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Abstrakt 

 

Název:     Dopady tanečního sportu na pohybový aparát jedince  

 

Cíle:  Cílem práce je vyšetření pohybového aparátu vybraných jedinců 

a zhodnocení vlivu tanečního sportu na takto zjištěný stav. Zjištěné výsledky 

by měly být podkladem pro další výzkum v uvedené oblasti.   

 

Metody:  Pomocí kineziologického rozboru, bioimpedanční metody a rentgenového 

vyšetření byl zmapován stav pohybového systému. Následně byla využita 

analýza primárních a sekundárních dat. 

      

Výsledky: Nalezené strukturální deformity: ploché nohy (oba), oboustranný hallux 

valgus s počínajícími degenerativními změnami I. MTP skloubení (partner), 

mezní úhel I. MTP skloubení levé nohy (partnerka). Tyto odchylky souvisejí 

s využíváním taneční obuvi.  

 Svalové dysbalance horní hrudní oblasti a stranové dysbalance testovaných 

osob jsou důsledkem předepsaného tanečního držení a užívaného vedení.      

 

Klíčová slova: taneční sport, pohybový aparát, svalové dysbalance, deformity nohou  

 

 

 

  



Abstract 

 

Title:           Effects of dance sport in the musculoskeletal system of the individual 

 

Objectives: The goal is to musculoskeletal examination of selected individuals and 

evaluation the effect of dance sport on examined status. The results should 

be the basis for further research in this area. 

 

Methods:  Kinesiology analysis, bioimpedance analysis and X-ray were used for 

scrutiny of the musculoskeletal system. Primary and secondary data were 

analyzed afterwards.  

 

Results:       Findings of struktural deformities: flat feet (both), both sided hallux valgus 

with incipient degenerative changes of I. MTP joint (male), limit angle 

of I. MTP joint of left leg (female). These deviations are related to the 

using of dance shoes. 

 Muscle imbalance upper thoracic region and lateral imbalance of tested 

people are the result of the prescribed holding and leading used in dance. 

 

Keywords: dance sport, musculoskeletal system, muscle imbalances, feet deformities      
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2 ÚVOD 

   Taneční sport se v současné době těší stále větší popularitě. Nemalou zásluhu na tom 

jistě má i mediální vliv televizní soutěže Stardance, kterou televize vysílá již od roku 

2006. Popularitu tomuto sportu přinášejí také televizní přenosy velkých tanečních 

soutěží, které získávají stále větší prostor ve vysílání především sportovních televizních 

kanálů. Stále častěji se také otvírají taneční kurzy zaměřené na výuku společenského 

tance pro dospělé a ženy (tzv. Ladies), které spolu s pravidelnými tanečními kurzy 

pro školy umožňují nahlédnout do světa standardních a latinskoamerických tanců. 

    Není tedy divu, že taneční sport začal být atraktivnějším a stále častěji 

vyhledávanějším odvětvím sportu. Pro rekreační sportovní vyžití se zdá jako vhodná 

alternativa nabízených služeb podobného charakteru (aerobic, zumba aj.), 

ale výkonnostní a vrcholové pojetí tanečního sportu přináší nemalé nároky jak na 

samotné tanečníky, tak i na jejich okolí. Neboť jsem držitelem nejvyšší taneční třídy 

LAT (latinskoamerických tanců) a zároveň jsem se aktivně věnoval i STT (standardním 

tancům) na poměrně vysoké úrovni, tak z vlastní zkušenosti vím, jak velké finanční 

a časové prostředky obnáší provozování soutěžní činnosti a to již na nižších 

výkonnostních úrovních tanečního sportu či v dětských a juniorských kategoriích. 

   Skoro každodenní tréninková činnost a následné účasti na soutěžích představují jistě 

nemalé zatížení a není tedy divu, že soutěžní taneční kariéra není dlouhá a je často 

ukončena i z důvodů zdravotních problémů. 

   Právě zdravotní problémy, které přispěly k rozhodnutí o ukončení mé soutěžní 

kariéry, byly jedním z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl zabývat problematikou 

dopadů tanečního sportu na pohybový aparát. K volbě tématu přispělo také to, že jsem 

ani v začátku, ani během celé své kariéry nebyl poučen o možných negativních 

důsledcích tanečního sportu a nebyl tedy ani veden k cílené kompenzaci či prevenci.  

Dokonce jsem se v rámci tanečního sportu s ničím podobným nesetkal a myslím, že je 

to špatně.   

