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Abstrakt 

 

Název práce: Vliv krasobruslení na vývoj pohybového aparátu.              

 

Cíle práce: Zjistit, jak krasobruslení ovlivňuj vývoj pohybového aparátu mládeţe. 

 

Metoda: Výzkumný soubor byl testován pomocí metody přímého zúčastněného 

pozorování, přičemţ bylo pouţito několik vyšetření pohybového aparátu. 

 

Výsledky: Nabízí přehled o poruchách drţení těla a svalových dysbalancích, které se 

vyskytují u krasobruslařské mládeţe. 

 

Klíčová slova: krasobruslení, svalová dysbalance, drţení těla, testy 

 

  



 

 

Abstract 

 

Title: The influence of figure skating on youth musculosceletal system. 

 

Goals: The goal is to find out how figure skating influences the youth musculosceletal 

system.  

 

Method: The research group was directly monitored and axaminated by ocoupe of 

physycal axaminations of musculosceletal system. 

 

Results: The resultes offer summary of poise mistakes and muscle imbalance, which 

occure at figure skating youth. 

 

Key words: figure skating, muscle imbalance, poise, tests 
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1.   Úvod 

Krasobruslení je jeden z mnoha jednostranně zaměřených sportů. Vzhledem 

k náročnému tréninku, který je 4-5x týdně na ledě, a dalším hodinám suché přípravy 

včetně gymnastiky, baletu a atletiky, dochází ke svalovým dysbalancím, které zvyšují 

riziko úrazu a trvalého poškození pohybového aparátu.  

Pohybový aparát se u dětí a mládeţe teprve vyvíjí, proto je důleţité se na tyto 

změny zaměřit a zjistit, k jakým změnám dochází. Na základě toho se trenér můţe 

vyvarovat vzniku těchto patologických změn, případně trvalému poškození, pokud jiţ 

ke změnám v pohybovém aparátu došlo. K tomu slouţí kompenzační cvičení, které však 

ne zcela všichni trenéři zařazují do tréninku. 

Cílem této práce je zjištění, jak krasobruslařský trénink ovlivňuje vývoj 

pohybového aparátu mládeţe. K tomuto cíli jsme pouţili dostupnou literaturu zejména 

v českém, ale v i anglickém jazyce. 

V následujících několika kapitolách a podkapitolách je reflektován stav 

dosavadních poznatků, ve kterém je popsáno krasobruslení obecně jako sport, dále je 

pojednáno o typických poruchách pohybového systému krasobruslařů, a to především 

z funkčně anatomického hlediska. Na teoretickou část organicky navazuje vlastní 

výzkum, ve kterém je na dvanácti závodnicích provedeno určité spektrum 

standardizovaných testů, ze kterých jsou vyvozeny závěry. 
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2.   Teoretická část 

2.1   Obecná charakteristika krasobruslení 

Krasobruslení řadíme mezi esteticko-koordinační sporty. Je jedním ze sportů, 

které jsou jako oficiální disciplína zařazeny do Zimních olympijských her. Sportovci 

předvádějí své programy plné obtíţných skoků, různých figur a kroků za hudebního 

doprovodu. Vedle rychlosti, síly, vytrvalosti, obratnosti a dalších sloţek běţných 

u jiných sportů rozvíjí krasobruslení i smysl pro hudební cítění, rytmus a umění výkon 

nejen dobře předvést, ale dokázat ho i prodat. Mezi šest základních skoků patří Axel - 

Paulsen,Salchow, Toeloop, Rittberger, Flip a Lutz, které se skáčou s jedním, dvěma, 

třemi a u některých z nich i čtyřmi obraty. Do jízdy krasobruslaře patří nejen nosné 

prvky v podobě skoků a piruet, ale i různé spojovací prvky jako jsou kroky, váhy, 

měsíce, roznoţky aj. U sportovních dvojic a tanečních párů se do programů zařazují 

kromě sólových krasobruslařských dovedností také párové prvky, které buď provádí 

partneři společně, nebo jeden dopomáhá druhému. Mezi tyto společné prvky se řadí 

odhazované a twistované skoky, zvedané figury, piruety, spirály a další pohyby a kroky. 

(Sršňová, 2011) 

2.1.1   Krasobruslařské disciplíny 

Krasobruslařské disciplíny se dělí: 

- jednotlivci – ţeny a muţi; 

- taneční páry; 

- sportovní dvojice; 

- synchronizované bruslení. 

Soutěţe jednotlivců probíhají odděleně v různých věkových kategoriích. U nás 

jsou rozděleny na mladší nováčky, nováčky, nejmladší ţactvo, mladší ţactvo, ţactvo, 

junioři a senioři. Kaţdá z nich má svá pravidla, hodnocení, počet a délku jízd. 

Od skupiny mladších ţáků jsou povinné dva programy, krátký program a volná jízda. 

V krátkém programu se zařazují přesně určené povinné prvky, jako například pirueta, 

sólový skok, kombinace skoků, kroková variace a sekvence spirál. Ve volných jízdách 

jsou také předepsané povinné prvky, ale jízda je delší, tudíţ v ní mají choreografové 
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a trenéři větší volnost. Jednotlivec v ní lépe vyjádří svou individualitu. (Sršňová, 2011, 

Stubbs, 2007) 

Program sportovních dvojic je společné bruslení dvou bruslařů – ţeny a muţe, 

kteří se snaţí provádět všechny pohyby v takovém souladu, aby z jejich jízdy vznikl 

dojem skutečného páru. Sportovní dvojice mají dva programy, které jsou sloţeny 

a předvedeny za doprovodu hudby, jeţ vybírají oba závodníci. Dobře vyváţená jízda 

obsahuje prvky sólového bruslení, prováděné buď souběţně, nebo symetricky, zejména 

typické párové prvky, jako jsou jiţ zmíněné zvedané figury, odhazované skoky, spirály, 

párové piruety aj., spojené kroky, či jinými pohyby. Partneři nemusí vţdy provádět 

stejné pohyby. Mohou se od sebe oddělit, ne však na dlouhou dobu a zároveň musí 

v jízdě zachovat dojem harmonie a jednotnosti provedení a obsahu. (Beránková, 2009) 

Taneční páry dříve soutěţily ve třech programech – povinný, originální a volný 

tanec. Od roku 2011 se však jejich soutěţ skládá, stejně jako u ostatních disciplín, 

z krátkého programu a volné jízdy. Tanečníci na bruslích musí umět nejlépe ze všech 

odvětví vyuţívat při bruslení hrany. Nesmí ve svých jízdách skákat ani provádět 

samostatné piruety. V programech partneři točí společné piruety v libovolné variantě 

drţení a jsou prováděné na místě kolem společné osy. Hlavním úkolem je doslova se 

sladit s partnerem. Tanec vyţaduje dobrý smysl pro rytmus, ostré hrany a divadelní 

schopnosti. (Sršňová, 2011, Stubbs, 2007) 

Synchronizované bruslení je nejmladší krasobruslařskou disciplínou. 

Synchronizované bruslení je společné bruslení několika krasobruslařů, kteří provádí 

na ledové ploše různé formace, pohyby a prvky ve stejném provedení celé skupiny. 

Mezi základní prvky a formace patří řada, kruh, blok, větrník a prolínání. Další prvky 

a kroky, které provádí celá skupina, jsou krokové pasáţe, spojovací kroky, změna rotace 

v krokových pasáţích, změna směru jízdy a otáčení, otočky, konfigurace, přechody 

a další. Soutěţ skupin se skládá z krátkého programu a volné jízdy. Tato 

krasobruslařská disciplína vyţaduje krásné bruslení v hranách a neméně podstatné je 

i sladění několika bruslařů, tak aby na diváka a rozhodčího působily jako jeden celek. 

(Sršňová, 2011) 

2.1.2  Historie krasobruslení 

První archeologické nálezy různých kostěných bruslí, na kterých se lidé klouzali 

a k odrazu vyuţívali odpichování jednou nebo dvěma tyčemi, se objevily na území 
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Ruska, Skandinávie, Velké Británie, Německa, v zaniklých nádrţích Švýcarska 

a dokonce i na území České republiky. V průběhu let lidé vyzkoušeli několik obměn 

bruslí. Jiţ ve 4. století př. n. l. se Keltové postupně snaţili nahradit kostěné brusle 

ţeleznými, které umoţňovali rychlejší a jistější pohyb po ledě. Jedním z nejstarších 

nálezů, jsou kovové brusle tvořené ţelezným páskem zasazeným do dřevěné destičky. 

Stáří tohoto nálezu je odhadováno na dva tisíce let. Další varianty dřevěných bruslí 

zkoušeli v Holandsku ve 13. a 14. stole. V 15. století se podařilo náhodou holandskému 

učni vyrobit brusle v dnešní poloze, kdyţ změnil polohu uchycení ţelízka z vodorovné 

na svislou. Pohyb na bruslích se tímto se stal volnější, ovladatelnější, rychlejší, 

stabilnější a bruslaři tak mohli odloţit hole. Tato „chyba“ pomohla k rozšíření bruslení 

do celé Evropy a také Ameriky. (Hrázská, 2006) 

 Zatímco Holanďané a Skandinávci si uţívali bruslení na kanálech a jezerech, 

Britové začali vyvíjet cestu ke krasobruslení. Začali tím, ţe zaloţili první bruslařský 

klub v Edinburgu v roce 1742 a vydali roku 1772 první instruktáţní knihu Pojednání 

o bruslení, kterou napsal Robert Jones. Další krok ke zlepšení stylu bruslení udělal 

Angličan, ţijící v Holandsku Henry Boswell, který v roce 1837 vyvinul zlepšení ostří, 

tak ţe je zkrátil vpředu a prodlouţil vzadu. Díky této úpravě se mohlo bruslit, jak to 

v dnešní době nazýváme, na vnitřní a vnější hraně.  

Angličtí vojáci a imigranti přivezli tento sport do Ameriky. Filadelfie, jako 

hlavní město nového světa, bylo také v roce 1849 místem zaloţení prvního klubu 

za „účelem zlepšení, potěšení, kamarádství a bezpečnost bruslařů“ O jedenáct let 

později se klub pojmenoval Filadelfský bruslařský klub a humanitní společnost a spojil 

se se společností, která hlídá řeku Schuylkill a zachraňuje bruslaře, kteří se propadli 

ledem. Klub byl jedním ze zakládajících členů Americké Krasobruslařské asociace, 

zaloţené roku 1921.  

