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Abstrakt 

Název práce: Moţnosti kompenzace jednostranného zatíţení ve florbale. 

Cíl práce: Vyhledat a analyzovat dostupné  informace z českých i zahraničních zdrojů, 

týkající se svalové nerovnováhy a kompenzačních cvičení v návaznosti na florbal. 

Metodika: Teoretická práce zpracovaná formou rešerše tuzemské a zahraniční 

literatury. 

Výsledky: Tato práce podává přehled o tom, jaké svalové partie nejvíce trpí zkrácením 

a oslabením díky jednostrannému zatíţení při hraní florbalu, na něţ je nutné se 

v tréninku zaměřit a nabízí několik postřehů z praxe, co je do tréninkového procesu 

dobré zařadit a co naopak ne. 

Klíčová slova: strečink, posilování, uvolňování, kompenzační cvičení, svalové 

dysbalance. 



Abstract 

Title: Compensation possibilities of unilateral load in floorball.  

Objectives: Search and analyze the available informations from Czech and 

foreign sources for muscle imbalances and compensatory exercises in relation to 

floorball. 

Methods: The theoretic work processed by research of domestic and foreign literature. 

Results: This work gives an overview of what muscle groups are suffering most due 

to shortening and weakening of unilateral load while playing floorball, which is 

necessary to focus on training and offers some observations from 

practice, what is good in the training process to include and what does not. 

Key words: stretching, strengthening, release, compensatory exercises, muscle 

imbalance.
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1 Úvod 

Florbal je dynamická sportovní hra, která se za poslední roky stále více dostává do 

podvědomí nejen mladých sportovců. Stejně jako u většiny ostatních sportů, dochází i 

zde k nerovnoměrnému zatěţování pohybového aparátu, coţ můţe do budoucnosti vést 

k trvalému a někdy i nenávratnému poškození určitých tělesných partií a systémů. 

Vzhledem k tomu, ţe počet aktivních hráčů v České republice jiţ přesahuje několik 

tisíc, zdá se mi problematika kompenzačních cvičení velice aktuální, ale po všech 

stránkách zanedbávaná. 

Největším lákadlem je florbal pro děti, které začínají s hraním jiţ v útlém věku a není 

výjimkou, ţe aktivní herní účast je provází aţ do dospělosti. Sama jsem si tímto 

hráčským vývojem prošla, takţe mám vlastní zkušenost s tím, jak moc se 

kompenzačním cvičením trenéři věnují. Této nejjednodušší a nejefektivnější formě, jak 

se starat o pohybový aparát, je věnována naprosto minimální, ne-li ţádná pozornost. 

Cílem trenérů těchto převáţně mládeţnických kategorií by měla být snaha vštípit dětem, 

ţe strečink a kompenzační cvičení vůbec, jsou plnohodnotnou součástí tréninkové 

jednotky (dále TJ). Důleţité je neodradit děti od kompenzačních cvičení hned na 

začátku. V předškolním věku je ţádoucí provádět kompenzační cvičení formou her a od 

mladšího školního věku zařazujeme cílené cviky. Děti před nástupem puberty jsou více 

flexibilní neţ v jejím průběhu a po jejím skončení. Nejdůleţitější však není, do jaké 

míry si děti jsou schopny svou flexibilitu i přes průběh puberty udrţet, ale podstatné je, 

vypěstovat si návyk k provádění strečinku.  

Co se týče kategorií dospělých, zde uţ by hráči a hráčky měli mít zafixované určité 

stereotypy týkající se strečinku a přikládat mu větší důleţitost, protoţe tělo dospělého 

člověka pomalu ztrácí svou flexibilitu, kterou je ţádoucí udrţovat. Také je třeba 

podpořit regeneraci velkých svalových skupin a to více, neţ v dětském věku. Ovšem 

jsem-li svědkem provozování aktivní pohybové činnosti, ať uţ v podobě TJ či herního 

utkání, téměř pokaţdé mě zarazí, jak je strečink zanedbávaný. Nyní hovořím především 

o kategoriích dospělých sportovců, ve které se sama pohybuji a kde bych čekala jistou 

dávku erudice v dané oblasti. Téměř vţdy je vidět, jak sportovci tuto část sportovního 

výkonu zanedbávají a přitom uţ ve věku kolem 20 let se projevují první příznaky 

nerovnoměrného zatěţování pohybového aparátu, například v podobě bolesti zad. 
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Hlavním důvodem, proč jsem si vybrala toto téma je skutečnost, ţe jsem sama aktivní 

hráčkou florbalu jiţ dvanáct let a důsledky jednostranného zatěţování sama pociťuji. 

Proto se  ve své práci zaměřuji na problematiku kompenzačních cvičení. Mým cílem je 

se v této oblasti více vzdělat studiem odborné literatury a pokusit se aplikovat nabyté 

poznatky do praxe. Mým přáním je, aby získané informace přinesly uţitek nejen mně a 

lidem, na které budu moci ve svém okolí takto působit, ale i případným čtenářům této 

práce. 
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2 Cíle práce 

Vyhledat a analyzovat dostupné  informace týkající se svalové nerovnováhy a 

kompenzačních cvičení v návaznosti na florbal. 
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3 Metody práce 

Teoretická práce zpracovaná formou rešerše tuzemské a zahraniční literatury. 
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4 Hypotézy 

H1: Dostupná literatura zabývající se florbalem nepodává dostatečné informace týkající 

se problematiky kompenzačních cvičení. 
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5 Rešerše literatury 

5.1 Florbal 

Je heuristicko – kolektivní hrou míčového a brankového typu, kde o vítězi utkání 

rozhoduje, které ze dvou druţstev nastřílí více branek. Na hřišti ohraničeném nízkými 

mantinely proti sobě soupeří dva týmy, většinou po pěti hráčích s hokejkami, kaţdý tým 

má svého brankáře. Na dodrţování pravidel dohlíţejí dva rozhodčí s rovnocennou 

autoritou. Fyzická náročnost florbalu je na nejvyšší úrovni nepatrně niţší neţ u hokeje, 

coţ vyţaduje kvalitně fyzicky disponované hráče (Kysel, 2010). Oproti tomu na 

rekreační úrovni si můţe zahrát téměř kaţdý, protoţe je zapotřebí pouze elementární 

lokomoce typu chůze a běh a ovládání florbalové hole není pro začátečníka nikterak 

náročné. 

5.1.1 Vznik a vývoj florbalu 

Počátky organizovaného florbalu jsou spojeny se skandinávskými zeměmi, primárně se 

Švédskem. Zde je tato kolektivní hra známa pod pojmem innebandy, ve Finsku 

salibandy a ve Švýcarsku, kde mimo jiné vznikla také malá forma florbalu, z důvodu 

tehdejšího nedostatku velkých hal, je tento sport znám pod pojmem unihockey. Do 

České republiky se florbal dostal díky výměnnému pobytu zahraničních studentů 

z Finska, ale o znatelnější rozvoj se zaslouţili aţ bratři Vaculíkové, kteří přivezli ze 

Švédska dostatek florbalového vybavení (Skruţný a kol., 2005). 

Florbal se začal rychle šířit po Evropě, coţ bylo impulsem k vytvoření zastřešující 

florbalové organizace. V roce 1896 vzniká International Floorball Federation (IFF), 

zakládajícími členy jsou Švédsko, Finsko a Švýcarsko. V současné době IFF registruje 

jiţ 53 zemí, 3983 klubů a 277 752 hráčů (URL 1). V dubnu roku 2011 je florbal zařazen 

do kategorie sportů, z nichţ jsou vybíráni kandidáti pro zařazení na olympijský program 

(URL 2). 

Dle oficiální statistiky  v roce 1993 Česká florbalová unie registrovala 320 hráčů (URL 

3), o devatenáct let později se jiţ počet registrovaných hráčů blíţí 60 000 a dostává se 

tak na druhé místo nejpočetněji zastoupených kolektivních sportů v České republice a 

odsouvá na třetí příčku tradiční hokej. 

http://www.floorball.org/default.asp?sivu=2&alasivu=25&kieli=826
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5.1.2 Florbal dnes 

Čísla uvedená v předchozím odstavci dokazují, s jak obrovskou dynamikou se florbal 

v Čechách za poslední roky rozvinul a lze očekávat, ţe rozvíjet se bude i nadále, protoţe 

stále má co nabídnout, a to jak z hráčského pohledu, tak i z diváckého. Vţdyť například 

počet televizních přenosů z muţské extraligy za poslední roky výrazně stoupnul, coţ 

florbalu můţe závidět nejen většina amatérských, ale i profesionálních sportů. 

Nahlédneme-li do školního prostředí, téměř kaţdá nářaďovna disponuje základním 

florbalovým vybavením, coţ také velmi podporuje rozvoj široké hráčské základny. 

Snaha nejen České florbalové unie o propagaci této sportovní hry je opravdu velká a 

nutno konstatovat, ţe velmi úspěšná. 