   V práci bych proto rád prošetřil a poukázal na možné negativní důsledky, 

které s sebou ve svém soutěžním pojetí taneční sport přináší. Věřím, že získaná zjištění 

pomohou jednak v dalším výzkumu, ale naleznou svou využitelnost také v praxi 

a pomohou snížit zdravotní rizika tanečního sportu. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Pohybový aparát 

   Pohybový systém člověka rozděluje Véle (2006) na čtyři základní složky: 

 podpůrnou složku (skelet, klouby, vazy) 

 silovou složku (svaly) 

 řídící složku (nervový aparát) 

 logistickou složku (metabolismus) 

   Z hlediska pohybové analýzy chápe Véle (2006) hybný systém jako pět navzájem 

souvisejících systémů. Autonomně ovládaný respirační systém ovlivňuje utváření 

hrudníku, krajiny břišní i páteře a má vliv nejen na držení těla, ale také na průběh 

pohybu. Posturální systém vytváří předpoklady pro vlastní pohyb tím, že spontánně 

nebo i vědomě nastavuje a udržuje konfiguraci jednotlivých segmentů těla v klidové 

či výchozí účelně orientované poloze. Lokomoční systém způsobuje změnu polohy 

jednotlivých segmentů těla, ale i změnu polohy celé soustavy v okolním prostředí, 

přičemž řízení pohybového programu (lokomoce) probíhá po vědomém spuštění 

následně většinou automaticky podvědomě nebo na okraji vědomí. Manipulační systém 

provádí účelnou aktivitu na základě vědomých pohybů, které jsou nabyty 

a zdokonalovány učením. Pohyby mohou být zautomatizovány při častém opakování 

a pak probíhají podvědomě. Komunikační systém slouží k výměně informací 

a z hlediska pohybu se jedná především o pohybové reakce (mimika, gestikulace) 

reflektující vnímání provázené emocemi.     

   Všechny uvedené systémy jsou neodmyslitelně spjaty s myoskeletárním aparátem 

(svaly a skelet), který Véle (2006) chápe jako výkonovou část pohybového systému. 

Ten se však neobejde bez řízení centrální nervové soustavy, díky čemuž může být 

pohyb zcela účelný a naplňovat tak potřeby spojené s životními potřebami. 

   Z důvodu postihnutí souvislostí jednotlivých struktur pohybového systému uvádím 

některá základní fakta o jednotlivých částech posturálního systému, jehož stav je v práci 

vyšetřován především.   
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3.1.1    Kosterní část 

      Kostra je pro lidské tělo opěrnou strukturou, jejíž jednotlivé části jsou spojeny 

klouby. Právě existence opěrné a dostatečně pevné struktury složené ze vzájemně 

pohyblivých částí je podmínkou pro pohyb složitějších organismů (Dylevský 2007).  

   Z morfologického hlediska tvoří kosterní soustavu člověka dle Čiháka (2001) tři 

základní druhy pojiv: 

 vazivo  (je měkké, poddajné, se značným obsahem vody) 

 chrupavka (je poměrně pevná, pružná, lze ji však krájet nožem) 

 kost   (je pevná a tvrdá, především vlivem vápenatých solí uložených  

   v základní hmotě) 

   Podle Dylevského (2007) se vazivo v kosterní soustavě podílí na stavbě vazů, šlach 

a kloubních pouzder. Chrupavka zde kryje kloubní povrchy kostí a vyskytuje se 

v nitrokloubních a v meziobratlových destičkách. Kost je oporným pojivem, které však 

i po ukončení růstu podléhá remodelačním změnám v závislosti na něj působících sil. 

   Posturální systém je podle Véleho (1995) pojem zahrnující jak systém axilární, tak 

i oblast dolních končetin. Kosterní základ posturálního systému se tedy skládá z páteře 

a kloubních spojení páteře, kostěného hrudníku, pánve a dolních končetin. 

 

3.1.1.1 Páteř 

 Páteř je osový orgán, na který se připojuje lebka a pletence horních a dolních končetin 

a žebra. Je tvořena z 33-34 obratlů. Rozeznáváme úsek krční (C1 – C7), hrudní (Th1 –

 Th12), bederní (L1 – L5), kost křížovou (srostlé S1 - S5) a 4-5 kostrčních obratlů. Páteř 

tvoří cca 35 % délky celého těla. Její jednotlivé obratle jsou pohyblivě propojeny 

meziobratlovými ploténkami, které tvoří 20 – 25% celkové délky páteře. Páteř je 

esovitě prohnutá. Tato prohnutí popisujeme jako dvě lordózy (krční a bederní úsek) 

a dvě kyfózy (hrudní a křížový úsek). Zakřivení páteře se vytváří v průběhu ontogeneze 

a je spojováno se zvedáním hlavy, sezením a postupným vzpřimováním (Čihák 2001, 

Dylevský 2007). 

 Popsané pohyby páteře jsou flexe, extenze, lateroflexe a axilární rotace. Z toho 

maximální hodnoty pro rozsah flexe-extenze jsou až 270°, pro lateroflexi 75-85°    
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a 90 - 115° pro axilární rotaci (Véle 1995). 

 Funkce páteře je statická i dynamická. Udržuje tělo vzpřímené, zachycuje nárazy 

a chrání tak nervový systém před otřesem a poškozením. 

 

3.1.1.2 Hrudník 

   Kostěný hrudník je tvořen, spolu s 12 obratli hrudní části páteře, 12 páry žeber 

a hrudní kostí. Všechna žebra jsou kloubně spojena s příslušnými obratli. Prvních 7 párů 

je v přední části hrudníku skloubeno s hrudní kostí, ostatní žebra jsou připojena 

chrupavkou nebo končí volně ve svalovině (Dylevský 2007). 

   Hrudník tvoří kostěnou schránku důležitých vnitřních orgánů a představuje plochu pro 

začátek řady svalových skupin (krční, mezižeberní, zádové, bránice, svaly horních 

končetin). 

