vertebrales namísto 

svalů HSSP. Není 

výrazný rozdíl             

v aktivaci 

povrchových 

břišních svalů                

u hráčů s LBP                 

a u hráčů bez LBP. 

Grimshaw, 

Cole,  

2008 

Výzkum a porovnání 

timing aktivace               

a deaktivace                           

mm. paravertebrales             

a m. rectus abdominis 

externus u 27 

probandů (12 golfistů 

s LBP a 15 golfistů 

bez LBP) pomocí 

EMG. 

 

Golfisté s LBP 

aktivovali                      

mm. paravertebrales na 

začátku nápřahu 

podstatně dříve než 

hráči bez LBP. 
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Tabulka 6 – Vliv LBP na rychlost, sílu a výdrž rotace trupu při plném golfovém 

švihu 

Autor Obsah studie Závěr studie Výsledek 

Lindsay, 

Horton, 

2006 

Měření  síly            

a výdrže rotace 

trupu isokinetickým 

dynamometrem             

u 84 probandů. 

Měřeno 40 zdravých 

jedinců nehrajících 

golf (sk. 1),                              

37 profesionálních 

golfistů bez LBP             

(sk. 2) a 7 golfistů        

s LBP (sk. 3). 

 

Mezi skupinami nebyly 

zjištěny žádné 

významné rozdíly 

v maximálním točivém 

momentu, nicméně 

hráči s LBP (sk. 3)  

prokázali výrazně 

menší výdrž rotace            

u nedominatního směru 

(rotace doleva u hráčů 

hrajících na pravou 

stranu) než sk.1 a 2. 

Mezi sk.1 a 2 nebyly 

zjištěny výrazné 

rozdíly. 

Výdrž rotace trupu          

u golfistů s LBP může 

hrát v prevenci LBP 

větší význam než 

samotná síla. Hráči bez 

LBP dosahují větší 

rychlosti rotace trupu 

během švihu. 

Lindsay, 

Horton, 

2002 

Porovnání pohybu 

páteře ve třech 

rovinách u 79 

profesionálních 

golfistů během 

plného golfového 

švihu s použitím 

tříosého 

elektronického 

goniometru. Měření 

u 12 golfistů                 

z toho 6 hráčů              

s LBP a 6 hráčů bez 

LBP. 

 

U golfistů s LBP byla 

zaznamenána 

výraznější lateroflexe  

páteře při úderu do 

míče, menší rotace 

trupu a výraznější 

aktivace levé strany 

těla při nápřahu než          

u hráčů bez LBP. Hráči 

bez LBP prokázali 

2krát větší rychlost 

rotace trupu při švihu 

k míči. 
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Tabulka 7 – Vliv tlakových sil během golfového švihu na vznik LBP  

Autor Obsah studie Závěr studie Výsledek 

Mefford et al., 

2011 

Provedení 

diagnostického  

vyšetření MRI bederní 

páteře u 4 golfistů 

s LBP (1 profesionál         

a 3 amatéři na 

výkonnostní úrovni, 

průměrný věk 54 let). 

Nikdo z nich 

v minulosti netrpěl na 

skoliózu, asymetrii 

délky dolních končetin, 

či onemocnění kyčle. 

Všichni hráli pouze 

golf, jinému sportu se 

nevěnovali a netrpěli 

na žádné jiné zranění. 

Většina golfistů, 

včetně všech účastníků 

studie, hráli na pravou 

stranu 

 

U všech sledovaných  

diagnostikován zánět 

meziobratlové 

ploténky na pravé 

straně. 
Vzhledem k tomu, 

že u profesionálů 

jsou tlakové síly  

v oblasti Lp 

během golfového 

švihu výrazně 

větší než               

u amatérů, 

dochází u nich     

k většímu riziku 

vzniku výhřezu    

a rozvoje zánětu 

meziobratlové 

ploténky. 

Hosea, Gatt,  

1996 

Měření tlakových na 

bederní páteř během 

golfového švihu 

pomocí čtyř 

vysokorychlostních 

videokamer. Pomocí 

EMG měřili tyto svaly:  

m. rectus abdominis, 

m. externus obliquus 

externus et internus          

a mm. paravertebrales 

bilat. v úrovni obratle 

L3. 