Dva největší pokroky ve vývoji bruslí byly vynález tzv. klapaček, zhruba v roce 

1948 a stálé připevnění noţů k botě. Tyto pokroky byly zodpovědné za zpřístupnění 

bruslí na trh pro širokou veřejnost. Zhruba v této době se vylepšovaly bruslařské 

techniky a Jackson Haines, ne moc známý americký baletní mistr, nadchl diváky se 

svými odváţnými kombinacemi tance a bruslení. Ve spojených Státech, kde byl 

zaveden přísný styl bruslení, byl Hainesův styl odsuzován, i kdyţ vyhrál titul šampiona 

Spojených států v roce 1863. Haines odjel do Vídně, kde začlenil do bruslení waltz 

a byl oslavován po celé Evropě. (Shulman, 2002) 
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Mistrovství Evropy mělo premiéru v roce 1891, ale bylo určené pouze muţům. 

Mezinárodní bruslařská unie (ISU) byla zaloţena v roce 1892 v Holandsku zástupci 

šesti zemí. Teprve po té bylo moţné regulérně a pravidelně pořádat vrcholné 

mezinárodní soutěţe. První mistrovství světa v krasobruslení se konalo v roce 1896 

v Petrohradě, které bylo také pouze pro muţe, a znamenalo to počátek oficiální světové 

soutěţe. Ţeny začaly na světové soutěţi aţ o deset let déle. V Evropě se ţeny poprvé 

představili v roce 1930. Na Olympiádu bylo krasobruslení zařazeno v roce 1908. 

(Hrázská, 2006; ISU, 2013) 

Pravděpodobně největší inovací, kromě bruslí samotných, byla výroba umělého 

ledu. Od roku 1812 byly pokusy s jeho výrobou, ale v roce 1876 Angličan W. A.Parker 

vyrobil umělý led dostatečně velký pro krasobruslení – 24 stop široký a 40 stop dlouhý. 

Kluziště nebylo otevřené veřejnosti, ale rezervováno pro aristokracii. Během 

následujících let se začala umělá kluziště objevovat po celém světě. Krasobruslení 

začalo být stále populárnější - byly vynalezeny moderní noţe, vyroben umělý led, 

zaloţena mezinárodní organizace a pořádalo se první mistrovství světa. V následujících 

letech vzešly hvězdy, jako například Axel Paulsen, který nám přinesl v roce 1882 

Axelův skok, Ulrich Salchow, kdo objevil skok Salchow v roce 1910, Madge Syers, 

která vydláţdila cestu pro ţeny v soutěţích, Sonja Henie (viz. obr. č. 1), která zvýšila 

popularitu tohoto sportu a Dick Button, který dovedl bruslení na novou sportovní 

úroveň. (Shulman, 2002) 

 

Obrázek č. 1: Sonja Henie (Shulman, 2002) 
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 Československo se zařadilo mezi krasobruslařsky vyspělé státy aţ po druhé 

světové válce. Za tím stojí významná jména jako Ája Vrzáňová a Karol Divín 

v jednotlivcích, Suchánková s Doleţalem, jako sportovní dvojice a sourozenci 

Romanovi, kteří reprezentovali Československo v tanečních párech. Důleţitou 

osobností byl v této době i následující léta Josef Dědič, který byl několik let předsedou 

ISU a publikoval knihy o krasobruslení. V další etapě na přelomu šedesátých a 

sedmdesátých letech 20. století se k významným jménům připojili další jednotlivci 

Hana Mašková a Ondrej Nepela, který se jako jediný československý krasobruslař stal 

olympijským vítězem v roce 1972 v Sapporu. Na jeho úspěchy navázal Jozef Sabovčík 

a dále na přelomu devadesátých let Petr Barna. V tomto období se prosadili ještě 

Kovaříková s Novotným ve sportovních dvojicích. (Hrázská, 2006) 

2.2   Teorie tréninku 

Dovalil, Choutková (1988) rozdělují sportovní trénink na tři etapy: základní, 

specializovaný a vrcholový trénink. Kaţdá z jednotlivých etap má určité vývojové 

zásady a úkoly, které by se v nich měly u sportovců plnit.  

Perič (2004) rozděluje tréninkový proces na čtyři základní části. A to s tím 

rozdílem, ţe dříve uváděná etapa základního tréninku je aţ od 10. do 13. roku. A před ní 

je ještě etapa seznamování se se sportem od 6 do 8 let. Náplně se však ve výsledku 

shodují.  

2.2.1   Etapa základního tréninku 

V základní etapě je prvořadým úkolem celkový harmonický rozvoj osobnosti 

a podpora správného psychického a tělesného vývoje. Výkon zde není hlavním úkolem, 

ke kterému se trénink soustřeďuje. Důleţitá je všestrannost a pestrost tréninku, 

vytvoření návyku na pravidelný trénink, V jednotlivé specializaci je pak hlavní 

orientace na osvojování techniky sportovních dovedností a jejich správné zvládnutí. 

Podle Dovalila, Choutkové (1988) by v  krasobruslení měla být tato etapa od 6 do 9 let, 

nicméně dnešní úroveň krasobruslení nutí děti začít jiţ ve čtyřech letech, tudíţ by měla 

být etapa základního tréninku dnes od 4 do 8 let. V této fázi je hlavní rozvoj 

obratnostních schopností, mezi které patří schopnost orientace, vnímání a rozlišování 

polohy a pohybu, rovnováha, rytmická schopnost a rozvoj pohyblivosti. (Dovalil, 

Choutková, 1988) 
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2.2.2   Etapa specializovaného tréninku 

Etapa specializovaného tréninku je orientována na ty schopnosti a dovednosti, 

které ovlivňují výkon, který se postupně vytváří. Upevňuje se technika a vzrůstá 

zatíţení co se objemu a intenzity týče, hlavně na speciální tréninkové prostředky. 

Postupně vzrůstá důraz na kondiční oblast, to je hlavní rozvoj rychlostních, silových 

a vytrvalostních schopností. Jelikoţ u krasobruslařů je etapa specializovaného tréninku 

ve věku od 9 do 13 let, platí do jisté míry stále zásady předešlé etapy základního 

tréninku. (Dovalil, Choutková, 1988) 

2.2.3   Etapa vrcholového tréninku 

Etapa vrcholového tréninku završuje dlouhodobou sportovní přípravu. Znamená 

to, ţe tato část přináší trénink takové náročnosti jako nikdy předtím. Jiţ se zaměřuje 

na co nejvyšší výkon. Vysoký výkon je podmíněn vysokými dávkami. Zatíţení se 

postupně zvyšuje aţ na moţné hranice v intenzitě a objemu. Nutné je dosáhnout 

nejvyššího technické úrovně u jednotlivých prvků. Tato poslední a zároveň 

nejnáročnější etapa, začíná u krasobruslařů jiţ ve věku 13-14 let a trvá v podstatě aţ 

do ukončení kariéry. Někdo dosahuje nejvyšší výkonnosti dříve, někdo později. 

Vrcholový věk s sebou nese v řadě sportů, i v krasobruslení, poţadavky na kondiční 

vyspělost, především silové, vytrvalostní a rychlostně silové schopnosti. Proto by se 

maxima trénovanosti nemělo dosahovat, aţ na výjimky, dříve neţ po 19. - 20. roce, coţ 

v krasobruslení občas bývá. (Dovalil, Choutková, 1988) 

2.3   Maladaptace pohybového systému na zátěž 

2.3.1   Rozdělení svalů a jejich typické funkční poruchy 

Kaţdý ţivotní projev má se zahrnutím mnoha proměnných určitou normu 

představující optimální stav toho kterého projevu. Nejinak je tomu i u pohybového 

systému, který je u člověka určen svaly. 

Samotný pohyb má reparační a udrţovací vliv na funkce všech systémů těla, na 

infrastrukturu, psychiku a celou vlastní pohybovou funkci. Jiţ primitivní národy 

v daleké historii věděli o kladných stránkách pohybu, který příznivě ovlivňoval celý 

organismus. Například pouţívali tanec ke zlepšení fyzické kondice pro boj a navození 
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lepší psychické motivace. Přetíţení hybného systému při pohybové aktivitě vede 

k nepříznivému vlivu na celkovou pohybovou funkci a tudíţ k jejímu následnému 

omezení. Na druhé straně hypokineze vede také k poruchám pohybového systému. 

(Véle, 1997) 

Funkčně můţeme svaly rozdělit na fázické a tonické (posturální). Obě tyto 

skupiny se vyznačují pochopitelně odlišnou primární funkcí, ale i sloţením vláken, 

a zároveň jsou pro obě kategorie jiné typické poruchy. 

Základní pravidlo ohledně tendencí ke zkracování či ochabování sice praví, ţe 

fázické svaly ochabují a posturální svaly se zkracují, ovšem i zde existují určité 

výjimky, které takzvaně potvrzují pravidlo. 

V důsledku ochabování a zkracování svalů vznikají v pohybovém systému těla 

určité syndromy. Dochází k takzvaným svalovým dysbalancím v oblastech pánve, 

trupu, hlavy, krku i dolních končetin a dále dochází také k posturálním vadám. 

Posturální vady můžeme shrnout jako poruchu posturální funkce (vadné držení 

těla) a hlavní kategorie jsou následující: 

- chabé drţení; 

- nedostatečné zakřivení páteře (plochá záda); 

- kyfotické drţení (kulatá záda); 

- bederní hyperlordóza s nadměrným sklonem pánve (prohnutá záda); 

- skoliotické drţení (Čermák, Chválová a Botlíková, 1998). 

2.3.2   Svaly s tendencí k ochabování 

Fázické svaly se vyznačují menším počtem vláken a převáţně jsou sloţeny 

z bledých vláken, jejich kontrakce je prudká, vydatná, ovšem po relativně krátké době 

dochází ke svalové únavě. Obecně řečeno jsou to jednotky rychlé a působí k plnění 

dynamických činností. Pro fázické svalstvo je typickou poruchou jejich 

OCHABOVÁNÍ, proto je pro jejich správnou funkci klíčové jejich posilování (viz bílé 

šipky v obr. č. 2 a v obr. č. 3).  