Dříve se ve florbalových kruzích tvrdilo, ţe je tato hra kromě jiného velice populární i 

pro svou finanční nenáročnost, kdy je potřeba investovat pouze do herního náčiní a 

sportovní obuvi. S tímto názorem si dnes uţ dovolím nesouhlasit, vývoj technologií jde 

stále kupředu i ve florbale a s tím rostou i ceny vybavení. Připočteme-li další náklady 

nutné pro provozování této sportovní aktivity, nedá se jiţ říci, ţe florbal je finančně 

nenáročný sport, ale ve srovnání například s hokejem můţeme stále tvrdit, ţe florbal lze 

hrát za pakatel. 

5.1.3 Zranění ve florbale 

„První oficiální pravidla vznikla roku 1986 a vymezovala florbal jako sport postrádající 

fyzický kontakt soupeřících stran“(Kysel, 2010, s 19). V  průběhu posledních let toto 

tvrzení přestává platit. Aktuálním moderním trendem je silové pojetí hry, kdy během 

jednoho střídání musí hráč absolvovat několik i velmi tvrdých osobních soubojů. 

Zranění při florbale vznikají buď kontaktem s jiným hráčem nebo špatným došlápnutím 

či pádem na zem, nárazem do mantinelu či branky. Mezi hlavní a časté zdravotní 

problémy ve florbale patří zranění převáţně dolních končetin. Brankaři mívají odřeniny 

a modřiny na dlaních a prstech způsobené sekáním od hokejek. Bolesti zad a svalové 

dysbalance vznikají následkem asymetrického zatíţení svalů trupu při drţení hokejky 

hráčem na jedné straně a v mírném předklonu (URL 4). 

Nejčastější poranění a zdravotní obtíže dle Skružného (2005): 

 Podvrtnutí (distorze) kloubu – nejčastěji hlezna nebo kolene 

 Poranění svalů a šlach 
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 Zánět v oblasti šlachy nebo šlachového pouzdra 

 Bolesti a blokády páteře 

 Poranění oka 

 Poranění lebky a mozku (otřes mozku) 

 Tupé poranění břicha – úderem hokejkou, pádem na mantinel 

 Pohmoţdění hrudníku, zlomenina ţeber 

 Zlomenina předloktí 

 Drobné řezné rány 

 Odřená kůţe 

 Krvácení z nosu 

 

Také lze poranění dělit na: 

1. Akutní: podvrtnutí hlezenního kloubu, poranění kolene (poranění menisků, 

nataţení či přetrţení kolenních vazů), zlomené a naraţené prsty, nataţené a 

natrţené svaly a vazy, tupá poranění břicha, otřes mozku, poranění oka 

2. Chronické: bolesti bederní části páteře, zánět ramenního kloubu a zápěstí, zánět 

Achillovy šlachy (URL 4) 

 

Dle finského výzkumu na tamních elitních prvoligových a druholigových hráčkách 

florbalu ze sezóny 2004-2005, je nejčastějším zraněním podvrtnutí kloubu. Nejčastěji 

zraněné partie jsou kolenní kloub a kotník. Na dalších místech pomyslného ţebříčku 

nejčastějších zranění se dále řadí poranění měkkých tkání v důsledku přetíţení, 

nadměrného nataţení svalu, pohmoţděniny, natrţení vazů (Pasanen a kol., 2008a). 
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5.2 Držení těla 

Těţko v dnešní době  hledat člověka, který by si ani jednou nestěţoval na bolesti 

v zádech. Ač se bolestivost projevuje spíše v dospělosti, na její pozdější projevy si 

zaděláváme jiţ od dětství. Mezníkem, kdy se spontánní pohybová činnost řízeně utlumí, 

je nástup dětí do školy. Najednou se děti dostávají do statických poloh při sezení 

v lavici, ve kterých setrvají několik hodin. Sedavý způsob ţivota je od této chvíle začíná 

provázet po zbytek jejich ţivota. Toto setrvání ve statických polohách je v poslední 

době označováno jako civilizační choroba a přináší nespočet problémů. Sedavý způsob 

ţivota ničí náš pohybový aparát a nejlepší prevencí je dostatek aktivního pohybu. I to 

ale nemůţeme brát doslova, ne vţdy pohyb přináší kladný efekt. Naopak i nejlepší 

sportovci by se měli o svoje tělo patřičně starat, jinak se nevyhnou obdobným potíţím, 

které se vyskytují u běţné populace. Dá se říci, ţe tyto obtíţe jdou ruku v ruce 

s hypokinézou a s převahou jednostranného či asymetrického přetíţení. 

Na udrţování vzpřímené polohy našeho těla se menším nebo větším dílem podílejí 

téměř všechny svaly v našem těle. Ty svaly, jejichţ hlavní náplní je vzpřímené drţení 

těla, označujeme jako svaly posturální. Tvoří osu těla od klenby noţní aţ po spojení 

páteře s lebkou (Čermák a kol., 1998). 

Bursová (2005) nazývá správné drţení těla jako „individuálně optimální“ a označuje ho 

jako jeden z hlavních předpokladů pro správné zapojování odpovídajících svalových 

skupin v průběhu pohybu a efektivního provádění kompenzačních cvičení, také 

umoţňuje optimální funkci všech vnitřních orgánů. Ve výsledku tedy individuálně 

optimální drţení těla významně ovlivňuje úroveň sportovního výkonu. 

V současné době neexistuje jednotný pohled (a dá se předpokládat, ţe ani existovat 

nebude)  na to, jak by mělo optimální drţení těla vypadat, protoţe se musejí brát 

v úvahu individuální předpoklady kaţdého jedince. V běţné tělovýchovné praxi je 

nejčastěji zmiňováno hodnocení jednotlivých parametrů drţení těla podle metodiky 

Jaroše a Lomíčka (1957), kterou Bursová  (2005) předkládá takto: 

Jednotlivé parametry při pohledu z boku hodnotíme vzhledem k těţnici, kterou spustíme 

ze středu hrbolu kosti týlní (obr. 1a): 
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 hlava je vzpřímená, brada svírá pravý úhel s osou těla, spojnice oční štěrbiny a 

horního úponu ušního boltce je kolmá na těţnici spuštěnou z hrbolu kosti týlní, 

vzdálenost krční lordózy od těţnice je kolem 2 cm 

 hrudník je vyklenutý a symetrický, jeho osa je kolmá, ţebra svírají s páteří 30
o
, 

vrchol hrudní kyfózy se dotýká těţnice spuštěné z hrbolu kosti týlní 

 břišní stěna je za kolmicí spuštěnou z mečíkovitého výběţku kosti hrudní, 

vzdálenost bederní lordózy os těţnice je 2,5 – 3 cm, pánev s kostí kříţovou svírá 

s vertikálou úhel asi 30
o
 

 těţnice
 
prochází mezihýţďovou rýhou, středem mezi koleny a dopadá do středu 

spojnice pat 

Hodnocení drţení těla v čelní rovině, při pohledu zezadu (obr. 1b): 

 osa páteře je totoţná s osou těla 

 osa boků je rovnoběţná s osou ramen a je kolmá na osu těla 

 ramena jsou stejně vysoko a symetricky rozloţená 

 lopatky jsou celou plochou přitisknuty k hrudníku a jsou symetricky 

oddáleny od páteře 

 thorako-abdominální trojúhelníky jsou symetrické 

 středy kyčelních, kolenních a hlezenních kloubů jsou na svislici 

 

Obr. 1a, b. (Bursová, 2005) 
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 Krištofič (2000) také hovoří o individuálně optimálním drţení těla, ale odklání se od 

standardizovaných testů. Uvědomuje si, ţe způsob drţení těla nezávisí jen na 

psychickém a fyzickém stavu, ale i na denní době a teplotě. Zmiňuje se o následujících 

zásadách: 

 váha těla by se měla promítat do středu oporné báze, na udrţení této polohy se 

vydá nejméně energie 

 optimální je centrované postavení kloubů (hmotnost segmentů těla by měla 

působit na spojnici středů kloubů, například kyčelních) 

 musí být zachována segmentová ohebnost páteře, testujeme z polohy vzpor 

stojmo, hluboký ohnutý  předklon pozvolným napřimováním; páteř by se měla 

narovnávat postupně obratel po obratli, nikdy by neměla vzniknout viditelná 

ploška, která je patrná na obr. 2 a. 

