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1. ÚVOD 
 

Veškeré tělesné aktivity a sport v našem životě přímo ovlivňují fyzickou kondici a 

zdraví organismu. Sport má na člověka mnoho pozitivních vlivů. Zvláště dnes, kdy v 

civilizované společnosti ubývá přirozených pohybových aktivit a fyzické práce a stále více 

času trávíme u počítačů, v autě a sledováním televize, má sport, a to především rekreační, 

významnou úlohu pro kompenzaci našeho sedavého životního stylu. 

Avšak sportovní aktivity provázejí i některé negativní vlivy působící na lidský 

organismus. Jedná se hlavně o vrcholový sport, při kterém dochází k přetěžování 

pohybového aparátu a to především jednostrannou zátěží. Se vznikem specializací a 

profesionalizace sportu jsou na sportovce kladeny stále vyšší požadavky a tím roste počet 

úrazů a poškození organismu v důsledku sportu. Naštěstí v dnešní době jsme si opět začali 

uvědomovat důležitost zdraví a ve většině špičkových klubů se začíná dbát i na prevenci 

úrazů, regenerační procedury a kompenzační cvičení. V této diplomové práci se budeme 

zabývat vlivem volejbalu na pohybový aparát a především vzniku svalových dysbalancí u 

volejbalistů. 

Volejbal je sportovní hra, která má obrovskou popularitu i jako rekreační sport, ať 

již v podobě klasického šestkového volejbalu, či volejbalu dvojic a v neposlední řadě stále 

populárnějšího plážového volejbalu. Má mnoho pozitivních vlivů na organismus člověka – 

rozvíjí fyzickou kondici, obratnost, zlepšuje postřeh, jako kolektivní hra přináší pocit 

sounáležitosti s kolektivem a radost ze hry. Ale samozřejmě, stejně jako ostatní sporty, má 

na vrcholové úrovni i vlivy negativní. Jedná se například o časté úrazy nohou, rukou, o 

vznik svalových dysbalancí a chronických potížích z přetěžování určitých partií 

pohybového aparátu. I přesto je to sport velmi rozšířený a neměli bychom při vedení 

tréninkových procesů zapomínat na správnou regeneraci organismu a prevenci vzniku 

zdravotních potíží. 
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2. CÍL PRÁCE 
 

Při výběru tématu diplomové práce jsem vycházela ze svých zkušeností, kdy jsem 

pracovala jako fyzioterapeut na pracovišti zaměřeném na ambulantní péči o mladé 

vrcholové sportovce, kteří ke mně docházeli z různých důvodů, především však kvůli 

chronickým potížím pohybového aparátu. A protože jeden ze sportů, ke kterému mám 

kladný vztah, je volejbal, bylo rozhodnuto: v této práci se zaměřím na volejbalistky ve 

věku 15 – 19 let. Na základě svých zkušeností z fyzioterapie, studiem odborné literatury a 

konzultací s vedoucím práce a trenéry volejbalu jsem si udělala představu o problému, 

kterému se chci v této práci věnovat.  

Již v dorosteneckém věku dochází díky jednostrannému zatěžování ke vzniku 

svalových dysbalancí. Svaly a svalové skupiny, které jsou přetěžované, mají nejen velkou 

svalovou sílu, ale zároveň jsou zkrácené a naopak jejich antagonisté jsou oslabeni. 

Na skupinu 15 – 19letých volejbalistek jsem se zaměřila jednak proto, že jsem k 

tomu dostala příležitost díky vedoucímu práce Mgr. Vorálkovi, ale také proto, že v této 

věkové kategorii jsou tréninky vedené již na vrcholové úrovni, podobně jako v seniorských 

kategoriích. Avšak narozdíl od dospělých sportovců je zde větší pravděpodobnost nápravy 

některých poruch, které nejsou ještě plně zafixované a také je u této věkové kategorie ještě 

i prostor na prevenci vzniku těchto poruch pohybového aparátu. 

Cílem této diplomové práce je studiem odborné literatury a vyšetřením 

skupiny volejbalistek ve věku od 15 do 19 let zjistit, jaké nejčastější svalové 

dysbalance a poruchy pohybového aparátu se u těchto aktivních hráček volejbalu 

vyskytují. 

Plnění stanoveného cíle jsem rozdělila do čtyř úkolů: 

1. Vyhledat, shromáždit a prostudovat dostupnou literaturu týkající se tohoto 

tématu. Vytvořit si představu o tom, co vše má práce obsahovat. 

2. Na základě prostudované literatury zpracovat teoretickou část diplomové 

práce. 

3. Vybrat skupinu sportovců a sestavit přesná vyšetření, která budou použita k 

získávání informací o stavu pohybového systému sledovaných volejbalistek. 

4. Provést stanovená vyšetření a vyhodnotit je. Z výsledků aplikovaných vyšetření 

stanovit priority pro vytvoření vyrovnávacích cvičení. 

 



 

6 

Na základě uskutečněných vyšetření jsem také sestavila cvičební program, který je ve 

stadiu ověřování. Tento soubor vyrovnávacích cvičení je uveden ve výzkumné části této 

práce (kapitola 4.2.), spolu s dílčími poznatky z jeho ověřování. 
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3.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

VOLEJBALU 
 

Volejbal je jedna z nejrozšířenějších sportovních her na světě, je hrou síťovou a 

kolektivní. Utkání ve volejbale hrají dvě družstva o šesti hráčích na každé straně hřiště. 

Utkání se skládá z jednotlivých setů, které jsou tvořeny rozehrami. Rozehra je část utkání, 

která je vždy zahájena podáním a ukončena chybou jednoho z hrajících týmů. Herním 

cílem družstva je dosažení předem stanoveného výsledku v setu i v celém utkání. Aby 

tohoto výsledku družstva dosáhla, musí hráči úspěšně řešit jednotlivé herní situace, které 

vznikají působením vnitřních a vnějších činitelů. Vnitřní činitelé ve volejbale jsou např.: 

let míče ve vlastním nebo v soupeřově poli, jeho prudkost a směr letu, počet odbití v poli, 

přesnost odbití míče hráčem apod. Mezi vnější činitele můžeme zařadit např.: domácí nebo 

cizí prostředí, stav utkání a jeho závažnost, povrch, na kterém se hraje, počasí, osvětlení, 

způsob rozhodování apod. 

Současný volejbal vyžaduje hráčskou všestrannost a dobrou tělesnou kondici. 

Volejbal rozvíjí rovnoměrně všechny pohybové schopnosti, především rychlost spojenou s 

obratností a vytrvalostí, rychlou sílu dolních i horních končetin a trupu. Dále vyžaduje od 

hráčů osvojení si potřebných technických a taktických dovedností a kvalitních morálních a 

volních vlastností. Charakteristickým rysem pro volejbal je udržení vysoké koncentrace 

pozornosti hráčů, uplatnění koordinačních schopností i psychických vlastností a správné 

rychlé rozhodování ve stále se měnících podmínkách hry. Volejbal vyžaduje hráčskou 

ukázněnost a upevňuje odpovědnost a smysl pro kolektivní hru, učí důslednosti, důvěře ve 

vlastní schopnosti a neustále podněcuje ke zdravé ctižádosti a bojovnosti. (PŘÍBRAMSKÁ 

a kol. 1996) 
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3.2. STRUČNÁ HISTORIE VOLEJBALU 
 

Volejbal vznikl v roce 1895 díky nápadu ředitele holyokské koleje W.G.Morgana 

ve Spojených státech. Ke hře byla použita síť na tenis napnutá přes tělocvičnu ve výši 183 

cm a basketbalový míč. Hra byla nazvána mintonette a spočívala v tom, že hráči odráželi 

míč z jedné poloviny hřiště na druhou. O rok později přejmenoval hru na volejbal profesor 

Halstadt a místo basketbalového míče se pokoušel použít gumové duše. Později byl 

vyroben speciální míč pro tuto hru, který byl kožený s duší. Během jednoho roku se 

volejbal  přestěhoval z tělocvičny do přírody. V roce 1896 byla vytvořena jednotná 

pravidla volejbalu. 

V roce 1900 se volejbal rozšířil do Kanady a ve stejném roce se začal hrát i v Indii. 

Dále se dostával směrem na jih, kolem roku 1910 se objevil ve Střední a Jižní Americe. Z 

Japonska jsou zprávy o rozšíření této sportovní hry v roce 1908 a v roce 1913 je volejbal 

znám také v Číně. Do Evropy se volejbal rozšířil díky 1. světové válce v roce 1917, kdy 

americká armáda bojující ve Francii tuto hru přinesla na evropské území. Ve stejné době se 

volejbal objevuje také v Litvě, Estonsku a Lotyšsku díky americkým vystěhovalcům. Z 

těchto zemí se pak rozšířil dále po celé Evropě. 

V Československu se začátek volejbalu datuje do roku 1919, kdy se průkopníky a 

organizátory této hry stali naši vojáci, kteří se s ní seznámili na frontě za první světové 

války. V roce 1921 vytváří YMCA první československou volejbalovou organizaci – 

Volejbalový svaz. První organizované soutěže u nás probíhaly díky trampským osadám, 

kde se hrála 1., 2., a 3. trampská volejbalová liga. Po druhé světové válce v roce 1946 se 

vytvořil samostatný Český volejbalový svaz a po dohodě se Slovenským volejbalovým 

svazem bylo založeno Československé volejbalové ústředí. 

V dubnu 1947 se v Paříži konal ustavující kongres FIVB na jehož svolání se vedle 

Francie a Polska podílelo významnou měrou i Československo. Tohoto kongresu se 

zúčastnilo celkem 13 volejbalových federací. 

První mistrovství světa, které bylo pouze v kategorii mužů, se konalo v roce 1949 v 

Praze. Protože pro ženskou soutěž nebylo dost mimoevropských družstev, bylo pro ženy 

organizováno pouze mistrovství Evropy. První mistrovství světa žen bylo pořádáno 

společně s druhým mistrovstvím světa mužů v roce 1952 v Moskvě. Na olympijských 

hrách se volejbal objevuje poprvé v roce 1964 v Tokiu a v roce 1996 se do programu her 

zařadila i druhá volejbalová disciplína – plážový volejbal. 



 

10 

Rok 1984 znamená mezník v novodobých dějinách volejbalu. Kongres při OH v 

Los Angeles inicioval manažerskou industriální organizaci volejbalu, zdokonalení 

komerčního využití volejbalu a řadu dalších inovací. Koncem osmdesátých let dochází ke 

vzniku dvou dlouhodobých mezinárodních profesionálních volejbalových soutěží – 

Světová liga mužů a Světové Grand Prix pro ženy. (PŘÍBRAMSKÁ a kol. 1996) 
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3.3. PŮSOBENÍ POHYBU A ZÁTĚŽE NA 

LIDSKÝ ORGANISMUS 
 

Tělesný pohyb a působení zátěže na organismus jsou prostředky, které ovlivňují 

vývoj člověka, jeho pohybový aparát i celkové zdraví. Při dnešním životním stylu, kdy je 

obecně fyzického pohybu málo, je aktivní pohyb, ať již v podobě rekreačních pohybových 

činností, tělovýchovy ve škole nebo přímo v podobě vrcholového sportu, důležitou 

součástí našeho pohybového režimu. Důležité je, aby každá provozovaná pohybová 

aktivita byla prováděna správně a zamezilo se tak působení negativních vlivů a naopak se 

podpořil pozitivní vliv sportu na lidský organismus a jeho vývoj. 

Celý lidský vývoj je provázen a ovlivňován pohybem. Adekvátní pohyb u dětí je 

předpokladem pro správný růst a vývoj, ale i v období adolescence, dospělosti a ve stáří je 

pohyb pro nás nezbytný, neboť ovlivňuje i různé funkce našeho organismus od těch 

tělesných (např.: zvyšuje svalovou sílu, rozsah a koordinaci pohybu; udržuje optimální 

tělesnou hmotnost; zamezuje odvápnění kostí; snižuje riziko vzniku vertebrogenních 

potíží; zlepšuje ekonomičnost práce oběhové soustavy apod.) až po psychické (prostředek 

k regulaci napětí a snižování stresu; zvyšování psychické odolnosti). Proto bychom měli 

pohybovou aktivitu racionálně zařazovat do svého denního režimu po celý život. 

Zařazování pohybu a zátěže do režimu člověka se samozřejmě u jednotlivých 

věkových kategorií liší. Působení zátěže na organismus můžeme rozdělit na dvě části: 

1. reakce – je to okamžitá odpověď organismu na fyzickou stimulaci. 

2. adaptace – je důsledek buď dlouhodobé fyzické stimulace nebo důsledek 

opakovaných reakcí. 

Bohužel ne vždy je zátěž správně aplikována a přizpůsobena jednotlivci. Pak místo 

fyziologických odpovědí na zátěž může vzniknout tzv. maladaptace, což je reakce na zátěž, 

která neodpovídá fyziologickým kritériím. Může se jednat buď o nefyziologickou reakci 

organismu na fyziologický podnět nebo naopak na nefyziologický podnět organismus 

reaguje fyziologickou odpovědí. Oba případy jsou nesprávné a vedou ke vzniku 

patologických změn v organismu. Proto bychom měli vždy pohyb a zátěž aplikovat tak, 

aby k těmto maladaptačním reakcím nedocházelo, a věnovat pozornost regeneraci a 

kompenzačním cvičením, které riziko vzniku těchto patologických mechanismů snižují. 

(KOL. AUTORŮ 1997) 
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3.3.1. Sportovní úrazy a poškození 
 

Při každé sportovní a tělovýchovné činnosti hrozí nebezpečí úrazu. Při sportování 

jsou naše tkáně vystaveny zátěži, kterou je organismus, pokud nepřekročí fyziologickou 

hranici, schopen kompenzovat (adaptace na zátěž). Avšak může nastat situace, kdy dojde k 

takovému zatížení, které již není organismus schopen zvládnout, dochází k dekompenzaci 

zátěže a vzniká poškození. Náhle vzniklé poškození struktury a funkce tkáně nazýváme 

sportovním úrazem.(KOL. AUTORŮ 1997)  

Pojem sportovní poškození se používá pro vyjádření drobných a chronických 

změn na organismu sportovce, které mu způsobují menší či větší potíže. Někdy jde pouze o 

bolest bez objektivního nálezu poškození tkáně a někdy se jedná o strukturální i funkční 

poškození pohybového ústrojí. Vznik poškození je zřejmě podmíněn zvýšenou zátěží 

spojenou se sníženou odolností tkáně (je dlouhodobě přetěžovaná) a opakovanými 

mikrotraumaty. Mikrotraumata jsou drobná poranění, která nejsou většinou 

diagnostikovaná a sám sportovec je nepozoruje nebo jim nepřikládá žádný význam. 

Bohužel však při plném fyzickém zatížení dochází díky těmto mikrotraumatům ke vzniku 

maladaptačních mechanismů a k poškození pohybového aparátu. 

Ke sportovním poškozením a úrazům může docházet buď z vnitřních příčin bez 

působení vnějších faktorů nebo naopak vznikají poranění v důsledku působení vnějších 

příčin. Je třeba si však uvědomit, že poranění nejčastěji vznikají za působení více 

etiologických činitelů a ne vždy je možné při vzniku poranění tyto dvě složky od sebe 

striktně oddělovat. (BRUOTH 1971) 

 

 



 

13 

3.3.2. Vnitřní příčiny úrazů 
 

Velké množství úrazů je ovlivněno tzv. osobními faktory sportovce. Mezi tyto 

faktory patří fyzický a psychický stav sportovce např. jeho přístup k prevenci vzniku 

úrazů. Vnitřní příčiny ovlivňující vznik úrazů jsou: 

 

1. Únava 

Únava je jedním z důležitých vnitřních faktorů, které ovlivňují vznik úrazu. 

Z výzkumů je zřejmé, že počet úrazů stoupá na konci sportovního výkonu, po nedostatku 

odpočinku a spánku. Při nedostatečné regeneraci organismu sportovce po výkonu dochází 

k tzv. zakyselení vnitřního prostředí v těle sportovce, způsobené kyselinou mléčnou. Při 

tomto „zakyselení“ není jedinec schopen vykonávat přesné a koordinované pohyby, svaly 

se zkracují a i při minimálním zatížení může dojít k ruptuře buď jednotlivých svalových 

snopců nebo dojde k porušení kontinuity celého svalu.  

(BRUOTH 1971) 

 

2. Věk 

V dnešní době se neustále zvyšuje věkový průměr lidí, kteří sportují alespoň na 

rekreační úrovni proto, aby si upevnili své zdraví a udrželi dobrou kondici. Avšak platí, že 

starší organismus se hůře adaptuje a tak vznikají snáze nejrůznější úrazy a poranění při 

sportu. Také dětský věk vyžaduje speciální pozornost, protože organismus dětí je 

náchylnější k přetížení. V dětském věku by se měla rozvíjet pohybová všestrannost a je 

třeba se vyhnout jednostrannému nadměrnému přetěžování a předčasné specializaci. 

 

3. Pohlaví 

Některé názory poukazují na to, že ženy mají jiné fyzické předpoklady např. méně 

vyvinuté svalstvo, jiné postavení dolních končetin, jemnější kosti a při vytrvalostních 

sportech v důsledku tréninku dochází u žen ke snížení až zastavení produkce estrogenů a 

tím ke vzniku osteoporózy a zvýšenému výskytu zlomenin.(KOL. AUTORŮ 1997) 

Naopak je ovšem možné říci, že ženy si většinou vybírají sportovní disciplíny, které 

vyhovují jejich fyzickým možnostem a většinou jsou při sportu opatrnější než muži, což 

zase riziko vzniku úrazu u nich oproti mužům snižuje. 
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4. Hmotnost 

Tělesná hmotnost je také jeden z faktorů, které mají nezanedbatelný vliv na vznik 

poranění. Čím vyšší je tělesná hmotnost sportující osoby, tím nižší je její schopnost 

adaptace na zátěž a tím více síly musí vynaložit na určitý pohyb (např. na výskok). Proto 

samozřejmě u osob s nadváhou dochází snadněji k poškození tkáně. (KOL. AUTORŮ 

1997) 

 

5. Přetrénovanost a nedostatečná trénovanost 

Chyby v tréninkovém procesu, ve smyslu přetížení organismu a nepoměr mezi 

nároky kladenými na sportovce a jeho fyzickými možnostmi, vedou k přetrénování. V této 

chvíli je organismus náchylnější ke vzniku úrazu. Tento faktor se dá snadno ovlivnit 

správným vedením tréninků a vhodným rozložením zátěže během tréninkového cyklu. 

Také nesprávné trénování ve smyslu nedostatečné kvality a kvantity může vést ke 

vzniku poranění, neboť organismus sportovce není správně a soustavně připravován na 

zátěž, kterou musí absolvovat při vrcholném výkonu. 

 

6. Onemocnění a nedoléčená poranění 

Poměrně velký počet úrazů vzniká při chorobných stavech organismu (např. 

chřipka, horečnatá onemocnění apod.), které sportovci zanedbávají a nerespektují svůj 

zdravotní stav. Příčinou vzniku úrazu v takovémto stavu je především únava. 

Také nesmíme zapomínat na to, že sportovci podceňují doléčení nejrůznějších, 

většinou drobných poranění proto, aby se co nejrychleji vrátili do vrcholné formy. 

Důsledky jsou závažné, protože jedinec začne zatěžovat tkáně, které nejsou zcela zdravé a 

poranění se může opakovat v mnohem větším rozsahu. Může také dojít i k poškození zatím 

zdravých tkání. 

 

7. Nedostatečné rozcvičení  

Se zanedbáváním rozcvičení se bohužel setkáváme i u vrcholových sportovců a má 

za následek zvýšenou úrazovost. Úkolem rozcvičení je prokrvení svalstva, rozhýbání 

jednotlivých kloubů do všech pohybů a celkové zahřátí organismu a jeho příprava na 

sportovní výkon. Prokrví se tkáně (především svalová tkáň) a prokrvením se zvýší i jejich 

zásobení výživnými látkami, které jsou důležité pro jejich správnou funkci. Pokud k 

tomuto nedojde, poměrně lehce vznikne poranění. 
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8. Ostatní vnitřní příčiny 

Mezi ostatní vnitřní příčiny, které vedou ke vzniku úrazů a poranění můžeme 

zařadit např.: snížení koncentrace sportovce, působení alkoholu a jiných omamných látek, 

doping a v neposlední řadě i nedodržování stanovených sportovních a bezpečnostních 

pravidel. 
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3.3.3. Vnější příčiny úrazů 
 

Při vzniku poranění v důsledku působení vnějších příčin hraje významnou úlohu 

terén, sportovní nářadí a náčiní, sportovní oblečení a obuv a také působení cizí osoby 

(nejčastěji soupeře). 

 

1. Terén a sportovní prostředí 

Ne vždy jsou podmínky z hlediska terénu a sportoviště vhodné pro daný sportovní 

výkon. Týká se to především rekreačních a tělovýchovných forem sportu, ale bohužel i 

podmínky pro vrcholový sport nejsou vždy zcela vyhovující. Asi nejdůležitější vliv na 

vznik úrazů má povrch sportoviště. Neupravený, hrbolatý, ale i třeba škvárový povrch se 

může značnou měrou podílet na vzniku úrazu, především dolních končetin. Také velikost 

tělocvičny a prostor kolem sportoviště jsou významnými vlivy působícími na vznik 

poranění při sportu. 

 

2. Oblečení a obuv 

Pro každý sport je vhodné jiné oblečení a obuv, případně pro některé sporty různé 

ochranné pomůcky. Při špatné volbě oblečení a obuvi může dojít k drobným poraněním 

(např. výrony kotníků při použití nevhodné obuvi). Měli bychom respektovat a 

nepodceňovat zvláštnosti a potřeby pro jednotlivé sporty. Můžeme tím předejít mnoha 

úrazům. 

 

3. Sportovní nářadí a náčiní 

Také sportovní náčiní a nářadí se podílí na vzniku úrazů při sportovních aktivitách. 

Musíme dbát na správné uložení nepoužívaného nářadí v tělocvičnách a při používání 

sportovního nářadí i náčiní bezpečnostních zásad. I přes naši zvýšenou pozornost může 

dojít například při volejbalu k úrazu letícím míčem, nárazem do kůlu, na kterém je 

zavěšena síť apod. 