 

3.1.1.3 Pánev 

    Pánevní pletenec tvoří dvě kosti pánevní a kost křížová. Kost pánevní vzniká srůstem 

původně samostatných kostí (kost kyčelní, kost sedací a kost stydká). Chrupavčité 

hranice těchto tří kostí se v období růstu setkávají v jamce kyčelního kloubu. Kosti 

pánevní jsou vpředu spojeny relativně pružnou symfýzou. Vzadu jsou skloubeny s kostí 

křížovou, avšak vzhledem k potřebě stability pánevního pletence umožňuje toto spojení 

pouze nepatrné kývavé pohyby. 

 Celkový tvar i velikost pánve je u muže a ženy různá, což je dáno rozdílnou 

funkcí, neboť pánev u ženy krom funkce pohybové plní také úlohu porodní cesty. 

Pokud tuto funkci pomineme lze říci, že pánev je mezičlánkem mezi páteří a dolními 

končetinami. Svou kostěnou schránkou chrání některé orgány dutiny břišní a orgány 

pánevní (Dylevský 2007). 

 

3.1.1.4 Dolní končetina 

   Kostra dolní končetiny je párovým orgánem. Je tvořena stehenní, holenní a lýtkovou 

kostí a kostrou nohy. Kostra nohy se skládá ze 7 kostí zánártních, 5 kostí nártních 

a na ně navazujících článků prstů. Čéška je malá kost, která vsunuta do šlachy 
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čtyřhlavého stehenního svalu spoluutváří přední plochu kolenního kloubu. (Čihák 2001) 

 Na dolní končetině rozeznáváme 3 hlavní oblasti pohybů, které jsou spolu 

integrovány, a to v oblastech kyčelního kloubu, kolenního kloubu a nohy.  

   Dolní končetiny fungují jako dynamická oporná báze a současně jako aktivní systém 

udržující a korigující vzpřímené držení těla, ale i jako čidla posturálních změn 

projevujících se změnou rozložení tlaku na chodidlech. Primárně jsou dolní končetiny 

určeny k lokomoci, ale v případě nevyvinutí či ztráty horních končetin mohou 

nahrazovat i jejich funkci Véle (1995). 

 

3.1.2  Svaly 

   Svalová tkáň se podle Čiháka (2001) skládá z polodlouhých, smrštění schopných 

elementů, které jsou specializovány k pohybu. Dylevský (2007) rozeznává tři typy 

svalové tkáně a popisuje je jako hladkou svalovou tkáň, srdeční svalovinu a kosterní, 

příčně pruhovanou svalovou tkáň. Aktivní a hybnou částí pohybového systému jsou 

svaly kosterní, kterých má každý člověk podle Čiháka (2001) kolem 600, z nichž 

většina je párová.  

   Sval je dle Dylevského (2007) složen z řady tkání. Svalové tkáně jsou základní aktivní 

složkou svalu, vazivové tkáně spojují a obalují svalová vlákna a vytváří úpony 

ke kostem, nervové tkáně inervují příslušná svalová vlákna a cévy zajišťují výživu 

svalu. 

   Kabelíková a Vránová (1997) uvádějí, že většinu svalů lze dle jejich fyziologického 

základu zařadit do jedné ze dvou základních skupin. Svaly s převládající činností 

tonickou (jejichž funkce je převážně posturální) a svaly, jež provádějí činnost fázickou. 

Svaly patřící do první skupiny mají tendenci k hyperaktivitě (nadměrnému zapojování 

klidového napětí) a ke zkracování. Jsou to svaly, které udržují statické nastavení postury 

člověka ve stoje či v sedu. Svaly druhé skupiny jsou svaly způsobující pohyb a tedy 

i změny poloh těla. Tyto svaly mají naopak tendenci k hypoaktivitě (nadměrnému 

snižování klidového napětí) a k oslabení. 

      Morfologickému popisu jednotlivých svalů se detailně věnuje např. Čihák (2001) 

a jejich funkční souvislosti popisuje Dylevský (2007) a Véle (1995, 2006). Ačkoli by 

pro pochopení těchto souvislostí byl nutný vyčerpávající přehled a popis jednotlivých 
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svalů účastnících se na udržování vzpřímené polohy těla a svalů činných při lokomoci, 

uvádím pouze jejich rozdělení na svaly s tendencí ke zkrácení a svaly s tendencí 

ochabovat podle Hoškové a Matoušové (2007), neboť především tyto svalové struktury 

mohou být příčinnou funkčních poruch pohybového aparátu, které se snaží postihnout 

tato práce. 