 

Obr.2a (Krištofič, 2000) 

 

 

 

 ze stejné polohy při pohledu zezadu by nemělo být patrné vybočení páteře a 

svalové valy  po obou stranách páteře by měly být během napřimování 

symetrické 

 ve stoji spatném, nebo visu na hrazdě, by měly být spojnice předních i zadních 

kyčelních trnů v přímce, která je rovnoběţná s podloţkou; to samé platí o 

spojnici podkolenních jamek  a dolní části hýţďových svalů (obr. 3) 
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Obr. 3 (Krištofič, 2000) 

 

 

 základním postojovým testem je Mathiasův test – stoj spojný, hlava 

v prodlouţení trupu, předpaţit, výdrţ 30 s; během výdrţe by nemělo dojít 

k viditelné postojové deformaci 

 při správném sklopení pánve by měla horní rovina pánevních kostí svírat 

s horizontálou úhel cca 60 stupňů; v lehu na zádech bychom měli být schopni 

přitisknout bedra k podloţce 

 

Většina autorů posuzuje posturální funkce pouze ve stoji, coţ Kolář (2009) nepovaţuje 

za dostatečné. Pro definici ideální postury vychází z biomechanických, anatomických a 

neurofyziologických funkcí a jejich propojení chápe v kontextu motorického, respektive 

morfologického vývoje. Posturální funkce rozlišuje na: 

 posturální stabilita 

 posturální stabilizace 

 posturální reaktibilita 

 

POSTURÁLNÍ STABILITA 
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Takto nazýváme schopnost zajistit takové drţení těla, aby nedošlo k nezamýšlenému 

nebo neřízenému pádu. Nejde o jednorázové zaujetí stálé polohy, ale o kontinuální 

zaujímání stálé polohy. 

 

POSTURÁLNÍ STABILIZACE 

Je chápána jako aktivní drţení segmentů těla proti působení zevních sil. Tato aktivita 

zpevňuje segmenty těla proti působení především tíhové síly. Zpevnění těchto segmentů 

umoţňuje dosaţení vzpřímeného drţení a lokomoci těla jako celku. Tento typ 

stabilizace je řízen centrálním nervovým systémem a bez něj by došlo ke zhroucení naší 

kostry. 

 

POSTURÁLNÍ REAKTIBILITA 

Účelem této reakční stabilizační funkce je zpevnění jednotlivých kloubů, aby bylo 

získáno co nejstabilnější punctum fixum (jedna z úponových částí svalu je zpevněna, 

aby druhá úponová část svalu mohla provádět v kloubu pohyb - tato část je označována 

jako punctum mobile) . 

 

5.2.1 Vadné držení těla 

Čermák a kol.(1998) a Bursová (2005) se zmiňují o nejčastějších poruchách drţení těla, 

kterými jsou: 

 Chabé držení – pozorujeme celkově niţší napětí svalstva 

 Plochá záda (nedostatečné zakřivení páteře) – rovná páteř nepůsobí špatným 

estetickým dojmem, ale je funkčně méněcenná, je méně pohyblivá, nepruţí a 

více se opotřebovává. Páteř má v tomto případě tendenci k vybočení do strany, 

k tzv. skolióze 

 Kulatá záda (zvětšená hrudní kyfóza) – zvětšené vyklenutí hrudní páteře 

s odstávajícími lopatkami, provázené ostřejším prohnutím páteře v oblasti krční 

a bederní 
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 Zvětšená bederní lordóza (zvětšené prohnutí bederní páteře) 

 Skoliotické držení (vychýlení páteře do stran) 

 

5.2.2 Horní a dolní zkřížený syndrom, vrstvový syndrom 

Horní zkřížený syndrom 

Se vyskytuje v oblasti ramenního pletence díky vzniklé svalové dysbalanci, která se 

vyznačuje zkrácením horních vláken m. trapezius , m. levator scapulae, m. 

strenocleidomastoideus a m. pectorialis major. Naopak jsou oslabeny hluboké flexory 

šíje a dolní fixátory lopatek (Kolář, 2009). 

Dolní zkřížený syndrom 

Je charakteristický  zkrácením m. rectus femoris, m. tensor fascia latae, m. iliopsoas a 

vzpřimovačů trupu. Dochází k útlumu gluteálního  a břišního svalstva. Tato zkrácení 

vedou  ke zvýšené anteverzi pánve se zvýšenou  lordózou v lumbosakrálním přechodu, 

coţ zapříčiňuje nedostatečnou extenzi v kyčelním kloubu při chůzi, coţ následně 

způsobuje ještě větší anteverzi pánve. Také dochází k přetíţení zadních okrajů 

meziobratlových plotének a nerovnoměrnému zatíţení kyčelních kloubů (Kolář, 2009). 

Vrstvový syndrom 

Jde o střídání svalové hypertrofie, hypotonie a hypertrofie. Na dorzální straně se 

střídají ve vrstvách hypertrofické a hypotonické ischiokrurální svaly, dále hypertrofické 

gluteální svaly a lumbosakrální segmenty vzpřimovačů trupu, následuje vrstva 

hypertrofických vzpřimovačů trupu v oblasti Th/L přechodu, pak vrstva oslabených 

mezilopatkových svalů a hypertrofický m. trapezius v jeho horní části. Na ventrální 

straně spatřujeme oslabené břišní svalstvo a zvýšený tonus v m. pectorialis major a m. 

sternocleidomastoideus. Dále je hypertonie v oblasti m. Iliopsoas a m. rectus femoris 

(Kolář, 2009, s 66). 
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5.3 Svalová rovnováha 

Svaly se nejen pro účely kompenzačních cvičení dělí do dvou skupin. První, 

fylogeneticky starší svaly, které udrţují vzpřímený postoj a mají tendenci ke zkrácení, 

se nazývají svaly posturální. Fylogeneticky mladší svaly, které mají zvýšený práh 

dráţdivosti a velkou tendenci k oslabování, jsou svaly fázické. Součinnost těchto dvou 

systémů je označována jako dynamická svalová rovnováha. Dochází – li 

k jednostrannému přetěţování, vzniká svalová nerovnováha, která se nesprávným 

pohybovým stereotypem stále prohlubuje (Stackeová, 2008). 

Bursová (2005) rozebírá svalovou rovnováhu z pohledu rozlišení svalů na agonisty a 

antagonisty. Klidové svalové napětí antagonistických svalových skupin by ideálně mělo 

být udrţováno tak, aby bylo účelné pro drţení jednotlivých částí těla i těla jako celku. 

V tomto případě je svalový tonus vyváţený a zajišťuje svalovou balanci. Neadekvátní 

pohybové stimuly, jako sedavý způsob ţivota, nepřesné posilování, nedostatečné 

protahování, jsou příčinou vzniku funkční nerovnováhy. V tomto případě mají převahu 

svaly tonické (posturální) na úkor svalů fázických, jejichţ zapojování v jednotlivých 

pohybech je reflexně tlumeno. 
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5.4 Svalová nerovnováha 

„Nesprávné tělesné zatěžování nebo vadné držení těla provází po určité době svalová 

nerovnováha mezi svaly ležícími na různých stranách téhož kloubu. Na jedné straně 

jsou svaly zkrácené, které brání normální pohyblivosti a znemožňují plný pohyb 

opačným směrem. Svalová dysbalance začíná obvykle ochabnutím určitých svalů, což je 

příčinou zhoršeného držení těla. Není-li včas vyrovnáno, dojde k zafixování poruchy 

zkrácením antagonistických svalů.“ (Hnízdil a kol., 2005, s 12). 

Důsledkem hyperaktivity jedněch a hypoaktivity druhých svalů dochází ke svalové 

nerovnováze. Nejedná se pouze o změny v periferních strukturách hybného aparátu, ale 

o hlubší poruchy v řízení pohybu. Rozpadají se fyziologické pohybové programy. 

Vznikají nové pohybové programy, ve kterých se více aktivují svaly s tendencí ke 

zkrácení na úkor svalů s tendencí k oslabení. Hyperaktivní svaly (převáţně tonické) se 

dále posilují, pracují za  hypoaktivní svaly (fázické) a ty nadále slábnou (Kabelíková, 

Vávrová, 1997). 

Významným negativním důsledkem svalové nerovnováhy je zvýšení rizika vzniku 

úrazů a neekonomický a neefektivní tréninkový proces s neadekvátním sportovním 

výkonem (Bursová, 2005). 

Některé pohybové aktivity způsobují posturální nuance více neţ jiné. Sportovci, kteří 

více zapojují  přední tělesné partie, například plavci či boxeři, mají větší 

pravděpodobnost ke vzniku svalových dysbalancí. To samé platí u sportů, kde dochází 

k jednostrannému zatíţení v důsledku stranové preference (většina sportovních her). 

Zde je velký předpoklad ke vzniku skoliózy (Houglum, 2005). 