 

4. Působení jiné osoby 

Některé úrazy způsobené při kolektivních sportech protihráčem, ale někdy i 

spoluhráčem, mohou být poměrně závažné. Zejména při kolizních sportech (např. karate, 

box) je vážnost těchto poranění velká, neboť cílem těchto sportů je násilný kontakt se 
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soupeřem. Stejně tak kontaktní kolektivní sporty jsou velmi rizikové ve vztahu k vzniku 

úrazu v důsledku působení jiné osoby. Ale i při kolektivních nekontaktních hrách, jako je 

například volejbal, může dojít k poranění soupeřem či spoluhráčem. V kolektivních 

sportech je důležité důsledné dodržování pravidel, které snižuje riziko vzniku poranění. 

Mezi jiné osoby, které mohou způsobit úraz zahrnujeme také rozhodčí (např. v 

hokeji), osoby z řad obecenstva, či nehrající spoluhráči a realizační týmy na lavičce. (KOL. 

AUTORŮ 1997) 
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3.4. VLIV VOLEJBALU NA ORGANISMUS 
 

Volejbal je velice oblíbená a rozšířená hra na celém světě, svědčí o tom velký a 

stále vzrůstající počet členských států v mezinárodní volejbalové federaci (FIVB). Je to 

kolektivní sportovní hra, které ovlivňuje celou osobnost jedince. Pomáhá k rozvoji fyzické 

zdatnosti, ale stejně tak ovlivňuje a rozvíjí psychické vlastnosti sportovce i sociální vztahy. 

Je to nekontaktní sport, který se v rekreační formě může provozovat ve všech věkových 

kategoriích a lze tuto hru používat i jako součást pohybové terapie u nejrůznějších 

onemocnění a postižení. 

Nesmíme však zapomínat, že kromě těchto pozitivních účinků může volejbal 

působit na organismus i negativně. Hlavně u volejbalu provozovaném na závodní úrovni 

dochází k přetěžování určitých partií pohybového aparátu a to může vést ke vzniku 

nejrůznějších poranění a chronických potíží. 

 

 

3.4.1. Kladný vliv volejbalu 
 

 Volejbal je hra, která je rozšířená nejen na vrcholové úrovni, ale je to jeden 

z nejrozšířenějších rekreačních sportů a sport jenž se využívá i k pohybové terapii. Fakt, že 

volejbal lze snadno hrát i venku pod širým nebem a je poměrně nenáročný na úpravu 

hřiště, je důvodem, proč je tak populární. Jednoduchost pravidel hry a snadná možnost 

upravení či přizpůsobení si pravidel dané situaci činí hru srozumitelnou a lehce dostupnou 

pro hráče obou pohlaví a skoro každého věku. Další výhodou této hry je, že nedochází ke 

kontaktu mezi soupeři, lze ji hrát v různém počtu hráčů a ve smíšených družstvech.  

 Volejbal, stejně jako ostatní sportovní hry, pokud je vhodně a správně provozován, 

upevňuje zdraví a procvičuje se při něm celá řada pohybů: skoky, výskoky, starty, drobivý 

běh, výpony, couvání, pády, různé švihy apod. Při závodní formě volejbalu je procvičování 

uvedených pohybů intenzivnější než při rekreační hře, a proto je nutná všestranná příprava 

a trénovanost. 

 Volejbal stimuluje sílu, rychlost, reakční schopnost, obratnost, jemnou motorickou 

koordinaci, v závodní formě i vytrvalost. Je vhodnou doplňkovou pohybovou aktivitou pro 

jiné sporty a v pohybové terapii se využívá téměř bez kontraindikací. (KOL. AUTORŮ 

1997) 
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 Volejbal rozvíjí a procvičuje koordinaci a obratnost pohybů. Při každém odbití 

míče musí hráč odhadnout, kam letí míč a jak rychle, zaujmout podle toho nejvhodnější 

polohu pro odbití a přesně zasáhnout míč jednou či oběma rukama. Tento úder, aby byl 

účinný a účelný, je náročný na správnou koordinaci pohybů a na obratnost. Ještě náročnější 

na obratnost a koordinaci je odbití např. ve výskoku (smeč, blok), vybírání míče v pádu 

apod. 

 Rychlost je ve volejbale důležitá při reakci na danou herní situaci a je neustále u 

volejbalistů trénována a rozvíjena. Výbušnost, rychlý start a rychlé provedení potřebného 

pohybu jsou u hráčů volejbalu stejně nezbytné dovednosti, jako rychlý odhad situace, její 

bleskové zhodnocení a velmi rychlé rozhodnutí doprovázené provedením zvoleného 

pohybu. 

 Rozvoj síly patří mezi základní vlivy volejbalu na organismus. Je to především 

svalstvo paže, jehož síla je využita při smečování a dokáže uvést míč do velmi rychlého 

pohybu. Při smeči působí silou samozřejmě i ostatní svalové skupiny a úder je výsledkem 

správné koordinace a působení síly celého těla. I ostatní odbití vyžadují sílu paží, zápěstí a 

prstů. Využívá se také síly dolních končetin při středním a hlavně nízkém volejbalovém 

střehu, při odbití míče ve výskoku a při opakovaných výskocích na blok. Dobrá svalová 

síla spolu s obratností je také předpokladem pro bezpečnost pádů. 

 Vytrvalost se u rekreačních forem volejbalu příliš nerozvíjí, pouze snad pokud se 

hraje po velmi dlouhou dobu či u volejbalu dvojic a u plážového volejbalu, který je ze 

všech druhů volejbalu vytrvalostně nejnáročnější. Avšak jinak je tomu u závodního 

volejbalu. Některé vyrovnané zápasy mohou trvat dvě hodiny i déle a na hráče jsou v 

takovýchto zápasech kladeny velké požadavky na jejich psychickou i fyzickou stránku 

osobnosti. 

 V neposlední řadě mezi pozitivní vlivy volejbalu na organismus patří rozvoj 

psychických vlastností hráčů. Je to hra, která rozvíjí smysl pro kolektivnost. Na rozdíl od 

ostatních kolektivních sportů, kde je možné uplatnit i individualistické pojetí hry (např. 

kdy hráč sám proběhne celým polem a vstřelí branku), ve volejbale je takovéto pojetí hry 

téměř nemožné. První úder je veden tak, aby hráč zpracoval míč a až druhý či třetí úder je 

útočný. Navíc jeden hráč nesmí zasáhnout míč dvakrát po sobě. Tím je daná nutnost 

spolupráce více hráčů. Také odpovědnost je další z vlastností, bez níž by se hráči volejbalu 

neobešli. Nehrají pouze pro sebe či diváky, ale mají i odpovědnost vůči svým 

spoluhráčům, protože výkon jednotlivce významně ovlivní výkon celého družstva. Při 
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samotné hře se hráči musí podřídit pravidlům a rozhodnutím rozhodčích, čímž je rozvíjena 

ukázněnost a schopnost ovládat své emoce. 

 

 

3.4.2. Negativní vliv volejbalu 
 

 V této kapitole jen stručně nastíním negativní vliv volejbalu na organismus, ale 

mnohem podrobněji se mu budu věnovat v následujících kapitolách. 

Negativní vliv volejbalu na organismus je představován především vznikem 

nejrůznějších akutních úrazů a chronických potíží pohybového aparátu. 

 Akutní poranění ve volejbale jsou nejčastěji spojená s nárazem míče na zraněnou 

část, pádem či špatným dopadem po výskoku. Někdy dojde ke zranění jinou osobou buď 

spoluhráčem (např. srážka více hráčů při snaze vybrat míč) nebo soupeřem (např. při 

přešlapu středové čáry). Velmi často dochází k poranění prstů u horních končetin 

(podvrtnutí, vykloubení, natažení kloubních pouzder, natržení šlach). Tyto úrazy se 

vyskytují hlavně u začátečníků a u rekreačních hráčů. Dále pak dochází k úrazům 

ramenního kloubu (hlavně po nedostatečné rozcvičení) a dolních končetin po dopadu např. 

podvrtnutí hlezna, kolena, natažení kolenních vazů a poranění menisku. Mezi drobné úrazy 

patří také oděrky a rány způsobené převážně pády na zem. (KOL. AUTORŮ 1997) 

 Chronická poškození ve volejbale vznikají nejčastěji z přetížení a opotřebování 

určitých částí pohybového aparátu. Jsou to např. různé záněty šlach, prstů a předloktí, 

bolesti ramenních a kolenních kloubů, bolesti páteře apod. Ve výkonnostním volejbale 

bohužel dochází k jednostrannému přetěžování určitých svalových skupin a naopak k 

nevyužívání jejich antagonistů k pohybu. Tím dochází ke vzniku svalových dysbalancí, 

které způsobují četné chronické potíže pohybového aparátu v oblasti páteře či jiných 

kloubů a mohou vést až ke vzniku zranění. Této problematice se budu podrobněji věnovat 

v samostatné kapitole a právě na ni bude zaměřena výzkumná část této diplomové práce. 

 Volejbal se řadí mezi sporty, které mají četné využití při pohybové terapii a oproti 

jiným sportům má relativně málo kontraindikací. Přesto považuji za důležité tyto 

kontraindikace zde zmínit. Jedná se o poruchy vývoje páteře a deviace osy páteře, artrózy 

nosných kloubů dolních končetin apod. Pro tato onemocnění nejsou vhodné skoky a 

výskoky, které však můžeme zcela vyřadit úpravou pravidel (hra bez výskoků). Pak i lidé 



 

21 

s těmito onemocněními se mohou volejbalu na rekreační úrovni věnovat. (KOL. AUTORŮ 

1997) 
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3.5. PORANĚNÍ VE VOLEJBALE 
 

 V této kapitole bych se chtěla zmínit o nejčastějších poraněních ve volejbale a 

jejich vzniku. Přestože hlavním problémem, kterému se chci v této práci věnovat, jsou 

svalové dysbalance, poranění ve volejbale do okruhu témat této diplomové práce také 

jednoznačně patří. Důvodem je, že poranění vznikají často právě na základě svalových 

dysbalancí a proto nelze tyto dva problémy od sebe zcela oddělovat. 

 

 

3.5.1. Vývoj zranění ve volejbale 
 

 K největšímu rozvoji volejbalu a jeho rozšíření došlo po druhé světové válce v roce 

1947 (založení FIVB). V této době se hrál volejbal venku na tenisových dvorcích 

s nedokonalou výstrojí, mnoho hráčů hrálo naboso. Technika odbíjení spočívala pouze 

v odbíjení prsty, a proto je pro tuto dobu charakteristické, že docházelo k jejich častému 

zranění. Konkrétně většina zranění spočívala v přetrhnutí šlach dlouhých extenzorů prstů, 

což mělo za následek permanentní ohnutí prstů, později nazývané „volejbalový prst“. 

 Na počátku šedesátých let přinesla československá škola nový způsob přijímání a 

bránění, který spočíval ve výběru míče nataženými spojenými pažemi. Tato technická 

inovace, slangově se jí říká „bagr“, se používá dodnes po celém světě. Díky ní došlo 

k velkému poklesu zranění prstů. 

 V sedmdesátých letech došlo k velkému rozvoji moderního volejbalu, především 

díky reprezentaci Japonska, která hrála pohybově bohatý a rychlý volejbal. Japonci zavedli 

pro zdokonalení hry při obranných činnostech předsunutí jedné nohy a při této příležitosti 

začali používat nákolenky. Ty se staly, spolu s náloketníky, součástí výstroje volejbalistů – 

chrání kolena a lokty před mikrotraumaty, která vznikají při opakovaných nárazech a 

pádech na zem. V těch letech také proběhla změna pravidel: hráči nesmějí přešlápnout pod 

sítí do pole soupeře, ale mohou šlápnout na středovou čáru tak, že pokud je jejich noha 

v kontaktu se středovou čárou, smí být v poli soupeře. Tato skutečnost se projevila růstem 

srážek s nohou protihráče při dopadu. To samozřejmě znamenalo zvýšení počtu zranění 

hlezenních kloubů. 

 V letech osmdesátých došlo k ještě intenzivnějšímu vývoji tréninkových metod 

zaměřených na výskoky hráčů a volejbal se tak stává více silovějším než dosud. Dopady 
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hráčů z větší výšky měly postupem času za důsledek chronická zranění kolen. Nejvíce se 

přetížení projevilo na šlachách čtyřhlavého svalu stehenního v oblasti kolenního kloubu. 

Chronické potíže tohoto typu jsou známy po celém světě jako „skokanské koleno“. Časem 

byla zjištěna souvislost mezi opakovanými zraněními kolen, typem zátěže při tréninku a 

povrchem hrací plochy. Po těchto výzkumech je snaha o upravení tréninků a hracích 

povrchů tak, aby nedocházelo k takovému přetížení kolenních kloubů. V současnosti je 

výskyt skokanského kolena mírně na ústupu. 

 Další charakteristické poranění kolenního kloubu ve volejbale je přetržení vazů 

nebo zranění menisků. Zatímco v minulosti tato zranění nedávala hráčům příliš vysoké 

šance k návratu do vrcholového volejbalu, v současné době, díky rychlému rozvoji 

chirurgické techniky, je pro hráče prognóza k úspěšnému návratu velmi příznivá. 

 Současně s vývojem chronických potíží hráčů (ty se týkají v podstatě všech velkých 

kloubů dolních končetin, ramenního kloubu, lokte i kloubů páteře) se vyvíjela a nadále 

vyvíjí preventivní opatření. Jedná se především o zpevnění kloubů pomocí různých 

bandáží a náplastí, které mají za úkol snížit síly působící na kloub. 

 Ve volejbale stejně jako u ostatních sportů jsou zranění pozměňována vývojem 

pravidel, techniky hry, tréninkových metod a preventivních opatření. 

(FERRETTI 1994) 

 

 



 

3.5.2. Nejčastější poranění ve volejbale 
 

 Tuto kapitolu věnuji popisu nejčastějších poranění ve volejbale. Nejpostiženějšími 

oblastmi těla jsou ramena, prsty, záda, kolena a kotníky. Pro lepší názornost jsem se 

rozhodla rozdělit poranění podle těchto oblastí a vždy nejdříve uvedu stručnou anatomii 

týkající se popisované části těla. Kapitoly o jednotlivých poraněních jsou dále rozděleny na 

akutní a chronické úrazy a jejich popis. 

 

 

3.5.2.1. ANATOMIE RAMENNÍHO KLOUBU 
 

 

Kloub ramenní (art. humeri) je kloub kulovitý vol

kloubem v těle. Artikulují tu spolu lopatka a kost pažní (ob

lopatce, hlavice kloubní je na kosti pažní. Kloubní pouzdro

po okraji styčných ploch. Je zesilováno šlachami svalů, kte

ramenního. Zpevňující vaz kloubního pouzdra (lig. coraco

zobcovitého výběžku k velkému hrbolu pažní kosti. Jakous

ramenním tvoří silný vaz rozepjatý mezi výběžkem hákovi

Obr. 1 RAMENNÍ KLOUB 

(SINĚLNIKOV 1970) 

1. acromion 

2. lig. coracohumerale 

3. lig. coracoacromiale 

4. proc. coracoideus 

5. capsula articularis 

6. humerus 

7. scapula 
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coracoacromiale). V okolí ramenního kloubu je řada synoviálních váčků (bursae), z nichž 

nejdůležitější jsou pod svalem deltovým a pod nadpažkem. (SINĚLNIKOV 1970; 

FLEISCHMANN, LINC, 1964) 

Pohyby v ramenním kloubu bez souhybu lopatky jsou tyto: 

a) v rovině frontální – flexe (předpažení – do 90°) a extenze (zapažení – 30°) 

b) v rovině sagitální – addukce (připažení z abdukce) a abdukce (upažení – do 

90°) 

c) otáčení kolem vertikální osy – supinace (zevní rotace – do 90°) a pronace 

(vnitřní rotace – do 90°) (JANDA 1996) 

 

Spoje ramena 

Ramenní kloub je funkčně spojen s pletencem pažním, který tvoří klíční kost a její 

skloubení s hrudní kostí (art. sternoclavicularis) a s nadpažkem lopatky (art. 

acromioclavicularis). 

Kloubní pouzdro (capsula articularis) sternoklavikulárního spojení je značně 

silné a upíná se po okrajích styčných ploch. Pouzdro zesilují vazy spojující oba klíčky 

vzájemně (lig. interclaviculare, vazy rozepjaté mezi klíčkem a kostí hrudní (lig. 

sternoclaviculare anterius et posterius) a silný vaz mezi klíčkem a I. žebrem (lig. 

costoclaviculare). Podle pohybů je to kloub kulovitý. Pohyby jsou v něm možné všemi 

směry, i když v omezeném rozsahu. Tyto pohyby jsou však důležitou součástí všech 

větších pohybů horní končetiny v ramenním kloubu. 

Akromioklavikulární spojení má kloubní pouzdro upínající se po okrajích 

styčných ploch. Je zesíleno silnějšími vazivovými pruhy mezi akromiálním koncem klíční 

kosti a nadpažkem lopatky (lig. acromioclaviculare), mezi výběžkem hákovitým a dolní 

plochou zevního konce klíčku (lig. coracoclaviculare). Pohyby v tomto skloubení jsou 

možné ve velmi malém rozsahu. (SINĚLNIKOV 1970; FLEISCHMANN, LINC, 1964) 

Lopatka je spojena s osovou kostrou jednak pomocí klíčku a jednak pomocí svalů. 

Tento způsob spojení propůjčuje lopatce velkou pohyblivost. V základní anatomické 

poloze naléhá lopatka na zadní plochu hrudníku v oblasti II. až VII. žebra a její páteřní 

okraj je rovnoběžný se střední rovinou.  

Pohyby lopatky jsou dvojího druhu:  

a) pohyby posuvné – lopatka se sune po hrudníku bud' dopředu (protrakce 

ramena) nebo dozadu (retrakce ramena), nebo nahoru (elevace ramena) nebo 

dolů (deprese ramena). 
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b) pohyby otáčivé - lopatka se otáčí kolem bodu v akromioklavikulárním spojení 

tak, že jamka kloubu ramenního směřuje buď dopředu nahoru nebo dozadu 

dolů. Dolní úhel lopatky se posouvá do strany a vzhůru v rozsahu 60°. 

(SINĚLNIKOV 1970; FLEISCHMANN, LINC, 1964) 

 

Svalstvo pletence ramenního 

Svalstvo pletence ramenního můžeme podle funkce rozdělit na tři části: 

a) skupina svalů spojující pletenec s trupem: 

m. trapezius (stažení ramen dozadu, zdvihá lopatku) 

mm. rhomboidei (přitažení lopatek k páteři) 

m. levator scapulae (zdvihá lopatku vzhůru) 

m. serratus anterior (rotace lopatky od páteře s protrakcí ramena) 

m. pectoralis minor (deprese a protrakce ramena) 

m. subclavius (deprese ramena) 

b) svaly, které spojují pletenec s paží: 

m. supraspinatus (abdukce paže) 

m. infraspinatus (zevní rotace paže) 

m. teres major (addukce, extenze a vnitřní rotace paže) 

m. teres minor (zevní rotace paže) 

m. subscapularis (vnitřní rotace a addukce paže) 

m. deltoideus (abdukce – akromiální část, flexe – klíčková část, extenze - 

lopatková část) 

m. coracobrachialis (flexe) 

m. pectoralis major (pohyb z abdukce do flexe v ramenním kloubu, vnitřní 

rotace paže) 

m. latissimus dorsi (extenze a vnitřní rotace paže) 

c) skupina svalů spojující lopatku s předloktím (tyto dva svaly jsou při pohybech 

pletence ramenního pouze pomocné, jejich hlavní funkce jsou pohyby 

v loketním kloubu): 

m. biceps brachii 

m. triceps brachii 

(JANDA 1996) 
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3.5.2.2. ÚRAZY RAMENA 
 

3.5.2.2.1. AKUTNÍ ÚRAZY RAMENA 

 

1. Kontuze ramenního kloubu 

Vzniká při pádu na rameno nebo při nárazu na propnutou či skrčenou horní 

končetinu. Ve volejbale je toto charakteristické pro vybírání míče v pádu. Při vyšetření se 

často zjistí povrchové oděrky, otok, zřídkavě hematom, může se objevit bolestivý, volný 

aktivní pohyb s tlakovou bolestí v místě kontuze. (HUDEC a kol. 1986) 

 

2. Distorze ramenního kloubu 

Vzniká při pádu na ruku a při násilné rotaci ramena. Při volejbale toto nastává 

nejčastěji při pádu na zem a následné srážce se spoluhráčem. Zvenku není nic vidět, aktivní 

pohyb je však omezený a bolestivý. Charakteristické je, že sportovec nezvedne aktivně 

horní končetinu ani do horizontální roviny. Avšak pokud pasivně (s dopomocí) překoná 

toto místo může dále končetinu elevovat. Dalším příznakem je postavení ramena, které 

následkem výronu do kloubu je v poloze, při které má kloub největší kapacitu. Loket se 

drží od těla, rameno se vytáčí dopředu a zdravá ruka podpírá předloktí postižené končetiny. 

Tlaková bolest je největší po obou stranách deltového svalu. (BRUOTH 1971) 

 

3. Luxace ramenního kloubu 

Vzniká přímým nárazem na kloub nebo pádem na abdukované rameno. Někdy 

kromě abdukce působí i rotační složka. Ve volejbale vzniká podobně jako distorze. 

Projevuje se deformací ramenního kloubu, je nápadně vystouplý nadpažek, prázdná 

kloubní jamka, 

hlavice je dislokovaná většinou ventrálně. Ojediněle se může dislokovat dorzálně či 

distálně od kloubní jamky. Aktivní pohyby jsou nemožné, pasivní pohyby jsou bolestivé, 

omezené a spojené s pružným odporem. Raněný si fixuje zdravou rukou zápěstí nebo 

předloktí luxované ruky, rameno drží obvykle v mírné abdukci. Při každé luxaci dojde 

k roztržení kloubního pouzdra. (EIS, KŘIVÁNEK 1972) 
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4. Luxace vnějšího konce klíční kosti 

Vzniká pádem a nárazem na rameno, kdy dojde k luxaci akromioklavikulárního 

kloubu. Luxace se klinicky projevuje masivním otokem a méně nebo více výraznou 

schodovitou deformací nad ramenním kloubem. Pohyb v ramenním kloubu je omezený a 

bolestivý. Vnější konec klíční kosti se dislokuje nejčastěji proximálně, přičemž bývá 

roztrhnuto kloubní pouzdro. (EIS, KŘIVÁNEK 1972) 

 

3.5.2.2.2. CHRONICKÉ POŠKOZENÍ RAMENA 

 

1. Syndrom bolestivého ramena 

Tento syndrom může mít řadu příčin. Jedna z nich je chronické přetěžování. 