 

 Svaly s tendencí ke zkrácení 

Trojhlavý sval lýtkový 

Dvojhlavý sval stehenní 

Sval pološlašitý a poloblanitý 

Skupina přitahovačů stehna 

Bedrokyčlostehenní sval 

Přímá hlava čtyřhlavého svalu 

stehenního 

Skupiny hlubokých zádových svalů 

(skupiny dlouhých, šikmých a krátkých 

svalů) 

Čtyřhranný sval bederní 

Prsní sval 

Horní část trapézového svalu 

Zdvihač lopatky 

Kývač hlavy 

Šikmé svaly krku 

 Svaly s tendencí k ochabování 

Hýžďové svaly (velký a střední) 

Břišní svaly (přímý, zevní a vnitřní 

šikmý, příčný) 

Rombický sval 

Střední a dolní část trapézového svalu 

Pilovitý sval přední 

Hluboké flexory krku a hlavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 16 - 

 

3.2 Zatížení a jeho důsledky na jedince 

   Určitá míra zatížení nás provází po celou dobu našeho života. Paulík (2010, str. 43) 

doslova říká, že „interakce s dynamickým prostředím, v němž žijeme, vyžaduje 

adekvátní adaptivní odpovědi na kladené nároky, které mohou mít různou kvalitu, trvání 

i intenzitu“. Tyto odpovědi chápané Trojanem a kol. (2003) jako regulační děje, mají za 

úkol zajišťování relativní stálosti (homeostázy) důležitých hodnot vnitřního prostředí 

(např. glykemie, pH, teplota). Právě takovouto reakci organismu podle Paulíka (2010) 

popisují biologicky orientovaní autoři jako stres.  

   Ačkoli pojetí jak chápat stres je mnoho, přikláněl bych se k pojetí, které uvádí Lazarus 

a Folkman (1984) v rámci behaviorální psychologie. Stres je zde brán jako podnět, 

po kterém následuje adekvátní reakce. 

   Paulík (2010) rozděluje zátěž podle druhu jejích podnětů na: 

 zátěž biologickou (vyvolávajících primárně biologickou odpověď) 

 zátěž fyzickou (s požadavky na svalovou činnost) 

 zátěž psychickou (dále dělenou na senzorickou, emocionální a mentální) 

   V oblasti pohybových aktivit a vrcholového sportu se, podle tohoto dělení, setkáváme 

se všemi druhy zátěže, přičemž fyzická zátěž ve většině případů, ne-li dokonce vždy, 

dominuje. 

 

3.2.1 Zatížení a zatěžování ve sportu 

   Tréninkové zatěžování chápe Havlíčková a kol. (1999) jako formu cílevědomého 

vnějšího ovlivňování organismu vyvolávající proces biologicko-sociální adaptace, 

jejímž cílem je dosahování individuálně maximální sportovní výkonnosti.  

   Adaptace organismu se dle autorky na rozdíl od reakce na jednorázový podnět (která 

je okamžitá) liší tím, že má pomalejší průběh. Je také vyvolávána pouze dlouhodobým 

kontinuálním nebo přerušovaným podnětem.  

    Havlíčková a kol (1999) rozlišuje dva typy adaptace: 

 individuální adaptace (adaptace na úrovni genetické) 

 fyziologické adaptace (adaptace v rámci daných genetických předpokladů) 
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   Výsledkem fyziologické adaptace je pak trénovanost, kterou Dovalil (2009, str. 103) 

definuje jako souhrnný stav připravenosti jedince, charakterizující aktuální míru jeho 

přizpůsobení požadavkům příslušné sportovní specializace. 

   Klinicko-fyziologickou diagnostikou trénovanosti se zabývali Vilikus, Brandejský 

a  Novotný (2004) a uvádějí také 3 stádia vývoje adaptace: 

 stadium vegetativní (po cca 3-4 týdnech)  

 stadium metabolické (po dalších 4 – 5 týdnech) 

  stadium morfologické (po několika měsících) 

   Adaptace probíhá na základě podnětu z vnějšího prostředí přičemž Dylevský (2009) 

tvrdí, že adaptační odpověď lze očekávat pouze na podněty dostatečně velké, intenzivní 

a víceméně specifické. Při vyšší úrovni trénovanosti to pak vytváří situaci, kdy i malé 

změny výkonnosti vyžadují zatížení mnohem vyšší a specifičtější než dříve. 

 

3.2.2 Důsledky pohybového zatížení 

   Jak již bylo řečeno, zátěž působí na organismus jako adaptační podnět, který vyvolává 

akutní ale i dlouhodobé změny v organismu právě při překročení podnětového prahu 

(Dovalil 2009). Bavíme-li se o pohybovém zatížení, Véle (2006) pak popisuje tři druhy 

vlivu na životní pochody. 

   Nedostatek aktivního pohybu vyvolává dle autora funkční i strukturální změny 

v organismu. Nedostatek pohybu je také příčinou změn metabolických procesů (snížení 

zásob energie). 

   Střední pohybové zatížení hodnotí Véle (2006) jako vhodné, neboť se jím pohybový 

systém udržuje ve funkci a struktuře a jeho výkon s tréninkem roste. Pozitivně ovlivňuje 

metabolické funkce a stoupá pocit zdraví i vnitřní pohody. 

   Přetěžování pohybového aparátu má za důsledek vznik mikrotraumat, po delší době 

pak omezení pohybu z důvodu únavy nebo až bolestivost z důvodu přetížení. Také 

může dojít až ke strukturálním poruchám nepříznivě ovlivňující pohybové chování. 