Hošková (2003) charakterizuje oblasti, které jsou nejvíce náchylné ke vzniku svalové 

dysbalance: 

- Oblast krku a horní části trupu 

- Oblast beder 

- Oblast pánve a kyčelního kloubu 

- Oblast dolních končetin 
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Laický souhrn informací, co dělat pro své tělo, abychom zachovali správné individuálně 

optimální drţení podává Jarkovská (2005). Je zapotřebí protahovat posturální svaly, 

které jsou zkrácené, protoţe jsou přetíţené. Posilovat fázické svaly, které jsou oslabené 

a málo pouţívané k fyzické práci. Uvolňovat zkrácené svaly před posilováním. Krištofič 

(2007) toto zjednodušení povaţuje za zavádějící, protoţe i fázické svaly plní funkce 

posturální a naopak. Ţádný sval není sloţen pouze z jednoho druhu svalových vláken, 

mluvíme o převaze, a jednotlivé části stejného svalu mohou být rozdílné (tonické nebo 

fázické). 
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5.5 Kompenzační cvičení 

Kompenzační neboli vyrovnávací cvičení hrají nezastupitelnou úlohu v prevenci 

funkčních poruch, a to zejména poruch našeho hybného systému. Nejlepší sportovní 

výkony se často pohybují na samotné hranici funkčních fyziologických schopností 

lidského organismu a běţně při nich dochází k přetěţování hybného systému, které 

nezřídka vede k jeho poškození. Tato cvičení pomáhají redukovat neţádoucí vlivy 

přetěţování, mohou udrţet optimální funkční schopnost pohybového systému a jsou 

vhodným prostředkem k odstranění funkčních poruch neboli změn na kostní a svalové 

tkáni (Hošková 2003). 

Za hlavní cíl kompenzačních cvičení tedy povaţujeme vyrovnávání svalových 

dysbalancí, jejichţ příčinou můţe být aktivní pohyb, ale i setrvávání ve statických 

polohách, jako například několika hodinové sezení u počítače. Dalším úkolem je 

prevence vzniku svalové nerovnováhy a s ní spojených poruch hybnosti v kloubech. 

Kompenzační cvičení také přispívají k vytvoření kvalitních pohybových stereotypů a 

rychlejší regeneraci sil (Zlatník a kol., 2007). 

Dle Bursové (2005) je pravidelné provádění kompenzačních cvičení jednou z moţností, 

jak sniţovat riziko vzniku neţádoucích fyziologických změn pohybového aparátu. Jako 

kompenzační cvičení označuje variabilní soubor jednoduchých cviků v jednotlivých 

cvičebních polohách, které lze účinně modifikovat vyuţitím různého náčiní a nářadí. 

Výběr cviků však vţdy musí být individuálně zacílený a má-li být cvičení efektivní 

s pozitivním účinkem, musí se v jeho průběhu respektovat neurofyziologické 

zákonitosti a provádět je vţdy přesným způsobem. 

Zlatník (2007) dělí kompenzační cvičení z didaktického hlediska na: 

 Cvičení mobilizační (kloubně uvolňovací) 

 Cvičení protahovací a napínací (strečink) 

 Cvičení relaxační 

 Cvičení cíleně posilovací 

 Cvičení dechová 

 Cvičení pro vypracování kvalitních pohybových stereotypů 
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Ovšem většina autorů zabývajících se problematikou kompenzačních cvičení rozděluje 

tato cvičení do tří skupin, např. Bursová (2005), Hošková (2003), Kabelíková a 

Vávrová (1997): 

 Kompenzační cvičení uvolňovací 

 Kompenzační cvičení protahovací 

 Kompenzační cvičení posilovací 

 

5.5.1 Cvičení uvolňovací 

Pohled na problematiku tohoto typu cvičení se u různých autorů liší v detailech. 

Bursová (2005) spojuje uvolňování svalstva především s dechovými a relaxačními 

cvičeními. Relaxační cvičení pomáhají sniţovat svalové, ale současně i duševní napětí. 

Dechová cvičení jsou jakýmsi základním východiskem pro účelné provádění většiny 

cviků. Předkládá uvolňovací cvičení převáţně ve statických polohách, kde je důleţité 

myslet na danou oblast a vědomě dýchat. 

Krištofič (2000) pro uvolňovací cvičení pouţívá název mobilizační cvičení. Definuje je 

jako cvičení, která „mají za úkol procvičit kloubní struktury a odblokovat sníženou 

pohyblivost v kloubním spojení.“ Nemělo by docházet k větší svalové kontrakci, pohyby 

by měly být vedené a měly by vyuţívat gravitace a setrvačnosti. Pouţívají se pohyby 

krouţivé a komíhání, nejdříve v malém rozsahu, který se postupně zvětšuje, ale není 

ţádoucí dosahovat krajních poloh. 

Logicky se tato cvičení aplikují na klouby zápěstí, lokte, ramen, kyčle, kolen, kotníků a 

nelze opomenout krouţení trupem a boky. 

Novotná a kol. (2006) se ve vztahu k rozsahu pohybu v kloubně-svalové jednotce 

zmiňuje o pojmu flexibilita, neboli pohyblivost. Sníţenou i nadměrnou pohyblivost lze 

regulovat systematickým cvičením. V prvním případě  Novotná a kol. (2006) 

doporučuje protahovací a mobilizační cvičení, která jsou zaloţena na principu krouţení 

a úklonů jako u Krištofiče (2000). Zítko (1998) krouţení a komíhání doplňuje o aktivní 

či pasivní pohyby vedené do krajních poloh. 

Popis uvolňovacích (mobilizačních) cvičení dle Krištofiče (2000) se mi ve spojení 

s florbalem zdá být efektivnější. Tato cvičení se řadí vţdy na začátek TJ (po úvodním 
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zahřátí) a mají nabuzující charakter. Uvolňovací cvičení dle Bursové (2005) mají 

charakter spíše tlumivý, takţe pro potřeby sportovního tréninku bych je řadila aţ na 

konec nebo do samostatné TJ zaměřené na kompenzační cvičení. Dalším rozdílem je, ţe 

u Bursové (2005) jde ruku v ruce uvolnění s protaţením, Krištofič (2000) pouţívá 

rotace a klony, samostatné protaţení následuje poté. 

 

5.5.2 Cvičení protahovací 

Protahovací cvičení nebo-li strečink (z angl. stretch = natahovat, napínat) je zaloţen na 

principu hathajógy, kterou lidstvo vyuţívá přes tři a půl tisíce let. Do součinnosti se 

dostává nejen tělo a mozek, ale i emoce (Osten, 2005). 

Strečink slouţí k obnově fyziologické délky zkrácených svalů a svalů s tendencí ke 

zkracování. Jako součást rozcvičení připravuje svaly na další zátěţ a působí jako 

prevence před zraněním. V závěrečné části tréninkové jednotky zklidňuje organismus a 

omezuje vznik bolestivosti svalů. Strečink se také vyuţívá jako samostatné cvičení pro 

rozvoj ohebnosti (Dostálová, Miklánková, 2005). 

5.5.2.1 Benefity strečinku dle Nelsona a Kokkonena (2007) 

 Zlepšení ohebnosti, svalové vytrvalosti a svalové síly. Stupeň prospěšnosti závisí 

na velikosti zatíţení působícího na sval. Doporučuje se střední nebo vyšší stupeň 

intenzity, kterého se dosahuje dlouho výdrţí v dané poloze. 

 Redukce svalové bolestivosti 

 Zlepšení ohebnosti pouţitím statické metody či metody proprioreceptivní 

neuromuskulární facilitace (PNF). Opět se doporučuje střední nebo vysoká 

intenzita protaţení. 

 Dobrá svalová a kloubní pohyblivost 

 Efektivnější pohyby svalů a větší plynulost pohybu 

 Větší schopnost vydat co nejvíce svalové síly při větším rozsahu pohybu 

 Prevence před některými obtíţemi v oblasti zad 
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5.5.2.2 Typy strečinku  

Aktivní strečink 

Nevyuţívá se jiné vnější síly během aktivního protahování svalu, osoba, která tento 

pohyb vykonává, sama udrţí část těla v protahovací poloze (Nelson a Kokkonen, 2007). 

Vyuţívá se dobrovolného staţení agonistického svalu ke zlepšení rozsahu pohybu. 

Tento rozsah pohybu závisí na odolnosti svalu být protaţen a také na síle jeho agonisty 

(Ylinen, 2008). 

Pasivní strečink 

Je prováděn za asistence vnější síly, ať uţ druhé osoby či vnější opory (rám dveří, 

ţebřiny). Ylinen (2008) se zmiňuje také o asistovaném strečinku, který můţe být aktivní 

i pasivní. V případě asistovaného pasivního strečinku osoba, se kterou je cvičeno, 

nevyvíjí ţádnou svalovou aktivitu. V druhém případě asistovaného aktivního strečinku 

protahovaná osoba zapojuje svaly (např. působí proti síle vytvářené partnerem).  

 

5.5.2.3 Druhy strečinku 

Statický strečink 

Je nejčastěji pouţívaná technika. V první fázi je sval pomalu protaţen do ţádoucí 

polohy a druhá fáze znamená setrvání v této poloze po určitý čas. Doba výdrţe se 

s jednotlivými autory liší, Blahušová (2005) udává dobu od 3-60 s a za optimální dobu 

výdrţe svalu v protaţení povaţuje 30 s při 1-4 opakování, Krištofič (2000) setrvává ve 

výdrţi 20-30 s s následnou 3 s relaxací a 20-30 s dlouhým výraznějším protaţením. 