Mezi svaly s tendencí k ochabování obecně patří: 

- ohybače krku a hlavy; 

- mezilopatkové svaly – sval rombický a střední část svalu trapézového; 
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- svaly břišní; 

- velký, střední i malý sval hýţďový; 

- některé části natahovače kolenního kloubu (čtyřhlavý sval stehenní); 

- svaly na přední a bočné straně bérce (Čermák, Chválová a Botlíková, 1998). 

2.3.3   Svaly s tendencí ke zkracování 

Tonické, posturální svalstvo obsahuje poměrně velké mnoţství svalových 

vláken, především z těch červených, které jsou bohaté na bílkoviny schopné akumulovat 

kyslík. Kontrakce těchto svalů je pomalá, ovšem hodně vytrvalá a napětí přetrvává 

velmi dlouho. Obecně se nazývají jako motorické jednotky pomalé a jsou uzpůsoben 

především k plnění statických úkolů. Tyto svaly mají z hlediska typických poruch 

obecně tendenci ke ZKRACOVÁNÍ, proto je třeba je zejména protahovat (viz černé 

šipky v obr. č. 2 a v obr. č. 3). 

Svaly typické tendencí ke zkracování: 

- svaly šíjové – krční část vzpřimovačů páteře; 

- horní část svalu trapézového a zdvihač lopatky; 

- velký i malý sval prsní; 

- svaly bederní – bederní část vzpřimovačů páteře a čtyřhranný sval bederní; 

- ohybače kyčle – sval bedrokyčlostehenní a dlouhá hlava čtyřhlavého 

stehenního svalu; 

- přitahovače stehna; 

- ohýbače kolenního kloubu – dvoukloubové svaly na zadní straně stehna; 

- trojhlavý sval lýtkový (Čermák, Chválová a Botlíková, 1998). 
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Obrázek č. 2: Svaly horní poloviny těla s tendencí k ochabování a zkracování 

(Čermák, Chválová a Botlíková, 1998) 

 

Obrázek č. 3: Svaly dolní poloviny těla s tendencí k ochabování a zkracování 

(Čermák, Chválová a Botlíková,  1998) 
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2.3.4   Syndromy svalových dysbalancí 

Svalové skupiny antagonistů jsou v klidovém napětí za normálního stavu 

udrţovány tak, aby byly uţitečně vyuţity pro klidové drţení těla jako celku i drţení 

jednotlivých částí těla. V tomto případě je svalové napětí vyváţené a opatřuje svalovou 

balanci (funkční rovnováhu), coţ umoţňuje dokonalou pohybovou koordinace 

i u sloţitějších pohybových úkolů. Nevhodné pohybové podněty, mezi které patří špatné 

posilování, nedostatek pohybu s přílišným sezením, raná sportovní specializace, 

dlouhodobé jednostranné zatěţování, nepřesné provedení cviků a jejich nevhodný 

výběr, jsou předním důvodem svalové dysbalance (funkční nerovnováha). Ta můţe mít 

za následek nekoordinované provedení daného pohybového úkolu. (Bursová 2005) 

 Bursová (2005) dále uvádí o svalové dysbalanci: „Svalová dysbalance se 

současně projeví nefyziologickým (nesprávným) zapojováním jednotlivých svalových 

skupin do „funkčních smyček“ při pohybové, ale i při pracovní činnosti (např. 

nadměrné zapojování bederních svalů při běhu, horní části trapézového svalu při práci 

u počítače). Je pochopitelné, že nesprávně prováděné pohyby postupně povedou 

k chronickému přetěžování hybného systému s následným vznikem funkčních a později 

i strukturálních poruch. V případě funkční nerovnováhy mají vždy převahu svaly 

s převážnou činností tonickou na úkor aktivity svalů s převážnou činností fyzickou, 

jejichž zapojování v jednotlivých pohybových programech je reflexně tlumeno.“ 

Jedním ze záporných důsledků svalových dysbalancí je zvýšené riziko úrazu, 

neefektivní a neekonomický trénink, coţ má vliv na následný výkon. Charakteristickým 

projevem funkční nerovnováhy jsou chybně provedené pohybové stereotypy, dolní 

a horní zkříţený syndrom a vrstvový syndrom. (Bursová 2005) 

Horní zkřížený syndrom 

Při horním zkříţeném syndromu nacházíme u jedince: 

- zkrácené prsní svalstvo; 

- zkrácené horní trapézové svaly a levátory lopatky; 

- ochablé hluboké šíjové svaly; 

- ochablé mezilopatkové svaly (dolních fixátorů lopatky). 
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Kvůli tomu můţeme u testované osoby vidět: 

- předsunutí hlavy; 

- kulatá ramena; 

- hyperextenční postavení cervikokraniálního přechodu. 

Dolní zkřížený syndrom 

Při dolním zkříţeném syndromu nacházíme u jednice: 

- zkrácené svaly v LS páteři; 

- zkrácené flexory kyčle; 

- oslabené břišní svalstvo. 

Z toho můţeme u testované osoby vidět: 

- vysazenou pánev; 

- při chůzi nemoţnost nutného zanoţení v kyčelním kloubu; 

- hyperlordózu bederní páteře. (Haladová, Nechvátalová, 2003). 

Vrstvový syndrom 

Při vrstvovém syndromu dochází ke střídání svalových skupin oslabených, 

hypotonických, zkrácených a hypertonických. Haladová, Nechvátalová (2003) popisuje 

vrstvový syndrom takto: „Nacházíme : 

- na zadní straně těla: 

 zkrácení ischioscrurálních svalů; 

 ochablost gluteů a lumbálních vzpřimovačů trupu; 

 hypertrofii erektorů ThL úseku; 

 oslabené svalstvo mezilopatkové; 

 zkrácení horního svalu trapézového levátoru lopatky; 

z toho plyne: 

 nestabilní kříž; 

 přetížení LS úseku; 
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- na přední straně těla: 

 zkrácení šikmých břišních svalů; 

 oslabení přímých břišních svalů“. 

2.3.5   Hypermobilita 

Levitová et al. (2009) uvádí o konstitucionální hypermobilitě: „ Kloubní 

pohyblivost (flexibilita) je dána rozsahem pohybu ve vlastním kloubu. Tento rozsah je 

dále podmíněn anatomickou stavbou kloubu a mírou rozsahu protaţení svalové a 

vazivové tkáně. Rozsah pohybu v kloubu je omezen kloubním pouzdrem (47%), 

svalstvem (41%), šlachou (10%) a kůţí (2%). Na rozsahu pohybů v kloubu se podílí 

několik dalších činitelů. Patří sem např. aktuální psychický stav, únava, věk, teplota 

prostředí, kvalita rozcvičení atd. Konstitucionální hypermobilita se projevuje zvětšeným 

rozsahem pohybu v kloubech. Je vrozená, její etiologie však není zcela jasná.“ 

Konstitucionální hypermobilita  postihuje celé tělo, ale nemusí být vţdy ve 

všech částech těla symetrická a stejně rozvinutá. Obecně platí pravidlo, ţe bývá 

hypermobilita větší u ţen neţ u muţů, v dětství je největší a dále ubývá s přibývajícím 

věkem. Její zjištění má velký význam, při jejím výskytu dochází ke svalové hypotonii a 

sníţení statické stability, protoţe konstitucionální hypermobilita má vliv na funkční 

poruchy. Zvětšený kloubní rozsah se svalovým úbytkem a laxními ligamenty můţe být 

začátek pro váţné komplikace jako je přetěţování, poškození chrupavky, instabilitě a 

následně k bolesti. Často se u jedinců objeví pohybová inkoordinace a neschopnost 

provádět kvalitní pohybové stereotypy. Klouby, ve kterých je zvětšený rozsah jsou 

náchylnější k úrazům typu výronu, natrţení svalových a šlachových vláken, které se 

hojí déle neţ u ostatních jedinců. (Levitová et al., 2009) 

Podle Jandy a kol. (2004) vznik hypermobility není výlučně na podkladě 

poruchy svalů. Lze ji klasifikovat do několika skupin a to na místní patologickou, 

generalizovanou patologickou a konstituční. 

1) Místní patologická hypermobilita vzniká jako kompenzace blokády obratlů. 

2) Ke generalizované patologické hypermobilitě dochází zejména při poruchách 

aference. Můţe se jednat např. o některé polyneuritidy, tabes dorsalis 

(onemocnění míchy při neléčené syfilidě). Dále vzniká při oligofrenii, 
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při některých centrálních poruchách svalového tonusu, některých 

extrapyramidových nepotlačitelných pohybech jako např. atetóze apod. 

3) Konstituční hypermobilita postihuje celé tělo. Nemusí být však ve všech 

oblastech těla ve stejném stupni a také nemusí být přísně symetrická. Kauzalita 

není známá, pravděpodobně však souvisí s insuficiencí mezenchymu. Tento typ 

hypermobility je častější u ţen.  

2.3.6   Vadné držení těla 

Období dětství a dospívání je z hlediska správného drţení těla jedním z hlavních 

směrovek zdraví dětí a úrovně zdravotně orientované zdatnosti. Vadné drţení těla je 

dáno poruchami posturální funkce, která je typická odchylkami od fyziologických 

parametrů drţení těla. Zásadním problémem dětí trpících vadným drţením těla je 

nezdravý ţivotní styl. V něm hraje klíčovou roli přílišné zdrţování se ve statických 

polohách sedu a nedostatek pohybu řízeného i spontánního. V případě, ţe se v tomto 

vývojovém stádiu dětí nevěnuje drţení těla patřičná pozornost, můţe se postupně 

funkční porucha změnit v neodstranitelnou vadu páteře. (Bursová, 2005) 

Mezi základní poruchy drţení těla řadíme zvětšenou hrudní kyfózu (ohnutá záda 

v hrudní části páteře), zvětšenou bederní lordózu (hluboké prohnutí v oblasti bederní 

páteře), kterou většinou doprovází vyklenutá břišní stěna. Další vadou je vybočení 

páteře neboli skolióza. Postava člověka a jeho páteř tvoří jednotný celek, proto 

jakákoliv odchylka v některé části páteře působí na celou páteř a to má za následek další 

záporné změny v dalších částech páteře. To dále ovlivňuje drţení hlavy, sklon pánve, 

postavení ramen a další. (Dvořáková, 1992) 

2.3.7   Nejčastější poruchy pohybového systému v krasobruslení 

Jak uvádí Havlíčková (1993), v sólových disciplínách jsou nejvíce zatěţovány 

svaly dolních končetin, zádové svaly a svaly pletence ramenního. Jelikoţ je 

pro krasobruslení velmi důleţitá rovnováha a mezisvalová koordinace, mají velmi 

významný podíl na výkonu také posturální svaly. 