   Máme-li zhodnotit míru a užitečnost zatěžování, vždy je nutné vztahovat danou zátěž 

právě k důsledkům, které má na organismus.     
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3.2.2.1 Pozitivní vlivy zatěžování 

   Pozitivním vlivem zatížení se rozumí takové změny organismu, které zvyšují jeho 

výkonnost a to bez způsobení nežádoucích změn. Obecně lze říci, že v rámci 

pozitivních změn se pohybujeme v oblasti fitness. Stackeová (2008) fitness chápe jako 

tělesnou zdatnost a uvádí její složky dle Blahušové (1995), přičemž na tomto rozdělení 

se shodují i další autoři: 

 kardiorespirační zdatnost 

 svalová síla a vytrvalost 

 kloubní pohyblivost 

 složení těla 

   Vhodným pohybovým zatížením lze pozitivně ovlivnit uvedené složky zdatnosti 

a přispět k zlepšení životního stylu. To dokládá např. studie Bunce (2008) prokazující, 

že aktivní životní styl výrazným způsobem ovlivňuje antropometrické a funkční 

parametry dětí. 

 

3.2.2.2 Negativní vlivy zatěžování  

   Zátěž může, krom adaptivních změn s pozitivním efektem, působit i značně negativně. 

Funkční a strukturální změny negativního rázu jsou dány několika příčinami. 

 

a) Nevhodná a jednostranná zátěž 

   Jedná se především o pohybové zatížení, které není vhodně (věk, pohlaví, zdravotní 

stav) začleněno do života jedince nebo také tréninkové či pracovní jednostranné 

zatížení, které není nijak kompenzováno. Právě nevyvážené jednostranné zatěžování 

má podle Raševa (1992) za důsledek statické přetížení hybné soustavy. Kabelíková 

a Vávrová (1997) dodávají, že díky nevhodnému zatěžování se objevují nadměrně 

silné, zkrácené svalové skupiny a svalové skupiny oslabené, čímž vzniká svalová 

nerovnováha. 
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 Tichý pak (2000) říká, že svalové dysbalance jsou jednou z nejčastějších příčin 

vadného držení těla a Hošková s Matoušovou (2007) zmiňují právě tyto symptomy 

odchylek oproti optimálnímu držení těla: 

 kyfotické držení a kyfóza 

 zvýšená sedlovitost v bedrech i hyperlordóza 

 plochá záda 

 skoliotické držení i skolióza 

 valgózní nebo varózní kolena, ploché nohy 

   

b) Nadměrné a nepřiměřené zatížení 

   S nadměrným zatížením se setkáváme především v oblasti sportu, kde je dosažení 

lepšího výkonu většinou vázáno právě na velikost tréninkové zátěže. Stále se zvyšující 

tréninkové zatížení pak může dosáhnout bodu, kdy už není organismem akceptováno 

a dojde k neúnosné disproporci mezi dlouhodobým intenzivním tréninkem 

a dostatečným množstvím odpočinku a zotavení. Máček, Macková a Radvanský (2003) 

popisují tento stav jako syndrom přetrénování. Hlavním důsledkem přetrénování je 

snížená pohybová výkonnost (nižší hodnoty VO2max, zhoršení koordinace, snížení 

aerobního prahu, pokles hodnot výměny plynů ad.) a hledá se i spojení s psychickou 

depresí. 

   Syndromu přetrénování dle autorů předchází přepětí, které je o poznání kratší reakcí 

na akutní přetížení s překročením adaptační schopnosti organismu. Přepětí se od 

přetrénování dle autorů liší především tím, že jeho vznik a následná restituce 

předchozího stavu trvá několik dní až 1-2 týdny. U syndromu přetrénování je to 

o poznání déle, neboť se jedná o více týdnů až několik měsíců. 

     

c) Úrazy a náhlá smrt 

   V rámci zatěžování organismu během sportovní činnosti dochází také k poškození 

organismu skrze zranění. Vilikus, Brandejský a Novotný (2004) uvádějí, že sport je 

druhou nejčastější příčinou úrazů s podílem 16%. Jako nejčastější příčiny úrazů autoři 

uvádějí faktor osobní, sociální, objektivní, faktor zevního prostředí a faktor technický.  
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   Usměrnění sportovce podle vědeckých poznatků pak uvedení autoři chápou jako 

prevenci sportovních úrazů, které jinak vznikají při nedodržení zátěžové fyziologie 

a s ní doporučených tréninkových norem (pro věk, hmotnost, pohlaví aj.). To může 

potvrdit i studie, ve které Gabbett (2004) dokázal, že rozumné snížení objemové zátěže 

v přípravné části tréninkového cyklu ligových ragbistů redukuje výskyt tréninkových 

zranění. 

   Možnou reakcí na zátěž může být i náhlá smrt. Tu lze na základě článku 

Kecskeméthyho (2009) spojovat především náhle vzniklou maligní komorovou 

dysrytmií během fyzické námahy. Příčinou jsou především, ve článku jmenované, 

kardiovaskulární choroby, které nejsnáze uniknou běžnému preventivnímu sportovnímu 

screeningu. 

 

3.2.2.3 Nedostatečné pohybové zatížení 

   Negativní vliv na člověka má oproti nevhodné či nadměrné také zátěž nedostatečná. 