Bursová (2005) ve  statickém strečinku doporučuje individuálně dlouhé výdrţe i počet 

opakování. Většina jejích cvičení je řízena dýcháním, stejně jako u Hoškové (2003). 

Buzková (2006) optimální dobu výdrţe neudává, coţ v případě cvičení u začátečníků 

není vhodné. 

Dynamický strečink 

Vyuţívá pohybové energie těla a dochází k plynulému přechodu z jedné polohy do 

druhé. V protahovací poloze jsou prováděny malé, vedené a rytmické pohyby. Je 
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důleţité, aby během cvičení bylo zachováno protahovací napětí (Slomka, Regelin, 

2008). Tento typ strečinku se vyuţívá především na začátku tréninkové jednotky, po 

úvodním zahřátí a kloubních mobilizacích. 

Balistický strečink 

Je švihový typ strečinku, kde se udává impuls k pohybu pouze na začátku. Zbytek 

pohybu je veden setrvačností. Švihový pohyb není pod volní kontrolou a setrvání 

v krajní poloze je krátké. Lehce můţe dojít k úrazu při zvýšeném riziku nataţení či 

natrţení svalu (Buzková, 2006). Výhodou této metody je, ţe kombinuje protahování 

s koordinačními cvičeními (Ylinen, 2008). 

Postizometrická relaxace (PIR) 

Vyuţívá efektu ochranného útlumu. Protahovaný sval nejdříve izometricky zatíţíme 

(působíme silou proti pevnému odporu cca 7 s). Sval reaguje ochranným útlumem a 

ochabuje. Následuje relaxační pauza cca 3 s a poté sval znovu zvolna protahujeme po 

dobu cca 15 s (Stackeová, 2008). Nevýhodou této metody je, ţe je poměrně časově 

náročná a vyţaduje vysoký stupeň vnímání vlastního těla, ale pokud se provádí správně, 

je povaţována za velmi efektivní (Slomka, Relegin, 2008) 

Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

Tato metoda vyuţívá efektu reciproční inhibice (útlumu) antagonisty. První fází je 

aktivace agonisty (izometricky, stejně jako u PIR), tím dojde k útlumu antagonisty a 

jeho následné protaţení je účinnější (Stackeová, 2008). Krištofič (2000) tuto metodu 

demonstruje na srozumitelném příkladu protahování prsního svalstva, kdy nejdříve 

aktivuje mezilopatkové svalstvo  (silou přitahovat lopatky k trupu při širokém rozloţení 

ramen) a následně cca 15 s protahuje prsní svalstvo.  

Další metody PNF: 

 Holtova strečinková metoda (metoda 3 s) 

 Sölvebornova metoda 
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5.5.2.4 Didaktické zásady uvolňovacích a protahovacích cvičení 

Shrnutí základních pravidel pro uvolňování a protahování pro splnění cvičebního cviku 

dle Hoškové (2008): 

1. Stabilní, pohodlná poloha 

2. Dokonalá relaxace 

3. Jasný cíl cvičebního účinku 

4. Pohyby vedené, vyloučení švihových pohybů 

5. Protahované svaly nesmí plnit antigravitační funkci 

6. Protahování pod volní kontrolou 

7. Protahování nesmí být bolestivé 

8. Někdy pouze uvolňovat, jindy protahovat 

9. Vyuţití reflexních mechanismů 

10. Fixace centrálního a periferního úponu 

11. Cvičit soustředěně, ne mechanicky 

Bursová (2005) podává detailnější přehled zásad, které se mají dodrţovat při 

protahování. Uvádím hlavně ty, které v předchozím výčtu chybějí nebo nejsou 

dostatečně popsány: 

1. Svalové skupiny protahovat po dokonalém zahřátí a následném uvolnění 

kloubních struktur 

2. Protahovat se v teple, chlad způsobuje kontrahovaní svalů a znemoţňuje 

dokonalé uvolnění 

3. Protahování provádět hlavně ve stabilních polohách, jako je leh či sed. Cvičení, 

kde musí protahovaný sval udrţovat polohu těla jsou víceméně 

kontraproduktivní 

4. Optimální dýchání. Fázi protaţení koordinovat s dlouhým, zvýrazněným 

výdechem 

5. Cvičit pravidelně, nejlépe kaţdý den 

6. Volit různé varianty protahovacích cviků a nikdy v krajní poloze nehmitat 

(výjimkou je dynamický strečink) 
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5.5.2.5 Hypermobilita 

Hypermobilita znamená nadměrnou kloubní pohyblivost a je opakem omezené 

pohyblivosti v důsledku svalového zkrácení. Můţe být buď celková (postihuje všechny 

klouby) nebo lokální (jen v některém kloubu). Hypermobilní jedinci by se měli 

vyvarovat švihových pohybů, prudkých rotací a provádění cviků do krajních poloh a 

naopak hodně posilovat (Buzková, 2006).  

Hypermobilita postihuje více ţeny neţ muţe, děti více neţ dospělé, a vyskytuje se u 5-

7% populace (Ylinen, 2008). 

Buzková povaţuje hypermobilitu za patologický jev, který je způsoben chorobnými 

činiteli. Ovšem Ylinen (2008) ji za patologický jev nepovaţuje, protoţe ne vţdy 

způsobuje kloubní obtíţe a můţe podle ní být naopak výhodou, například pro atlety. 

5.5.3 Cvičení posilovací 

Cvičeními zaměřenými na posilování svalstva se zabývá nespočet autorů, Krištofič, 

(2007), Delavier, (2007), Jarkovská (2005, 2009), Stackeová (2008), Jebavý, Zumr 

(2009), Adamiová (2005) a mnoho dalších. Lze vyhledat velké mnoţství ať uţ 

literárních či internetových zdrojů s informačně kvalitním, ale i chabým obsahem. Tuto 

kapitolu pojmu spíše jako celek a pokusím se vyhnout detailnímu rozebírání 

jednotlivých posilovacích principů a metod a utřídit fakta, která jsou méně známá. 

5.5.3.1 Posilování s vlastním tělem 

Pomocí cviků prováděných s vlastním tělem se najednou posilují celé komplexy svalů. 

Zpevňují se, jejich svalová síla se zvětšuje, ale nevytváří se maximální síla. Toto 

posilování je důleţité pro svalovou rovnováhu  a pro správné drţení těla. 

Posilovací cviky s vlastním tělem mají charakter cyklických pohybů. Cvičí se převáţně 

stejnou technikou, pohyb je vedený tahem a tlakem se zvýšeným svalovým napětím. 

Technika cviků je náročnější neţ izolované cvičení na posilovacích strojích. Důleţité je, 

aby bylo posilování cílené. Cviky musí být prováděny tak, aby oslabené fázické svaly 

potlačily práci svalů s tendencí ke zkrácení. 

Výhodou tohoto typu posilování je, ţe se dá cvičit kdykoli a kdekoli a dá se zpestřit 

různým náčiním, ale i nářadím (Jarkovská, 2005). 
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5.5.3.2 Posilování na strojích a v posilovně 

Cvičení v posilovně nabízí širokou škálu variant kaţdého cviku, umoţňuje snadnou 

modifikaci velikosti zátěţe a usnadňuje izolaci zatěţované svalové skupiny vyloučením 

podílu synergistů. Řada přístrojů zajišťuje bezpečné zatíţení cílových svalů bez rizika 

poškození organismu (URL 5). 

Pro posilování začátečníků se doporučují hlavně trenaţéry, protoţe minimalizují riziko 

nesprávně vedeného pohybu, ale ani to nelze vyloučit, vţdy by měl pohyb být pod 

vědomou kontrolou (Stackeová, 2008). 

 

5.5.3.3 Věkové zákonitosti posilování 

U dětí ve věku 6-11 let převládá nácvik určitých výkonů na nářadí, ve hře apod., čímţ 

jedinci dynamicky posilují. Cvičení v tomto věku má komplexní charakter, nejde o 

speciální cviky síly, ty se zařazují od věku 16 let, přičemţ se ale stále musí brát ohled na 

biologický věk (Kos, Ţiţka, 1986). 

U mládeţe a začátečníků se dává přednost cvičení s malými činkami před cvičením 

s velkou činkou, protoţe tito jedinci obvykle mají jednu paţi slabší a váhu činky potom 

přenášejí na silnější končetinu (Kos, Ţiţka, 1986). 

Stackeová (2008) v období dospívání doporučuje kondiční posilování v kombinaci 

s dalšími pohybovými aktivitami, cvičení ve fitness by rozhodně nemělo být stěţejní 

pohybovou aktivitou. Negativní vliv posilování přináší kulturistický trénink. 