 

Výsledky ukázaly, že 

tlakové síly působí 

během golfového 

švihu až do 

osminásobku tělesné 

váhy hráčů, 6.100 ± 

2.413 N u amatérů        

a 7.584 ± 2.422 N        

u profesionálních 

hráčů. To ukazuje 

významnost 

tlakových sil 

generovaných během 

golfového švihu, a to 

především vzhledem 

k tomu, že prolaps 

disku může vzniknout 

již při tlakové síle 

5.448 N 
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V. DISKUSE 

  

 Ačkoliv se golf jeví jako méně agresivní oproti jiným sportům, hráči golfu 

prodělávají četná zranění. Mezi nejčastější zranění u golfistů patří patologie v oblasti 

zápěstí, lokte a ramene, avšak převládajícím zdravotním problémem profesionálních              

i amatérských hráčů je bolest bederní páteře - LBP. Při golfovém švihu vzniká 

jednostranná rotace a značný tlak na bederní obratle. LBP u golfistů může být 

způsobeno několika typy zranění spojených s plným golfovým švihem. Dle studií se 

jedná hlavně o přetížení paravertebrálního svalstva, výhřez meziobratlové ploténky, 

únavové zlomeniny těla obratlů a artropatii facetových kloubů, což je částečné 

potvrzení hypotézy č. 2.  

Bolestí bederní páteře u golfistů se zabývalo již několik studií ze zahraničních 

univerzit. Pro svou diplomovou práci jsem vybrala studie Univerzit z USA, Kanady, 

Anglie a Austrálie.   

 Některé studie se zabývaly prováděním warm up a strečinku. Jedna ze studií 

(Gosheger et al., 2003) prokázala statisticky významný pokles zranění u 60% golfistů, 

kteří prováděli warm up a strečink alespoň 10 min. před samotným tréninkem. Bylo 

také prokázáno, že hráči nosící bag na zádech trpí podstatně častěji na LBP. Myslím si, 

že většina hráčů přípravu před samotným tréninkem velmi podceňuje. Golfový švih je 

nepřirozený pohyb, na který je potřeba tělo řádně připravit, a to jak prováděním warm 

up, tak protahovacími cviky. Warm up a strečinkové cvičení podporuje funkčnost 

ligament a svalů, jak jsem již zmínila v teoretické části práce. Fyzioterapeut v této 

souvislosti provádí vyšetření pohybového aparátu – kineziologický rozbor, vyšetření 

zkrácených a oslabených svalů, kde může odhalit svalové dysbalance, které jsou typické 

jak z nedostatku pohybové aktivity, tak právě pro asymetrickou pohybovou zátěž jakou 

můžeme sledovat u hráčů golfu.  

 Hráč by si měl před každým tréninkem udělat dostatek času na protažení. Na 

strečink potřebuje hráč klid, a proto by ho nemělo nic vyrušovat, aby se mohl na vlastní 

tělo plně soustředit. (Gunda, 2008) To je však nejčastějším problémem většiny hráčů. 

Z vlastní zkušenosti pozorováním hráčů, mohu konstatovat, že mnoho golfistů věnuje 

strečinku před tréninkem či samotnou hrou minimálně času (cca 2 - 3 min.) a zmíněný 
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warm up vynechává. Dle mého názoru je to dáno i nedostatkem informací, které se 

hráčům ohledně přípravy na trénink dostávají. Trenér i fyzioterapeut by měli klást na 

tuto přípravu velký důraz a vysvětlit hráči, jak by měla probíhat. 

 Poslední dobou se staly velmi moderní golfové vozíky, ať už mechanické nebo 

elektrické, které usnadňují hráčům nošení těžkého bagu. Je však stále velké množství 

hráčů, kteří si svůj bag raději nosí na zádech. Bag s holemi v plné výbavě váží                 

cca 6.5 kg a někteří hráči ho nosí pouze na jednom rameni, což je při delší chůzi 

výrazná zátěž na páteř. Vzhledem k tomu, že popruhy bagu kladou veškerý tlak na 

jedno rameno, doporučuje se používat obou popruhů, aby se váha na páteř rovnoměrně 

rozložila a snížila se tak možnost vzniku bolesti v bederní oblasti                                            

z důvodu nerovnoměrné zátěže. Také opakované předklony k bagu za účelem jeho 

zvednutí mohou způsobit větší tlak na bederní oblast.  