Volejbal je zde přímo exemplárním příkladem. Chronickým přetěžováním vzniká studený 

zánět postihující šlachy či jejich okolí v oblasti m. supraspinatus, čímž vzniká bolestivost 

při abdukci nad 45°. Při abdukci nad 120° a zevní rotaci bolest obvykle utichá. Postižena 

může být dlouhá hlava m. biceps brachii, úpon m. deltoideus apod. K poškození šlach a 

vazů dochází buď v místě přechodu svalu ve šlachu, nebo v místě úponu šlachy na kost. 

Někdy se vyskytuje tam, kde se při pohybu tře šlacha o kost. Ve tkáni vznikají 

mikroskopické trhlinky, které se zacelují, ale degenerují šlachovou tkáň. Tato tkáň je 

náchylnější k přetržení nebo jinému poškození. Trhliny lze častěji zaznamenat především 

na manžetě rotátorů ramenního kloubu. (EIS, KŘIVÁNEK 1972; FERRETTI 1994) 

2. Recidivující luxace ramenního kloubu 

Nedostatečným doléčením luxace ramenního kloubu, může u volejbalistů docházet 

k jeho opakovanému obnovování. S opakovaným počtem případů recidivující luxace 

dochází k uvolnění kloubního pouzdra ramena a s tím souvisí i snížení bolestivosti luxace. 

Hráči jsou pak schopni si sami vrátit rameno do původní polohy a zanedlouho pokračovat 

ve hře. Tyto problémy lze řešit pouze plastickou operací vazů ramena při níž dojde ke 

zkrácení vazů a následkem je omezená hybnost ramena. (EIS, KŘIVÁNEK 1972) 

3. Supraskapulární neuropatie (volejbalové rameno) 

Tato neuropatie se objevuje u vrcholových volejbalistů na jejich dominantní straně, 

jako důsledek přetěžování pletence ramenního (zejména plachtícím podáním). V oblasti 

hřbetu lopatky dochází k útlaku n. suprascapularis buď ve spinoglenoidálním nebo 

v supraskapulárním zářezu (obr.2). 



 

2Obr. 2 PRŮBĚH N. SUPRASCAPULARIS 

(FERRETTI 1994) 

1. m. supraspinatus 

2. n. suprascapularis 

3. incisura scapulae 

4. incisura spinoglenoidalis 

5. n. suprascapularis, větev 

inervující m. infraspinatus 

6. m. teres minor 

7. m. infraspinatus 

7

 

Útlak nervu ve spinoglenoidálním zářezu se proj

infraspinatus, která je patrná při aspekci jako prohlubeň

lopatky. Dále se projevuje snížením síly při zevní rotaci

objevuje neurčitá bolest. 

Útlak supraskapulárního nervu v supraskapulárn

supraspinatus a m. infraspinatus. Ztráta svalové síly je 

v ramenním kloubu, opět se může objevovat bolest. (FE

 

 

3.5.2.3. ANATOMIE ZÁPĚSTÍ A
 

Stavba ruky 

 

Kosti ruky (obr. 3) se dělí na kosti zápěstní (ossa carpi

články prstů (phalanges digitorum).  

Kosti zápěstní jsou seřazeny ve dvě příčné řady

os lunatum, os triquetrum a os pisiforme) je spojena klo

předloktí, druhá – distální řada (os trapezium, os trapez

hamatum)je připojena k metakarpům. Kosti zápěstní spo

zápěstí. 
29 
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Kosti záprstní tvoří pět rourovitých kostí, které mají část střední, proximální a 

distální. Proximální část je kloubně spojena s karpálními kostmi a distální část je kloubně 

spojena s prvními články prstů  

Články prstů jsou tvořeny nevelkými kůstkami. Palec tvoří dva články, ostatní 

prsty mají články tři. Všechny články prstů jsou mezi sebou kloubně spojeny. 

(SINĚLNIKOV 1970) 
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Obr. 3 ANATOMIE RUKY

(SINĚLNIKOV 1970) 

1. ulna 

2. radius 

3. art. radiocarpea 

4. os scaphoideum 

5. os lunatum 

6. os triquetrum 

7. os trapezoideum 

8. os hamatum 

9. os trapezium 

10. os capitatum 

11. art. carpometacarpea 

12. art. intermetacarpea 
louby ruky 

Klouby ruky je souhrnný název pro klouby, které spojují předloktí s ruko

ednotlivé klouby ruky mezi sebou. 

Klouby zápěstní tvoří horní (art. radiocarpea) a dolní kloub ruční (art. 

ediocarpea). 

Articulatio radiocarpea je kloubní spojení mezi distálním koncem kosti 

řemi radiálními karpálními kůstkami proximální řady, tj. kostí loďkovitou, polo

 trojhrannou (obr. 3). 
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Articulatio mediocarpea je kloubní spojení mezi proximální a distální řa

arpálních (s výjimkou kosti hráškovité). Zasahuje i mezi sousední kůstky téže ř

louby mezizápěstní (artt. intercarpeae). (SINĚLNIKOV 1970; FLEISCHMAN
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Pohyby v obou těchto kloubech se dějí současně. Rozeznáváme dvě základní pohybové 

dvojice ze základního postavení ruky (ruka je v prodloužení zápěstí: 

a) palmární flexe(70°) a dorzální flexe (extenze 60°- 70°) 

b) úklony ke stranám - radiální (abdukce 30°- 35°) a ulnární (addukce 35°) dukce  

(JANDA 1996) 

Klouby zápěstně záprstní (artt. carpometacarpeae) jsou spojení mezi distální 

řadou kůstek karpálních a bázemi metakarpů. Rozeznáváme dva karpometakarpální klouby 

– sedlovitý kloub mezi bází palcového metakarpu a kostí trapézovou (os trapezium) a 

klouby mezi bázemi ostatních metakarpů a kostí trapézovitou (os trapezoideum), 

trapézovou (os trapezium), hlavatou (os capitatum) a hákovitou (os hamatum). 

(SINĚLNIKOV 1970; FLEISCHMANN, LINC 1964) 

V sedlovitém kloubu jsou možné dvě hlavní pohybové dvojice: 

a) addukce a abdukce palce, palec se přibližuje nebo oddaluje od ukazováku v 

rozsahu 40° až 60° 

b) opozice a repozice palce, palec se pohybuje proti třetímu prstu nebo opačně v 

rozsahu až 60°. 

Pohyby v kloubech zápěstně záprstních jsou možné v nepatrném rozsahu, přičemž 

nejpohyblivější je metakarp malíku a prsteníku. (JANDA 1996) 

Klouby mezizáprstní (artt. intermetacarpeae).jsou klouby, ve kterých se stýkají 

boční strany bází II. až V. metakarpu. Tyto klouby mají značně omezenou pohyblivost. 

(SINĚLNIKOV 1970) 

Klouby záprstně článkové (artt. metacarpophalangeae – MP klouby) jsou klouby 

mezi hlavicemi metakarpů a bázemi proximálních článků prstů. Je to pět samostatných 

kloubů. (SINĚLNIKOV 1970) 

Pohyby v těchto kloubech jsou: 

a) ohnutí (flexe 90°)) a natažení prstů (extenze z plné flexe v rozsahu 90°) 

b) abdukce a addukce prstů, tj. pohyb k ose nebo od osy ruky (v rozsahu asi 45°) 

(JANDA 1996) 

Klouby mezičlánkové (artt. interphalangeae – IP klouby) jsou klouby mezi články 

prstů. Těchto kloubů je devět. Palec má jeden interfalangeální kloub, ostatní prsty mají tyto 

klouby dva. (SINĚLNIKOV 1970) 

Pohyby v těchto kloubech jsou: 

- flexe a extenze (v proximálním kloubu asi 100°, v distálním asi 75°,.u 

interfalangeálního kloubu palce je to až 90°). (JANDA 1996) 
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Svaly ruky 

Mezi svaly, které ovlivňují pohyby v zápěstí a drobných kloubech ruky, patří svaly 

předloktí a svalstvo ruky. Svalstvo můžeme rozdělit podle jednotlivých kloubů: 

a) Pohyby v kloubech zápěstních: 

m. flexor carpi ulnaris (flexe, ulnární dukce) 

m. flexor carpi radialis (flexe, radiální dukce) 

m. extensor carpi ulnaris (extenze, ulnární dukce) 

m. extensor carpi radialis longus et brevis (extenze, radiální dukce) 

b) Pohyby v kloubech palce: 

m. adductor pollicis (addukce) 

m. abductor pollicis longus et brevis (abdukce) 

m. opponens pollicis (opozice) 

m. flexor pollicis brevis (flexe v MP kloubu) 

m. extensor pollicis brevis (extenze v MP kloubu) 

m. flexor pollicis longus (flexe v IP kloubu) 

m. extensor pollicis longus (extenze v IP kloubu) 

c) Pohyby v metakarpofalangeálních kloubech II. – V. prstu: 

mm. lumbricales (flexe) 

mm. interossei dorsales (flexe, abdukce) 

mm. interossei palmares (flexe, addukce)) 

m. extenor digitorum (extenze) 

m. extensor indicis (extenze) 

m. extensor digiti minimi (extenze) 

m. abductor digiti minimi (abdukce malíčku) 

m. opponens digiti minimi (opzice malíčku v karpometakarpálním kloubu) 

d) Pohyby v interfalangálních kloubech II. – V. prstu: 

m. flexor digitorum superficialis (flexe v IP 1) 

m flexor digitorum profundus (flexe v IP 2) 

m. extensor digitorum (extenze) 

m. extensor indicis (extenze ukazováku) 

m. extensor digiti minimi (extenze malíku) 

mm. lumbricales (extenze) 

(JANDA 1996) 
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3.5.2.4. ÚRAZY RUKY 
 

3.5.2.4.1. AKUTNÍ ÚRAZY ZÁPĚSTÍ A ČLÁNKŮ PRSTŮ 

 

1. Zlomeniny v oblasti zápěstí 

Podle mechanismu vzniku úrazu rozlišujeme extenční (ColIesovu, 90% případů) a 

flekční (Smithovu) zlomeninu. Častá je také zlomenina loďkovité kosti ruky. Všechny tyto 

tři zlomeniny vznikají ve volejbale nejčastěji při vybírání míče v pádu (tzv. „rybička“). 

Collesova zlomenina 

Tato zlomenina dolního konce kosti vřetenní tvoří až 25% všech druhů zlomenin. 

Vzniká pádem na dlaň extendované, dorzálně flektované ruky. 

Při dopadu na extendovanou ruku nastává v zápěstí nárazem na tvrdou podložku 

prudká komprese v distální části vřetenní kosti a nebo násilný ohyb. Podle polohy zápěstí v 

momentě úrazu se působení síly částečně rozkládá a přenáší se z karpálních kostí na 

distální část kosti vřetenní, která se láme v různé výšce, rozsahu i tvaru. Současně se 

mohou roztrhnout i vazy a poranit radioulnární skloubení. 

Smithova zlomenina 

Jedná se o zlomeniny distálního konce vřetenní kosti, které vznikají pádem na 

volárně flektovanou ruku. Působení násilí zapříčiní odlomení a volární dislokaci distálního 

úlomku. Smithovy zlomeniny se rozdělují na extraartikulární, tj. bez postižení 

radioulnárního kloubu a intraartikulární s postižením radioulnárního kloubu. 

Zlomenina loďkovité kosti ruky 

Objevuje si při pádu na dlaň. Většinou dochází k lomu intraartikulárnímu a to 

nejčastěji ve střední třetině (70 % úrazů), méně v proximální a nejméně v distální třetině. 

Linie lomu může probíhat napříč nebo šikmo, ojediněle vertikálně. Průběh hojení závisí na 

výživě úlomků. Kost je nejlépe prokrvená v distální a střední třetině, velmi špatně je krví 

zásobená proximální část. 

(HUDEC a kol. 1986; EIS, KŘIVÁNEK 1972) 

 

2. Distorze a zlomeniny prstů ruky  

Distorze lze rozdělit podle rozsahu poškození na distenze a luxace. Distorze mohou 

vzniknout ve všech kloubech prstů (v MP i IP kloubech). 
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Distenze vzniká při prudkém nárazu do prstů, což není ve volejbale vzácností. 

Obvykle k distenzi dochází během blokování a většinou postihuje čtvrtý a pátý prst. Bolest 

se zmírňuje za 2-3 minuty po zranění a hráč je schopen s malou dlahou či tapingem 

pokračovat dál ve hře (pokud to však není nezbytně nutné je lepší nechat prst hned v klidu 

a ledovat). 

Luxace vzniká, stejně jako distenze, při prudkém nárazu míče do prstů. Při tomto 

nárazu dojde k vykloubení, které je často spojeno s rupturou kloubního pouzdra, případně s 

přetržením šlach extenzorů. 

Zlomeniny prstů vznikají přímým násilím nebo pádem na extendovaný prst. 

(FERRETTI 1994; EIS, KŘIVÁNEK 1972) 

 

3.5.2.4.2. CHRONICKÁ POŠKOZENÍ ZÁPĚSTÍ A ČLÁNKŮ PRSTŮ 

 

Volejbalový prst 

Chronické potíže volejbalistů na rukou vznikají v oblasti interfalangových prstních 

kloubů opakovanými traumaty. Jedná se o chronickou instabilitu těchto kloubů tzv. 

"volejbalový prst". Ten spočívá v oddělení šlachy extenzoru od báze distálního falangu a 

prst je pak neustále ve flekčním postavení. 

(FERRETTI 1994) 

 

 

3.5.2.5. ANATOMIE KOLENNÍHO KLOUBU 
 

Kloub kolenní (art. genus) je největší a nejsložitější kloub v lidském těle. 

Artikulují v něm kost stehenní (femur), kost holenní (tibia) a čéška (patella). 

Nesrovnalosti v zakřivení mezi vejčitými kondyly kosti stehenní a téměř plochými 

kondyly kosti holenní vyrovnávají destičky z vazivové chrupavky poloměsíčitého tvaru, 

zvané menisky. Jsou dva, vnitřní a zevní. Vnitřní meniskus (meniscus medialis) je oválný a 

více rozevřený. Zevní meniskus (meniscus lateralis) je menší, uzavřenější a má obrys 

téměř kruhovitý. 

Kolenní kloub (obr.4) má četný počet zesilujících vazů. Rozdělujeme je na vazy 

probíhající na povrchu kloubu a vazy ležící uvnitř kloubní dutiny. 



 

Vazy ležící na povrchu jsou tyto: vpředu je to vaz čéškový (lig. patellae), po 

stranách je pouzdro zesíleno dvěma kolaterálními vazy - lig. collaterale mediale (postranní 

vaz vnitřní) a lig. collaterale laterale (postranní vaz zevní) a zadní stranu kloubního 

pouzdra zesiluje lig. popliteum obliquum (šikmý vaz zákolenní). 

Uvnitř kloubu leží vazy zkřížené (přední a zadní) lig. cruciatum anterius a lig. 

cruatium posterius a lig. transversum genus (příčný vaz) spojující přední okraje obou 

menisků. Tyto vazy podstatně přispívají ke zpevnění kloubu. 

 

Základní postavení kloubu kolenního je extenze. Při tomto postavení podélná osa 

kosti stehenní svírá s podélnou osou kosti holenní tupý úhel, který se nazývá fyziologický

abdukční úhel a jeho velikost je 170° až 175°. 

Hlavní pohyb v kloubu kolenním jsou flexe a extenze v rozsahu asi 120° až 150°. 

Za flexe jsou kolem podélné osy možné malé rotace (zevní a vnitřní). 

Obr. 4 ANATOMIE KOLENNÍHO KLOUBU 

(SINĚLNIKOV 1970) 

1. lig. cruciatum posterius 

2. lig. cruciatum anterius 

3. lig. colaterale laterale 

4. meniscus lateralis 

5. lig. transversum genus 

6. meniscus medialis 

7. lig. colaterale mediale 

8. lig. patellae 

9. caput fibulae 

10. patella 

(SINĚLNIKOV 1970) 

 

35 
1

2

 

5

6

7

3

4

9

8

10



 

36 

Svaly kolenního kloubu 

Můžeme je rozdělit podle pohybu, který v kolenním kloubu vykonávají: 

a) flexe: m. biceps femoris (současně i zevní rotace) 

m. semitendinosus (vnitřní rotace) 

m. semimembranosus (vnitřní rotace) 

m. gracilis (vnitřní rotace) 

m. sartorius (vnitřní rotace) 

m. popliteus (vnitřní rotace) 

m. gastrocnemius 

b) extenze: m. quadriceps femoris 

(JANDA 1996) 

 

 

3.5.2.6. ÚRAZY KOLENA 
 

3.5.2.6.1. AKUTNÍ ÚRAZY KOLENA 

 

1. Kontuze 

Jde o poranění kolena vyvolané přímým působením násilí (pádem) na některou jeho 

část nebo plochu. Při poranění může vzniknout krvácení do kůže, podkoží i do kolenního 

kloubu. Někdy vzniká výpotek do kolenního kloubu. (EIS, KŘIVÁNEK 1972; HUDEC a 

kol. 1986) 

 

2. Distorze 

Jedná se o poranění, při kterých v důsledku násilného zkroucení nastala distenze 

pouzdra a vazivového aparátu, přičemž však nedošlo k vážnějšímu poranění vazů kolena 

(postranních či zkřížených). Opakované distorze mají často původ v nepoznaném poranění 

menisku. Provázejícím příznakem distorze je velmi často tvorba výpotku či krevního 

výronu. (EIS, KŘIVÁNEK 1972; HUDEC a kol. 1986) 

 

3. Luxace 

Vykloubení kolenního kloubu je vážným poraněním. Vzniká působením velkého 

násilí na kondyl kosti holenní, zejména hyperextenzí, ale i jinými mechanismy. Při luxaci 
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se trhají téměř všechny vazy kolenního kloubu, poraněné bývá pouzdro, menisky a často se 

luxace komplikuje poraněním cév a nervů. Charakteristická je deformace kolenního 

kloubu. Úrazy se liší podle druhu dislokace epifýzy. Ta může být dislokována dopředu, 

dozadu, na vnější stranu a zřídka i na vnitřní stranu. Aktivní pohyblivost je nemožná a při 

pokusu o pasivní pohyb se zjistí pružný odpor. (EIS, KŘIVÁNEK 1972; HUDEC a kol. 

1986) 

 

4. Poranění postranních vazů 

Mechanismus vzniku poranění vnitřního vazu je nejčastěji abdukce, flexe 

kolenního kloubu a vnější rotace. Při tomto násilném pohybu se postupně poškozuje vnitřní 

postranní vaz a kloubní pouzdro. Jestliže násilí trvá, poraní se většinou i přední zkřížený 

vaz a někdy i vnitřní meniskus. 

Poranění vnějšího postranního vazu je méně časté než poranění vnitřního 

postranního vazu. Poranění vzniká působením nepřímého násilí, ojediněle působením 

přímého vnějšího násilí z boku. Mechanismem vzniku je addukce, flexe a vnitřní rotace. 

Při velkém násilí může být současně poraněný přední, ale i zadní zkřížený vaz. 

(FERRETTI 1994; EIS, KŘIVÁNEK 1972) 

 

5. Poranění zkřížených vazů 

Izolované poranění zkřížených vazů je vzácné. Ve většině případů se vyskytuje v 

kombinaci s roztrhnutím postranních vazů a menisků. Častěji bývá poraněn přední 

zkřížený vaz. Poranění zkřížených vazů vzniká nejčastěji působením nepřímého vnějšího 

násilí (násilnou hyperextenzí). 

Jestliže násilí působí při abdukci a zevní rotaci flektovaného kolena, může 

vzniknout kombinované poranění vnitřního postranního vazu s rupturou předního 

zkříženého vazu. 

Násilnou addukcí a vnitřní rotací flektovaného kolena se může roztrhnout vnější 

postranní vaz spolu se zadním zkříženým vazem. Při přímém vnějším násilí, které působí 

na extendované koleno, kdy bývá porušen vnitřní či vnější postraní vaz, se mohou 

roztrhnout i zkřížené vazy. (FERRETTI 1994; EIS, KŘIVÁNEK 1972) 



 

 6. Poranění vnitřního a vnějšího menisku 

Poranění vnitřního menisku vzniká při náhlé zevní rotaci 

a abdukci flektovaného kolena. Nejčastěji vzniká podélná ruptura 

(obr.5A), při které se vnitřní polovina menisku odtrhne od vnější. 

Dále vznikají horizontální ruptury (obr.5B), příčné ruptury ve 

střední a zadní třetině menisku (obr.5C) a celkové ruptury 

předního či zadního rohu (obr.5D). Při ruptuře vnitřního menisku 

sportovec ucítí prudkou bolest na vnitřní straně kolena. Když se 

odtrhnutá vnitřní část menisku dislokuje mezi kondyly kosti 

stehenní, jde o luxaci menisku s blokádou kolena. Jde o bolestivý 

stav, kdy se koleno nemůže skrčit ani natáhnout. 

Roztrhnutí vnějšího menisku vzniká opačným 

mechanismem než ruptura vnitřního menisku – vnitřní rotací a 

addukcí při mírně flektovaném koleni. (FERRETTI 1994; EIS, 

KŘIVÁNEK 1972) 

 

 

 

3.5.2.6.2. CHRONICKÁ POŠKOZENÍ KOLENA 

 

1. Skokanské koleno 

Skokanským kolenem nazýváme klinický syndrom, který je 

sportovních odvětvích zatěžujících extenzory kolena (basketbal, vol

atd.). Tento syndrom je charakterizován bolestí v místě úponu šlach

stehenního svalu. Bolest může být lokalizována nad čéškou (20% př

čéškou (70%) nebo na drsnatině tibie (10%), na kterou se šlacha upí

Skokanské koleno je způsobeno neustálým přetěžováním úpo

při výskocích a dopadech, špatným rozcvičením a v počátečních fáz

potlačováním bolesti nebo také špatnou technikou skoků. Postupně 

mikrotraumatům v oblasti šlachy, které se zacelují a v následných ji

větší množství vápníku, což vede ke kalcifikaci a degeneraci šlachy.

přirozenou pružnost a je náchylnější ke zraněním. Takto degenerova

častou subluxaci čéšky, což vede k opotřebení chrupavek a zapříčiňu

38 
Obr. 5 PORANĚNÍ

MENISKŮ  

(FERRETTI 1994) 
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39 

skokanského kolena je v podstatě pouze bolest, která je vyvolána lokálním tlakem nebo 

aktivní extenzí kolena proti odporu.  