Vedle akutních zranění jsou v krasobruslení jako i v jiných sportech zranění 

chronická. Ta vznikají opakovaným přetěţováním, nedoléčením předchozích zranění 

a jejich následným znovuzatíţením. U krasobruslařů dochází v důsledku specifického 

zatíţení zejména k hypertrofii musculi (dále jen mm.) glutaei a ke zkrácení musculus 
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(dále jen m.) quadratus lumborum, které následně přináší bolesti v bederní oblasti zad. 

Jednostranné zatíţení takto trénovaných jedinců také často vede k rozvoji skoliózy, 

která se více vyskytuje u krasobruslařek neţ u krasobruslařů (výskyt skoliózy je častější 

u sportujících ţen) nebo zvětšené bederní lordózy. Další typickou svalovou dysbalancí 

je uvolnění vazů kotníku, který poté souvisí s častým vymknutím kotníku. Tato svalová 

dysbalance se nejvíce vyskytuje u krasobruslařů, kteří tráví na ledě denně 4 – 5 hodin, 

projevuje se pak při přípravě hlavně na suchu nebo i na ledě, kdy stačí k vymknutí 

velmi malý podnět. Příčinou uvolnění vazů kotníku je krasobruslařská bota a její tuhá, 

dvou aţ tří centimetrová pata, kvůli níţ dochází časem ke ztrátě proprioreceptivního čití 

chodidla. (Morávková, 2007) 

U ţen, ale i u muţů v tomto sportu je nezbytně nutná vysoká úroveň flexibility, 

tudíţ se důsledkem častého protahování u nich mnohdy vyskytuje hypermobilita 

jednotlivých segmentů těla.  

2.4   Metody vyšetření 

2.4.1   Hodnocení dle Matthiase 

Matthiasův test je dalším jednoduchým testem pohybového systému. Provádíme 

ho ve stoje tak, ţe dáme testovanému pokyn k napřímení se současným předpaţením. 

Pokud se tento stoj během 30 sekund podstatně nezmění, je drţení těla dobré. 

Při posturálním oslabení dochází vlivem svalové únavy a přetíţení vazů k různým 

změnám v postoji, např. poklesávání svalů. Hovoříme pak o vadném drţení těla, to 

můţe být tak výrazné, ţe testovaný není schopen zaujmout ani úvodní vzpřímený stoj. 

Hodnotíme vstupní a závěrečný postoj známkou 1 - 3, tedy dvěma známkami. 

2.4.2   Hodnocené držení těla pohledem 

 Zepředu 

Při tomto vyšetření hodnotíme: 

- drţení hlavy a její osové postavení a symetrii obličeje; 

- obrys krku a postavení klíčků, výšku a souměrnost ramen; 

- obrys, osu a postavení horních končetin; 

- tvar hrudníku a jeho symetrii, zaměřujeme se na sternum a ţebra. 
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 Zezadu 

Pohledem zezadu hodnotíme: 

- postavení hlavy a její drţení; 

- obrys, osu a postavení dolních končetin; 

- souměrnost torakobrachiálních trojúhelníků; 

- u pánve hodnotíme zadní spiny a stejnou výši gluteálních rýh, intergluteární 

rýhy je pak kolmá k jejich spojnici; 

- obrys ramen a krku; 

- obrys, osu a postavení horních končetin; 

- symetrii hrudníku, lopatky – jejich postavení a výši, odstátí, rovnoběţnost 

vnitřních okrajů, uvolněnost ramen. 

 Z boku 

Při tomto vyšetření hodnotíme: 

-  drţení hlavy a její osové postavení; 

- obrys, osu a konfiguraci horních i dolních končetin; 

- tvar hrudníku a jeho postavení v souvislosti s tvarem páteře; 

- zvětšení či zmenšení lordózy a kyfózy páteře; 

- břicho neprominuje; 

- sklon pánve a páteře je cca 30 stupňů od vertikály. 

2.4.3   Vyšetření pohybových stereotypů 

Pro kaţdého jedince je charakteristický způsob provedení určitých pohybů (např. 

chůze, běh, pohyby kaţdodenních činností či pracovní pohyby). Tomuto určitému 

způsobu provedení jednotlivých pohybů říkáme pohybový stereotyp. Podle Jandy 

pouţíváme k vyšetření pohybových stereotypů šest základních testů: 

1. extenze v kyčelním kloubu – zanoţení vleţe na břiše 

2. abdukce v kyčelním kloubu – unoţení vleţe na boku 

3. flexe trupu – posazování z lehu do sedu 
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4. flexe hlavy vleţe na zádech 

5. abdukce v ramenním kloubu – upaţení vsedě 

6. klik – vzpor 

 Po vyšetření jedince pomocí těchto šesti základních testů, si můţeme poměrně 

dobře představit kvalitu jeho pohybových stereotypů. Je moţné při jejich posuzování 

zvolit další moţnosti, ale ty nejsou zatím standardizovány (např. extenze v koleni, vsedě 

atd.). Při testování pouţíváme v podstatě podobný způsob jako u vyšetřování podle 

svalového testu. Rozdílem však je, ţe při svalovém testu zjišťujeme sílu jednotlivých 

svalů, na rozdíl od výše zmíněných šesti testů, u nichţ nám jde o zjištění stupně 

aktivace a koordinaci všech svalů, které se na pohybu podílí, a to i svalů vzdálených, 

které nejsou v přímém anatomickém vztahu k vyšetřovanému pohybu. 

Při vyšetřování dodrţujeme následující zásady: 

- vyšetřovaný provádí pohyb pomalu 

- pohyb provádí tak, jak je zvyklý (bez oprav) 

- nedotýkáme se vyšetřovaného, jelikoţ dotyk můţe značně facilitovat svalovou 

skupinu. 

Po rozboru vyšetřeného pohybu se pokusíme zjistit, jak moc je špatný stereotyp 

fixován, zda dokáţe testovaný patologický stereotyp změnit a jak rychle.  

 Extenze v kyčli 

Toto vyšetření v oblasti pletence dolní končetiny patří spolu s abdukcí v kyčli 

k nejdůleţitějším. Několik jeho obměn nás můţe dobře informovat o kvalitě extenze. 

Na extenzi v kyčelním kloubu se podílí tyto hlavní svalové skupiny: musculus gluteus 

maximus (dále m. gluteus maxumus), ischiocrurální a paravertebrální svaly. Díky tomu 

si všímáme hlavně těchto tří svalových skupin a dbáme na analýzu stupně jejich 

aktivace a koordinace.  

 Podle kineziologických představ je hlavním svalem, který provádí extenzi 

kyčelního kloubu, m. gluteus maximus. Avšak v praxi se se shodou setkáme jen zřídka, 

jelikoţ většinou se aktivují nejdříve svaly ischiokrurální (viz obr. č. 4).  

Analýzu extenze v kyčelním kloubu podle Haladové, Nechvátalové (2003) 

můţeme provádět v několika modifikacích. Pro svůj výzkum jsem vybrala následující: 

„Vyšetřovaná osoba leží na vyšetřovacím stole na břiše, hlavu má opřenou o čelo, horní 
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končetiny v nulovém postavení, chodidla přes okraj stolu. Z této polohy vyšetřovaný 

pomalu zanožuje. Správný pohybový stereotyp je ten, kdy se nejprve aktivuje m. gluteus 

maximus, pak ischiokrurální svaly, dále kontralaterální svaly paravertebrálnín v LS 

segmentech, pak homolaterální a postupně se aktivační vlna šíří do segmentů 

torakálních.“ (Haladová, Nechvátalová, 2003) 

Existuje několik představ o špatném provedení hybného stereotypu. Podle 

Haladové, Nechvátalové (2003) jsou ty nejdůleţitější tyto: 

a) Vůbec se nezapíná m. gluteus maximus, nebo je zapojován pozdě. Kdyţ 

testovaný zanoţuje, nemůţeme vidět ţádnou kontrakci svalu a m. gluteus 

maximus je bez napětí. Ve větším mnoţství případů s tímto problémem se 

nejprve aktivují ischiokrurální svaly a pak paravertebrální. 

b) U pohybu při němţ předpokládáme, ţe se dostatečná stabilizace kříţové 

oblasti nevyskytuje, se v nejlepším případě zapojují nejdříve homolaterální 

vzpřimovače trupu a nikoliv kontralaterální, jak by to mělo být. Kdyţ 

dochází k výraznější inkoordinaci, začíná vlna aktivace v oblasti 

thorakolumbálního přechodu a jde do lumbálních segmentů kaudálním 

směrem. Při takovém pohybu nacházíme v torakálních segmentech 

pravidelnou hypertrofii svalových vláken. Během pohybu se současně 

výrazněji zvětšuje bederní lordóza ve smyslu nestabilní kříţové oblasti. 

c) Pokud má vyšetřovaný tendenci při zanoţování provádět současně abdukci, 

či zevní rotaci nebo obojí značí to nedostatečnou činnost m. gluteus 

maximus. Čím větší je insuficience m. gluteus maximus, tím větší tendenci 

má vyšetřovaný k chybnému provedení. 

d) Předpokládáme, ţe během pohybu jsou inaktivní svaly pletence horní 

končetiny. Pokud jsou fixovány chybné stereotypy v této oblasti, dochází 

pravidelně u některého svalu z pletence horní končetiny k hyperaktivitě, 

většinou se jedná o horní část musculus trapezius. 
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Obrázek č. 4: Ztížené správné a chybné provedení extenze kyčle (Pernicová a kol., 

1993) 

Důleţitost analýzy extenze v kyčelním kloubu je veliká, jelikoţ tento pohyb 

tvoří důleţitou část krokového mechanismu a tudíţ nám můţe říci hodně 

o dynamických a statických poměrech při chůzi. 