Na základě analýzy svalové aktivity během golfového švihu pomocí EMG na 

vybrané svalové skupiny m. erector spinae bilat., m. gluteus maximus bilat., m. rectus 

abdominis a m. obliquus abdominis externus et internus bilat. se ukázalo, že nejmenší 

svalová aktivita uvedených svalů je během nápřahu. (Watkins et al., 1996) Přínosem 

bylo pro mě zjištění, jak zásadní úlohu hraje m. gluteus maximus, nejen ve stabilitě 

kyčelního kloubu, ale také pro celkovou sílu vyvinutou během golfového švihu. 

  Retrospektivní případová studie Univerzity z Kalifornie (Mefford et. al, 2011) 

se zabývala vznikem zánětu mezibratlové ploténky vlivem golfového švihu. Podle této 

studie je zřejmé, že u hráčů hrající na pravou stranu vzniká zánět na pravé straně 

meziobratlové ploténky bederních obratlů jako následek tlakových sil, které působí 

během golfového švihu. Po konzultaci s prof. Miroslavem Kučerou, jsem usoudila, že 

riziko vzniku zánětu meziobratlových plotének se u hráčů golfu zvyšuje hrou během 

chladného počasí. Prochladnutí a následný prudký golfový švih je kombinace, která 

může způsobit zánět úponů paravertebrálních svalů a meziobratlových plotének 

v oblasti bederní páteře. Jak jsem již zmínila v teoretické části práce, golfisté nachodí 

během jedné hry na standardním 18-ti jamkovém hřišti 6.5 – 10 km, a to za cca 5 hodin. 

To je dost dlouhá doba na to, aby došlo u hráče k prochladnutí. Týká se to především 

hráčů, kteří hrají golf téměř za každého počasí. Golfista by neměl podceňovat správnou 

volbu sportovního oděvu, která může zabránit vzniku LBP z prochladnutí, tím myslím 

hypertonus paravertebrálního svalstva, akutní lumbago atd. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
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Studie University of Calgary autorů Lindsay a Horton z roku 2001, 2002 a 2006 

se zabývaly měřením rotace trupu u golfistů a zapojením břišních svalů během 

golfového švihu. Měření síly a výdrže rotace trupu za použití isokinetického 

dynamometru se zúčastnilo 40 zdravých jedinců, kteří nehrají golf a golfistů na 

profesionální úrovni. Zúčastnilo se celkem dostatečný počet probandů (79), avšak z 39 

hráčů golfu mělo pouze 7 hráčů bolesti bederní páteře. Výsledky této studie poskytují 

hodnotné informace o možných rizikových faktorech spojených s bolestí v bederní 

oblasti u golfistů a umožňuje tak dále rozvíjet intervenční strategie. Ovšem z důvodu 

relativně malého počtu golfistů s LBP může být výsledek studie zavádějící.    

V roce 2002 porovnávali pohyby páteře u profesionálních golfistů s  LBP a bez 

LBP.  Golfisté bez LBP prokázali více jak dvakrát větší rychlost rotace trupu při švihu  

k míči, což může vypovídat o zvýšeném zapojení šikmých břišních svalů než u hráčů 

s LBP. Tato studie jako první dokazuje zřetelné rozdíly v technice golfového švihu mezi 

hráči s LBP a bez LBP a poskytuje tak hodnotné informace jak pro fyzioterapeuty, tak 

pro trenéry.   

Studie z University of South Australia (Grimshaw, Cole, 2008), která zkoumala 

a porovnávala časové rozvržení nástupu a ústupu aktivace mm. paravertebrales                     

a m. obliquus abdominis externus, taktéž prováděla vyšetření svalů pomocí EMG. 

Výsledky EMG ukázaly, že golfisté s LBP aktivují mm. paravertebrales na začátku 

nápřahu podstatně dříve než hráči bez LBP. V porovnání se studií z University of 

Calgary (Lindsay, Horton, 2001), která zjistila, že golfisté s LBP aktivují m. obliquus 

abominis externus při začátku nápřahu opožděně, jsem došla k závěru, že většina hráčů 

s LBP používají jako primární stabilizátor páteře mm. paravertebrales namísto svalů 

hlubokého stabilizačního systému páteře (hlavně m. transversus abdominis,                     

mm. multifidi).  

Další studie z University of South Australia studie (Grimshaw, Burden, 2000)           

a studie z USA (Parziale, 2002) hodnotily vliv stabilizačního cvičení a tréninku na 

golfový švih. První studie se zabývala aktivitou paravetebrálních svalů během 

golfového švihu a souvislostí s LBP. Pro stabilizaci m. transversus abdominis bilat. byl 

vybrán cvik flexe trupu vleže na zádech s flektovanými koleny a pro mm. multifidi to 

byl cvik na čtyřech, kdy jedinec měl jednu horní končetinu a protilehlou dolní končetinu 

elevovanou v extenzi. Cviky byly prováděny 3 - 4krát denně. Každý cvik byl opakován 

10krát s 5 sekundovou výdrží, která se postupně zvyšovala na 20 - 30 sekund. 