Lidé jsou stvořeni k tomu, aby se hýbali, tvrdí Vuori (2004). Dle ní je právě pohybová 

inaktivita jednou z příčin zhoršení funkčních i strukturálních parametrů. Konkrétně 

uvádí tyto zdraví škodlivé efekty
1
: 

 ztráta svalů a svalové síly 

 osteoporóza a s ní související zlomeniny 

 osteoartritida 

 bolestivost v oblasti dolní části zad 

 nadváha a obezita 

 diabetes mellitus 2. typu 

 hypertenze 

 metabolický syndrom 

 ischemická choroba srdeční 

 cévní mozková příhoda 

 periférní cévní onemocnění 

 rakovina 

                                                
1 Výčet poskytuje přehled o efektech, jejichž výskyt je při pohybové inaktivitě vyšší. V případě 

bolestivosti zad není tato incidence zatím prokázána. 
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   Vuori (2004, s. 140) doslova říká, že „pohybová inaktivita je vážným rizikem 

pro zdraví, funkční kapacitu a pocit pohody, ovlivňující v různé míře významnou část 

populace ve většině zemí světa.“ 

   Jako přínosnou pohybovou zátěž pro snížení rizika kardiovaskulárních chorob uvádí 

Wen et al. (2011) cvičení střední intenzity po dobu 15 min denně nebo 90 min za týden. 

Máček s Máčkovou (1999) na základě shrnutí poznatků uvádějí jako zdraví přínosnou 

pohybovou aktivitu odpovídající inentitě 4,5 MET a výdeji 1500 – 2000 kcal týdně ve 

formě rychlé chůze. Minimální energetický výdej je podle Sygusche (2005) však 1000 

kcal týdně.  
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3.3  Taneční sport a jeho charakteristika 

3.3.1 Historie tance a tanečního sportu 

   Tanec provází lidstvo již od samého počátku, kdy v období starověku plnil především 

funkci rituální a obřadní. Již v této době lze pozorovat základní dělení tanců na tance 

náboženské a tance světské. Tanec a jeho projevy jsou v křesťanství značně omezeny, 

neboť je tanec považován za ďábelský nástroj. Přesto se ve středověku objevují světské 

tance, které již začínají mít společenskou formu a objevují se i tance ryze párové.       

V období renesance a baroka se tanec nadále rozvíjí a stává se součástí divadla. Vzniká 

tak klasický tanec, který zažívá své „zlaté období“ v 17 – 18. století. Ve 20. století se 

objevuje expresivně zaměřený výrazový tanec (Jebavá, 1998). Od druhé poloviny 20. 

století se začínají formovat další moderní taneční styly, přičemž v současné době jich 

existuje nepřeberné množství. 

   Taneční sport má své kořeny v tanci společenském. Ten v našem dnešním pojetí 

vznikl dle Odstrčila (2004) v 19. století, i když Krapková se Škopkovou (1998) 

o „moderním“ společenském tanci hovoří již od konce století 18. Každopádně oba 

autoři se shodují na tom, že prvním „moderním“ společenským tancem je valčík 

a následně polka. 

   Ačkoli některé tance (samba, valčík) mají počátky a formují se již od 16. století, 

což udává Herbison-Evans (2010, 2012), který popisuje historii jednotlivých STT 

a LAT podrobněji, Krapková se Škopkovou (1998) tvrdí, že se společenské tance začaly 

standardizovat po roce 1929. I Odstrčil (2004) potvrzuje, že sportovní podobu získávají 

STT koncem meziválečných let a LAT se ustalují dokonce až v 60. letech 20. století. 

   Soutěžní činnost je neodmyslitelně spojena s existencí národních svazů a nadnárodní 

federace WDSF (World DanceSport Federation), která je vedoucím orgánem tanečního 

sportu. Dle WDSF (2012) první federaci pro účely mistrovství založilo devět 

evropských státu roku 1935 v Praze. Federace nesla název FIDA (Féderation 

Internationale de Danse pour Amateurs), ale byla rozpuštěna v roce 1956. Jako 

nástupnický orgán vznikl hned o rok později ICAD (Internacional Council of Amateur 

Dancers). V průběhu existence tohoto orgánu došlo ještě k několika změnám jeho 

názvu. Současný název WDSF nese federace od roku 2011. 

   Asi největším mezníkem se pro taneční sport staly roky 1992, kdy se WDSF (tehdy už 

pod názvem ISDF – Inrenational DanceSport Federation) stala členem GAISF (General 
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Association of International Sports Federations), čímž sportovní tanec zcela jasně přešel 

na sportovní principy a vymezil se tak jako skutečné sportovní odvětví.  Přijetí 

do Mezinárodního olympijského výboru o tři roky později tento status jen potvrdilo. 

   V České republice se o taneční sport na rekreační a výkonnostní úrovni stará ČSTS 

(Český svaz tanečního sportu) a to jako občanské sdružení existující od listopadu 1992. 

(ČSTS, 2013) 

 

3.3.2 Dělení sportovních tanců 

   I když WDSF zaštiťuje více tanečných stylů (LAT, STT, akrobatický rock’n’roll, line 

dance, new vogue, salsu a taneční sport vozíčkářů), pod pojem taneční sport spadají dvě 

základní skupiny tanců (WDSF, 2012): 

a) Standardní tance 

b) Latinsko-americké tance 

   Soutěže v 10T (deset tanců), taneční formace, a soutěž ve freestylu je WDSF (2012) 

chápána jako variace předchozího dělení. Soutěží se ve všech uvedených tanečních 

stylech a kategoriích. 