 Abdukce kyčelního kloubu 

Vyšetřuje se v poloze, kdy je testovaný vleţe na boku. Všímáme si zejména 

vztahů mezi zbylými abduktory, tj. m. gluteus medius a m. tensor fascie latae, dále 

aktivace m. iliopsoas a m. quadriceps femoris, m. quadratus lumborum, břišních 

a zádových svalů. Testovaný leţí na boku končetiny, která není vyšetřovaná. Spodní 

ruka je poloţena pod hlavou a ohnuta v lokti, který směřuje vpřed. Vrchní ruka je před 

tělem a pomáhá udrţovat rovnováhu. Testovaná dolní končetina je v nulovém postavení 

v kyčelním kloubu a v extenzi hlezenního kloubu (viz obr. č. 5). 

Pokud je stereotyp správný, je pohyb prováděn v „čisté“ abdukci ve frontální 

rovině. Při správném provedení pohybu se zapojují svaly m. gluteus medius a m. tensor 

fascie latae v poměru 1:1, u m. gluteus medius můţe být aktivita větší. Pokud pohyb 

není čistý, nejedná se jiţ o abdukci, ale o kombinaci abdukce, zevní rotace a flexe 

v kyčelním kloubu. V tomto případě dochází k útlumu m. gluteus medius a nastává 

převaha m. tensor fascie latae. Hlavními svaly, které zajišťují tento špatný pohyb, jsou 

m. fascie latae, m. rectur femoris a m. iliopsoas. 
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Obrázek č. 5: Správné a chybné provedení abdukce kyčelního kloubu (Pernicová 

a kol., 1993) 

Další z nejčastějších změn tohoto stereotypu je převaha m. quadratus lumborum 

a s ním podle všeho i ostatních dorzálních svalů. U takto provedeného stereotypu 

neúčinkuje m. quadratus lumborum jako stabilizační sloţka pánve, ale abdukce začíná 

vertikálním pohybem pánve s lehkou addukcí v kyčelním kloubu, která vede 

k protaţení, tedy k facilitaci gluteální skupiny. Aţ po té začíná vlastní abdukce 

v kyčelním kloubu. Protoţe v tomto případě je téměř vţdy m. gluteus medius a minimus 

v útlumu nebo oslaben, je abdukce udrţována většinou tensorovým mechanismem. 

Při tensorovém mechanismu je i m. gluteus maximus pravidelně v oslabení nebo 

v útlumu. Je patrné, ţe svaly, které u obou změn pohybových stereotypů převládají, 

naznačují menší či větší stupeň zkrácení. (Haladová, Nechvátalová, 2003) 

 Flexe trupu 

Vyšetřením tohoto stereotypu posuzujeme souhru mezi břišními svaly a flexory 

kyčelního kloubu, zejména m. iliopsoas. V případě kdy je narušena rovnováha mezi 

těmito svaly, dochází k výrazné poruše statiky i kinetiky mezi páteří, pánví a kyčelními 

klouby. Kyčelní flexor m. iliopsoas má důleţitou posturální funkci, ale také sklon 

ke zkrácení a převaze nad břišními svaly. Na druhou stranu břišní bývají často oslabeny. 

Právě tyto svaly zajišťují flexi jednotlivých segmentů páteře vůči sobě navzájem. 

Spojením jednotlivých dílčích flexí dochází ke kyfotizaci páteře, která je vlastní funkcí 

břišních svalů. Vzhledem k tomu, ţe břišní svaly samy o sobě nemohou mít přímý vliv 

na flexi v kyčelních kloubech, má být výsledná kyfotizace prováděna bez pohybu 

pánve. Překlápění pánve totiţ zajišťuje zejm. m. iliopsas. K dysbalanci dochází 
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u většiny posturálních poruch. Děje se tak proto, ţe se m. iliopsas zkracuje a stává se 

dominantním v celé řadě pohybů trupu. Tím dochází k poruše statických poměrů 

v celém osovém systému. Pokud dochází k nepřesné technice cvičení, pak se paradoxně 

posiluje zejm. m. iliopsas namísto břišních svalů a dysbalance mezi těmito skupinami 

svalů se tím ještě více zvětšuje. 

V případě jedinců, kteří mají zkrácené zádové svaly, se při testu posazování 

z lehu do sedu paradoxně nejdříve aktivují zádové svaly a to zejm. v LS segmentech. 

Při nesprávném cvičení břišních svalů, tak tito jedinci posilují především zkrácené 

zádové svaly, coţ opět vede k neţádoucí nerovnováze mezi ventrálními a dorzálními 

svaly. Výsledek této dysbalance je zhoršení statiky i kinetiky a obtíţe jedince. 

Vlastní vyšetření probíhá vleţe na zádech. Kyčelní klouby jsou v nulovém 

postavení. Horní končetiny leţí volně podél těla. Z této výchozí pozice jedinec provádí 

pomalou, obloukovitou flexi trupu. Pohyb je ukončen, kdyţ se začne sklápět pánev. 

Během testu se určuje pohledem nebo pohmatem moment, kdy se m. iliopsas začne 

kontrahovat. Dalším sledovaným jevem je rozvoj lumbálních segmentů páteře. 

V případě, ţe se tyto segmenty nerozvíjí, zůstávají tuhé. To je s největší 

pravděpodobností známkou zkrácených paravertebrálních zádových svalů a jejich 

aktivace během posazování (viz obr. č. 6). (Haladová, Nechvátalová, 2003) 

 

Obrázek č. 6: Správné a chybné provedení flexe trupu (Pernicová a kol., 1993) 

 Flexe hlavy 

Jeden z důvodů důleţitosti této zkoušky je ten, ţe ke změně pohybových stereotypů 

dochází u některých druhů cervikogenních bolestí hlavy a závratí. Jedinec leţí 

na zádech s horními končetinami volně podél těla. Z této pozice lehce flektuje hlavu 
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obloukovitým pohybem tak, aby brada směřovala do hrdelní jamky (fossa jugularis). 

Tento pohyb zajišťují hluboké flexory hlavy, zejm. mm. scaleni (šikmé svaly). Pokud 

jedinec flektuje hlavu předsunem, svědčí to o převaze mm. sternocleidomastoideí 

(zdvihače hlavy), příp. o jednostranné převaze, pokud u toho hlavu zároveň také rotuje. 

Tato převaha nad hlubokými šíjovými flexory vede k přetíţení cervikokraniálního 

přechodu (viz obr. č. 7). (Haladová, Nechvátalová, 2003) 

 

Obrázek č. 7: Správné a chybné provedení flexe hlavy (Pernicová a kol., 1993) 

 Upažení do horizontály 

Na základě tohoto testu získáme informace o celkovém charakteru pohybových 

stereotypů v oblasti pletence horní končetiny. 

Tento test se provádí ve vzpřímeném sedu tak, abychom vyuţili gravitace, která 

nám přiblíţí pohyb za běţných podmínek. Dolní končetiny jsou flektovány v 90° 

v kyčelních i kolenních kloubech. Chodidla jsou opřena celou svou plochou o podloţku. 

Horní končetiny jsou volně podél těla. Testovaná horní končetina je v loketním kloubu 

ve flexi 90°. Předloktí je ve střední pozici mezi supinací a pronací a prsty jsou 

v nulovém postavení. Z tohoto postavení provede jedinec pomalou abdukci v ramenním 

kloubu (viz obr. č. 8). 

Při testu se zaměřujeme zejm. na souhru mezi následujícími svalovými 

skupinami: horní vlákna m. trapezius (trapézový sval), m. deltoidem (deltový sval), 

dolní fixátory lopatky, mm. rhomboideí, střední a dolní část m. trapezius, m. serratus 

anterior (přední sval pilovitý) a stabilizační svaly trupu, zejm. m. quadratus lumborum 

(čtyřhlavý sval bederní). 

Správný pohybový stereotyp v tomto případě je takový, při němţ pohyb začíná 

pouze v ramenním kloubu prostřednictvím abduktorových svalových skupin. Aktivace 

horních vláken m. trapezius by měla zastávat pouze stabilizační funkci. 
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Pokud jedinec provádí pohyb odchylně od správného pohybového stereotypu, 

bude se jednat pravděpodobně o jednu z následujících variant: 

1) Pohyb začíná kinetickou aktivací horních vláken m. trapezius a m. lektor scapulae 

(zdvihač lopatky) a dal., pohyb tedy začíná elevací celého pletence horní 

končetiny. Zároveň dochází k destabilizaci lopatky, ta rotuje více, neţ uvádí 

norma. Lopatka také není dostatečně přitištěna k hrudníku. V důsledku toho 

dochází v průběhu pohybu ke vzniku scapula alata. V závislosti na stupni 

insuficience středních stabilizačních vláken dochází také k předsunutí ramen 

a abdukci lopatky. 

2) Na rozdíl od předchozího případu začíná pohyb úklonem trupu na opačnou stranu. 

Aktivuje se zejm. m. quadratrus lumborum. Dále pohyb pokračuje jako u prvního 

případu. Tímto nesprávným pohybovým stereotypem se zvyšují nároky 

na stabilizační funkce páteře. V důsledku toho se předpokládá její přetíţení. 

Při veškerých pohybech ramenního kloubu včetně abdukce je velmi nutná dobrá 

aktivní stabilizace lopatky. (Haladová, Nechvátalová, 2003) 

 

Obrázek č. 8: Správné a chybné upažení do horizontály (Pernicová a kol., 1993) 

 Klik 

Tento test zjišťuje kvalitu dolních fixátorů lopatky. To je důleţité vzhledem 

k hodnocení celé řady syndromů v oblasti pletence horní končetiny. Vzpor testuje zejm. 

m. stratus anterior (přední sval pilovitý). 