Podle stupně příznaků rozlišujeme 4 fáze skokanského kolena: 

1. Bolest objevuje pouze během pohybové aktivity. 

2. Sportovec cítí bolest na začátku tréninku. Bolest mizí po zahřátí a znovu se 

objevuje po tréninku. Dále se bolest může objevovat i při chůzi ze schodů.  

3. Stálá bolest kolena při sportu i při chůzi po rovině. Sportovec má tendenci 

osvojit si špatný způsob chůze vyhledáváním úlevových poloh pro koleno. 

4. Ruptura šlachy. 

(FERRETTI 1994) 

 

2. Nestabilita kolenního kloubu 

Špatným vyléčením akutních úrazů vazivového aparátu kolena nebo jejich častým 

opakováním dochází ke změnám ve vazivovém aparátu. Ten pak není schopen udržet 

kolenní kloub při pohybech v jeho přirozené poloze. Zranění se pak stává recidivujícím. 

(HUDEC a kol. 1986) 

 

 

3.5.2.7. ANATOMIE HLEZENNÍHO KLOUBU 
 

Stavba hlezenního kloubu 

Kosti tvořící kostru nohy jsou spojeny četnými klouby, z nichž nejdůležitějšími 

jsou horní kloub hlezenní a dolní kloub hlezenní (obr. 6). 

Horní kloub hlezenní (art. talocruralis) připojuje kostru nohy ke kostem bérce. 

Bércové kosti jsou na horním konci spojeny kloubem - art. tibiofibularis, dolní konce jen 

pomocí vaziva - syndesmosis tibiofibularis. Kloubní pouzdro talokrurálního kloubu je 

vpředu a vzadu tenké, po stranách je zesíleno silnými postranními vazy. Vaz na vnitřní 

straně se nazývá lig. deltoideum. Vazy na straně vnější jsou lig. fibulotalare anterius, lig. 

fibulotalare posterius a lig. calcaneofibulare. 
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Obr. 6 ANATOMIE HLEZENNÍHO

KLOUBU (SINĚLNIKOV 1970) 

1. fibula 

2. tibia 

3. art. talocruralis 

4. lig. talofibulare posterius 

5. lig. deltoideum 

6. art. subtalaris 

7. art. talocalcaneonavicularis  

(art. Chopart) 

8. os naviculare 

9. art. tarsometatarsalis  

(art. Lisfrank) 
Dolní kloub hlezenní je tvořen kloubem

ou kosti patní - art. subtalaris a kloubem, kt

ovitou - art. talocalcaneonavicularis. Pohy

EISCHMANN, LINC 1964) 

ladní pohyby v hlezenním kloubu jsou: 

1) Dorzální flexe (extenze - do 30°ze 

rozsahu asi 40°). 

2) Supinace a pronace, někdy se užívá

everze (zevní rotace a pronace). 

3) Cirkumdukce – pohyb vznikající sl

(JANDA 1996) 

ly hlezenního kloubu 

Pohyby v kloubech hlezenních se dějí po
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a) flexe: m. triceps surae 

m. tibialis posterior 

m. flexor digitorum lon

m. flexor hallucis longu
 mezi spodní stranou kosti hlezenní a

erý je tvořen kostí hlezenní, patní a 

by v těchto kloubech se dějí současně

základního postavení) a flexe plantár
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b) extenze: m. tibialis anterior 

m. extensor digitorum longus 

m. extensor hallucis longus 

c) supinace: m. tibialis anterior 

d) pronace: m. peroneus brevis 

m. peroneus longus 

(SINĚLNIKOV 1970; JANDA 1996) 

 

3.5.2.8. ÚRAZY NOHY 
 

3.5.2.8.1. AKUTNÍ ÚRAZY KOTNÍKU 

 

1 Poranění vazů 

K poranění hlezenního kloubu dochází ve volejbale nejčastěji (více než 90% 

případů) v důsledku špatného dopadu po výskoku. Typické je, že hráč dopadne na nohu 

protihráče či spoluhráče nebo na terénní nerovnost. Při špatném dopadu dochází k rotaci 

nohy do vnitřní strany (supinace) spojené s addukcí a 

inverzí nebo k rotaci nohy na vnější stranu (pronace) 

spojené s abdukcí a everzí.  

Obr. 7 MECHANISMUS 

POŠKOZENÍ VAZŮ VNĚJŠÍHO 

KOTNÍKU (FERRETTI 1994) Při supinaci (častější případ) dochází k poškození 

vazů na vnějším kotníku (obr.7) - nejčastěji lig. 

fibulotalare anterius (vaz od zevního kotníku na 

vnější plochu krčku kosti hlezenní), lig. fibulotalare 

posterius (vaz od zevního kotníku na zadní výstupek 

kosti hlezenní) a lig. calcaneofibulare (vaz od hrotu 

zevního kotníku šikmo dozadu dolů na kost patní). 

Při pronaci je poškozen na vnitřním kotníku 

lig. deltoideum (deltový vaz). 

Vazy mohou být poškozeny třemi způsoby – 

distorze vazů, částečná ruptura (natrhnutí), úplná 

ruptura (přetržení) vazů. 

Distorze vazů bývá ve většině případů 

spojená s menším otokem a velmi často se značnou bolestivostí. Příčinou jsou buď 

41 
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mikrotraumata na vazech a kloubním pouzdře nebo postižení kloubu po nervových a 

cévních poruchách (výron). 

Částečná ruptura se projevuje palčivou bolestivostí a krevním výronem. Velmi 

často dochází souběžně k poruše kloubního pouzdra. 

K úplné ruptuře vazů dochází nejčastěji na vnější straně kotníku mechanismem 

addukce a supinace nohy. Následkem tohoto poškození je částečná luxace hlezenní kosti 

ve směru supinace. V momentě úrazu je celá hmotnost těla na vnější hraně nohy. Úměrně s 

hmotností a délkou působení vnější síly se nejprve trhá lig. fibulotalare anterius, pak lig. 

fibulotalare posterius a nakonec lig. calcaneofibulare. Prasknou-li všechny tři vazy, uvolní 

se hlezenní kloub a otočí se až o 50°. Zranění se projeví praskotem v kloubu v okamžiku 

úrazu a prudkou bolestí. Otok a krevní výron se dostavují po několika hodinách. 

(FERRETTI 1994) 

 

2. Zlomeniny 

Ve volejbale dochází ke zlomeninám kotníku velmi často. Jestliže ke zlomenině 

dojde, má stejný mechanismus vzniku jako je u výše zmíněných úrazů vazů, a proto je 

dělíme na supinační a pronační. 

Supinační zlomeniny vznikají addukcí, inverzí a supinací v hlezenním kloubu. Při 

nejlehčí formě se roztrhne lig. calcaneofibulare a lig. talofibulare. Při větším násilí se 

odtrhne hrot nebo distální část laterálního výběžku lýtkové kosti, a jestliže násilí pokračuje, 

odlomí se i mediální výběžek holenní kosti. Hlezenní kloub se může subluxovat až luxovat 

mediálním směrem a trhá se vazivové spojení – tibiofibulární syndesmóza. 

Pronační zlomeniny vznikají abdukcí, everzí a pronací nohy. Při nejlehčí formě se 

trhá lig. deltoideum, při větším násilí se láme hrot mediálního výběžku kosti holenní. Při 

velkém násilí se trhá syndesmóza, lýtková kost se láme v její výšce a může dojít 

k odlomení zadní hrany kosti holenní. 

(HUDEC a kol. 1986) 

 

3.5.2.8.2. CHRONICKÁ POŠKOZENÍ KOTNÍKU 

 

1. Instabilita hlezenního kloubu 

Chronická nestabilita kotníku vzniká špatným doléčením nebo častým opakováním 

úrazů vazů kotníku. Projevuje se náchylností k obnovení zranění, špatnou stabilitou, 
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celkovou uvolněností nohy v oblasti hlezenního kloubu a špatným postavením v kotníku 

při svěšených nohách v sedě. (FERRETTI 1994) 

 

2 Ruptura Achillovy šlachy 

Zdravá Achillova šlacha snese zátěž 250-300 kg. Proto se pravá náhlá ruptura 

šlachy vyskytuje pouze zřídka. Dochází k ní pouze při náhlém prudkém zatížení u 

nesportovců. V tomto případě se šlacha trhá rovně, a proto ji lze snadno operativně sešít a 

snadno se vyléčí. Tento případ se však u sportovců nevyskytuje. 

U sportovců dochází většinou k dlouhodobému přetěžování šlachy tricepsu. U 

volejbalistů speciálně při výskocích a dopadech. Tímto zatěžováním dochází ve šlaše k 

mikrotraumatům, které se sice hojí, ale vznikají malé jizvičky a cysty, které však už nemají 

pružnost původní šlachy. Takto se struktura šlachy degenerativně mění. Degenerativní 

změny šlachy mohou způsobit její distorzi. (FERRETTI 1994; HUDEC a kol. 1986) 

 

 

3.5.2.9. PÁTEŘ 
 

Stavba páteře 

Páteř (columna vertebralis) je tvořena vzájemně spojenými obratli, které tvoří 

pružný a pohyblivý sloupec. Počet obratlů kolísá mezi 33 až 34. Rozlišujeme sedm 

krčních, dvanáct hrudních, pět bederní, pět křížových a čtyři až pět obratlů kostrčních. 

Každý volný obratel má tři hlavní části: tělo (corpus vertebrae), oblouk (arcus 

vertebrae) a výběžky (processus vertebrae). Tělo obratle je nosnou částí, oblouk poskytuje 

ochranu míše a výběžky jsou páky, které zvýhodňují činnost svalů. 

Tělo a oblouk spolu uzavírají obratlový otvor. Nastavením obratlů na sebe vzniká z 

jednotlivých otvorů páteřní kanál (foramen vertebrale), ve kterém je ukryta hřbetní 

mícha. Oblouky obratlové odstupují od těla lehce zúženými konci, které vytváří mezi 

sousedními obratli meziobratlové otvory (foramen intervertebrale). Z nich vystupují míšní 

nervy. (SINĚLNIKOV 1970) 

 



 

Spoje obratlů 

Jednotlivé obratle jsou navzájem spojeny různými typy spojů. Tyto spoje jsou: 

meziobratlové destičky, meziobratlové klouby mezi kloubními výběžky jednotlivých 

obratlů a vazy mezi těly, oblouky a výběžky obratlů (obr.8). 

Mezi těly obratlů jsou meziobratlové ploténky (disci intervertebrales), kterých je 

23. Obvod meziobratlové ploténky tvoří povrchnější vrstvičky vaziva a hlouběji vrstvičky 

vazivové chrupavky, souborně zvané prstenec vazivový (anulus fibrosus). 

Uprostřed meziobratlové ploténky je rosolovité jádro (nucleus pulposus), které 

obsahuje vysoké procento vody a je málo stlačitelné. Tvoří jakési kulovité ložisko, kolem 

kterého se obratle pohybují a jehož poloha se při pohybech mění. Při zatížení v ose páteře 

leží zhruba uprostřed meziobratlové ploténky a stejnoměrně roztlačuje okolní vazivový 

prstenec. Tím umožňuje rozložení vertikálního tlaku v horizontální síly. K jejich 

neutralizaci přispívá pevnost a pružnost vláken vazivového prstence. Jestliže je páteř v 

předklonu, je jádro zatlačeno dorzálně a napíná převážně zadní část prstence. Někdy při 

velké zátěži dosahuje tlak takové výše, že prstenec mu neodolá a trhá se. Tak vzniká 

výhřez meziobratlové ploténky. 
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Obr. 8 SPOJE OBRATLŮ 

(SINĚLNIKOV 1970) 

1. lig. supraspinale 

2. proc. articularis inferior 

3. capsula articularis 

4. proc. articularis superior 

5. lig. flavum 

6. lig.longitudinale posterius 

7. anulus fibrosus 

8. nucleus pulposus 

9. lig.longitudinale anterius 
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neumožňují pouze pohyblivost páteře, ale zároveň tvoří pružné nárazníky, které tlumí 

nárazy. Tato funkce plotének je pro volejbalisty zvláště důležitá při doskocích. 

Dlouhodobé přetěžování či nesprávné zakřivení páteře vede ke snížení tloušťky plotének a 

tím ke snížení jejich pružnosti. Také ve stáří dochází k tomuto snížení. 

Meziobratlové klouby (art. intervertebrales) jsou vytvořeny mezi horními a 

dolními kloubními výběžky sousedních obratlů (processus articularis superior et inferior). 

Podle tvaru styčných ploch je rozdělujeme na klouby ploché (v krční a hrudní části páteře) 

a na klouby válcovité (v bederní páteři). Tato kloubní spojení jsou velmi málo pohyblivá. 

Vazy páteře (lig. columnae vertebralis) tvoří významný (spolu se svaly páteře) 

stabilizační aparát celé páteře a rozdělujeme je na dvě skupiny – vazy dlouhé a krátké. 

Do skupiny dlouhých vazů páteře patří přední podélný vaz (lig. longitudinale 

anterius) probíhající podél přední plochy obratlových těl od spodní plochy kosti týlní a 

oblouku atlasu až na kost křížovou. Tento vaz omezuje záklon páteře. Druhým dlouhým 

vazem páteře je zadní podélný vaz (lig. longitudinale posterius), který se prostírá po zadní 

ploše obratlových těl v páteřním kanálu a probíhá od vnitřní plochy těla kosti týlní až do 

začátku křížového kanálu. 

Ke skupině krátkých vazů páteře patří vazy žluté (lig. flava) probíhající mezi 

obratlovými oblouky všech obratlů (chybí pouze mezi I. a II. obratlem krčním). Jsou 

elastické a jsou trvale ve stavu značného napětí, díky kterému se páteř po vychýlení ze své 

klidové polohy vrací do výchozího postavení i bez účasti svalů. Mezi trnovými výběžky 

obratlů jsou vazy mezitrnové (lig. interspinalia) a obdobné vazy jsou i mezi výběžky 

příčnými - vazy mezipříčné (lig. intertransversaria). Po povrchu příčných výběžků 

v bederní a hrudní páteři se táhne pruh vazů zvaný vaz nadtrnový (lig. supraspinale), 

který ve výši sedmého krčního obratle přechází v šíjní vaz (lig. nuchae). (SINĚLNIKOV 

1970) 

 

Svalstvo páteře 

Svalstvo páteře patří do skupiny svalů kmene tělního. Tato velká skupina svalů se 

dělí dále na další podskupiny, mezi než patří i skupina svalů zádových. I svalstvo zádové 

se však dělí na další tři skupiny svalů: spinohumerální svaly (jsou nejvíce na povrchu a 

spojují pletenec horní končetiny s páteří), spinokostální svaly (je to střední vrstva 

zádových svalů a spojuje žebra s páteřními obratli) a skupina vlastních zádových svalů (je 

to nejhlubší vrstva krátkých a dlouhých svalů, spojující jednotlivé obratle mezi sebou). 

(JANDA 1996) 
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Tvar páteře 

Páteř není rovná, ale je charakteristicky zakřivená. V rovině sagitální se rozlišuje 

lordóza (krční a bederní) a kyfóza (hrudní a křížová). V rovině frontální je páteř většinou 

lehce (fyziologicky) vybočena do strany. Pokud je toto vybočení větší hovoříme o bočitosti 

páteře neboli skolióze. 

 

 

3.5.2.10. ÚRAZY PÁTEŘE 
 

3.5.2.10.1. AKUTNÍ ÚRAZY ZAD 

S akutními zraněními zad a páteře se setkáváme ve volejbale velmi zřídka. K těmto 

úrazům dochází většinou nešťastnou náhodou. Naopak bolesti zad jsou velmi 

frekventovaným problémem volejbalistů. 

 

3.5.2.10.2. CHRONICKÁ POŠKOZENÍ ZAD 

 

1. Bolesti v bedrech 

Bolesti v této oblasti páteře mají mnoho příčin. Bolest je často způsobena 

degenerací meziobratlových plotének. Degenerace je důsledkem subluxace zadních 

kloubních spojení. Ta jsou především zatěžována u volejbalistů namáháním páteře při 

podáních, smečích a dopadech po výskocích. Další příčinou může být chronické 

přetěžování svalstva v této oblasti s důsledkem vzniku svalových dysbalancí. 

Bolest zad může mít buď náhlý nebo plíživý vznik. Náhlý vznik je obvykle 

způsoben neopatrným rotačním pohybem. Volejbalista se pak nemůže pohybovat, má tzv. 

„zablokovaná záda“. Přirozenou obranou organismu při subluxaci ploténky z 

meziobratlového skloubení je stažení okolního svalstva. Může se projevit až vznikem 

sekundární svalové křeče, která bývá často spojena s bolestivým snížením rozsahu pohybu. 

Pozvolný vznik bolestí zad se nejdříve projevuje tupou bolestí, v oblasti beder či 

v oblasti skloubení kosti křížové a pánve, po zátěži či po dlouhém statickém přetížení 

páteře (stoj). Později může být tato bolest stálá i v klidu.  

Dalším často bolestivý místem u volejbalistů je oblast bedro-křížového nebo křížo-

pánevního kloubního spojení na jedné straně. Tato bolest je většinou způsobena svalovou 

nerovnováhou a asymetrickými pohyby, které jsou typické pro volejbal. (FERRETTI 1994) 
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2. Vyhřeznutí ploténky 

Příčinou je velmi náhlý pohyb, ke kterému může dojít i např. během špatně 

prováděného posilování zad. Při vyhřeznutí ploténky dochází ke stlačení příslušného 

nervového kořene. 

 Nejčastějším místem pro vyhřeznutí ploténky je oblast mezi IV. a V. bederním 

obratlem ( L4-L5), kdy je stlačen V. bederní nervový kořen nebo mezi V. bederním a I. 

křížovým obratlem (L5-S1), kdy je stlačen I. křížový nervový kořen. 

Příznakem je silná ostrá bolest zad, která se šíří podél poškozeného nervového 

kořene až do dolních končetin. V případě poškození V. bederního nervového kořene se 

bolest šíří do nártu nohy a na přední stranu dolní končetiny. Jestliže je poškozen I. křížový 

nervový kořen, bolest je lokalizována na chodidle a na zevní straně dolní končetiny a nohy. 

V oblasti daného kořene je snížena citlivost, síla a reflexivnost. 

Je třeba zdůraznit, že sportovci náchylní k bolestem zad by měli věnovat větší 

pozornost prevenci. Překvapivě mnoho volejbalistů má ochablé břišní svaly, které jsou 

spolu s hyperlordózou příčinou špatné stability páteře a postavení pánve během pohybové 

činnosti. Tento fakt zvyšuje zatěžování zadních kloubních spojení a plotének. (FERRETTI 

1994) 

 

3. Změny postavení páteře 

U volejbalistů se často vyskytují poruchy postavení páteře v sagitální rovině - 

kulatá záda (zvětšená hrudní kyfóza, protrakce ramen, předsun hlavy, zvětšená bederní 

lordoza) a také v rovině frontální - skolioza (nejčastěji v oblasti hrudní páteře z důvodu 

většího a dlouhodobě trvajícího zatěžování jedné horní končetiny). Tyto změny v postavení 

páteře jsou často důsledkem svalových dysbalancí, které jsou pro volejbalisty typické. 

 Dále se tomuto problému budu věnovat v následující kapitole (3.6. Svalová 

nerovnováha) a také ve výzkumné části práce. 
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3.6. SVALOVÁ NEROVNOVÁHA 
 

Svalová nerovnováha (dysbalance) vzniká zkrácením svalů (obvykle posturálních) 

a oslabením jejich antagonistů. Zda se u svalů projeví jejich tendence ke zkracování nebo 

oslabování ovlivňuje mnoho vnějších vlivů. Z těch nejčastějších to obvykle bývá 

nedostatek pohybu, jednostranné přetěžování při sportu (dynamické), ale i statické 

přetěžování při dlouhodobém stoji či sedu (v zaměstnání, v autě), úraz nebo nemoc. 

V důsledku svalové nerovnováhy dochází k mnoha problémům pohybového 

aparátu. Vzniká porušení svalové koordinace a tím větší predispozice ke vzniku úrazu, 

vadné držení těla a bolesti zad, kloubů, hlavy apod. Svalová nerovnováha je často přímou 

příčinou tzv. funkčních blokád kloubů páteře, ale i ostatních kloubů pohybového aparátu. 

Při svalové nerovnováze dochází k porušení fyziologických pohybových stereotypů a 

vytváří se pohybové programy, ve kterých se ještě více aktivují zkrácené svaly na úkor 

svalů oslabených. Tím se svalová nerovnováha dále prohlubuje a špatné stereotypy se více 

upevňují. (KABELÍKOVÁ, VÁVROVÁ 1997) 

U volejbalistů je vzhledem k typu zátěže a charakteru využívaných pohybových 

streotypů značně vysoká tendence ke vzniku svalových dysbalancí. Především okolí 

pletence ramenního, bederní páteře, pánve a dolních končetin jsou velmi přetěžované 

oblasti pohybového systému všech volejbalistů. 

Svalové dysbalance mohou vést až ke vzniku takových zdravotních potíží, které 

nezřídka předčasně ukončí kariéru vrcholových volejbalistů. Proto je nutné se tomuto 

problému věnovat již v dorosteneckém (a ještě lépe v žákovském) věku, kdy ještě 

dysbalance nejsou v takovém rozsahu a je snazší je vyrovnat, či jim předcházet. 

Již v žákovském věku se utváří určité pohybové návyky, které lze ovlivnit 

(návyky ve smyslu správného protahování zkrácených a posilování oslabených, ve 

volejbale méně využívaných svalových skupin). Největším problémem volejbalistů je 

posilování (v tréninkové přípravě) svalů, které využívají k pohybovým stereotypům při 

jednotlivých herních činnostech. Jejich posílení vede ke zlepšení té určité pohybové 

dovednosti (např. posilování svalstva dolních končetin pro zlepšení výskoku, posilování 

svalů horní končetiny využívaných při smeči apod.). Tyto svaly jsou tak velmi vytížené, a 

to jak cíleně při přípravě, tak i během opakujících se pohybových stereotypů při 

jednotlivých herních činnostech. Naopak svaly, které nejsou ve volejbale příliš využívané 

(např. mezilopatkové, hluboké flexory krku, dolní část břišních svalů apod.) jsou většinou i 
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v tréninku opomíjené. Tím dochází ke vzniku svalových dysbalancí, které pak mohou 

zpětně hráče limitovat v jeho výkonu. Proto by v přípravě toto hledisko nemělo být 

opomíjeno a každý hráč by se měl cíleně věnovat nejen těm svalovým skupinám, které 

bezprostředně potřebuje k herním činnostem, ale ve stejné míře by měl provádět 

kompenzaci těchto svalových dysbalancí – protahovat před i po výkonu přetěžované svaly 

a posilovat svaly, které jsou nepoužívané a tím samozřejmě oslabené. 