Tréninkový švih byl soustředěn především na prvky klasického švihu, kdy došvih 
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končil ve vzpřímené poloze těla hráče. Navíc X-faktor (viz 4.4) byl snížen zvětšením 

rotace v kyčli a sníženou rotací ramen během nápřahu. Strečink byl prováděn 2krát 

denně po dobu 3 - 4 týdnů. Uvedená studie se zaměřuje na stabilizační cvičení svalů                          

m. transversus abdominis a mm. multifidi. Na základě konzultace s PhDr. Brejchou není 

vhodné se zaměřit na izolované cvičení jednotlivých svalů, ale aktivovat svaly 

hlubokého stabilizačního systému komplexně. K tomu využíváme reflexní lokomoce, 

cvičení v modifikovaných polohách, ale také labilních pomůcek, např. BOSU či 

gymballu (viz. 7.1).  

Studie z USA (Parziale 2002), která obsahovala multidisciplinární rehabilitační 

program pro golfisty (změna techniky golfového švihu z moderního na klasický, 

strečink, fyzikální terapie) došla k závěru, že pro úspěšnou léčbu je nezbytné stanovit 

přesnou diagnózu a rehabilitační plán s cílem dosáhnout optimálního rozsahu pohybu, 

síly a vrátit se ke golfu s řádnou technikou, aby se zabránilo opětovnému zranění. 

Myslím si, že lékař, fyzioterapeut a golfový trenér by měli pracovat společně a vytvářet 

tak komplexní multidisciplinární tým. Využití členů tohoto multidisciplinárního týmu 

tak urychluje diagnostiku, léčbu a návrat k tréninku. Na základě této studie, která 

obsahovala změnu techniky golfového švihu z moderního na klasický, mohu tvrdit, že 

již samotná změna techniky může hrát velkou roli v úspěšné léčbě bolestí bederní 

páteře. Profesionální trenér golfu Jim McLean doporučil, aby hráči dosáhli během 

nápřahu určitého rozdílu ve stupni rotace ramen a pánve, tzv. X-faktoru. X-faktor je 

výrazný právě u moderního švihu, kdežto u klasického je snížen. Pokud bych se, jako 

fyzioterapeut, měla přiklonit k jednomu z těchto stylů, myslím si, že vhodnější a méně 

zatěžující na bederní páteř je styl klasický. Jak jsem již zmínila v teoretické části, 

moderní švih je v podstatě pohyb v uzavřeném kinematickém řetězci, kdy hráči mají 

obě nohy během švihu pevně na zemi a dosahují tak většího točivého momentu 

v bederní páteři než u klasického švihu, což způsobuje větší zátěž na bederní oblast. 

Navíc u klasického švihu je postoj hráče při došvihu charakterizován vzpřímenějším 

postojem, kdežto u moderního švihu je došvih charakterizován hyperextenzí hrudní 

páteře (pozice obráceného „C“), což je rizikovější pro vznik LBP.  

Pokud však chceme dosáhnout souladu fyzikálních zákonů nejen v oblasti 

bederní páteře, musíme přihlédnout u hráče k jeho fyzické konstituci a anatomickému 

postavení kloubů. (Adams, Tomasi, 2000) Teprve potom můžeme zvolit vhodnou 

techniku golfového švihu, která je efektivní a šetrná vůči pohybovému aparátu.  
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Je důležité se také zmínit o souvislosti rozsahu kyčelního kloubu u hráčů golfu              

s LBP. Tímto tématem se zabývala průřezová studie z USA (Vad et al., 2004)                         

a pozorovací případová studie z Anglie (Murray et al., 2009). Byla prokázána významná 

korelace u jednotlivců s dřívější LBP doprovázenou sníženým rozsahem vnitrní rotace 

kyčelního kloubu, pozitivitou Patrickova testu a sníženým rozsahem pohybu bederní 

páteře. Obě studie se shodují v tom, že snížený rozsah levého (vedoucího) kyčelního 

kloubu (u golfistů hrající na pravou stranu) má vliv na snížený rozsah v bederní páteři             