 

3.3.2.1 Standardní tance 

   Standardní tance charakterizuje dle Odstrčila (2004) spíše jejich vnější forma, kterou 

tvoří uzavřené párové držení, švihový pohyb po parketu a typické oblečení (frak, dlouhá 

dámská toaleta). I když je za kolébku standardních tanců považována především Velká 

Británe, Herbison-Evans (2010) uvádí nezanedbatelný vliv Spojených států amerických. 

Mezi standardní tance dle WDSF (2012) patří waltz, tango, valčík, slowfox a quickstep. 

Jednotlivé tance přehledně charakterizuje tabulka č. 1. 
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Tabulka 1: charakteristiky standartních tanců 

 

   

3.3.2.2 Latinsko-americké tance 

   Jak již název napovídá, většina LAT spatřila světlo světa ve střední Americe, 

což potvrzuje i Herbison-Evans (2012). Oproti STT jsou tyto tance uvolněnější nejen 

v držení, ale i v oblečení s velmi rozmanitým hudebním doprovodem (Odstrčil, 2004). 

Mezi LAT se podle WDSF (2012) zařazuje samba, chacha, rumba, paso doble a jive. 

Podobně jako u STT jsou charakteristiky jednotlivých tanců zobrazeny v tabulce č. 2.  

 

Tabulka 2: charakteristiky latinskoamerických tanců 

 

 



- 25 - 

 

3.3.3 Klasifikace tanečního sportu  

   Odstrčil (2004) o tanečním sportu píše, že jej od ostatních sportů odlišuje především 

skutečnost, že základní jednotkou provádějící tanec je pár, tanec je úzce spojen 

s hudbou a způsob soutěžení je zcela odlišný od ostatních sporů. Dále připomíná další 

aspekty jako např. důraz na správné držení těla a na celkový vzhled, na estetickou, 

hudební a citovou výchovu, na vztah k opačnému pohlaví, na schopnost vlastní 

prezentace ad. 

   Na základě Dovalila (2009, str. 173) taneční sport spadá do kategorie, kterou 

charakterizuje složitou technickou náročností zahrnující velké množství dovedností 

cyklického a acyklického charakteru, které jsou propojeny do ucelených sestav. 

Standardní provedení je zaměřeno na přesnost a estetický dojem v relativně stálých 

soutěžních podmínkách. 

   Z důvodu nutnosti dokonalého osvojení techniky jsou tanečníci nuceni začít svou 

kariéru v raném věku, neboť tak lze maximálně využít zákonitostí motorického učení, 

jinak se snižuje šance dosáhnout úspěchu. Tuto skutečnost dokládá především zvyšující 

se úspěšnost mládežnických párů v soutěžích dospělých.  

 

3.3.4 Věkové kategorie a výkonnostní třídy 

   Níže uvádím rozdělení věkových kategorií dle soutěžního řádu ČSTS (2013)
2
: 

 DĚTI I/II – do 9/11 let 

 JUNIOŘI I/II – do 13/15 let 

 MLÁDEŽ – do 18 let 

 DOSPĚLÍ – do 34 let 

 SENIOŘI I/II/III – od 35/45/55 

 

   Z důvodu vyrovnanosti soutěží a pro potřebu výběru talentů jsou v tanečních sportu 

stanoveny výkonnostní třídy. Tyto výkonnostní třídy pro jednotlivé věkové kategorie 

ukazuje tabulka č. 3. (ČSTS, 2013) 

                                                
2 Zařazení do daných kategorií jsou mnohdy určovány věkem jednoho z partnerů a je tedy poněkud 

komplikovanější. Pro úplné pochopení odkazuji na soutěžní řád ČSTS, který je dostupný na webových 

stránkách svazu. 
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Tabulka 3: výkonnostní třídy tanečního sportu pro jednotlivé kategorie (ČSTS 2012) 

Kategorie Třída 

Děti I D 

Děti II D, C 

Junioři I, II D, C, B 

Mládež D, C, B, A, M 

Dospělí D, C, B, A, M, P (profesionálové) 

Senioři I – III D, C, B, A, M, P (profesionálové) 

      

 

   Pro jednotlivé kombinace výkonnostních tříd a věkových kategorií platí různá nařízení 

a omezení (zdobení šatů, taneční choreografie), které upravuje soutěžní řád a jeho 

přílohy. Soutěžní řád také popisuje způsob zisku vyšší (od třídy A i snížení) 

výkonnostní třídy. 

   Z hlediska výkonové struktury tanečního sportu lze třídy B, A považovat za třídy 

výkonnostní. Třídu M lze sice chápat jako úroveň sportu vrcholového, přesto bych jako 

vrcholové sportovce označil spíše až semifinalisty a finalisty MČR. 