 

 

3.6.1. Svaly posturální a fázické 
 

Vzpřímené držení těla umožnilo člověku uvolnění horních končetin k různým 

činnostem (práce, neverbální komunikace, příprava a konzumace potravy apod.). K udržení 

tohoto vzpřímeného držení těla je nutná souhra svalů, jejichž činnost je řízena z centrálního 

nervového systému. Svaly, které mají za úkol udržení vzpřímené polohy těla, se nazývají 

posturální a jejich antagonisté svaly fázické. Obecně platí, že svaly posturální mají 

tendenci ke zkracování a svaly fázické k oslabování. Většinu kosterních svalů můžeme 

zařadit do jedné či druhé skupiny, ale vyskytují se i svaly, které jsou současně oslabené i 

zkrácené nebo svaly patřící k posturální skupině mohou být oslabené a naopak. 

Jednotlivé svaly jsou tvořeny ze svalových vláken. Svalová vlákna rozdělujeme na 

tonická a fázická. Tonická vlákna se aktivují při udržování postury (vzpřímené držení 

těla), mají sklon k hypertonii (zvýšené klidové napětí), pomaleji reagují na podráždění, 

jsou méně unavitelné a mají tendenci ke zkracování. Oproti tomu vlákna fázická jsou 

rychleji unavitelná, rychleji reagují na podráždění a mají sklon k oslabování. 

Svaly lidského těla obsahují vždy oba typy vláken. U posturálních svalů převažují 

vlákna tonická, u fázických svalů vlákna fázická. (RAŠEV 1992) 
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Obr. 9 ZOBRAZENÍ 

POSTURÁLNÍCH SVALŮ (JANDA 

1996) 

1. m. levator scapulae 

2. m. strnocleidomastoideus 

3. m. trapezius (horní část) 

4. m. pectoralis major 

5. m. erector spinae 

6. m. quadratus lumborum 

7. m. iliopsoas 

8. m. piriformis 

9. adduktory stehna 

10. m. rectus femoris 

11. ischiokrurální svaly 

12. m. gastrocnemius 

13. m. soleus 

 

Posturální svaly (obr.9) mají tedy převahu tonických vláken a tím i vlastnosti těchto 

vláken. Největší problémem u těchto svalů je jejich velká tendence ke zkracování a špatná

protažitelnost. Toto zkrácení způsobuje odchylky v držení těla a omezený pohyb 

v kloubech. 

 

Mezi svaly posturální patří:  

a) v oblasti dolních končetin - m. triceps surae, m. biceps femoris, m. 

semimembranosus, m. semitendinosus, mm. adduktores (longus, magnus et 

brevis), m. rectus femoris, m. tensor fascie latae, m. rectus femoris 
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b) v oblasti pánve a dolní části trupu – m. iliopsoas, m. quadratus lumborum, 

mm. errectores spinae (bederní část) 

c) v oblasti hlavy, krku a horní části trupu – m. trapezius (horní část), m. levator 

scapulae, m. sternocleidosmastoideus, m. pectoralis, mm. errectores spinae 

(hrudní a krční část) 

Fázické svaly obsahují převahu fázických vláken a mají velký sklon k oslabování. 

Tvoří antagonisty svalům posturálním. Mezi tyto svaly patří: 

a) v oblasti dolních končetin – m. quadriceps femoris (krátké hlavy), m. tibialis 

anterior et posterior, mm. peronei 

b) v oblasti pánve a dolní části trupu – m. gluteus maximus, medius et minimus, 

mm abdomini 

c) v oblasti hlavy, krku a horní části trupu – m. longus capitis, m. longus colli, 

m. rectus capitis anterior, m. rectus capitis lateralis (hluboké flexory krku a 

hlavy), mm. scaleni, mm. rhomboidei, m. trapezius (střední a dolní část), m. 

serratus anterior 

(HOŠKOVÁ, MATOUŠOVÁ 2000) 

 

 

3.6.2. Svalová nerovnováha a vadné držení těla  
 

Při hodnocení a vyšetřování vzpřímeného držení těla musíme brát v úvahu, že 

každý jedinec má svůj vlastní individuální posturální program. K tomuto problému se 

vyjadřuje Véle ve své Kineziologii (VÉLE 1995, str. 74): „Pro každého jednotlivce platí, 

že nejlepší postoj je takový, při kterém jsou jednotlivé sektory posturálního systému 

harmonicky vyváženy a potřebují nejmenší svalovou práci pro udržení nejlepší stability“. 

Vzpřímený stoj můžeme rozdělit na tzv. pasivní a aktivní. Při pasivním stoji 

odlehčujeme svaly a naopak přetěžujeme ligamentózní aparát. Tento postoj je 

charakteristický hyperextenzí v kolenních kloubech, anteverzí pánve, zvětšenou bedrní 

lordózou a hrudní kyfózou a lehkým předsunem hlavy. Pro organismus je nejméně 

energeticky náročný, ale přetěžuje ligamenta a pohybový aparát (především páteř). 

Aktivní stoj, kdy je mírná semiflexe v kolenních kloubech a je lehce vyhlazené 

esovité zakřivení páteře, je pro nás energeticky náročný, ale nepřetěžuje ligamenta a páteř. 



 

Naopak více aktivuje některé svalové skupiny a ty mohou po dlouhé izometrické práci 

vykazovat známky přetížení. 

Nejvhodnější pro pohybový aparát je zřejmě kompromis mezi těmito stoji a plynulé 

přecházení z jednoho postoje do druhého. Tím dosáhneme toho, že nedochází k lokálnímu 

přetěžování určitých částí pohybového aparátu. (VÉLE 1995) 

Vadné držení těla je pojem, který vyjadřuje nevhodné vzpřímené držení těla, které 

poškozuje pohybový aparát člověka. Může mít mnoho příčin (kratší jedna dolní končetina, 

vrozené a poúrazové deformity pohybového systému apod.). U sportovců je většinou 

způsobeno svalovými dysbalancemi mezi posturálními a fázickými svaly. Mezi druhy 

vadného držení těla patří kulatá záda, předsunuté držení trupu, plochá záda, poruchy 

postavení pánve (šikmá pánev, anteverze pánve,nutace pánve) a skoliózy. 

 

Obr. 10. 

Kulatá záda  

Kulatá záda (obr.10) jsou typická pro volejbalisty. Je u 

nich patrné zvětšení hrudní kyfózy a protrakce ramen 

(zkrácené prsní svaly a oslabené mezilopatkové), 

prohloubení krční lordózy a předsun hlavy (zkrácené 

extenzory šíje a oslabené hluboké flexory šíje), bederní 

hyperlordóza (zkrácené vzpřimovače bederní páteře, 

oslabené přímé břišní svaly) a zvětšená anteverze pánve 

(zkrácené flexory kyčelního kloubu a oslabené hýžďové 

svaly). 

Předsunuté držení trupu je držení těla, kdy se 

hlava a trup překlápí dopředu. Bývá způsobeno zvýšeným 

napětím přímých břišních svalů. U volejbalistů se téměř 

nevyskytuje. 

Plochá záda u tohoto typu vadného držení těla je 

vyhlazené fyziologické zakřivení páteře. Bederní a krční 

lordózy a hrudní kyfóza nejsou patrné především v sedě. 

Je to zřejmě způsobeno oslabením hlubokých zádových 

svalů. U volejbalistů se vyskytuje v menší míře než kulatá 

záda. 

Poruchy postavení pánve mohou být v různých rovinách. Postavení pánve je 

důležité pro postavení páteře, protože pánev tvoří základnu páteře a při vychýlení pánve 
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dojde i k vychýlení páteře. Pánev se může vychýlit laterálně, v předozadním směru a do 

rotace. Posunutí pánve k jedné straně (laterálně) nazýváme šikmá pánev. Může to být 

způsobené nestejnou délkou dolních končetin nebo jednostranným zkrácením m. quadratus 

lumborum. Sklopená pánev (zvětšená anteverze) je porucha v postavení pánve ve směru 

předozadním a je výsledkem svalové nerovnováhy mezi přímými břišními svaly a 

bederními vzpřimovači trupu. Nutace pánve je tzv. zkřížená pánev, kdy zkrácení m. 

coccygeus na jedné straně způsobí rotaci pánve. 

Skolióza je bočitost páteře v rovině frontální a v rovině transverzální. Při této 

deformitě dochází k rotaci a torzi obratlů, deformuje se hrudník a žebra, objevuje se 

asymetrie paravertebrálních valů, odstává jednostranně lopatka. Dělíme je podle umístění 

na cervikothorakální, thorakální, thorakolumbální, lumbální a kombinované. Dále je 

rozdělujeme na strukturální (mají trvalé změny na páteři) a nestrukturální, u kterých je 

patrná změna v napětí svalstva podél páteře, ale skelet páteře je beze změn. Tento druh se 

vyskytuje u volejbalistů v důsledku přetěžování dominantní končetiny. 

(VÉLE 1995) 
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3.6.3. Syndromy 
 

Dysbalance mezi jednotlivými svaly posturálního systému popsal Janda jako 

syndromy: 

- dolní zkřížený syndrom 

- horní zkřížený syndrom 

- vrstvový syndrom 

 

Dolní zkřížený syndrom 

Tento syndrom se projevuje nerovnováhou mezi těmito svalovými páry (jednotlivé 

svaly popisuji v latině, protože u některých se český ekvivalent téměř nepoužívá, ale pokud 

se jedná o celou svalovou skupinu uvádím ji v počeštělém výrazu např. flexory kyčelního 

kloubu): 

a) oslabené – mm. glutei maximi 

zkrácené – flexory kyčelního kloubu 

b) oslabené – mm. recti abdomini 

zkrácené – mm. errectores spinae (bederní část) 

c) oslabené – mm. glutei medii 

zkrácené – mm. tenzores fascies latae, mm. quadrati lumborum 

Je patrné, že ke svalové nerovnováze dochází jak mezi antagonisty tak i mezi svaly, 

které se vzájemně substituují např. oslabené střední hýžďové svaly jsou nahrazovány 

funkcí tenzorů fascie latae, oslabené přímé břišní svaly nahrazují flexory kyčlí a oslabené 

velké hýžďové svaly jsou substituovány bederními vzpřimovači páteře.  

Při tomto syndromu můžeme pozorovat patologický stereotyp odvíjení trupu při 

posazování z lehu a při narovnávání z předklonu. Nerovnováha mezi flexory kyčelních 

kloubů a velkých hýžďových svalů způsobuje zvětšené překlopení pánve dopředu 

(anteverze pánve) a prohloubenou lumbosakrální lordózu (hyperlordóza). Při dysbalanci 

mezi přímými břišními svaly a bederními vzpřimovači trupu se hyperlordóza posouvá výše 

do lumbální oblasti. Zvětšenou anteverzi pánve zřejmě kompenzuje ischiokrurální svalstvo 

(flexory kolenního kloubu na zadní straně stehna), které bývá u tohoto syndromu rovněž 

zkráceno. (LEWIT 1996) 

 

Horní zkřížený syndrom 
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U tohoto syndromu jsou ve svalové nerovnováze tyto svalové skupiny: 

a) oslabené – dolní fixátory pletence ramenního  

zkrácené - horní fixátory pletence ramenního 

b) oslabené – mezilopatkové svaly 

zkrácené – mm. pectorales 

c) oslabené – hluboké flexory šíje 

zkrácené – mm. erectores spinae (krční část), mm. trapezii (horní část) 

Kromě těchto svalových dysbalancí se setkáváme také se zkrácením horní části lig. 

nuchae, které způsobuje fixovanou hyperlordozu krční páteře. Zvýšené napětí prsních 

svalů způsobuje předsunuté držení ramen, krku i hlavy a kulatá záda. Oslabené hluboké 

flexory šíje a zkrácené extenzory šíje způsobují hyperlordózu v horní části krční páteře. Je 

zde také typické horní hrudní dýchání. (LEWIT 1996) 

 

Vrstvový syndrom 

U tohoto syndromu se střídají oblasti (vrstvy) hypertrofických (zbytnělých) a 

oslabených svalů. 

Při vyšetření aspekcí (pohledem) ze zadu pozorujeme hypertrofické ischiokrurální 

svalstvo, vzpřimovače thorakolumbální oblasti páteře a horní fixátory pletence ramenního. 

Naopak oslabené jsou hýžďové svaly, jsou málo vyvinuté vzpřimovače v sakrolumbální 

oblasti páteře a mezilopatkové svaly. 

Při pohledu zepředu vidíme vyklenující se ochablou dolní část přímých břišních 

svalů, nad nimi jsou vtaženy hyperaktivními šikmými břišními svaly laterální části břišní 

stěny. 

Při vrstvovém syndromu se střídají oblasti hypermobilní (v lokalitě ochablých 

svalů) a oblasti ze zvýšenou tuhostí (v lokalitě zbytnělých svalů). (LEWIT 1996) 
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3.6.4. Zásady pro cvičení k obnovení svalové 

rovnováhy 
 

Svalovou nerovnováhu lze kompenzovat pouze vyrovnávacím cvičením. Proto, aby 

cvičení k obnovení svalové rovnováhy bylo účinné, je třeba dodržovat některé zásady. 

Toto cvičení lze rozdělit na dvě složky: 

a) obnovení svalové rovnováhy kosterního svalstva protažením zkrácených 

svalů a posílením svalů oslabených; 

b) reedukace správných pohybových stereotypů a správného držení těla. 

V této práci uvedu příklad vyrovnávacích cvičení týkajících se především první z těchto 

dvou složek. Při cvičení je důležité se zaměřit nejen na procvičení daného jednotlivého 

svalu, ale zároveň dbát na správnost a přesnost provedení jednotlivých cviků. 

(KABELÍKOVÁ, VÁVROVÁ 1997) 

 

3.6.4.1. ZÁSADY SPRÁVNÉHO UVOLŇOVÁNÍ SVALŮ 
 

Aby cvičení k protahování a uvolňování zkrácených svalů byla opravdu účinná, je 

důležité umožnit protahovanému svalu dokonalou relaxaci a přesně zacílit účinek cviku na 

ty svaly a jejich části, na které je cvik zaměřen. 

Relaxace protahovaného svalu  

Pokud nebude protahovaný sval dostatečně relaxován, účinek protahování bude 

buď snížen, a nebo naopak může dojít až k reflexnímu stažení svalu, takže výsledek 

cvičení bude opačný. Relaxace protahovaného svalu lze ovlivnit několika faktory: 

1. Cvičenec musí zaujmout stabilní a pohodlnou polohu, která nesmí být fyzicky 

ani psychicky náročná. Čím více je jedinec nucen při udržování polohy aktivovat svaly a 

věnovat pozornost tomuto problému, tím méně se mu podaří zrelaxovat protahovaný sval. 

2. Protahovací pohyby mají být prováděné pomalu, vhodné jsou cviky s výdrží. 

3. Protahované svaly by neměly být zatěžované udržováním polohy těla proti 

gravitaci. 

4. Protažení svalu musí být pod volní kontrolou a nesmí být bolestivé, tím se 

zabrání vzniku poranění protahovaného svalu. 
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5. K prohloubení relaxace svalu můžeme také využít reflexní mechanismy. 

Například při aktivním zkracování svalu se snižuje napětí jeho antagonisty (při aktivaci 

hýžďového svalu se reflexně uvolní flexory kyčelního kloubu). Také lze při protahování 

využít faktu, že po aktivaci svalu reflexně nastává fáze jeho útlumu. Před protažením 

aktivujeme (ale pouze minimálně) sval izometrickou kontrakcí a pak ho protáhneme a toto 

několikrát opakujeme (tato metoda se nazývá postizometrická relaxace – PIR). Při 

protahování svalů je vhodné také využít dýchání a pohyby očí. Většina svalů se uvolňuje 

s výdechem a s pohybem očí dolů. 

Zacílení cvičebního účinku 

 Ke správnému zacílení protahovacího cviku je nutná fixace těch částí těla, 

na kterých začínají úpony protahovaných svalů. Pokud tato fixace není dostatečná či 

správná, účinek protažení se přesune do jiných segmentů. Například protahování flexorů 

kolenních kloubů je vhodné vsedě, kdy je fixována pánev. Jedinec, který provádí cviky, 

musí vést své pohyby cíleně a pomalu, aby si uvědomil, zda správně fixuje potřebné části 

těla. Cvičení, které je prováděno mechanicky, bez uvědomování si jednotlivých pohybů, je 

naprosto bez účinku. Naopak, může být účinek opačný a tím zcela nevhodný. 

(KABELÍKOVÁ, VÁVROVÁ 1997) 

 

 

3.6.4.2. ZÁSADY SPRÁVNÉHO POSILOVÁNÍ SVALŮ 
 

Cviky pro posilování oslabených svalů by měly být co nejjednodušší proto, aby 

docházelo k aktivaci co nejmenšího počtu svalů. Stejně jako u protahování zkrácených 

svalů, je při posilování nutné používat takové cviky, u nichž se cvičenec může plně 

soustředit na správné provedení. Pro posilování jednotlivých svalů jsou vhodné pohyby 

proti odporu nebo výdrže. Účinnost posilování ovlivňuje několik faktorů: 

1. Velikost odporu se řídí zdatností svalu a počtem opakování. Čím je větší 

počet opakování tím menší dáváme odpor a naopak. Při nadměrném odporu může dojít až 

k útlumu aktivace svalových motoneuronů posilovaného svalu a naopak se aktivují 

hyperaktivní svaly. Do pohybu se zapojují náhradní mechanismy a ještě více se tím 

prohlubuje svalová nerovnováha. K odporu můžeme využívat kromě různých zátěží i 

pohyb proti gravitaci. 



 

58 

2. Vhodná poloha zajistí, aby se při cvičení zapojil právě ten oslabený sval 

(svalová skupina), na který je cvik zaměřen. Při koordinačně náročných a složitých 

polohách se cvičenec soustředí více na udržení správné polohy než na provádění 

samotného cviku. Tak se aktivují hyperaktivní a silnější svaly a dále se prohlubuje svalová 

dysbalance a špatný stereotyp zapojování svalů u daného pohybu. 

3. Využívání  koncentrické a excentrické kontrakce při posilování je také 

důležitý faktor, který ovlivňuje účinnost cvičení. U svalů s tendencí k oslabování a 

zvětšování délky (např. břišní svaly) je vhodné k posilování použít koncentrickou 

kontrakci (posilování ve zkrácení). Naopak svaly s tendencí k oslabení a zároveň ke 

zkrácení posilujeme raději v kontrakci excentrické při tzv. „brzdícím pohybu“ (posilování 

v prodloužení). 

4. Před posilováním je vhodné protažení antagonisty posilovaného svalu. 

Utlumí se tak aktivita antagonisty a obnoví fyziologický rozsah v kloubu. 

5. Při posilování je nutné věnovat pozornost i správnému dýchání, které 

pomůže zvýšit efektivnost cvičení. U většiny cviků je výhodnější spojit fázi aktivace 

posilovaného svalu s výdechem. Výdech snižuje riziko zadržování dechu při cvičení, což 

negativně ovlivňuje oběhový systém. Dále výdech napomáhá správnému provedení cviku, 

protože aktivuje břišní a zádové svaly (jsou to svaly výdechové), které zajišťují u většiny 

cvičení správnou fixaci těla a udržení správné polohy. 

Posilování svalů se nevyužívá pouze při posilování k obnovení svalové 

nerovnováhy, ale také při hypermobilitě, která je spojena s vazivovou nedostatečností a 

instabilitou při vzpřímeném držení těla. Často se vyskytuje segmentálně a hypermobilní 

oblasti se střídají s oblastmi s menší pohyblivostí. V hypermobilních segmentech je 

nevhodné protahování a zvyšování kloubního rozsahu. (KABELÍKOVÁ, VÁVROVÁ 

1997) 
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3.7. METODY VYŠETŘOVÁNÍ 
 

K vyšetření vybrané skupiny volejbalistek jsem zvolila několik vyšetřovacích 

metod, která se využívají především k diagnostice ve fyzioterapii, ale také například ve 

zdravotní tělesné výchově. Vyšetřování proběhlo celkem ve třech etapách v letech 2001 - 

2003, proto abych získala co největší počet vyšetření. V následujících kapitolách bude 

popsána vyšetřovaná skupina a jednotlivé vyšetřovací metody. 

 

3.7.1. Charakteristika vyšetřované skupiny 
 

Vyšetřování volejbalistek jsem zahájila v roce 2001 na PVK Olymp Praha. 

Vyšetření proběhlo ve dvou etapách, vždy v období mezi sezónami. Díky vstřícnému 

přístupu trenérů dorostenek (Mgr. Vorálkovi a panu Horáčkovi) bylo možné v období od 

května do června 2001 vyšetřit celkem 15 volejbalistek. Druhá etapa proběhla v srpnu 

2002, při příchodu sedmi nových posil. Celkem jsem vyšetřila 22 hráček Olympu Praha. 

Jejich věkový průměr při vyšetření byl 17,5 roku, trénovaly 4x týdně a závodnímu 

volejbalu se věnovaly průměrně 7,2 roku. 

Příležitost k dalšímu vyšetření jsem dostala v červenci 2003 na soustředění 

reprezentačního výběru patnáctiletých volejbalistek. Tohoto soustředění se zúčastnilo 

celkem 20 hráček, které jsem vyšetřila. Jejich věk byl 15 let, trénovaly 3x – 4x týdně a 

volejbalu se věnovaly v průměru 4,9 let. 

Celkový počet všech vyšetřených hráček volejbalu byl tedy 42 ve věku od 15 do 19 

let. Všechny tyto hráčky se věnují volejbalu na vrcholové úrovni. Věkový průměr 

vyšetřované skupiny byl 16,3 roku, během sezóny trénovaly většinou 4x týdně a volejbalu 

se věnují průměrně 6 let. 