a následně na LBP. Proto si myslím, že při diagnostice pohybového aparátu golfisty by 

měl fyzioterapeut brát v úvahu tuto skutečnost a zaměřit se na detailní vyšetření                      

i kyčelních kloubů. Pokud se bude fyzioterapeut snažit o nápravu, to znamená o návrat 

k fyziologickému rozsahu kyčelního kloubu, musí diferencovat, zda jde o omezení 

pohybu vlivem funkční nebo degenerativní změny v oblasti kloubu. Následně tak může 

stanovit rehabilitační plán, který obsahuje nejen fyzioterapeutické postupy, ale také 

změnu a korekci techniky švihu za pomocí trenéra v rámci multidisciplinárního týmu. 

Na základě vyšetření může lékař či fyzioterapeut kontraindikovat samotné hraní golfu, 

jelikož patologické postavení kyčelních kloubů může omezovat správné provedení 

golfového švihu a následně způsobovat traumatické změny, jak v samotném kyčelním 

kloubu, tak zřetězením na bederní páteř a jiné části pohybového aparátu. Rozsah 

kyčelního kloubu má vliv na pohyb bederní páteře při golfovém švihu a na samotný           

X-faktor. Z dostupných studií mi však chyběla zmínka o vlivu m. iliopsoas jak na 

rozsahy bederní páteře, tak kyčelních kloubů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že plný golfový švih je pro bederní páteř 

nejtraumatizujícím pohybem v golfu, jsem se ve své práci zaměřila na důkladnou 

analýzu plného golfového švihu z hlediska biomechaniky, kde jsem využila poznatků 

dvou studií (Gluck et al., 2008; Hosea, Gatt 1996), díky kterým se potvrzuje hypotéza  

č. 1. Podle těchto studií, které se zabývaly měřením tlakových sil v oblasti bederních 

obratlů, lze tvrdit, že rizikovější skupinou golfistů s tendencí k výhřezu meziobratlové 

ploténky jsou profesionální hráči (viz. graf 1). Z mého pohledu, jako fyzioterapeuta, je 

zde zřejmé, jak významnou preventivní úlohu hraje aktivace hlubokého stabilizačního 

systému páteře (HSSP) před vznikem LBP, tím se i potvrzuje hypotéza č. 3.  

Proto by tréninkový program u hráčů golfu měl obsahovat cvičební prvky pro 

posílení HSSP. Avšak před samotným započetím preventivních či terapeutických 

postupů je nezbytné vyšetřit poruchy hybných stereotypů a pracovat na jejich korekci     

s následnou snahou o fixaci přepracovaných hybných stereotypů. Zároveň by se 
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fyzioterapeut měl zaměřit na poruchy jemné koordinace, kde při její poruše můžeme 

mluvit o neobratnosti. (Kučera a kol., 1998)  

Pro vyšetření hybných stereotypů využíváme vyšetření aspekcí fyzioterapeutem 

nebo moderní postupy pomocí 3D videoanalyzátorů. To může pomoci v léčbě z pohledu 

fyzioterapeuta či v pojetí vedení tréninkového programu z pohledu trenéra.                    

V současnosti přibývají nové trendy v tréninku golfového švihu, a to v podobě 

speciálních pomůcek, které popisuji v teoretické části práce. Ze speciálních  cvičebních 

metod pod vedením fyzioterapeuta, které působí na svalovou koordinaci a aktivaci 

HSSP, můžeme konkrétně využit metod principu Spiraldynamik, SM systém a další  

(viz 7.1). Myslím si, že výše uvedené pomůcky a cvičební metody přispívají ke 

zkvalitnění tréninkové přípravy golfisty a pomáhají v prevenci vzniku LBP.  
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VI. ZÁVĚR 

 

 Na základě toho, že hraní golfu oslovuje čím dál více lidí, zvyšuje se i pozornost 

na řešení sportovních zranění vlivem hraní golfu. Mezi hlavní zranění u golfistů patří 

právě LBP. Z toho důvodu se tato práce věnovala možnostem prevence zjištěných 

patologií v oblasti bederní páteře.  

 Fyzioterapeuti i trenéři by měli být dostatečně informováni o možnostech 

moderních postupů jak v prevenci, tak ve správné volbě vedení tréninkového procesu     

a měli by vycházet především z analýzy golfového švihu a individuálních vlastností 

hráče.  Proto hraje fyzioterapie v prevenci LBP významnou úlohu. 
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