Test se provádí vleţe na břiše, čelo spočívá na podloţce. Ruce jsou opřeny 

pod rameny a prsty směřují mírně k sobě. Trup se zvedá pomalým natahováním paţí. 
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Páteř je stabilizovaná, nesmí docházet k lordotizaci lumbálních ani kyfotizaci hrudních 

segmentů. Poté, co jedinec dosáhne vzporu, se vrací klikem zpět do polohy vleţe. 

Při kliku ze vzporu do lehu se oslabení fixátorů lopatky projevuje výrazněji (viz obr. č. 

9). 

Jedinci, kteří nejsou dostatečně svalově vyvinuti, ţeny a děti provádí tento test 

ze vzporu klečmo. 

Při testu se zaměřujeme zejm. na drţení celého pletence horní končetiny a fixaci 

lopatky. Pokud dolní fixátory plní nedostatečně svou funkci, dochází v některé fázi testu 

k „odchlípení“ lopatky ve smyslu scapula alata. 

 

Obrázek č. 9: Provedení kliku u děvčat a chlapců (Pernicová a kol., 1993) 

Veškerá tato vyšetření přináší relativně detailní představu o kvalitě pohybových 

stereotypů. (Haladová, Nechvátalová 2003) 

2.4.4  Vyšetření hypermobility 

Co se týče vyšetření hypermobility, vychází zejména ze zjištění rozsahu kloubní 

pohyblivosti, tedy z pasivně dosaţitelného rozsahu kloubního pohybu. Při vyšetření je 

třeba dbát na kloubní rozsah v dolní a horní polovině těla. Často dochází k disociaci, 

kdy je hypermobilita v jedné polovině těla výraznější neţ ve druhé. Naopak stranově 

bývá rozdíl hypermobility nepatrný. (Janda a kol., 2004) 

U krasobruslařů je důleţité vyšetření hypermobility z hlediska obtíţných figur, 

specifických pohybů a pozic při jednotlivých prováděných prvcích. Důleţitá vyšetření 

vzhledem k tomuto sportu jsou zejména následující: 
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1) Zkouška šály – při tomto vyšetření, které se provádí vsedě či vestoje, obejmeme 

paţí šíji. Při normálním rozsahu ramenního kloubu dosahuje loket téměř 

k vertikální ose těla, prsty dosahují téměř k trnům krčních obratlů. 

Při hypermobilitě se měří přesah prstů přes osu těla (viz obr. č. 10). 

 

Obrázek č. 10: Zkouška šály (Janda a kol., 2004) 

2) Zkouška zapaţených paţí – toto vyšetření se rovněţ provádí vsedě či vestoje. 

Při vyšetření se snaţíme dotknout vzájemně prsty zapaţených rukou. Bez větší 

lordotizace hrudníku a bederní páteře je jedinec při normálním kloubním rozsahu 

schopen dotknout se špiček prstů, při hypermobilitě je schopen překrýt celé dlaně či 

dosáhnout aţ na zápěstí. Toto vyšetření opakujeme také opačně a porovnáváme 

rozdíl ve stranách (viz obr. č. 11). 



34 

 

 

Obrázek č. 11: Zkouška zapažených paží (Janda a kol., 2004) 

3) Zkouška předklonu – bez pokrčení kolen provádíme ze stoje předklon. Důleţité je 

zaměřit se na provedení předklonu, zejména překlápění pánve a plynulost oblouku 

celé páteře. Při disociaci hypermobility, zejm. zkrácených flexorech kolenního 

kloubu, se pánev málo překlápí, při zkrácených paravertebrálních svalech pak 

dochází ke zvýšení kyfózy v bederní části páteře současně s málo rozvinutým 

bederním úsekem. V případě normálního rozsahu jsme schopni se dotknout země 

pouze špičkami prstů. Při hypermobilitě, dle jejího stupně, jsme schopni dosáhnout 

na zem celými prsty, dlaněmi, výjimečně předloktím. Toto vyšetření společně 

s následujícím je vhodné vyuţívat jako protahování pro obtíţné varianty prvků (viz 

obr. č. 12). 

 

Obrázek č. 12: Zkouška předklonu (Janda a kol., 2004) 
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4) Zkouška posazení na paty – při tomto vyšetření se snaţíme dosednout na paty. 

Při normálním rozsahu pohybu se dostaneme hýţděmi pod pomyslnou spojnici 

pat, při hypermobilitě jsme schopni se hýţděmi dostat aţ na podloţku (viz obr. 

č. 13). (Janda a kol., 2004) 

 

Obrázek č. 13: Zkouška posazení na paty (Janda a kol., 2004) 
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3.  Cíle práce, výzkumné otázky 

V práci si klademe za cíl zjistit, jak krasobruslení ovlivňuje vývoj pohybového 

aparátu u mládeţe.  

Úkoly práce: 

- Prostudovat dostupnou literaturu v českém a anglickém jazyce. 

- Vybrat vhodné testy. 

- Sepsat dostupné informace týkající se dané problematiky a doplnit je o poznatky 

z praxe. 

- Sesbírat data při vlastním měření závodnic. 

- Analyzovat a vyhodnotit data. 

- Vyvodit závěry. 

 

Výzkumné otázky: 

- Prokáţeme měřením u nadpoloviční většiny hyperlordózu bederní páteře? 

- Vyskytne se u více neţ 50% testovaných chybné provedení některého ze šesti 

pohybových stereotypů? 

- Vyskytne se u 100% závodnic hypermobilita všech testovaných částí těla?  

- Lze se při krasobruslařském tréninku dětí, který je specifický jednostranným 

zatíţením, zcela vyhnout vzniku svalových dysbalancí? 
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4.   Metody a postup řešení 

4.1   Použité metody 

Průzkumné šetření této bakalářské práce je kvalitativního charakteru a vyuţívá 

metody pozorování, konkrétně vyšetření pohybového aparátu jednotlivců z výzkumného 

souboru. Konkrétní metody vyšetření pohybového aparátu jsou popsány v teoretické 

části této práce. Kvalitativní výzkum sleduje více do hloubky menší počet testovaných 

jedinců, narozdíl od kvantitativního výzkumu, který by se zabýval větším mnoţstvím 

respondentů povrchnějším způsobem. 

 Komeštík a kol. (1997) definuje pozorování jako „empirickou metodu sběru 

výzkumných dat, kdy neovlivňujeme normální běžný stav, průběh, činnost zkoumaných 

objektů v jejich přirozených podmínkách“. Předem je nutno si pozorování pečlivě 

připravit, vytyčit si jeho cíl, předmět a způsob uchování dat pozorování. Pozorování by 

vţdy mělo být plánované, systematické a objektivní. 

Hendl (1999) vytyčuje dva hlavní typy pozorování: 

1) Přímé pozorování – můţe být zúčastněné (participantní) i nezúčastněné 

(neparticipantní). 

a) otevřené pozorování, 

b) skryté pozorování. 

2) Nepřímé pozorování, kam zařazuje konverzační analýzu a analýzu dokumentů. 

Zúčastněné a nezúčastněné pozorování vysvětluje takto: 

 Zúčastněné (participantní) pozorování – pozorovatel je přítomen 

při pozorovaném dění, účastníci pozorování o něm vědí. Zahrnuje také 

rozhovory s účastníky, analýzu dokumentů a introspekci. Je vhodné pro studium 

prakticky všech aspektů lidské existence. 

 Nezúčastněné (neparticipantní) pozorování – interakce s pozorovanými ději, 

subjekty je sníţena na minimum. Ideálně pozorovaní nevědí, ţe jsou sledování, 

zachovává tak přirozené reakce pozorovaných. Snaţí se získat úplný záznam 

chování účastníků pozorování ve skupině. 
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Pro toto průzkumné šetření bylo zvoleno přímé a zúčastněné pozorovaní 

ze zjevných důvodů - svalové dysbalance nelze skrýt, proto nehrozí ovlivnění šetření 

jako při přímém a zúčastněném pozorování chování. 

4.2   Charakteristika průzkumného souboru 

Průzkumný soubor budou tvořit děti ve věku 12 aţ 15 let z různých bruslařských 

klubů v České republice. Konkrétně se jednalo o kluby: BK Hradec Králové, KK 

Pardubice, TJ Kraso Náchod a MBK Vyškov. Šetření se zúčastnilo 12 dětí. Soubor 

tvořily pouze dívky, kluby i jedinci byli vybráni náhodně. Pozorování proběhlo na konci 

sezóny, během jednoho měsíce. Jednalo se o bruslařky, které se věnují krasobruslení 

minimálně 5 let. Trénují po dobu 8 měsíců v roce na ledě, minimálně 5krát týdně. 

Všechny závodnice rotují skoky doleva. 

4.3   Sběr dat 

Pro svůj výzkum jsme pro sběr dat zvolili metody, které se pouţívají 

k vyšetřování drţení těla, svalových dysbalancí a zjištění hypermobility. Tyto metody 

jsou konkrétně popsány v teoretické části práce.  

Při měření jsme jako první zvolili Matthiasův test a následně vyšetření drţení 

těla pohledem zepředu, zezadu a zboku. Jako třetí v pořadí jsme zařadili vyšetření šesti 

pohybových stereotypů v tomto pořadí – extenze v kyčelním kloubu, abdukce 

v kyčelním kloubu, flexe trupu, flexe hlavy, upaţení do horizontály a klik. Tím jsme 

získali data k vyhodnocení svalových dysbalancí. Jako poslední jsme provedli čtyři 

testy na výskyt hypermobility a to v tomto pořadí – test šály, test zapaţených paţí, test 

předklonu a nakonec test sedu. 

4.4   Vyhodnocení dat 

4.4.1   Matthiasův test 

Matthiasův test je hodnocen dvěma známkami. Známkovali jsme výchozí postoj 

a závěrečný postoj známkami od 1 do 3. Následně jsme zapsali do tabulky počet 

testovaných s výchozí známkou 1, 2 a 3 a do stejné tabulky jsme napsali i počet osob se 

závěrečnou známkou 1, 2 a 3. Po té jsme vypočítali procentuální hodnotu výskytu 

jednotlivých známek podle vztahu:  
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𝑝 =  
č

0,12
, 

kde p je výsledné procento, č je číslo, které udává počet testovaných, u kterých se 

vyskytla daná odchylka a 0,12 je jedno procento z celkových 12-ti testovaných. 