 

5.5.3.4 Intersexuální rozdíly 

Ţeny mají v průměru asi 2/3 síly muţů. Nejmenší rozdíl je v těch svalových partiích, 

které se denně pouţívají. Svalové skupiny na levé straně těla jsou v průměru o 10% 

slabší neţ na pravé straně. Do 10 let se síla u chlapců a dívek rozvíjí stejně, poté 

dochází k diferenciaci. Úbytek síly probíhá u muţů i ţen stejně (Kos, Ţiţka, 1986). 

Díky anatomickým odlišnostem pohybového aparátu a odlišnému hormonálnímu 

vybavení muţů a ţen vznikají rozdíly, které je zapotřebí při tvorbě posilovacího 

programu respektovat. Ţeny mají tendenci k rychlému nárůstu síly a svalové hmoty 
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v oblasti stehen a hýţdí, coţ s vyšší tendencí k ukládání tuku v těchto partiích můţe 

zdůraznit neţádoucí disproporce. Nejvíce se ţeny objemem svalstva přibliţují muţům 

v oblasti dolních končetin, nejméně na paţích (Stackeová, 2008). 

Svalová hmota se ţenám nezvětšuje, protoţe postrádají dostatečné mnoţství 

testosteronu. Právě přítomnost vyšší hladiny tohoto hormonu naznačuje hypertrofie u 

některých ţen a je provázena výraznějším obličejovým a tělesným ochlupením 

(Blahušová, 2005). 

 

5.5.3.5 Didaktické zásady posilovacích cvičení dle Blahušové (2005), Krištofiče 

(2000) a Bursové (2005) 

 Nikdy nevynechávat úvodní zahřátí a závěrečný strečink 

 Při posilování oslabených svalů volit co nejjednodušší cviky 

 Před vlastním posilováním zpevnit pánevní oblast a osový (hluboký stabilizační) 

systém 

 Posilovat od centra k periferii 

 Nezvyšovat zátěţ či rychlost na úkor správné techniky 

 Optimální dýchání! Stimulovat aktivaci svalu s výdechem, návrat do základní 

polohy nádechem 

 Pro udrţení rovnováhy a souměrnosti těla je třeba posilovat svaly na obou 

stranách kloubu 

 Nejprve posilovat velké svalové skupiny (hrudník, záda) a poté malé svalové 

skupiny (biceps, břišní svaly) z toho důvodu, ţe pro posilování velkých 

svalových skupin je zapotřebí větší energie, které by v závěru cvičení mohla 

chybět. 

 Cvičit všestranně, vybírat si cviky pro všechny svalové partie a cviky obměňovat 

 Plný rozsah pohybu, přičemţ kloub by se neměl při protaţení úplně dopnout 

(loketní a kolenní kloub při zvedání velké zátěţe) 
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5.6 Core training 

Core training, neboli posilování tělesného jádra se řadí mezi relativně nové pojmy 

v kondičním tréninku. Principem je aktivace (zpevnění) určitých svalů, které vede ke 

stabilitě axiálního systému, moţnosti vyvinutí větší síly na periferiích a lepší ekonomice 

pohybu (Jebavý, Zumr, 2009). Tělesné jádro je převodní stupeň mezi horními a dolními 

končetinami a jeho stabilita je, zjednodušeně řečeno, rozhodující pro přenos „energie“ 

z velkých svalových skupin na malé (Krištofič, 2007). 

 

5.6.1 Svaly tělesného jádra 

Seznam svalů, které tvoří tělesné jádro, není pevně vymezen. Nejčastěji se mezi 

stabilizátory  tělesného jádra a „převaděče energie“ ze středu těla ke končetinám řadí 

tyto svaly: 

1. Svaly břišní (přímý, zevní, vnitřní a příčný) 

2. Vzpřimovače trupu 

3. Svaly hýţďové (velký, střední, malý) 

4. Hruškovitý sval 

5. Dvojhlavý sval stehenní, poloblanitý a pološlašitý 

6. Ohybače a přitahovače kyčle 

 (Jebavý, Zumr, 2009) 

Muchová a Tománková (2009) mezi svaly tělesného jádra navíc řadí ještě bránici, 

čtyřhranný sval bederní, svaly pánevního dna a hluboký stabilizační systém páteře, kam 

spadá čtvrtá vrstva zádových svalů. 

 

5.6.2 Balanční cvičení 

Balanční cvičení jsou nejčastěji vyuţívanou technikou pro posilování tělesného jádra. 

„Balancování je specifický způsob posilování, kdy nemaximální silou, koordinací 
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participujících svalových jednotek, plníme pohybový úkol. Děje se tak v labilní poloze 

výdrží, vedenými nebo dynamickými pohyby.“ (Krištofič, 2007, s 11). 

Balanční cvičení přispívá ke zpevnění svalového systému, který zajišťuje správnou 

funkčnost kloubních struktur, hlavně páteře a kyčlí, urychluje nácvik optimálního drţení 

těla, rozvíjí rovnováhu (Muchová, Tománková, 2009). 

Pohybový úkol by se neměl stávat obtíţnějším navýšením zátěţe (přidáváním váhy na 

čince), ale primárně zvyšováním koordinační náročnosti. Při cvičení není efekt cílen do 

oblasti tvarování jednotlivých svalů, ale do oblasti funkční způsobilosti a komplexní 

pohybové vybavenosti s univerzální vyuţitelností (Krištofič, 2007). 

Jebavý a Zumr (2009) upozorňují, ţe je nutné nejprve zvládnout poţadovaný pohyb na 

stabilním (pevném) podkladu a teprve potom zařadit balanční pomůcky. Chybné 

provedení na stabilní ploše se při balančních technikách můţe prohlubovat a vést ke 

zdravotním obtíţím svalového aparátu. 

Ve Finsku proběhl výzkum na tamních elitních florbalových hráčkách, který se 

zaměřoval na to, zda je neuromuskulární trénink uţitečný v otázce prevence 

bezkontaktního zranění dolních končetin. Tento tréninkový program trval šest měsíců a  

soustředil se na čtyři komponenty: běţecká technika, stabilita a kontrola těla, 

plyometrická a posilovací cvičení. V tréninku se vyuţívalo balančních pomůcek, jako 

například balanční desky a podloţky, medicinbaly. Výsledkem bylo, ţe tento trénink 

přispěl k redukci bezkontaktních zranění dolních končetin, pravděpodobnost vzniku 

zranění u takto intervenovaných hráček byla o 66% menší neţ u těch, které se tréninků 

nezúčastnily (Pasanen a kol, 2008). 
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5.7 Pilates dle Blahušové (2002) 

Pilatesova metoda je jedním z nejúčinnějších programů fitness a od běţných kondičních 

cvičení se liší v tom, ţe je nutné se na prováděný pohyb stále soustředit. Nesporné 

výhody této metody jsou, ţe je můţe cvičit kaţdý, od dětí aţ po seniory. Uţívá se 

v rehabilitaci, především proti bolestem zad, k vyrovnávání svalových dysbalancí a 

podpoře individuálně optimálního drţení těla.  

Největší efektivitu pilates ve spojení s kompenzačními cvičeními spatřuji v tom, ţe se 

pravidelně střídají cviky protahovací a posilovací a jsou doporučovány pro vyrovnávání 

svalových dysbalancí. 

Pokud se cvičí v posilovně, většinou jsou posilovány velké svalové skupiny izolovaně. 

Pilates pomůţe posílit i zanedbávané svalové skupiny, které tvoří těm velkým oporu. 

Současně se zlepšuje koordinace, plynulost a přesnost pohybů. 

Pilatesova metoda pomáhá zlepšit: 

 Ohebnost 

 Sílu a vytrvalost 

 Rovnováhu 

 Koordinaci 

 Dýchání 

Na pilates se samozřejmě zaměřují i jiní autoři, jako například Vysušilová (2003), či 

Herdman (2007), ale jejich informace o tomto tématu se zásadně neliší od Blahušové, 

takţe tu povaţuji za nejlepší zdroj v této oblasti i díky mnoţství publikací, které na toto 

téma vydala, Blahušová (2002, 2008, 2010). V těchto knihách lze vyhledat velké 

mnoţství cviků, přehledně utříděných i popsaných, zaměřených na rehabilitaci či přímo 

pro sportovce. 
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5.8 Spinální cvičení 

Tato cvičení působí komplexně  na svalový korzet páteře, především ale procvičují 

rotační funkci hlubokých svalových systémů. V procesu sportovního tréninku by měly 

mít své místo v závěru tréninkové jednotky.  Tyto cviky mobilizují oblast krční a 

bederní páteře, při pokrčených dolních končetinách  se účinek rozšíří i na oblast 

přechodu krční a hrudní a hrudní a bederní části páteře (Bursová, 2005). 

Základem spinálního pohybu je protichůdný pohyb bederní části páteře proti páteři 

krční. Pevným bodem jsou lopatky, které se společně s rameny a horními končetinami 

stále dotýkají podloţky. Pohyb hlavy nesmí předbíhat pohyb dolních končetin (Bursová, 

2005). 