 

3.7.2. Metodika jednotlivých vyšetření 
 

Vyšetření jsem vybírala taková, aby byla zaměřena na stav pohybového aparátu 

z hlediska zdravotních aspektů a to především na svalové dysbalance pohybového aparátu 

a z nich vyplývající vadné držení těla volejbalistek. Použila jsem tyto vyšetřovací metody: 

anamnéza, kineziologický rozbor, vyšetření svalové síly a vyšetření zkrácených svalů. 
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Anamnéza (příloha 1) – rozhovorem jsem zjišťovala osobní ananmnézu (základní 

údaje - věk, výška, hmotnost apod.), podrobnosti ze sportovní anamnézy (jak dlouho hrají 

aktivně volejbal, na jakém postu, jejich ostatní pohybové aktivity) a jejich zdravotní 

anamnézu. Ve zdravotní anamnéze jsem se zaměřila jednak na obecné zdravotní potíže 

(alergie, onemocnění dýchacích cest apod.) a jednak na zdravotní problémy související 

s volejbalem (úrazy, bolesti kloubů a páteře). 

Kineziologické vyšetření (komplexní) – k tomuto vyšetření jsem použila 

formuláře používané fyzioterapeuty (příloha 2), které jsou zpracované podle Lewita 

(LEWIT 1996). Kineziologický rozbor se provádí ve stoji zepředu, zboku a zezadu, 

především pohledem a palpací. Vyšetření je zaměřeno na vzpřímené držení těla a jeho 

asymetrie, na postavení pánve a páteře, na svalový reliéf. 

Vyšetření svalové síly (příloha 3) – jako podklad pro tuto vyšetřovací metodu jsem 

původně chtěla použít funkční svalový test zpracovaný Jandou (JANDA 1996). Ale 

protože tento svalový test byl určen pro potřeby fyzioteraputů při vyšetřování hybných 

poruch u nemocných lidí, shledala jsem nakonec vhodnější použít testovací cviky 

zaměřené přímo na oslabené oblasti při svalové nerovnováze (KABELÍKOVÁ, 

VÁVROVÁ 1997). Tato cvičení jsou vhodnější na testování sportovců (tedy zdravé 

populace), protože netestují pouze izolovaně svalovou sílu jednotlivých svalů, jako je tomu 

u svalového testu podle Jandy, ale také stereotypy zapojování těchto svalů do pohybových 

vzorců a jejich stabilizační schopnosti v jednotlivých polohách. 

Vyšetření zkrácených svalů (příloha 4) – základem bylo vyšetření zaměřené na 

zkrácené svaly ze dvou publikací (JANDA 1996; KABELÍKOVÁ, VÁVROVÁ 1997), ve 

kterých jsou přímo uvedené cílené cviky na vybrané svalové skupiny. V podstatě v obou 

publikacích jsou uvedeny testy na stejné svaly a svalové skupiny a tyto testovací cviky jsou 

velmi podobné. K určení míry zkrácení jednotlivých svalů používá Janda (JANDA 1997) 

tři stupně. Stupeň 0 (sval není zkrácen), stupeň 1 (jedná se o malé zkrácení), a stupeň 2 

(velké zkrácení). Při vyšetřování jsem dodržovala rozlišení těchto stupňů. 
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První část této kapitoly věnuji konkrétním výsledkům jednotlivých vyšetření. Ve 

druhé části uvedu příklad vyrovnávacích cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy a 

vhodné doplňkové pohybové aktivity pro volejbalisty. 

 

4.1. METODIKA ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 

VYŠETŘENÍ  
 

Všechna vyšetření jsem se rozhodla zpracovat do tabulek. Uvádím v nich výsledky 

v počtech i v procentech. V každé tabulce je vyšetřovaná skupina rozdělena na dvě části. 

První skupinu tvoří 20 hráček reprezentace s věkovým průměrem 15 let, druhá skupina je 

složena z 22 volejbalistek PVK Olymp Praha a jejich věkový průměr je 17,5 roku. Ve 

třetích sloupcích tabulek je vždy zároveň uveden celkový výsledek všech 42 hráček z obou 

skupin. 

Kromě tohoto obecného zpracování výsledků jsem zároveň vytvořila pro každou 

hráčku zvlášť konkrétní výsledky vyšetření. Důvodem, který mě k tomu vedl, jsou 

individuální rozdíly mezi hráčkami volejbalu, ke kterým je nutné při cvičení přihlížet. A 

protože s většinou hráček budu spolupracovat i nadále, toto individuální zpracování mi 

umožní konkrétní rozdíly u jednotlivých volejbalistek zařadit do všeobecných 

vyrovnávacích cvičení a vytvořit jim tak individuální cvičební jednotky. To však není 

cílem této práce, a proto uvedu jen na ukázku v příloze č. 5 individuální komplexní 

výsledky vyšetření jedné hráčky. 

 

4.1.1. Anamnéza 
 

Při zpracování jednotlivých anamnéz jsem se zaměřila na výsledky zdravotní 

anamnézy vztahující se k volejbalu, které uvádím v tabulce (tab. 1). Cílem bylo zjistit 

úrazy, poranění a poruchy pohybového systému způsobené aktivním volejbalem. Ve 

výpočtech je uveden počet hráček, které někdy měly daný druh poranění či chronické 

potíže pohybového systému. 

Výsledky jsem získávala formou rozhovoru s hráčkami a z tohoto důvodu uvádím 

luxace a distorze společně v jedné tabulce, protože samy hráčky někdy nedokázaly přesně 

rozlišit, zda se při úrazu jednalo o luxaci, subluxaci či distorzi. Ostatní výsledky osobní, 



 

sportovní a obecné zdravotní anamnézy jsou pouze pomocné. Příklad celé anamnézy u 

konkrétní hráčky uvádím v příloze č. 1. 

Z výsledků uvedených v tabulce vyplývá, že největší počet (64% hráček) mělo 

někdy distorze a luxace drobných kloubů prstů HK a na druhém místě (62% hráček) 

prodělalo distorzi či luxaci kotníku. Z chronických potíží jsou nejčastější bolesti bederní 

páteře (48% hráček) a kolenního kloubu (45% hráček). Za povšimnutí jistě stojí i fakt, že u 

hráček Olympu, které mají o 2,5 roku vyšší průměrný věk a o 2,3 roku hrají déle aktivně 

volejbal než reprezentační výběr, je procento úrazů a poruch pohybového systému u 

většiny položek o něco vyšší. 

 

Tab. 1 Výsledky anamnézy 

Zdravotní anamnéza

počet v % počet v % počet v %

Zlomeniny
prsty HK 5 25% 6 27% 11 26%
předloktí 1 5% 0 0% 1 2%

Luxace a distorze
klouby prstů HK 12 60% 15 68% 27 64%
ramenní kloub 1 5% 0 0% 1 2%
kolenní kloub 1 5% 2 9% 3 7%
hlezenní kloub 12 60% 14 64% 26 62%

Bolestivost
zápěstí 0 0% 2 9% 2 5%
ramenní kloub 2 10% 6 27% 8 19%
Th páteř 3 15% 8 36% 11 26%
L páteř 9 45% 11 50% 20 48%
sakroiliakální skloubení 2 10% 5 23% 7 17%
tibiální úpon kvadricepsu 1 5% 2 9% 3 7%
kolenní kloub 11 55% 8 36% 19 45%
oblast hlavičky fibuly 1 5% 2 9% 3 7%
hlezenní kloub 4 20% 7 32% 11 26%
Achillova šlacha 0 0% 3 14% 3 7%
nožní klenba 3 15% 4 18% 7 17%

20
reprezentace PVK Olymp celkem

22 42
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4.1.2. Kineziologické vyšetření 
 

Kineziologické vyšetření jsem zaměřila na vzpřímené držení těla a postavení 

v jednotlivých segmentech především axiálního systému. Toto vyšetření bylo poměrně 

rozsáhlé a do tabulky (tab. 2) jsem uvedla položky, které mají přímou souvislost se 

svalovými dysbalancemi a jejich vlivem na držení těla. Snad jen podélné a příčné 

plochonoží se této charakteristice mírně vymyká (i když přes reflexní mechanismy také 

ovlivňuje vzpřímené držení těla), ale vzhledem k tomu, že z celé skupiny touto poruchou 

trpí 88% hráček, považuji za důležité i tento fakt v tabulce uvést. 

Celý kineziologický rozbor u konkrétní hráčky je uveden v příloze č. 2. 

Z výsledků kineziologického vyšetření vyplývá, že velmi vysoké procento hráček 

má vadné držení těla. Každá z vyšetřovaných hráček má alespoň některou z poruch 

uvedených v tabulce. 93% hráček má zvýšené napětí trapézů, které vede k elevaci ramen, 

90% má zvýšené napětí paravertebrálních valů v oblasti dolní bederní a v oblasti přechodu 

bederní a sakrální (L/Sp.) páteře. Více než 80% hráček má protrakci ramen, předsunuté 

držení hlavy a z toho vyplývající prohloubenou krční lordózu. I ostatní čísla u dalších 

položek jsou velmi vysoká a to mě jen utvrdilo v myšlence, že vyrovnávací cvičení pro 

volejbalisty jsou naprosto nezbytná, protože jejich vadné držení těla způsobené 

přetěžováním pohybového systému a svalovými dysbalancemi je velmi výrazné a to již 

v dorosteneckém věku. 

 



 

 

 

Tab. 2 Výsledky kineziologického vyšetření 

 

Kineziologické vyšetření

počet v % počet v % počet v %

předsun hlavy 16 80% 20 91% 36 86%
zvětšená lordóza Cp. 16 80% 20 91% 36 86%
zvýšené napětí trapézů 18 90% 21 95% 39 93%
elevace ramen 18 90% 21 95% 39 93%
protrakce ramen 17 85% 20 91% 37 88%
scapula alata 11 55% 10 45% 21 50%
zvětšená kyfóza Thp. 11 55% 13 59% 24 57%
oploštělá kyfóza Thp. 5 25% 6 27% 11 26%
zvětšená lordóza Lp. 14 70% 15 68% 29 69%
zvýšené napětí paravert. valů Th/Lp. 15 75% 18 82% 33 79%
zvýšené napětí paravert. valů L/Sp. 18 90% 20 91% 38 90%
skolióza 8 40% 10 45% 18 43%
zvětšená anteverze pánve 14 70% 15 68% 29 69%
šikmá pánev 8 40% 10 45% 18 43%
zkřížená pánev 5 25% 6 27% 11 26%
podélné a příčné plochonoží 18 90% 19 86% 37 88%

20
reprezentace PVK Olymp celkem

22 42
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4.1.3. Vyšetření svalové síly 
 

Při popisu výsledků jednotlivých vyšetření svalové síly jsou v tabulce nejednotné 

názvy svalů. Tohoto faktu jsem si vědoma, ale důvodem je, že někdy se testují izolovaně 

pouze jednotlivé svaly a někdy celé svalové skupiny. Jednotlivé svaly popisuji latinsky, 

protože u některých se sice vžily a jsou používané české názvy, ale u některých nikoliv. A 

tak pro sjednocení názvosloví používám latinské názvosloví. Tam, kde se jedná o celé 

svalové skupiny, používám počeštěné názvy, protože naopak u svalových skupin se 

latinské termíny příliš nepoužívají. Jednotlivé svaly, které tyto svalové skupiny zahrnují, 

v tabulce výsledků (tab. 3) ani ve formuláři na vyšetření svalové síly (příloha č. 3) pro 

zestručnění nevypisuji, ale uvedu je zde: 

1. Hluboké flexory hlavy a krku – m. rectus capitis lateralis, m. rectus capitis 

anterior, m. longus capitis, m. longus colli, mm. scaleni 

2. Dolní fixátory lopatek – mm. rhomboidei, m trapezius (dolní a střední část), 

m. serratus anterior 

3. Hluboké svaly zádové – mm. interspinales, mm. intertransversalii, mm. 

nuchae, m. rectus capitis posterior, m. obliquus capitis superior et 

inferior, mm. rotatores, m. coccygeus, mm. errectores spinae 

Výsledky testů uvedené v tabulce (tab. 3) a v grafickém znázornění ukazují na 

vysoké procento hráček, které mají oslabené jednotlivé svaly. U všech hráček byl alespoň 

některý ze zde uvedených svalů oslaben. Pokud se jedná o svaly, u kterých se testuje pravá 

a levá strana zvlášť, rozlišuji to v zápise a výsledcích o vyšetření u jednotlivých hráček. 

Pokud se jedná o zpracování výsledků obecně do tabulky (tab. 3,) nerozlišuji oslabení 

svalů na pravé a levé straně. Tedy byl-li daný sval u hráčky oslaben alespoň na jedné 

straně, zahrnuji ji do počtu hráček s tímto oslabením. Důvodem je, že nelze při 

vyrovnávacích cvičeních (při jejich tvorbě budu vycházet z výsledků těchto vyšetření), 

které jsou  určeny obecně pro volejbalisty, rozlišit zda mají posilovat pravou či levou 

stranu. Naopak při utváření individuálního cvičebního plánu jsou tyto údaje o 

jednostranném oslabení daného svalu velmi cenné. 

Největší oslabení bylo zjištěno u dolní části břišních svalů (98% hráček), u výběru 

reprezentace dokonce 100%!. Z toho je zřejmé, že při trénincích posilují pouze horní část 

přímých břišních svalů a šikmé břišní svaly, ale nikoliv dolní část, která významně 

ovlivňuje postavení bederní páteře (při oslabení se prohlubuje lordóza v bederní oblasti). 



 

Také dolní fixátory lopatek jsou velmi oslabené (93% hráček), což koresponduje se 

zjištěným  vysokým procentem zvýšeného napětí horních částí trapézů a protrakcí ramen 

při kineziologickém vyšetření. Zajímavé je, že z výsledků je patrné časté oslabení 

lopatkové části deltového svalu, který není nikde v publikacích, které jsem prostudovala 

uveden jako sval s tendencí k oslabování. Avšak 93% vyšetřených hráček ho má oslaben a 

toto oslabení je zřejmé při pouhém pohledu, kdy je viditelná jeho výrazná atrofie. 

 

 

Tab. 3 Výsledky vyšetření svalové síly 

Oslabené svaly

počet oslab. oslabené v % počet oslab. oslabené v % počet oslab. oslabené v % .

hluboké flexory hlavy a krku 10 50% 12 55% 22 52%
m. deltoideus - lopatková část 19 95% 20 91% 39 93%
dolní fixátory lopatek 19 95% 20 91% 39 93%
hluboké svaly zádové 9 45% 12 55% 21 50%
m. rectus abdominis 8 40% 8 36% 16 38%
m. rectus abdominis - dolní část 20 100% 21 95% 41 98%
m. obliquus abdominis exter. et inter. 14 70% 13 59% 27 64%
m. gluteus maximus 11 55% 13 59% 24 57%
m. gluteus medius 4 20% 8 36% 12 29%

20
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4.1.4. Vyšetření zkrácených svalů 
 

Výsledky vyšetření zkrácených svalů jsou uvedeny v tabulce (tab. 4). Podobně jako 

u vyšetření svalové síly je v tabulce nejednotnost v názvosloví. Jednotlivé svaly jsou 

uvedeny v latině a celé svalové skupiny česky. Jedná se o svalovou skupinu flexory 

kolenního kloubu, do které patří tyto svaly: m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. 

semimembranosus. 

Při zpracování výsledků testování zkrácených svalů jsem postupovala podobně jako 

u výše uvedených testů na svalovou sílu. U jednotlivých hráček rozlišuji při zápisu 

výsledků pravou a levou stranu (příloha č. 4), ale při zobecnění výsledků v tabulce 

zkrácení daného svalu i pouze na jedné straně znamená, že tato hráčka je zahrnuta do počtu 

volejbalistek se zkrácením tohoto svalu. 

Při rozlišování stupně zkrácení dodržuji u jednotlivých hráček tento fakt: stupeň 1 = 

malé zkrácení, stupeň 2 = velké zkrácení. Opět je to důležité při tvorbě individuálního 

plánu vyrovnávacích cvičení. Ale pro potřeby této diplomové práce, která je zaměřena na 

statisticky významné a často opakované poranění a poruchy pohybového systému u 

volejbalistů, vycházím ze zásady, že stupeň 0 znamená nezkrácení svalu, ale stupně 1 a 2 

označují svaly, které jsou více či méně zkrácené a je nutné je protahovat. Proto v tabulce 

výsledků nerozlišuji, o jaký stupeň zkrácení se jedná, ale kolik vyšetřených hráček mělo 

daný sval zkrácen. 

Všechny hráčky (100%) měly zkrácenu horní část trapézů a dolní část prsních 

svalů. Tento fakt se odrazil i při výsledcích kineziologického vyšetření (elevace a 

protrakce ramen) a ukazuje na velké přetížení této oblasti u volejbalistů. Vysoké procento 

volejbalistek (nad 90%), mělo zkrácené flexory kolenního kloubu (Olymp dokonce 100%), 

stejně tak m. quadratus lumborum (reprezentace 100%), m. rectus femoris (reprezentace 

100%), m. levator scapulae, mm. erectores spinae a m. gastrocnemius. 

Takto vysoká procenta zkrácených svalů uvedená v tabulce (tab 4) jsou u hráček ve 

věku 15 – 19 let značně alarmující. A to i proto, že vyšetřovanou skupinou byly dívky, 

které mají díky odlišné stavbě svalu menší předpoklady ke zkracování než muži. 



 

Tab. 4 Výsledky vyšetření zkrácených svalů 

 

Zkrácené svaly

počet zkrác. zkrácené v % počet zkrác. zkrácené v % počet zkrác. zkrácené v % .

m. triceps surae - gastrocnemius 18 90% 20 91% 38 90%
m. triceps surae - soleus 2 10% 1 5% 3 7%
flexory kolenního kloubu 19 95% 22 100% 41 98%
m. iliopsoas 15 75% 16 73% 31 74%
m. rectus femoris 20 100% 20 91% 40 95%
m. tensor fasciae latae 15 75% 15 68% 30 71%
m. adductor longus et magnus 10 50% 12 55% 22 52%
m. adductor brevis 0 0% 2 9% 2 5%
m. piriformis 7 35% 9 41% 16 38%
m. quadratus lumborum 20 100% 21 95% 41 98%
mm. erectores spinae 18 90% 20 91% 38 90%
m. pectoralis - dolní část 20 100% 22 100% 42 100%
m. pectoralis - střední část 15 75% 17 77% 32 76%
m. pectoralis - horní část 5 25% 5 23% 10 24%
m. levator scapulae 18 90% 21 95% 39 93%
m. trapezius - horní část 20 100% 22 100% 42 100%
m. sternocleidomastoideus 3 15% 2 9% 5 12%
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4.1.5. Souhrn výsledků vyšetření 
 

Zhodnocením výsledků jednotlivých vyšetření jsem zjistila nejčastější konkrétní 

poruchy pohybového aparátu (ve smyslu svalových dysbalancí, vadného držení těla a 

úrazových poškození) u skupiny vyšetřovaných hráček.  

Tyto výsledky ukázaly poměrně velké a zafixované svalové dysbalance a z nich 

vyplývající poruchy vzpřímeného držení těla a chronické potíže (bolestí) některých 

segmentů pohybového aparátu. Například zkrácené prsní svaly a oslabené dolní fixátory 

lopatek způsobují protrakci ramen a zvětšení hrudní kyfózy (tzv. kulatá záda). Zkrácení a 

přetížení m. rectus femoris způsobuje bolesti v oblasti kolenního kloubu a zkrácený 

m.triceps surae bolestivost a blokády v oblasti hlavičky fibuly apod. V podstatě u velké 

části vyšetřených hráček se projevil tzv. vrstvový syndrom popsaný v kapitole 3.6.3. 

Syndromy. 

Z výsledků vyšetření vyplývá, že k obnovení a udržení svalové rovnováhy u 

volejbalistů je třeba pravidelně provádět vyrovnávací cvičení, která by podle výše 

uvedených výsledků testování měla být zaměřena na:  

1. protahování zkrácených svalů:.  

- m. triceps surae - gastrocnemius 

- flexory kolenního kloubu 

- m. iliopsoas 

- m. rectus femoris 

- m. tensor fasciae latae 

- adduktory kyčelního kloubu 

- m. piriformis 

- m. quadratus lumborum 

- mm. erectores spinae 

- prsní svaly 

- m. levator scapulae 

- m. trapezius - horní část 

2. posilovaní oslabených svalů: 

- hluboké flexory hlavy a krku 

- m. deltoideus - lopatková část 

- dolní fixátory lopatek 
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- hluboké svaly zádové 

- břišní svaly 

- hýžďové svaly 

Je třeba si povšimnout faktu, že mm. errectores spinae (patří mezi hluboké svaly 

zádové) jsou svaly, které jsou zahrnuté jednak ve svalech zkrácených a jednak ve svalech 

oslabených. Je to z důvodu, že tyto svaly jsou tvořeny více svalovými systémy a lze u nich 

najít segmenty s tendencí k ochabování (většinou oblasti hrudní páteře) a segmenty 

s tendencí ke zkrácení (oblasti bederní a krční páteře). Protože nejsme schopni izolovaně 

vyšetřit, ale ani posilovat a protahovat tyto drobné segmenty, je nutné tyto svaly jak 

protahovat tak i posilovat. Ovšem posilování svalů v oblastech s tendencí ke zkrácení, by 

nemělo probíhat při koncentrické kontrakci (např. posilování hlubokých zádových svalů na 

břiše při záklonu bederní páteře). 
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4.2. Návrh vyrovnávacích cvičení 
  

Tuto kapitolu věnuji vyrovnávacím cvičením, která jsem sestavila na základě 

výsledků vyšetření, a doplňkovým sportovním činnostem, kterým by se hráči volejbalu 

měli v rámci regenerace věnovat. Stěžejní literaturou pro vytvoření vyrovnávacích cviků 

pro mě byly dvě publikace „Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy“ 

(KABELÍKOVÁ, VÁVROVÁ 1997) a brožovaný výtisk „Aby záda nebolela – cviky pro 

uvolnění a posílení páteře“ (MOJŽÍŠOVÁ 1990). 

Vyrovnávací cvičení pro přehlednost rozdělím na protahovací a posilovací cvičení, 

avšak při cvičení nelze tyto dvě složky oddělovat. Přestože cílem této práce bylo 

především zjistit, jaké svalové dysbalance a poruchy pohybového systému se vyskytují u 

hráček volejbalu, považuji za důležité v práci uvést i vyrovnávací cvičení vycházející 

právě z výsledků tohoto výzkumu. 