Výsledek jsme zaokrouhlili na desetiny a zaznamenali do grafu. 

Na závěr jsme uvedli nejčastější chyby v drţení těla, které se u tohoto testu 

vyskytly. 

4.4.2   Vyšetření pohledem 

 Výsledky tohoto testu jsme zapsali do třech částí zvlášť a to podle pohledů 

vyšetřovatele zepředu, zezadu a zboku. Kaţdý z těchto náhledů jsme dále rozdělili na tři 

oblasti těla: 

 hlava a krk 

 trup  

 dolní končetiny včetně kyčlí. 

V kaţdé části jsme vypsali, jaké odchylky se vyskytovaly a v jakém procentuálním 

zastoupení podle výše uvedeného vztahu. 

4.4.3   Pohybové stereotypy 

U těchto šesti testů jsme vyhodnotili procentuální zastoupení špatného 

stereotypu u kaţdého zvlášť podle stejného vztahu jako u předešlých dvou testů. Dále 

jsme uvedli, jaké chybné svalové zapojení se u jednotlivých testů objevilo. Ke kaţdému 

stereotypu jsme procentuální výsledky vyjádřily grafem. 

4.4.4   Hypermobilita 

Výsledky čtyř testů na hypermobilitu jsme zapsali do tabulky. Do které jsme 

vypsali, u jakého počtu se vyskytuje hypermobilita právě této oblasti. U prvních dvou 

jsme porovnali stranovou asymetrii a následně u všech vypsali výsledky. Nakonec jsme 

výsledky vyjádřili grafem.  



40 

 

5.   Výsledky 

5.1   Hodnocení dle Matthiase 

Jak vyplývá z tabulky č. 1 a grafu č. 1 vyplývá, ţe ke zhoršení postoje nedošlo 

u čtyř testovaných (33,3%). Zhoršení o jednu známku se objevilo u osmi z dvanácti 

testovaných (66,7%).  

Nejčastěji se při zhoršení objevovala bederní hyperlordóza a s ní spojené 

vyklenutí břicha a to u pěti testovaných (41,7%).  U třech jedinců se kromě 

hyperlordózy objevila také protrakce ramen a předsun hlavy (25%). 

Tabulka č.1 Hodnocení dle Matthiase 

 Známka 1 Známka 2 Známka 3 

Výchozí postoj 7 5 0 

Závěrečný postoj 2 7 3 

 

Graf č. 1 Hodnocení dle Matthiase 

 

5.2   Hodnocení držení těla pohledem 

1. Zepředu 

 hlava a krk - u ţádné testované osoby jsme pohledem zepředu neobjevili 

závaţnou asymetrie obličeje, ani viditelně špatné postavení hlavy. Kdyţ jsme se 
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ale podívali na šíji, u kaţdého jedince (100%) se objevil hypertonus levého 

horního trapézu; 

 trup - u všech testovaných (100%) bylo znatelně viditelné asymetrické 

postavení ramen a to tak, ţe pravé rameno bylo níţe a s tím související asymetrie 

thorakobrachiálních trojúhelníků, který měly všechny dívky větší vlevo, jedna 

osoba (8,3 %) měla pravý klíček mírně níţ; 

  dolní končetiny – u jednoho jedince (8,3%) jsme viděli mírnou vnitřní rotaci 

levého kolene, u dvou z testovaných (16,7%) jsme pozorovali valgózní zakřivení 

dolních končetin a u jednoho (8,4%) mírné varózní zakřivení. 

2. Zboku 

 hlava a krk – při pohledu z boku jiţ bylo patrné u čtyř testovaných (33,4%) 

mírné předsunutí hlavy a s tím spojené mírné oploštění krční lordózy; 

 trup -  u sedmi jedinců (58,4%) jsme pozorovali vystouplé lopatky tedy scapula 

alata, u šesti (50%) se objevila zároveň i protrakce ramen, coţ značí horní 

zkříţený syndrom. Dále jsme u osmi ze dvanácti testovaných (66,7%) mohli 

vidět hyperlordózu bederní páteře a s tím spojenou povolenou břišní stěnu. 

U jedné dívky (8,1%) byla patrná mírně oploštělá hrudní kyfóza; 

 dolní končetiny – pouze u jedné testované (8,1%) se objevila odchylka a to 

v podobě volných podkoleních vazů. 

3. Zezadu 

 hlava a krk – stejně jako při pohledu zepředu se u všech testovaných (100%) 

objevil hypertonus horního trapézu vlevo;  

 trup – u všech dvanácti jedinců (100%) jsme pozorovali pravé rameno mírně 

níţ a stejně jako při pohledu zepředu bylo patrné, ţe u všech dívek byl levý 

thoraobrachiální trojúhelník znatelně větší. Devět testovaných (75%) mělo 

odstáté lopatky neboli scapula alata, u jedné dívky (8,3%) jsme pozorovali 

pravou lopatku mírně níţ neţ lopatku levou; 

 dolní končetiny – i u dolních končetin nám pohled zezadu potvrdil stejné 

odchylky jako při pohledu zepředu, tudíţ se u třech testovaných objevilo špatné 

zakřivení dolních končetin a to u dvou (16,7%) v podobě valgózního zakřivení 
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a u jednoho (8,3%) varózní zakřivení dolních končetin. Jedna odchylka byla 

značně viditelná při pohledu zezadu a to u pouze jedné testované dívky (8,3%) 

a to špatné postavení kotníků v podobě valgózní. 

5.3   Pohybové stereotypy 

5.3.1   Extenze kyčelního kloubu 

Při prvním testu se u čtyř závodnic (33,3%) objevil správný hybný stereotyp 

a osm testovaných z dvanácti (66,7%) provedlo pohyb špatným způsobem. Nejčastěji, 

konkrétně u šesti závodnic, se jako první zapojily paravertebrální svaly a u dvou jsme 

zaznamenali předčasnou aktivitu hemstringů. Provedení pohybu se ve všech případech 

shodovalo na pravé i levé končetině. Procentuální poměr vysledovaných dat je patrný 

z grafu č. 2. 

Z výsledků vyplývá, ţe je přetěţovaná bederní oblast, a můţeme předpokládat 

oslabení svalu m. gluteus maximus. 

Graf č. 2: Správné a špatné provedení extenze v kyčli 

 

5.3.2   Abdukce kyčelního kloubu 

Ve druhém testu pohybového stereotypu abdukce kyčelního kloubu jsme 

pozorovali správné provedení u sedmi testovaných (58,3%). Špatný stereotyp se 

vyskytnul u pěti závodnic (41,7%). Chybné provedení spočívalo ve vnějším vytočení 

špičky testované závodnice. Tento jev poukazuje na přetíţení svalu m. tensor fascie 

latae a potlačení svalu m. gluteus medius, hlavního abduktoru kyčle. Pohyb se ve všech 
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případech shodoval na pravé i levé končetině. Výsledky druhého testu jsou znázorněny 

v grafu č. 3. 

Graf č. 3: Správné a špatné provedení abdukce v kyčelním kloubu 

 

5.3.3   Flexe trupu 

Z grafu č. 4 lze vyčíst, ţe v pořadí třetí test provedly správně pouze tři testované 

(25%). Devět z celkových dvanácti testovaných (75%) vykonalo pohyb chybně. 

U všech těchto byl pohyb započat předsunutím hlavy a u šesti z nich bylo vysledováno 

navíc špatné odvíjení hrudní páteře. 

Vysunutí hlavy značí přetíţení, které se nejvíce projeví na svalu m. 

sternocleidomastoideus, ten potlačuje a přebírá funkci hlubokých flexorů hlavy, krku 

a mm. scaleni. Špatné odvíjení páteře můţe značit zkrácení m. iliopsoas 

a předpokládáme zkrácené paravertebrální svaly. 
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Graf č. 4: Správné a špatné provedení flexe trupu 

 

5.3.4   Flexe hlavy 

Z grafu č. 5 je patrné, ţe devět z dvanácti testovaných dívek (75%) provedlo 

tento pohybový stereotyp s předsunem hlavy, z toho čtyři z nich s výrazným a pět 

s mírným. U dvou testovaných byl předsun hlavy doprovázen ještě protrakcí ramen. 

Pouze u třech závodnic (25%) byla provedena flexe hlavy bez odchylek. 

Předpokládáme, ţe za chybný stereotyp můţe přetíţení svalu 

m. sternocleidomastoideus a oslabení flexorů hlavy, krku a m. scaleni. 

Graf č. 5: Správné a špatné provedení flexe hlavy 
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5.3.5   Upažení do horizontály 

Pohybový stereotyp abdukce v ramenním kloubu nám ukázal, ţe všechny dívky 

(100%) vyuţívají k provedení pohybů více či méně elevace ramen. Stranově se pohyb 

ani u jedné z nich nelišil. Z výsledků můţeme usoudit, ţe m. trapezius přebírá funkci 

svalů m. supraspinatus a m. deltoideus, a to na obou stranách. Předpokládáme tedy 

zkrácení trapezu. Naměřené hodnoty jsou zaznamenány v grafu č. 6. 

Graf č. 6: Správné a špatné provedení abdukce ramenního kloubu 

 

5.3.6   Klik – vzpor 

Poslední pohybový stereotyp nám měl poukázat na oslabení dolních fixátorů 

lopatek a nestabilitu v bederní oblasti. První z těchto dysbalancí se objevila u pěti 

testovaných dívek, a to v podobě odstátých lopatek. U dvou se kromě předešlé chyby 

objevilo navíc povolení svalů břicha a poněkud propadnutá bedra, která značí druhou 

z výše zmíněných dysbalancí – nestabilitu v bederní oblasti. Dohromady sedm závodnic 

(58,3%) provedlo stereotyp špatně. Posledních pět z dvanácti testovaných (41,7%) 

provedlo pohyb správně. Výsledky tohoto dílčího testu jsou zaznamenány v grafu č. 7. 
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Graf č. 7: Správné a špatné provedení kliku 

 

 

5.4   Hypermobilita 

Ramenní kloub 

Tabulka č. 2: Hodnocení hypermobility ramenního kloubu 
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 Pravá horní končetina Levá horní končetina 

Hypermobilita ANO NE ANO NE 

Zkouška šály 12 0 12 0 

Zkouška 

zapažených paží 
9 3 12 0 
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Graf č. 8: Hodnocení hypermobility ramenního kloubu 

 

Z tabulky č. 2 a grafu č. 8 je patrné, ţe se u všech testovaných jedinců (100%) 

objevila hypermobilita ramenního kloubu v prvním testu a to u zkoušky šály. 