Bursová (2005) však varuje před negativním vlivem spinálních cvičení. Důleţitá je 

optimální souhra  více pohyblivé krční páteře s hlavou a méně pohyblivé bederní páteře 

s pánví. Nebezpečím pro páteř můţe být prohýbání v bedrech a v krční páteři. 
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5.9 Aplikace kompenzačních cvičení do florbalu 

„U florbalistů jsou při hře nejvíce zatěžovány zejména svaly dolních končetin. 

V mírném předklonu trupu s ohnutými zády, který je typický při hře s hokejkou, dochází 

k přetěžování svalstva v oblasti bederní páteře, ke zvětšování hrudní kyfózy a 

zkracování prsních svalů.“(Pánková, 2004) 

V této kapitole vycházím z diplomové práce autorky Pánkové (2004), která se zabývala 

studií, jeţ zjišťovala, jaké svalové dysbalance se vyskytují u hráčů florbalu. Výzkum 

probíhal na probandech dvou muţských florbalových týmů, které trénovaly 2- 4 krát 

týdně. K vyšetření zkrácených a oslabených svalů a pohybových stereotypů bylo 

pouţito testů dle Kabelíkové – Vávrové (1997) a Jandy (1996). Myslím si, ţe výsledky, 

kterých Pánková dosáhla, se dají zevšeobecnit a lze z nich vycházet při tvorbě 

kompenzačních programů z toho důvodu, ţe výsledky vyšetření dvou různých týmů 

prokazovala stejná svalová zkrácení a oslabení. 

Otázkou samozřejmě zůstává, jaké výsledky by stejný výzkum přinesl u ţen. Dá se 

předpokládat, ţe různé svalové partie by se lišily mírou zkrácení i oslabení. Ovšem 

podobný výzkum na probandech ţenského pohlaví zatím nebyl realizován. I přesto si 

myslím, ţe lze pouţít výsledků ze zmiňované diplomové práce. Přestoţe se ţeny svou 

tělesnou stavbou od muţů liší, při hraní florbalu vykonávají stejný pohyb. V případě, ţe 

by u ţen nedocházelo k podobné četnosti zkrácení či oslabení svalových skupin jako u 

muţů, zaměření na dané svalové skupiny můţe působit alespoň jako vhodná prevence. 

 

5.9.1 Výběr svalů s tendencí ke zkrácení dle Pánkové (2004) 

Tabulka níţe - Tab.1. ukazuje, jaké svaly byly vyšetřovány a četnost jejich zkrácení u 

testovaných hráčů obou týmů dohromady. 
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Tab. 1. Zkrácené svaly dle Pánkové (2004) – (Metoda Kabelíkové – Vávrové, 1997) 

Sval Český název Zkrácený Nezkrácený Počet hráčů

m. gastrocnemius dvojhlavý sval lýtkový 13 20

m. soleus šikmý sval lýtkový 22 11

m. biceps femoris dvojhlavý sval stehenní 33 0

m.semitendinosus, m. 

semimembranosus sval pološlašitý, poloblanitý
33 0

adduktory stehna 22 11

m. iliopsoas
sval bedrostehenní a 

kyčlostehenní 32 1

m. rectus femoris přímý sval stehenní 33 0

m. tensor fasciae latae napínač povázky stehenní 29 4

m. piriformis sval hruškovitý 25 8

hluboké svaly zádové 33 0

m. quadratus lumborum čyřhlavý sval bederní 28 5

prsní svaly 31 2

extensory šíje 33 0

horní část m. trapezius 33 0

m. levator scapulae zdvihač lopatky 31 2
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Vzhledem k četnosti zkrácení jednotlivých svalů je vhodné věnovat patřičnou pozornost 

kaţdému svalu či svalové skupině vyjmenovaných v Tab. 1. 

Je ţádoucí zmíněné svaly protahovat po kaţdém tréninku, protoţe jak logicky vyplývá, 

zkrácení především těchto svalů je dáno jednostranným florbalovým zatíţením a 

způsobuje svalové dysbalance. Nelze opomínat strečink ostatních svalových skupin, ale 

protaţení výše zmíněných svalů by opravdu nemělo chybět v ţádné tréninkové 

jednotce.  

Kompenzační cvičení by se měla více provádět na zatěţovanou stranu. Toto je tvrzení, 

které víceméně vyplývá z logiky těchto cvičení. Ovšem převede – li si laik toto tvrzení 

do praxe, co pro něj vlastně znamená? „Provádět více“, co si pod tím představit? Jsem – 

li hráčka florbalu a mám levé drţení hokejky, jaké mám vyvodit závěry? Například to, 

ţe svaly na mé levé polovině těla budou zkrácenější neţ na pravé? Myslím, ţe tato 

úvaha v některých případech můţe být zavádějící a měla by se stát předmětem dalšího 

výzkumu. 
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5.9.2 Výběr svalů s tendencí k oslabení dle Pánkové (2004) 

Tabulka níţe - Tab. 2. ukazuje, jaké svaly mají tendenci k oslabení. Opět u hráčů obou 

týmů dohromady. 

Tab. 2. Oslabené svaly dle Pánkové (2004) – (Metoda Kabelíkové – Vávrové, 1997) 

Sval Český název Oslabený Neoslabený Počet hráčů

m. gluteaus maximus velký sval hýţďový 2 31

m. gluteaus medius střední sval hýţďový 3 30

m. rectus abdominis přímý sval břišní 13 20

m. obliquus abd. int. et ext. šikmý vnitřní a vnější sval břišní 4 29

m. rectus abd. - dolní část 19 14

dolní fixátory lopatek 16 17

hluboké flexory krku a hlavy 1 32

hluboké svaly zádové 23 10
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Jak vyplývá z Tab.2., je ţádoucí posilovat především břišní svalstvo, dolní fixátory 

lopatek a hluboké svaly zádové. Stejně jako v případě zkrácených svalů, na tyto oblasti 

je vhodné se zaměřit více, avšak nesmí se opomínat i na ostatní svaly s tendencí 

k oslabení – svaly lýtkové, přední sval holenní, vnitřní a zevní hlavy čtyřhlavého svalu 

stehenního, svaly hýžďové, m. trapezius a rombické svaly (Hošková, 2003). 
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6 Diskuse 

Hlavním podnětem pro výběr tématu zaměřeného na kompenzační cvičení ve spojitosti 

s florbalem je skutečnost, ţe autorka textu se jiţ více jak deset let dobrovolně a 

s nadšením nechává tímto sportem deformovat. Slovo deformovat zní vskutku 

pejorativně, aţ extrémně, ale myslím, ţe dobře vystihuje vliv kaţdého sportu 

prováděného na vysoké úrovni. Stejně jako část populace trpící hypokinézou by měla do 

svého denního reţimu zařadit pohyb, taktéţ část pravidelně sportující populace by do 

svého tréninkového procesu měla zařadit péči o svůj pohybový aparát, protoţe 

paradoxně nedostatek pohybu i extrémní zatíţení přinášejí obdobné problémy (ve 

vztahu k hybným stereotypům, nikoliv úrazům plynoucím ze sportování). Sportovci 

poţadují od svého těla nejlepší výkony, ale málokdo si uvědomuje, ţe je zapotřebí tělo 

odměňovat dostatečnou péčí v podobě kompenzačních cvičení, regenerace a relaxace. 

K prozření dochází většinou aţ tehdy, kdy uţ jedince limitují zranění či různé bolesti. 
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6.1 Diskuse nad hypotézami 

H1: Dostupná literatura zabývající se florbalem nepodává dostatečné informace týkající 

se problematiky kompenzačních cvičení. 

Tato hypotéza se potvrdila v plném rozsahu. Překvapilo mne, kolik české literatury 

ohledně florbalu bylo jiţ napsáno, kolem 8-9 publikací, coţ hodnotím velice kladně. 

Většina autorů se ale zabývá florbalem jako celkem (Skruţný a kol., 2005), někteří se 

věnují herním kombinacím (Kysel, 2009), někteří herním činnostem (Zlatník, 2004), ale 

o moţnosti kompenzačních cvičení se zmiňují pouze okrajově (Kysel, 2010), jen aby se 

čtenáři dozvěděli, ţe něco takového existuje. Výjimkou je Martínková (2009), která ve 

své publikaci předkládá krátký seznam kompenzačních cviků, který ale vzhledem 

k rozsáhlosti této problematiky stále nepovaţuji za dostatečný. 
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6.2 Diskuse nad rešerší 

V této části diskuse se pokusím propojit informace o moţnostech kompenzace 

jednostranného zatíţení ve florbale, získané rešerší literatury, do kontextu s florbalem a 

běţnou praxí. Postupně se dotknu témat, ke kterým mám potřebu vyjádřit svůj názor. 