Níže uvedená vyrovnávací cvičení jsem s vyšetřovanými hráčkami PVK Olymp 

Praha cvičila po dobu celé sezóny, ale nemám (a ani to nebylo cílem této práce) 

zaznamenané přesné výsledky účinku těchto cvičení. Tento výzkum nyní probíhá 

s reprezentačním výběrem, který tvořil druhou vyšetřovanou skupinu, ale je v počátečním 

stadiu, a tak zde mohu uvést pouze dílčí poznatky. 

Po zkušenostech s cvičením vyrovnávacích cviků u hráček Olympu a vzhledem 

k faktu, že tento výběr se během roku schází pouze na několika soustředěních, jsme se 

spolu s jejich trenéry rozhodli, že pro ně vypracuji cvičební plán, který si budou cvičit sami 

během celé sezóny. Tento plán jsem rozdělila do dvou etap: 

1. V první etapě dostanou všechny hráčky stejné cviky, které budou rozděleny 

do několika částí, ve kterých je vždy jen deset cviků. Podobný systém uvádí 

v publikaci Štěpnička (ŠTĚPNIČKA 1987). Jeho cvičení  nejsou vhodná 

jako vyrovnávací cvičení pro volejbalisty, ale systém rozdělení cviků do 

etap mi byl velkou inspirací. V první části jsou zcela jednoduché cviky, 

jejichž úkolem je naučit hráčky zaujmout správnou polohu a uvědomit si, na 

kterou část pohybového aparátu je cvik zaměřen. V dalších částech této 

první etapy budou postupně cviky těžší a náročnější. Každý cvik je zaměřen 

na jinou část pohybového aparátu a jsou zde zastoupeny jak protahovací, tak 

posilovací cviky. První část cvičení tyto hráčky obdržely již na soustředění. 

Všechny cviky jim byly vysvětleny a ukázány. Na dalším soustředění 



 

zkontroluji správnost prováděných cviků, zjistím formou anonymního 

dotazníku jak často cvičily a předám jim dalších deset cviků, které budou o 

něco málo obtížnější. Celkem těchto částí bude pět a po jejich zvládnutí, 

vyhodnocení a opětovném vyšetření hráček, bude následovat druhá etapa 

cvičení. 

2. Ve druhé etapě vypracuji podle vyšetřeních před cvičením (vyšetření uvedená 

v této diplomové práci), a výsledků po ukončení první etapy, pro každou 

hráčku individuální cvičební plán. 

Vypracování kompletního svazku cviků a následná analýza jejich účinku, není ani 

nemůže být kvůli velké časové náročnosti součástí této diplomové práce. V příloze (příloha 

6) uvádím již vypracovanou (a hráčkami právě prováděnou) část první etapy 

vyrovnávacích cvičení. Jsem si vědoma, že v této příloze jsou některé ne zcela správné 

popisy cviků z hlediska názvosloví, ale snažila jsem se cviky popsat tak, aby byly 

srozumitelné pro všechny hráčky. 

 

 

4.2.1. Protahovací a uvolňovací cvičení 
 

V této kapitole uvádím soubor protahovacích a uvolňovacích cvičení. Jsou 

zaměřena na oblasti nejčastěji zkrácených svalů podle výsledků výše uvedených vyšetření. 

Mezi protahovací cvičení zařazuji i cvičení uvolňovací, která jsou zaměřena na páteř a její 

klouby v oblastech zkrácených a ztuhlých svalů. 

 

M. TRICEPS SURAE 

Cvik č. 1 

Poloha (P): stoj výkročný levou, čelem ke zdi , rukama se opřít o zeď,

chodidla směřují vpřed. 

Cvik (C): krčit levé koleno, přenášet váhu na levou, náklon trupu 

dopředu, zvětšuje se ohnutí v pravém hleznu, pravé koleno natažené a 

pravá pata se nezvedá od země, při tahu v pravém lýtku výdrž. 

Opakování (O): 2x na obě strany. 
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Obr. 11. Cvik č. 1
 



 

Cvik č. 2 
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P: vis dřepmo na plných chodidlech, čelem k žebřinám, chodidla 

rovnoběžně, ruce ve výši hlavy. 

C: protlačovat kolena dopředu a současně zatlačit paty do země, zvětšova

ohnutí v hlezenních kloubech, při tahu v lýtkách výdrž. 

2

O: 3x. 

 

FLEXORY KOLENNÍHO KLOUBU 

Cvik č. 3 O
P: sed bočně na lavičce, trup rovně, pravá natažená přednožmo na 

lavičce, levá ve skrčení přednožmo chodidlem na zemi, cvičenec 

drží popruh (švihadlo) vedený přes plosku pravé. 

C: při výdechu přitažením za popruh naklánět rovný trup dopředu, 

nekrčit koleno pravé, při tahu na zadní straně stehna pravé výdrž. 

O: 3x na obě strany. 

Cvik č. 4  O
P: leh pokrčmo levou, chodidlo na podložce, 

přednožit pravou, ruce na pravé stehno. 

C: při výdechu přednožovat a propínat pravou, při 

tahu výdrž. 

O: 3x na obě strany. 

Cvik č. 5 Ob
P: stoj přednožný pravou, pata na lavičce, ruce na koleno pravé. 

C: při výdechu předklon do pocitu tahu, výdrž. 

O: 3x na obě strany. 

 

M. ILIOPSOAS 

Cvik č. 6 

P: stoj skrčmo pravou, čelem k žebřinám, chodidlo pravé na příčce 

žebřin, chodidlo levé směřuje vpřed, ruce na žebřinách. 

C: zpevnit hýžďové a břišní svaly, při výdechu protlačovat trup vpřed, 

zvětšovat skrčení přednožmo pravé a zanožení levé, pata levé se smí 

oddálit od země, při tahu výdrž. 

Obr. 16. C

O: 3x na obě strany. 
Obr. 12. Cvik č. 
t 

br. 13. Cvik č. 3

br. 14. Cvik č. 4

r. 15. Cvik č. 5

vik č. 6 



 

Cvik č. 7 7
P: klek na levé, ruce na pravém koleni. 

C: zpevnit břišní a hýžďové svaly, mírně podsadit pánev, 

při výdechu protlačit trup dopředu nad pravou, zvětšit 

zanožení levé. 

O: 3x na obě strany. 

 

M. TENSOR FASCIAE LATAE 

Cvik č. 8 

P: leh skrčit přednožmo pravou, levou rukou uchopit koleno 

pravé, upažit pravou, dlaň dolů. 

C: stáhnout hýždě, podsadit pánev, při výdechu vést levou 

rukou koleno pravé vlevo k levému rameni, při tahu výdrž. 

O: 3x na obě strany 

Cvik č. 9 

P: vzpor sedmo levou, skrčit přednožmo levou zkřižmo přes pravou, 

chodidlo na podložce, skrčit předpažmo dovnitř pravou, předloktí 

vzhůru, loket opřít zevně o koleno pravé. 

C: podsadit pánev, stáhnout ramena a lopatky dolů a do šířky, 

hlavu vytáhnout v prodloužení páteře, při výdechu otáčet trup 

vlevo, pravá horní končetina tlačí koleno levé vpravo, při tahu 

výdrž. 

O: 3x na obě strany. 

 

ADDUKTORY KYČELNÍHO KLOUBU 

Cvik č. 10 

P: klek únožný pravou, levým bokem u zdi, levá ruka se přidržuje 

zdi, pravá ruka na kyčelním kloubu pravé. 

C: při výdechu stlačit pravou rukou pravý bok dolů a dovnitř, zvětšit 

unožení pravé, při tahu výdrž. 

O: 3x na obě strany. 
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Obr. 17. Cvik č. 
8
Obr. 18. Cvik č. 
9
Obr. 19. Cvik č. 
0
Obr. 20. Cvik č. 1
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M. RECTUS FEMORIS 

Cvik č. 11. 

P: stoj skrčit přinožmo pravou, oporem o žebřiny, pravou rukou uchopit 

nárt pravé. 

C: podsadit pánev, při výdechu přitahovat pravou patu k hýždi, při tahu 

výdrž. 

Obr. 21. Cvik č. 11

O: 3x na obě strany. 

Cvik č. 12 Obr. 22. Cvik č. 12
P: klek na pravé, skrčit přinožmo pravou, pravou rukou 

uchopit nárt pravé, levá ruka na koleni levé. 

C: podsadit pánev, při výdechu přitahovat pravou patu k hýždi, 

při tahu výdrž. 

O: 3x na obě strany. 

 

M. PIRIFORMIS 

Cvik č. 13 Obr. 23. Cvik č. 13
P: leh na břiše, pokrčit pravou dolní končetinu, levá 

natažená ve vnitřní rotaci v kyčelním kloubu, 

podložit břicho k vyrovnání bederní lordózy, hlava 

otočená vlevo, pravá horní končetina pod hlavou, 

levá dlaní vzhůru pod kyčelním kloubem levé. 

C: s výdechem volně vyvěsit bérec pravé, chodidlem vpravo (vnitřní rotace v kyčelním 

kloubu pravé), při tahu výdrž. 

O: 3x na obě strany. 

 

M. QUADRATUS LUMBORUM 

Cvik č. 14 Obr. 24. Cvik č. 14
P: stoj rozkročný zády u zdi. 

C: při výdechu úklon vlevo, při tahu uvolněná výdrž 

v úklonu. 

O: 3x na obě strany. 



 

Cvik č. 15 5
P: sed roznožný, úklon vlevo, podpor na předloktí levé, pravá horní 

končetina na kyčelním kloubu pravé. 

C: při výdechu uvolněně zvětšit úklon vlevo, pravá hýždě na zemi, 

při tahu výdrž. 

O: 3x na obě strany 

 

M. ERRECTOR SPINAE 

Cvik č. 16 

P: vzpřímený sed na židli, záda u zdi, bérce svisle, chodidla na zemi, 

horní končetiny volně podél těla. 

C: při výdechu předklon od hlavy k hornímu okraji pánve, pánev 

zůstává opřena o zeď, horní končetiny svisle k zemi, při tahu výdrž. 

O: 3x. 

Cvik č. 17 

P: leh skrčmo, rukama obejmout kolena, hlava v prodloužení 

páteře. 

C: při výdechu přitáhnout kolena k hrudníku, při tahu výdrž. 

O: 3x. 

 

MM. PECTORALES 

Cvik č. 18 

P: podřep rozkročný, levou vpřed, pravým bokem u stěny, pravá 

pokrčit upažmo předloktí vzhůru opřít o roh stěny, levá skrčit 

připažmo předloktí vzhůru dovnitř dlaní na sternum. 

C: podsadit pánev, hlava v prodloužení páteře, při výdechu zafixovat 

sternum ve výdechové pozici, nádech a při dalším výdechu zvětšit 

podřep s náklonem trupu vpřed, při tahu výdrž.  

O: 3x na obě strany, je vhodné protahovat alespoň ve třech polohách 

horní končetiny - v upažení, v upažení povýš a upažení poníž. 
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Obr. 25. Cvik č. 1
6
Obr. 26. Cvik č. 1
7
Obr. 27. Cvik č. 1
8
Obr. 28. Cvik č. 1



 

Cvik č. 19 Obr. 29. Cvik č. 19
P: stoj rozkročný čelem ke zdi, vzpažit zevnitř, předklon, rukama 

lehce opřít o zeď (netlačit do zdi!). 

C: podsadit pánev, při výdechu zaoblit trup, volně svěsit hlavu, výdrž. 

Pro výraznější protažení pravé strany lze svěsit volně levou do 

předpažení a opačně. 

O: 3x. 

 

M. TRAPEZIUS (HORNÍ ČÁST) 

Obr. 30. Cvik č. 20Cvik č. 20 

P: vzpřímený sed roznožný pokrčmo na židli, chodidla na zemi, 

ruce volně podél těla, ramena rozložit do šířky a dolů, hlava 

v prodloužení páteře. 

C: zatlačit dlaní pravé dolů, při  výdechu čistý úklon hlavy vlevo, 

při tahu výdrž. 

O: 3x na obě strany. 

Cvik č. 21 Obr. 31. Cvik č. 21
P: vzpřímený sed roznožný na židli, chodidla na zemi, prsty pravé 

ruky se přidržují zespoda židle vedle kyčelního kloubu, levou 

vzpažit pokrčmo přes hlavu prsty levé na pravé ucho. 

C: při výdechu čistý úklon hlavy vlevo, levou rukou šetrně 

zvětšujeme úklon hlavy, při tahu výdrž. 

O: 3x na obě strany. 

 

M. LEVATOR SCAPULAE, M. ERRECTOR SPINAE (KRČNÍ ČÁST) 

Cvik č. 22 Obr. 32. Cvik č. 22
P: leh pokrčmo mírně rozkročný, chodidla na 

podložce rovnoběžně, ruce v týl. 

C: při výdechu skrčit předpažmo, ruce táhnou hlavu 

do předklonu (ne předsun!), při tahu výdrž. 

O: 3x. 
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UVOLŇOVACÍ CVIČENÍ PÁTEŘE 

Tři cviky, které zde uvádím, jsou zaměřené na procvičení páteře ve všech rovinách 

včetně rotací. Tyto cviky je třeba cvičit ve třech polohách, kdy každá poloha procvičuje 

jiný úsek páteře. Polohu 1 – 3 následuje za uvedenými cviky na uvolnění páteře. 

 

3Cvik č. 23 

P: vzpor klečmo, hlava v prodloužení páteře 

C: při nádechu upažit levou s rotací trupu a hlavy 

vlevo, ruka směřuje vzhůru, při výdechu zpět do vzporu 

klečmo a totéž opakovat na druhou stranu. 

O: 5x na každou stranu. 

 

 

Cvik č. 24 

P: vzpor klečmo, hlava v prodloužení páteře 

C: při nádechu postupně od pánve vyhrbit celou 

páteř, hlava do předklonu, při výdechu postupně 

od pánve prohnout celou páteř, hlava vzhůru. 

O: 5x 

 

 

Cvik č. 25 

P: vzpor klečmo, hlava v prodloužení páteře 

C: zvednout bérce od země, při výdechu úklon trupu a 

hlavy vlevo, bérce vytočit vlevo (podívat se na paty), 

při nádechu zpět a opakovat na druhou stranu. 

O: 5x 
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Obr. 33. Cvik č. 2
4
Obr. 34. Cvik č. 2
5
Obr. 35. Cvik č. 2



 

Poloha č. 1 

Poloha zaměřená na oblast horní bederní a dolní 

hrudní páteř - vzpor klečmo, hlava v prodloužení 

páteře. 

Poloha č. 2 

Poloha zaměřená na procvičení horní hrudní a krční 

páteře – podpor klečmo na předloktí, hlava 

v prodloužení páteře. 

Poloha č. 3 

Poloha zaměřená na procvičení bederní páteře - vzpor 

klečmo, oprou o stupínek (lavičku), hlava 

v prodloužení páteře. 

 

 

4.2.2. Posilovací cvičení 
 

Posilovací cvičení jsou zaměřena na partie, u kterých je podle

patrné oslabení. Nejedná se tedy o posilovací cvičení na rozvoj síly sv

důležité pro výkon ve volejbale, ale o doplňkové posilování svalů, kte

volejbale méně využívané. 

 

HLUBOKÉ FLEXORY HLAVY A KRKU 

Cvik č. 26 

P: leh pokrčmo mírně rozkročný, chodidla na zemi, 

paže podél těla, ramena rozložená do stran, pánev 

zafixovaná v podsazení. 

C: při výdechu přitlačit bradu ke krku a postupný 

předklon hlavy, s nádechem postupně položit hlavu 

zpět (ne záklon hlavy!). 

O: 6x – 12x 

 

80 
Obr. 36. Polohy 1 – 3
 výsledků vyšetření 

alů, které jsou 

ré jsou naopak při 

Obr. 37. Cvik č. 26



 

M. DELTOIDEUS (LOPATKOVÁ ČÁST) 

Cvik č. 27 

P: sed mírně roznožný na židli, rovný předklon trupu, hlava 

v prodloužení páteře, předpažit, ruce v pěst, ramena rozložit do 

šířky a zatlačit směrem k pánvi. 

C: při výdechu pomalu (tahem) upažit, hřbety rukou nahoru, při 

nádechu pomalu předpažit (zpět do výchozí polohy), lze použít i 

malá závaží. 

O: 6x – 12x 

 

DOLNÍ FIXÁTORY LOPATEK 

Cvik č. 28 

P: vzpor klečmo sedmo, vzpažit zevnitř, dlaně na 

zemi, hlava opřená čelem o podložku. 

C: při výdechu stáhnout ramena směrem k pánvi, 

dlaně se sunou po zemi, lopatky stáhnout šikmo 

k páteři a k pánvi, výdrž. 

O: 6x - 12 

Cvik č. 29 

P: leh na břiše, připažit dlaně dolů, podložit čelo (při 

velkém prohnutí podložit i bederní lordózu), podsadit 

pánev. 

C: při výdechu stáhnout lopatky k sobě a směrem k hýždím, zvednout ra

podložky, výdrž. 

O: 6x – 12. 

Cvik č. 30 

P: leh na břiše, pokrčit upažmo, hlava opřená 

čelem podložku, čelo podložit (při velkém 

prohnutí podložit i bederní lordózu), podsadit 

pánev. 

C: při výdechu nadzvednout pokrčené paže, výdrž. 

O: 6x – 12 
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Obr. 38. Cvik č. 27
Obr. 39. Cvik č. 28
Obr. 40. Cvik č. 29
mena i paže od 
Obr. 41. Cvik č. 30



 

HLUBOKÉ SVALY ZÁDOVÉ 

Cvik č. 31 Obr. 42. Cvik č. 31
P: vzpor klečmo sedmo, připažit, 

dlaně vzhůru, hlava opřená čelem o 

podložku. 

C: při výdechu stáhnout ramena a 

lopatky směrem k hýždím, postupný rovný předklon trupu se zapažením, hlava 

v prodloužení páteře, výdrž. 

O: 6x – 12x 

Cvik č. 32 Obr. 43. Cvik č. 32
P: leh na břiše, skrčit upažmo ruce v týl, čelo 

opřené o zem (je možné čelo a bederní páteř 

podložit), zpevnit hýžďové a břišní svaly. 

C: při výdechu zatlačit ramena k hýždím, mírně 

nadzvednout hlavu a paže od podložky. 

O: 6x – 12x 

 

MM. ABDOMINI  

Cviky 33 a 34 jsou zaměřené na dolní část břišních svalů, cvik 35 i na horní část přímých 

břišních svalů. Cvik 36 je určen pro posilování šikmých břišních svalů. 

Cvik č. 33 Obr. 44. Cvik č. 33
P: leh pokrčmo, chodidla na podložce, připažit dlaně 

dolů, hlava v prodloužení páteře. 

C: při výdechu podsadit pánev, zvednout chodidla od 

podložky, skrčit přednožmo a postupně přitáhnout kolena 

k hrudníku, při nádechu vrátit zpět (bedra se nesmí oddálit od podložky). 

O: 10x – 20x 
Obr. 45. Cvik č. 34Cvik č. 34 

P: leh skrčmo, skrčit vzpažmo zevnitř,ruce v týl, 

hlava v prodloužení páteře, bedra přitlačit k podložce. 

C: při výdechu podsadit pánev, přednožit pravou a 

pomalu ji nataženou naklánět níž nad podložku, 

bedra se nesmí oddálit od podložky, při nádechu vrátit zpět a totéž na druhou stranu. 

O: 10x – 20x 
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Cvik č. 35 

P: leh na zádech pokrčmo, paže podél těla, dlaně dolů, hlava 

v prodloužení páteře, bedra přitlačit do podložky. 

C: při výdechu předpažit poníž, postupně oblý předklon hlavy 

a trupu, po dokončení předklonu podsadit pánev, chodidla 

oddálit od podložky do pokrčení přednožmo, při nádechu zpět 

do základní polohy. 

O: 10x – 20x 

Cvik č. 36 

P: leh pokrčmo mírně roznožný, chodidla na podložce, skrčit 

vzpažmo zevnitř, ruce v týl, bedra přitlačit do podložky. 

C: při výdechu skrčit přednožmo levou, chodidlo oddálit od 

podložky, současně kulatý předklon hlavy a horní části 

hrudníku s rotací trupu vlevo, pravý loket se dotkne levého 

kolena, při nádechu zpět a totéž na druhou stranu. 

O: 10x – 20x 

 

MM. GLUTEI 

Cviky 37 a 38 jsou zaměřeny na velký hýžďový sval, cvik 39 je z

hýžďový sval. 

Cvik č. 37 

P: leh na břiše, skrčit vzpažmo dlaně dolů, čelo na 

složených rukou (při velkém prohnutí podložit bedra). 

C: při výdechu stáhnout hýždě, protáhnout levou do 

mírného zanožení, výdrž, s nádechem zpět. 

O: 10x – 20x 

Cvik č. 38 
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P: leh pokrčmo, chodidla na podložce, připažit dlaně 

dolů. 

C: při výdechu podsadit pánev, stáhnout hýždě a 

odvíjet páteř obratel po obratli od pánve až po lopatky, výdrž, nádech, p

postupně obratel po obratli vracet zpět, hýždě stále stažené, na podložce

O: 10x – 20x 
Obr. 46. Cvik č. 35
Obr. 47. Cvik č. 36
aměřen na střední 
Obr. 48. Cvik č. 37
Obr. 49. Cvik č. 38
ři výdechu 

 uvolnit. 



 

Cvik č. 39 Obr. 50. Cvik č. 39
P: leh na pravém boku, pravá ve skrčení předpažmo, 

ruka pod hlavou dlaň vzhůru, levá ve skrčení 

předpažmo poníž, opírá se o podložku před tělem, hlava 

v prodloužení páteře, zpevnit hýžďové a břišní svaly. 

C: při výdechu unožit levou, špička směřuje dopředu, výdrž (vhodné je použít odpor např. 

guma, závaží apod.), při nádechu zpět. 

O: 10x – 20x 

 

4.2.3. Regenerace a doplňkové sportovní činnosti 
 

Každý sportovec by měl věnovat svůj čas i regeneraci, která je součástí prevence 

poruch pohybového aparátu a zvyšuje psychickou i fyzickou odolnost na zátěž. Mezi 

prostředky regenerace patří: 

1. Kompenzační cvičení, doplňkové sportovní činnosti. 

2. Regenerace ve vodním prostředí (koupele prosté, přísadové, perličkové, 

vířivé, bahenní, různé zábaly apod.). 