Z výsledků tohoto testu vyplývá, ţe u všech závodnic (100%) nebylo rozhodující, zda se 

jednalo o pravou nebo levou horní končetinu. 

Dále můţeme z tabulky č. 2 a grafu č. 8 vyčíst, ţe druhý test hypermobility 

ramenního kloubu, tedy zkouška zapaţených paţí, je determinován pozicemi paţí. 

Rozhodující je pro nás paţe, která je dole. U všech testovaných dívek (100%) se 

objevila hypermobilita levé horní končetiny, která byla v tomto případě dole. V druhém 

případě, kdy byla dole pravá horní končetina se hypermobilita objevila u devíti 

závodnic (75%) a neobjevila se u třech (25%). 

Trup 

 Tabulka č. 3 a graf č. 9 poukazuje na prokázanou hypermobilitu trupu 

u jedenácti testovaných dívek (91,7%). Pouze u jedné závodnice (8,3%) byl test 

proveden v normálním rozsahu.  
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Tabulka č. 3: Hodnocení hypermobility trupu 

Hypermobilita ANO NE 

Zkouška předklonu 11 1 

 

Graf č. 9: Hodnocení hypermobility trupu 

 

Kyčelní klouby 

Z tabulky č. 4 a z grafu č. 10 je patrné, ţe u osmi testovaných dívek (66,7%) se 

objevila hypermobilita v kyčelním kloubu a u čtyř dívek (33,3%) byl sed proveden 

v normálním rozsahu pohybu. 

Tabulka č. 4: Hodnocení hypermobility kyčelních kloubů 

Hypermobilita ANO NE 

Zkouška sedu 8 4 
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Graf č. 10: Hodnocení hypermobility kyčelních kloubů 
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6. Diskuze 

K zodpovězení výzkumných otázek jsme zvolili čtyři druhy vyšetření, konkrétně 

hodnocení dle Matthiase, hodnocení drţení těla pohledem zepředu, zezadu a zboku, 

vyšetření pohybových stereotypů a vyšetření hypermobility. 

Výsledky testů mohou být zkreslené, vzhledem k tomu, ţe autorka práce není 

fyzioterapeut. K odbornému posouzení testovaných jedinců fyzioterapeutem nebyly 

dostatečné finanční podmínky. 

 

6.1   Vliv krasobruslení na lordózu bederní páteře 

Lordózu bederní páteře hodnotí vyšetření dle Matthiase a hodnocení drţení těla 

pohledem zepředu, zezadu a zejména zboku.  

Z výsledku námi provedených měření dle Matthiase můţeme vyčíst, ţe u osmi 

ze dvanácti testovaných dívek došlo ke zhoršení známky u závěrečného postoje. 

Znamená to tedy, ţe 66,7% vykazovalo zhoršené drţení těla. Zhoršení se nejvíce 

projevilo v oblasti bederní páteře a to tak, ţe došlo k jejímu prohnutí, neboli 

k hyperlordóze bederní páteře a s ní spojené vyklenutí břicha. To značí ochablé břišní 

svalstvo, přetíţenou páteř v bederní oblasti nebo nadměrnou pohyblivost jedince. 

Dále nám můţe hyperlordózu páteře nejlépe dokázat pohled na vyšetřovaného 

zboku. U tohoto vyšetření jsme u osmi z dvanácti vyšetřovaných dívek mohli pozorovat 

hyperlordózu bederní páteře a s tím opět spojené vyklenutí břicha.  

Tato vada se projevila u obou testů u stejných jedinců. 

Test Matthiase a test pohledu zboku shodně prokázaly u více neţ 60% jedinců 

patologické změny drţení těla v oblasti bederní páteře, zejména hypermobilitu, coţ 

dokládá značný vliv jednostranné zátěţe tréninku v krasobruslení, na který upozorňuje 

také Morávková (2007). 

6.2   Vliv krasobruslení na provedení pohybových stereotypů 

Pouze jeden ze šesti pohybových stereotypů provedlo více neţ 50% testovaných 

pohyb správně. V dalších pěti testech to bylo naopak. Test, u kterého převaţovalo 

správné provedení, byl abdukce kyčelního kloubu. 
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V testu extenze kyčelního kloubu se špatný pohybový stereotyp prokázal u osmi 

testovaných, coţ činí 66,7%. Nejčastěji se u závodnic objevovalo předčasné zapojení 

paravertebrálních svalů, coţ značí přetěţování bederní páteře a ochablý m. gluteus 

maximus. Morávková (2007) poukazuje u krasobruslařů na výskyt hypertrofie 

m. gluteus maximus. Náš test však zcela nepotvrzuje tento fakt. Tento test nemůţe 

s přesností ukázat, zda má jedinec ochablý nebo hypertrofovaný m. gluteus maximus, 

protoţe jeho funkci nahrazují přetíţené paravertebrální svaly. 

Dle testu flexe trupu a testu flexe hlavy 75% testovaných začalo pohyb 

vysunutím hlavy. To vypovídá o přetíţení m. sternocleinomatoideus, který přebírá 

funkci flexoru hlavy, krku a mm. scaleni. U poloviny testovaných se navíc objevilo 

špatné odvíjení bederní páteře, které značí zkrácení m. iliopsoas nebo zádových svalů. 

 Dalším stereotypem byla abdukce v ramenním kloubu. Tento test nikdo 

neprovedl správným způsobem. Dívky vyuţívaly k provedení pohybu více či méně 

elevace ramen. Z toho můţeme vyvodit, ţe u krasobruslařů dochází ke zkrácení 

m. trapezius. 

Poslední test je klik – vzpor nám poukázal na oslabení dolních fixátorů lopatek. 

U sedmi dívek se při tomto pohybovém stereotypu objevily odstáté lopatky.  

 V námi prostudované literatuře nenalezneme zmínku o dysbalancích, které jsme 

objevily u stereotypu upaţení a kliku. Pravděpodobně se autoři touto problematikou 

nezabývali. 

6.3   Výskyt hypermobility u mladých krasobruslařů 

 V testu na výskyt hypermobility jsme se zaměřili na tři hlavní části těla – 

ramenní kloub, kyčelní kloub a trup. 

 Testy jsme prováděli oboustranně a pouze u jednoho testu se projevila asymetrie 

a to u zkoušky zapaţených paţí, kde se u třech jedinců neprojevila hypermobilita 

na pravé horní končetině. Na rozdíl od levé horní končetiny, u které se hypermobilita 

objevila u kaţdé testované dívky.  

Ve zkoušce šály byla prokázána hypermobilita u všech jedinců na obě strany. 

Ve zkoušce trupu byla hypermobilita prokázána u jedenácti testovaných, to znamená, ţe 

se nepotvrdila u všech.  
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V kyčelních kloubech nejsou hypermobilní čtyři dívky z dvanácti testovaných, 

coţ opět značí, ţe v této části těla nebyla hypermobilita potvrzena u všech. 

V teoretické části práce jsme popsali, ţe je pro krasobruslení nesmírně důleţitá 

vysoká úroveň flexibility, tudíţ je hypermobilita předpokladem pro tento sport. 

Na základě toho jsme předpokládali výskyt hypermobility u všech jedinců, coţ se 

nepotvrdilo. 

6.4   Vliv jednostranného zatížení na pohybový aparát jedinců 

Ve výše uvedených případech se projevily ve více neţ 50% případech svalové 

dysbalance – hyperlordóza bederní páteře a s ní povolená břišní stěna, přetíţení 

paravertebrálních svalů a ochabnutí m. gluteus maximus, přetíţení 

m. sternocleidomastoideus, který přebírá funkci hlubokých flexorů hlavy, krku 

a mm. scaleni, zkrácení m. iliopsoas, zkracení m. trapezius a oslabení dolních fixátorů 

lopatek. 

Tyto dysbalance ještě prokázal test pohledu zepředu, zezadu i zboku, protoţe se 

u poloviny testovaných objevil horní zkříţený syndrom a u všech závodnic jsme 

pozorovali hypertonus horního trapézu na levé straně a s tím spojené pravé rameno níţe 

a větší levý thorakobrachiální trojúhelník. 

V důsledku toho lze říci, ţe se při krasobruslařském tréninku nelze vyhnout 

jednostrannému zatíţení, které má za následek patologické změny na pohybovém 

aparátu jedince. 
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7. Závěr 

Výběr testů zaměřený na zjišťování změn v pohybovém aparátu jsme sestavili 

na základě literatury a zkušeností z praxe. Testování jsme realizovali ve čtyřech klubech 

v České republice u dvanácti náhodně vybraných dívek. Hodnocení proběhlo u kaţdé 

závodnice ve stejném pořadí. 

Tím, ţe jsme práci zaměřili na vliv krasobruslení, zabývali jsme se právě vlivem 

samotného tréninku na ledě. V námi vybraných klubech se neklade příliš velký důraz 

na kompenzační cvičení, které jednostranné zatíţení vyrovnává a zmenšuje riziko 

výskytu svalových dysbalancí. 

 I přes relativně malý počet testovaných můţeme usoudit, ţe krasobruslařský 

trénink má spíše negativní vliv na vývoj pohybového aparátu dětí. Ani u jedné 

z testovaných jsme nezaznamenali bezchybné výsledky, a některé z dysbalancí se 

objevily určité míře u všech. Naše závěry se ve většině případů shodovaly 

s prostudovanou literaturou a potvrdily se nám předpoklady z vlastní praxe. 

Tato práce nabízí přehled poruch pohybového aparátu, které se u mládeţe 

vyskytují kvůli jednostrannému zatíţení krasobruslařského tréninku, a dává moţnost 

trenérům na základě výsledků sestavit vhodný plán kompenzačních cvičení, které 

mohou zařadit u dětí jiţ v raném věku jako prevenci. 
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