Uvolňovací cvičení 

Ve spojitosti s florbalem se zde přikláním k pojetí dle Krištofiče (2000), který 

doporučuje mobilizace kloubních spojení pomocí rotací a klonů. Toto cvičení se ve 

struktuře tréninkové jednotky (TJ) řadí hned za úvodní zahřátí a nemělo by být nikdy 

vynecháno. Uvolňovací cvičení dle Bursové (2005) bych i díky tlumivému efektu a 

nutnosti vědomé kontroly řadila na úplný konec tréninku či do samostatné tréninkové 

jednotky zaměřené na kompenzační cvičení. 

Protahovací cvičení 

Podoba prováděného strečinku by se taktéţ měla odvíjet od skutečnosti, v jaké fázi TJ 

se provádí. V úvodní části TJ (za mobilizačními cviky) je vhodné protáhnout hlavně 

velké svalové skupiny a upřednostňovat více dynamický strečink. Na konci TJ je nutné 

protáhnout všechny zatěţované svaly, nejlépe metodou PNF či statického strečinku. 

Pokud je v praxi prováděn alespoň statický strečink,  dá se to povaţovat za velký 

úspěch. Metoda PNF se u hráčů florbalu, z mých zkušeností, vůbec neaplikuje, protoţe 

je náročnější na provedení, čas a vyţaduje určité znalosti, které hráčům většinou nikdo 

nepředloţí. 

Většina hráčů má zaţité určité sestavy cviků, kterými se protahují při kaţdém tréninku. 

Důleţité je rozšiřovat zásobník protahovacích cviků kvůli adaptaci svalu na protahování 

stejným způsobem. Pokud cviky nedoznávají obměny, strečink je daleko méně 

efektivní. 

Posilovací cvičení 

Jsou důleţitá nejen pro vzhled a správnou funkčnost našeho těla, ale dostávají se do 

popředí i díky dnešnímu, stále více silovému hernímu pojetí florbalu. Nejpřístupnější 

cestou, jak posilovat svalstvo je posilování s vlastním tělem. Dá se provádět v podstatě 

všude a lze zpestřovat různými cvičebními pomůckami. Další moţností, která jiţ není 
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přístupná kaţdému týmu, je posilovna. Dá se říci, ţe stále jde o jedno a to samé 

posilování svalů, avšak já v obou moţnostech spatřuji velký rozdíl. 

V posilovnách se svaly posilují izolovaně a co jsem zatím měla moţnost poznat, 

hlavním cílem je určitá svalová hypertrofie. Palčivý problém posilovny spatřuji 

především v tom, ţe zde hráči většinou nemají odborný dohled a samotné cvičení na 

některých strojích můţe přinést více škody neţ uţitku. Ve vztahu ke florbalu bych před 

posilovnou dala přednost programům typu core training, balanční cvičení a pilates. 

Konkrétně balanční cvičení rozvijí rovnováhu a mezisvalovou koordinaci, coţ jsou pro 

tento sport dva velmi důleţité faktory. Tento typ tréninku taktéţ vyţaduje korekci 

trenéra, ale myslím si, ţe zde by docházelo ke korekcím častěji neţ v případě posilovny, 

kam se hráči jednoduše pošlou a předpokládá se, ţe cvičí správně. Trénink mimo 

posilovnu vyţaduje vedení ze strany trenéra a jeho lhostejnost ke správnosti 

prováděných cviků by měla být minimální. 

Brankáři 

Povaţuji za nutné se o nich zmínit. Brankáři jsou také hráči florbalu, ale jejich zatíţení, 

jak pohybového aparátu, tak oběhového sytému se od hráčů s hokejkou diametrálně liší. 

Myslím si, ţe jich se jednostranné zatíţení v rámci stranové preference netýká. Brankáři 

mají největší obtíţe s kolenními klouby, které vycházejí z charakteru jejich postu a je to 

nejčastější důvod, proč předčasně ukončují svou kariéru. Určitě by bylo zajímavé 

v budoucnu provést výzkum zkrácených a oslabených svalů i u těchto hráčů. 

 

Velké nedostatky v otázce kompenzace a florbalu spatřuji jak v přístupu hráčů, tak 

v přístupu trenérů. Pro hráče je na prvním místě hrát florbal, to je ten důvod, proč na 

tréninky chodí. Zařadíme – li trénink posilovacího charakteru (či na rozvoj rychlosti, 

vytrvalosti atd.), hráči se nebrání, protoţe vědí, ţe jim to pomáhá k výkonu. Zařadíme – 

li ovšem trénink zaměřený vyloţeně na kompenzační cvičení, který pro ně není 

dostatečně „akční“, setkáváme se s negativní odezvou. Trenéři by měli svým svěřencům 

vysvětlit, ţe méně můţe být někdy více a ţe pokud se o své tělo nebudou dobře starat a 

nedají mu prostor k dostatečné regeneraci, jejich cesta k dosaţení nejlepších výkonů 

bude zavřená. Většina trenérů se zaměřuje na pomyslný vrcholek pyramidy, pouze na 

to, co je vidět. Hodnotí, kolik gólů hráči nastřílí, kolik uběhnou kilometrů a za jak 
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dlouho. Ale to, ţe v předklonu ve stoji nedosáhnou prsty na zem, ţe mají skoliózu, to uţ 

nikoho nezajímá. Z vlastní praxe v ţenském florbalu vím, ţe hráčky jsou častokrát 

v tréninku maximálně zatěţovány, ale je pouze výjimkou, pokud mají k dispozici 

regenerační prostředky typu sauna či vířivka nebo dokonce masáţ. Tímto odbíhám od 

tématu, ale cítím potřebu zdůraznit fakt, ţe budeme- li zanedbávat potřebnou regeneraci 

a zatěţovat hráče více a více pod vidinou zlepšení kondice, můţe naše snaţení být 

kontraproduktivní, můţe odrazovat hráče a přitom by paradoxně stačilo věnovat více 

pozornosti regeneraci a odpočinku, coţ, jak předpokládám, není problémem pouze 

florbalu, ale i ostatních sportů. Můj názor je, ţe budeme – li stavět na detailech, které na 

první dojem nejsou pro výkon důleţité, rozliší toho nejlepšího od téměř nejlepšího. 



48 

 

6.3 Doporučení pro praxi 

Co se týká samotné TJ, jak jiţ bylo několikrát zmíněno, doporučuji po úvodním zahřátí 

zařadit mobilizace kloubních spojení následované lehkým dynamickým strečinkem 

velkých svalových skupin. V rámci následného zapracování se většinou zařazuje 

atletická abeceda jakoţto první koordinační cvičení, či jiné pohyby konané nemaximální 

intenzitou. Pokud se kompenzační cvičení  zařazují do hlavní části TJ, tak v podobě 

posilování. Na závěr TJ je na místě vyklusání, které se opět zanedbává, následované 

cíleným, většinou statickým strečinkem. 

Hráči by měli strečink soustředit především na flexory kyčelního a kolenního kloubu, 

svaly v oblasti bederní páteře, prsní svaly, horní fixátory lopatek a extenzory šíje. 

Posilovat hlavně břišní svaly, hluboké svaly zádové a dolní fixátory lopatek. Důleţité je 

dodrţovat zásady pro posilování a protahování, hlavně se soustředit na správné dýchání 

a tam, kde mají svaly tendenci se zkracovat i oslabovat, nezapomínat na protaţení před i 

po posilování (Pánková, 2004). 

Doporučuji zařadit do tréninkového procesu samostatné TJ, jejichţ náplní by byla pouze 

cvičení typu pilates, balance, kompenzační cvičení. Posilovna (cvičení na strojích) 

pouze doplňkově. 

Pro tyto účely doporučuji několik autorů a jejich publikace, ve kterých lze najít mnoho 

cenných informací a zásobníky cviků: Blahušová (2008), Delavier (2007), Bursová 

(2005), Krištofič (2000, 2007), Nelson, Kokkonen (2007), Hošková (2003), Jarkovská 

(2005). 
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo vyhledat teoretické poznatky týkající se problematiky 

kompenzačních cvičení a propojit je s florbalem. V rešerši literatury je snaha o 

přehledné utřídění informací a zakomponování „nových“ cvičebních programů, které se 

v běţné praxi nepouţívají, ale jejichţ zařazení by jistě bylo z pohledu kompenzačních 

cvičení efektivní.   

Teoretických poznatků, kterých jsem ve své bakalářské práci dosáhla, bych ráda pouţila 

jako základ pro diplomovou práci, ve které zamýšlím sestavit baterii kompenzačních 

cviků, které chci aplikovat do tréninku tak, aby pozitivně působily na pohybový aparát 

florbalistek a nebyly náročné jak po časové, tak didaktické stránce. Myslím si, ţe pokud 

by se hráčům předloţil seznam cviků, které jsou zacílené na konkrétní zkrácení a 

oslabení svalů vyplývajících ze hry, s vysvětlením, proč jaký cvik dělat a co zkrácení či 

oslabení způsobuje a popřípadě co způsobí, pokud nebudou tyto vady kompenzovat, 

přispěly by tyto informace k zájmu hráčů o to, co se děje s jejich tělem. 
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