3. Regenerace masáží (klasické a sportovní masáže, podvodní masáže). 

4. Regenerace světelnými prostředky (opalování na slunci, horské slunce). 

5. Regenerace teplem (prohřívání vodou, světlem, soluxy, parafín). 

6. Farmakologické a biostimulační prostředky. 

7. Saunování. 

 

Dále bych se ráda v této kapitole podrobněji zmínila o doplňkové sportovní 

činnosti, která tvoří nezbytnou součást tréninků a může vhodně doplňovat kompenzační 

cvičení. 

Pro doplňkovou sportovní činnost bychom měli volit takové sporty a sportovní 

disciplíny, které všestranně zatěžují organismus a kompenzují jednostranné přetížení ze 

závodně provozovaného sportu. Kromě změny zatížení je také vhodná změna sportovního 

prostředí. 

Mezi doplňkové sportovní činnosti volejbalistů můžeme zařadit různé kolektivní 

hry s upravenými a zjednodušenými pravidly (hlavě z hlediska bezpečnosti) – fotbal, 

basketbal, florbal a jiné. Také některé individuální sportovní činnosti jsou vhodné jako 
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doplněk volejbalového tréninku – jízda na kole, výběhy do terénu, běh na lyžích, plavání. 

Zvláště poslední dva uvedené sporty, běh na lyžích a plavání, bych zde ráda zdůraznila.  

Plavání a cvičení ve vodě je vhodné jako doplňkový sport u těch sportovních 

disciplín, které kladou zvýšené nároky na pohybové ústrojí, především na klouby končetin 

a páteře. Volejbal k těmto sportovním disciplínám zcela nepochybně patří. Pohyb ve vodě 

a tedy v odlehčení, přispívá k uvolnění a k likvidaci únavy organismu. Považuji za důležité 

zde zdůraznit, že pro volejbalisty jsou vhodné především plavecké způsoby znak a kraul, 

kdy při správném provedení dochází k protažení a uvolnění svalstva pletenců ramenních, 

trupu a hlezenních kloubů. Naopak plavecký způsob prsa, je pro volejbalisty nevhodný, 

neboť podporuje zkracování prsních svalů a zvýšené napětí svalů trapézových, fixuje 

zvětšenou bederní lordózu a při špatném stylu, kdy většina lidí plave s hlavou nad hladinou 

zvětšuje krční lordózu a předsun hlavy. Bohužel jsem zjistila, že většina hráček, se kterými 

spolupracuji, plavecký způsob znak ani kraul neovládají a způsob prsa nezvládají správně 

technicky. 

Běh na lyžích je sport, který volejbalisté bohužel téměř neprovozují. Většina z nich 

horské zimní sporty nevyhledává především kvůli bezpečnosti a velkým rizikům zranění 

při sjezdovém lyžování. Bohužel tím ztrácejí příležitost k provozování běžeckého lyžování, 

přičemž však právě tato disciplína není, co se týká zranění, příliš riziková. Naopak, je to 

velice vhodný doplňkový sport pro volejbalisty, který navíc vykazuje nezanedbatelné 

kompenzační účinky. Nejvhodnější je především běh klasický a bruslení soupaž, kdy lyžař 

zapojuje symetricky obě horní končetiny a dochází k přímivému účinku na trup a 

posilování zádového svalstva. Dále se při běhu na lyžích rozvíjí kondice, posiluje se 

svalstvo dolních končetin a hýžďové svaly, nedochází však k nežádoucímu zatěžování 

hybného aparátu nárazy, jak je tomu u normálního běhu. Při běhu na lyžích je také 

neopomenutelným kladným faktorem úplná změna prostředí (z tělocvičny do hor), která 

jistě velmi pozitivně ovlivní i psychickou stránku každého volejbalisty. 



 

86 

5. ZÁVĚR 
 

Cílem této diplomové práce bylo, shromáždit z literatury a vlastním výzkumem zjistit 

nejčastější poruchy pohybového aparátu a svalové dysbalance, které se vyskytují u hráčů 

volejbalu. Tato práce je tedy věnovaná převážně negativnímu vlivu volejbalu na 

organismus. Okrajově jsem se také v teoretické části práce zmínila o kladných vlivech 

volejbalu na organismus a zdraví sportovce. 

Stěžejní literaturou teoretické části práce byly dvě publikace, ze kterých jsem čerpala: 

„Pohybový systém a zátěž“ (KOL. AUTORŮ 1997) a „Volleyball injuries“ (FERRETTI 

1994). Soustředila jsem se především na rozbor vlivů volejbalu na organismus sportovce a 

na nejčastější poruchy a poranění vyskytující se u hráčů volejbalu. Také je zde uvedena 

samostatná kapitola o svalové nerovnováze, které je věnovaná i výzkumná část této práce. 

Ve výzkumné části je popsáno vyšetření 42 členné skupiny hráček volejbalu ve věku 

15 – 19 let. Vyšetření je zaměřené na zjištění poruch vzpřímeného držení těla pomocí 

kineziologického rozboru, na vyšetření zkrácených a oslabených svalů a na zjištění 

nejčastějších poranění a poruch pohybového aparátu u konkrétních hráček. 

Zjištění, která z výsledků výzkumu vyplývají, jsou poněkud alarmující, neboť hráčky 

mají velké, na první pohled často patrné, svalové dysbalance, které se odrážejí na jejich 

vzpřímeném držení těla. Například 83% vyšetřených hráček má nefyziologické postavení 

páteře v sagitální rovině (kulatá nebo plochá záda). Bohužel konkrétně tato porucha 

zatěžuje nepřiměřeně páteř (meziobratlové ploténky), což u hráčů volejbalu, jehož 

nedílnou součástí jsou opakované výskoky a dopady, je skutečnost naprosto alarmující. 

Jako důsledek tohoto nefyziologického postavení se totiž u volejbalistů často objevují 

funkční blokády páteře a z toho plynoucí následné bolesti zad. Tento stav může vést až 

k výhřezu ploténky a ukončení volejbalové kariéry hráče. Podle dalších výsledků 74% 

vyšetřených hráček trpí bolestmi zad, přičemž 48% hráček trpí bolestmi bederní páteře a 

26% bolestmi v oblasti hrudní páteře. To jen potvrzuje předešlé tvrzení o jasné souvislosti 

mezi nefyziologickým postavením páteře a bolestmi zad. 

Další souvislosti ve výsledcích jsou patrné při zjištění svalových dysbalancí v oblasti 

bederní páteře a pánve. Pánev u velké části vyšetřených hráček (69%) byla ve zvětšené 

anteverzi a tím u těchto hráček došlo zároveň i k prohloubení bederní lordózy. Na tomto 

nefyziologickém postavení pánve a páteře se významnou měrou podílí svalová 

nerovnováha mezi svaly a svalovými skupinami ovlivňující postavení kloubů a segmentů 
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pohybového aparátu v této oblasti. U vysokého procenta hráček bylo zjištěno zkrácení m. 

quadratus lumborum, m. errector spinae, m. iliopsoas a oslabení mm. abdomini (dolní část) 

a m. gluteus maximus. Při těchto svalových dysbalancích dochází ke špatnému postavení 

pánve a páteře, což vede k chronickému přetížení a bolestem páteře. U velké části hráček 

bylo zjištěno také zkrácení m. trapeziu (horní části) a m. levator scapulae, což vede 

k prohloubení krční lordózy a k svalové nerovnováze v této oblasti. Dlouhodobé přetížení a 

zvýšené napětí těchto dvou svalů (u m. trapeziu to bylo 100% vyšetřených hráček!) 

způsobuje funkční blokády a bolesti krční páteře a může být i příčinnou bolestí hlavy. 

Další vyšetření prokázala, že 45% hráček trpí chronickými bolestmi kolenního kloubu, 

ale úraz kolena mělo pouze 7% vyšetřovaných hráček. To ukazuje na fakt, že bolesti 

kolenního kloubu jsou často způsobeny velkým přetížením a zkrácením svalů v oblasti 

kolenního kloubu – 98% hráček má zkrácené flexory kolenního kloubu, 95% m. rectus 

femoris, 71% m. tensor fasciae latae a 52% adduktory kolenního kloubu 

Toto stručné shrnutí výsledků vyšetření ukazuje, že zahrnutí kompenzačních cvičení do 

přípravy volejbalistů je naprosto nezbytné a mělo by se stát samozřejmou součástí 

tréninkových plánů. Ukázka vyrovnávacích cvičení zacílených na svaly, svalové skupiny a 

části pohybového systému podle výsledků provedených vyšetření je uvedena v kapitole 

„Návrh vyrovnávacích cvičení“. Je to pouze doporučení, která cvičení by hráči volejbalu 

měli pravidelně provádět, aby kompenzovali přetížení pohybového aparátu a snižovali tak 

riziko vzniku poranění. Po vlastních zkušenostech musím konstatovat, že je vhodné tyto 

cviky provádět (alespoň zpočátku) pod odborným vedením, protože vyrovnávací cvičení 

jsou poměrně náročná na přesné provedení. Špatně prováděná vyrovnávací cvičení jsou 

neúčinná a naopak mohou vést k ještě většímu prohloubení svalových dysbalancí a 

k zafixování nesprávných pohybových stereotypů. 

Jsem si vědoma, že tato práce je psaná především z hlediska fyzioterapie a zdravotní 

tělesné výchovy, ale měli bychom si uvědomit, že pokud se hráči nebudou věnovat 

v dostatečné míře svému zdraví a kompenzaci tréninkové zátěže, jejich cesta ke zlepšení 

výkonu může být zpomalena či zcela ukončena potížemi, které vyplývají ze zanedbávání 

této složky sportovní přípravy. A proto by již mladí hráči volejbalu v žákovském a 

dorosteneckém věku měli být informováni a vedeni k tomu, že vyrovnávací cvičení nejsou 

jen „něco navíc“, co je zdržuje a o pár minut prodlužuje trénink, ale jsou nezbytnou 

součástí přípravy každého vrcholového sportovce. 
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8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

1. art. – articulacio (artt. – množ. č.) 

2. Cp. – krční páteř 

3. č. – část 

4. DK – dolní končetina 

5. FIVB – mezinárodní volejbalová federace 

6. HK – horní končetina 

7. IP – interphalangeální (kloub) 

8. kl. – kloub 

9. kol. kl. – kolenní kloub 

10. L4 (L5) – čtvrtý bedrní obratel (pátý bederní obratel) 

11. lig. – ligamentum 

12. LDK – levá dolní končetina 

13. LHK – levá horní končetina 

14. Lp. – bederní páteř 

15. m. – musculus 

16. mm. – musculi (množ. č.) 

17. MP – metacarpophalangeální (kloub) 

18. OH – olympijské hry 

19. PDK – pravá dolní končetina 

20. PHK – pravá horní končetina 

21. PIR – postizometrická relaxace 

22. ram. kl. – ramenní kloub 

23. S1 – první křížový obratel 

24. Si  - sakroiliakální (skloubení) 

25. sv. – sval 

26. Thp. – hrudní páteř 

27. Th/Lp. – přechod hrudní a bederní páteře 
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Příloha č. 5: individuální výsledky vyšetření 
 

E. K. (1988) 
 

Sportovní a zdravotní anamnéza 
- výška – 178 cm 

- váha 70 kg 

- 1994 – 1996 gymnastika 

- 5 let volejbal, nahrávačka 

- zranění – zlomenina 4. prstu na PDK, vykloubený palec na PHK, lehký otřes mozku 

(cca před 1 rokem)  

- chronické bolesti bederní páteře 

- alergie na penicilin 

 

Kineziologické vyšetření   
- ! zvýšené napětí – trapézů, více vlevo 

- předsun hlavy 

- protrakce ramen 

- odstávající lopatky 

- ochablá břišní stěna 

- zvýšené zakřivení páteře (zvětšená krční a bederní lordóza a hrudní kyfóza) 

- ! zbytnělé paravertebrální valy, nejvíce v oblasti bederní páteře vpravo 

- skoliosa Thp. vlevo, Lp. vpravo 

- ! výrazné anteverzní postavení pánve (překlopení dopředu) 

- podélné i příčné plochonoží 

 

Zkrácené svaly 
- trojhlavý sv. lýtkový 

- flexory kolen. kl. (zadní str. stehna) 

- flexory kyčel kl. (iliopsoas, tensor fasc. l.) 

- čtyřhlavý sv. stehenní, více vlevo 

- quadratus lumborum (zevní str. trupu), více vpravo 
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- prsní sv. dol. č., více vlevo 

- zdvihač lopatky 

- horní č. trapézu 

- pravý zdvihač hlavy 

 

Oslabené svaly 
- velký sv. hýžďový 

- břišní sv. dol. č. 

- mezilopatkové sv., více vpravo 

- dolní fixátory lopatek 

- hluboké ohybače hlavy 

- hluboké zádové sv. 

- zadní č. deltového sv. 

- rotátory ramen. kl. 



 

Příloha č. 6: vyrovnávací cvičení 

Vyrovnávací cvičení 

 

I. část 
 

 

cvik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Počet opakování 8-12x 8-12x 10-20x 10-20x 6-12x 2-3x 2-3x 2-3x 2-3x 2-3x 2-3x 2-3x 

Vlastní dávka             

Posilovací cvičení 

 1 2 3 4 5 

Protahovací cvičení 

 6 7 8 

 9 10 11 12 
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Posilovací cvičení 
 

1.Břišní svaly – dolní část 
Poloha: 

Leh na zádech, paže podél těla, 

pokrčené dolní končetiny, chodidla na 

zemi, bedra přitlačit k zemi, ramena 

rozložit do šířky a stáhnout směrem 

k bokům, hlavu vytáhnout do dálky a 

volně nadechnout. 

 

Cvik: 

S výdechem podsadit pánev a přitlačit 

bedra k zemi, zvednout chodidla od 

země a přitahovat kolena až k hrudníku. 

Krátká výdrž s volným nádechem. Při 

výdechu pomalu vracet dolní končetiny 

zpět, bedra se nesmí oddálit od země. 

 

Chyby: 

 

ř

 

Bedra se zvedají od země, zvětšuje se vyklenutí b išní stěny, záklon 

hlavy. 

Počet opakování: 8x –12x.

Poznámka: Obtížnost se zvyšuje menším pokrčením dolních končetin. 



 

2. Mezilopatkové svaly 

 
Poloha: 

Klek, sed na patách, oblý předklon, 

hlava na zemi opřená o čelo (pod čelem 

malá podložka např. složený ručník), 

horní končetiny vzpažit, položit dlaně na 

zem. 

 

Cvik: 

Při výdechu stáhnout ramena a lopatky 

směrem k pánvi, dlaně se sunou po 

zemi, lopatky se sunou po zádech 

šikmo směrem k pánvi a k páteři. 

Výdrž, několikrát volně nádech a 

výdech. 

 

Chyby: 

Záklon hlavy, lopatky se stahují kolmo k páte i a zároveň dolů k pánvi, 

ruce tlačí do země (napínají se prsní svaly , zvyšuje se napětí horních 

trapézů. 

ř

)

Počet opakování: 8x – 12x. 
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3. Deltové svaly – zadní část 

 
Poloha: 

Sed na kraji židle, pravý úhel v kolenních 

kloubech,rovný předklon trupu, trup je 

položen na dolních končetinách, hlava 

v prodloužení páteře, horní končetiny 

předpažit (visí volně dolů), ruce v pěst, 

ramena rozložit do šířky a zatlačit směrem 

k pánvi,nádech. 

 

Cvik: 

S výdechem pomalu upažit, hřbety rukou 

nahoru krátká výdrž, s nádechem paže 

zpět do předpažení 

 

Chyby: 

Záklon hlavy, vytažení ramen k hlavě, 

zvýšené napětí horních trapézů. 

Počet opakování: 10x – 20x 
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4. Hýžďové svaly – velký sval hýžďový 

 
Poloha: 

Leh na břiše, při velkém prohnutí 

v bedrech podložit břicho malou 

podložkou (složený ručník), ruce 

pod čelem. 

 

Cvik: 

Při výdechu zpevnit břišní a 

hýžďové svaly, zanožit jednu 

nataženou dolní končetinu, s 

nádechem položit dolní končetinu 

zpět 

 

Chyby: 

Zvětšené prohnutí v bedrech a zapojení svalstva podél páte e, opírání 

se o druhou dolní končetinu, p etáčení pánve,vytáčení končetiny do 

strany (unožení). 

ř

ř

ř ř

Počet opakování: 10x – 20x každou končetinou. 

Poznámka: Končetinu stačí zvednout tak, aby se odlepilo koleno od 

země, p i větším zanožení se zapojují svaly podél páte e. 
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5. Hluboké ohybače hlavy 

 
Poloha: 

Leh na zádech, dolní končetiny 

pokrčené, chodidla na zemi, 

ramena uvolněná do strany a 

stažená směrem k pánvi. 

 

Cvik: 

Při výdechu přitlačit krční páteř po 

celé její délce k zemi, přitlačit 

bradu ke krku, obloukovitým 

pohybem postupně ohýbat hlavu, 

potom krk až se brada přiblíží 

k hornímu okraji prsní kosti, s 

nádechem pokládat pomalu a 

obloukovitě nejdříve krk a pak 

hlavu zpět. 

 

Chyby: 

P edsun hlavy (vystrčení brady vp ed), pohyb začíná se záklonem krční 

páte e, vytažení ramen vzhůru (k hlavě). 

ř ř

ř

Počet opakování: 6x – 12x. 
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Protahovací cvičení 
 

6. Prsní svaly 

 
Poloha: 

Vzpřímený stoj čelem ke zdi, 

vzpažit, předklon, rukama se opřít 

o zeď, prsty směřují vzhůru, 

nádech. 

 

Cvik: 

S výdechem podsadit pánev, 

zaoblit trup do předklonu, svěsit 

hlavu, výdrž 12 sekund, volně 

dýchat. S nádechem setrvat 

v předklonu, ale mírně napřímit 

trup, s výdechem opět více zaoblit 

trup do předklonu. 

 

Chyby: 

Trup se místo zaoblení prohýbá, tlačení rukama do zdi dolů (trup má 

být na rukou volně zavěšen) 

Počet opakování: 2x – 3x. 
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7. horní část trapézů 

 
Poloha: 

Vzpřímený sed na kraji židle, 

roznožit, chodidla na zemi, 

v kolenních kloubech pravý úhel, 

ruce volně podél těla, ramena 

rozložit do šířky a stáhnout dolů. 

 

Cvik: 

Hlavu srovnat do prodloužení 

páteře, nádech, s výdechem 

zatlačit pravou dlaní do země a 

pomalu uklonit hlavu vlevo. Výdrž 

12 sekund, několikrát nádech a 

výdech, s výdechem povolit hlavu 

o něco níž. 

 

Chyby: 

Není vzp ímené držení, trup je zhroucený s kulatými zády (vhodná je

kontrola u zrcadla), hlava se zaklání, uklání nebo otáčí, zvedání 

ramena. 

ř  

Počet opakování: 2x – 3x na jedné straně, to samé pak na druhou. 
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8. Svaly na zevní straně trupu 

 
Poloha: 

Vzpřímený stoj rozkročný, zády u 

zdi, přiložit celá záda ke zdi, hlava 

vytažená v prodloužení páteře. 

 

 

 

 

Cvik: 

Nádech, s výdechem úklon trupu 

vlevo. Výdrž 12 sekund a 

uvolněně nádech a výdech, 

s výdechem se snažíme ještě víc 

uvolnit. 

 

Chyby: 

P edklon trupu, zvětšené prohnutí v bedrech. ř

 Počet opakování: 2x – 3x, totéž pak na druhou stranu.
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9. Hluboké svaly zádové 

 
Poloha: 

V sedu na židli, vzpřímeně, zády u 

zdi, v kyčelních a v kolenních 

kloubech pravý úhel, chodidla na 

zemi. 

 

 

 

 

 

Cvik: 

Postupně kulatý předklon trupu 

od hlavy až k hornímu okraji 

pánve, ta je stále přitlačena ke 

zdi, nesmí se oddálit. Výdrž 12 

sekund, volně dýchat a 

s výdechem se zkusit ještě více 

uvolnit, pak kulatě zpět. 

 

Chyby: 

Pánev se p eklopí dopředu (oddálí se od zdi), zvednutí ramen k hlavě. ř

Počet opakování: 2x – 3x 
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10. Zadní strana stehna 

 
Poloha: 

Sed na lavičce, trup vzpřímeně, 

pravá dolní končetina natažená na 

lavičce, levá pokrčená vedle 

lavičky chodidlo na zemi, držíme 

popruh (švihadlo) vedený přes 

plosku pravého chodidla. 

 

Cvik: 

Přitáhneme popruhem chodidlo a 

pomalu předkláníme rovný trup 

vpřed, ohnutí je pouze v kyčelních 

kloubech. Výdrž 12 sekund, volně 

dýchat. 

 

Chyby: 

Trup se p edklání kulatě, ohýbají se bedra, krčí se pravé koleno nebo 

se vytáčí do strany. 

ř

 Počet opakování: 2x – 3x  na každou stranu.

Poznámka: Cvik je možné provádět v sedu na zemi. 
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11. Vnitřní strana stehna 

 
Poloha: 

Klek na levé, unožit pravou, 

špička a koleno směřuje vpřed, 

levou rukou opřít o zeď. 

 

Cvik: 

Pravá ruka na zevní straně 

pravého kyčelního kloubu stlačuje 

pravý bok dolů a dovnitř tak, aby 

se zvětšovalo unožení pravou. 

Výdrž 12 sekund, volně dýchat. 

 

Chyby: 

Unožení neprotahované nohy (ta co je pokrčená), překlopení pánve 

dop edu, koleno protahované nohy se vytáčí vzhůru. ř

Počet opakování: 2x – 3x na každou stranu 
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12. Ohybače kyčelního kloubu 

 
Poloha: 

Stoj čelem k  žebřinám (nebo židli 

apod.) ve vzdálenosti jednoho 

kroku, levou dolní končetinu 

přednožit a skrčit, postavit 

chodidlem na příčku žebřin, pravé 

chodidlo na zemi směřuje vpřed, 

ruce se opírají o žebřiny. 

 

Cvik: 

Stáhnout břišní a hýžďové svaly, 

zpevnit trup a protlačovat celé 

tělo vpřed, zvětšuje se tak 

pokrčení levé a zanožení pravé 

dolní končetiny, výdrž 12 sekund. 

 

Chyby: 

Zvětšuje se prohnutí v bedrech, krčí se koleno a vytáčí se chodidlo do 

strany u nohy, která stojí na zemi, p edklon trupu. ř

Počet opakování: 2x-3x na každou stranu. 
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