 

3.3.5 Typy a struktura soutěží  

   Soutěžní řád ČSTS (2013) rozlišuje několik typů soutěží: 

 mistrovství ČR 

 taneční ligu (dlouhodobá celoroční soutěž nejvyšších tříd) 

 postupové soutěže (soutěže, na jejichž základě dochází k zařazování párů 

do výkonnostních tříd)  

 soutěže HOBBY (soutěže pro nečleny i členy ČSTS bez soutěžní licence) 

 zemská a regionální mistrovství 

 ostatní soutěže  
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   Mezinárodní soutěže dělí WDSF (2012) na: 

 WDSF World Championships 

 WDSF Grand Slam Series 

 WDSF Continental, Sub- and Intercontinental Championships  

 WDSF World Ranking Tournaments 

   Struktura soutěží ČSTS i WDSF je podobná a odlišuje se především ve formátech 

finálového kola, kde se testuje nově zavedený objektivnější systém hodnocení. 

   Soutěže se obvykle stávají z několika kol, kterými jednotlivé páry postupují 

na základě hodnocení porotců. Jednotlivé páry jsou rozděleny do skupin na základě 

velikosti parketu a střídají se po tanci. V každém kole absolvují taneční páry 

výkonnostní třídy D 4 soutěžní tance, přičemž od výkonnostní třídy C je to již 5 tanců. 

Formát finálového kola se odvíjí od typu soutěže a je popsán v následujících kapitolách. 
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3.4  Zatížení v tanečním sportu 

   Vymezit a určit míru zatížení lze, pokud pohybovou aktivitu posuzujeme jako 

adaptační podnět. Podle Dovalila (2009) se tedy snažíme vymezit a určit: 

 druh podnětu 

 sílu podnětu 

 dobu působení podnětu 

 frekvenci opakování podnětu 

   Druh a síla podnětu jsou ukazatele kvalitativní. Druhem podnětu je ve sportovním 

tanci vlastní tréninková (specifická či nespecifická) a soutěžní činnost. Sílou podnětu 

chápeme intenzitu prováděné činnosti, kterou lze určit na základě jejího energetického 

krytí se SF jako primárním ukazatelem.  

   Doba působení a frekvence opakování podnětu je vnímána jako objem zatížení. Tyto 

kvantitativní ukazatele odpovídají v tanečním sportu počtům a struktuře soutěží 

a množstvím tréninkových hodin.   

   Přesnější vyjádření velikosti zatížení je problematické a lze jej postihnout 

prostřednictvím jeho intenzity, objemu (doby trvání cvičení a počtem opakování), 

intervalu a způsobu odpočinku. (Dovalil, 2009)   

 

3.4.1 Soutěžní zatížení 

   Velikost soutěžního zatížení je dána objemem, který se odvíjí od počtu absolvovaných 

soutěží a počtu účastníků jednotlivých soutěží. Intenzita zatížení pak vychází především 

z pravidel předepsaných požadavků na výkon. Doba odpočinku je dána odstupem účastí 

v jednotlivých soutěžích a v rámci jedné soutěže ji určuje struktura dané soutěže.   

 

3.4.1.1 Objem soutěžního zatížení  

   Dle kalendáře ČSTS (2013) se taneční pár
3
 může během roku zúčastnit až 10 soutěží 

v TL (taneční liga) a MČR v rámci specializace LAT nebo STT. Dále lze na domácí 

scéně absolvovat pohárové soutěže tříd B-A-M, kterých se v roce 2012 konalo 13. Tyto 

                                                
3 Výběr soutěží určených pro dospělé tanečníky držící třídu M. Počet soutěží pro STT a LAT je stejný. 
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soutěže se konají v průběhu celého roku kromě období letních prázdnin tedy krom 

července a srpna.  

   Systém soutěží WDSF byl v roce 2012 nastaven tak, že každý týden probíhala jedna 

či více soutěží a to po celém světě. Jedinou výjimkou byly měsíce leden a srpen, kdy 

bylo soutěží méně.  

   Absolvovat všechny uvedené soutěže je skoro nemožné (z důvodů časových, 

finančních, zdravotních aj.), ale běžná praxe ukazuje, že i tak taneční páry výkonnostní 

a především vrcholové úrovně absolvují 2-4 soutěže každý měsíc.  

   Dle statistik se např. Filip Karásek a Sabina Pišková
4
 v roce 2012 účastnili 40 soutěží 

LAT (32 WDSF, 8 ČSTS), tedy průměrně 3,3 soutěží za měsíc. Martin Dvořák 

a Zuzana Šilhánová
5
 se v tomtéž roce zúčastnili 29 soutěží STT (23 WDSF, 6 CSTS) 

a po jedné soutěži v LAT a 10T, což v průměru činí 2,6 soutěží za měsíc. (ČSTS, 2013; 

Dancesportinfo, 2013; WDSF, 2013) 

   Objem (dobu) zatížení v rámci jedné soutěže shrnuje ve své práci Kohout (2012) 

v těchto bodech: 

 délka doprovodné skladby 

 počet kol soutěže 

 formát finálového kola 

Pro délku doprovodné skladby je dle pravidel WDSF (2012) stanovena doba v rozmezí 

90 – 120 vteřin, přičemž nejčastěji se na soutěžích tančí po dobu blížící se minimálnímu 

stanovenému času (90 vteřin).    

   Počet kol v soutěži určuje postupový klíč a odvíjí se od celkového počtu účastnících 

se párů. Navíc taneční pár nemusí nutně absolvovat všechny kola v soutěži (nasazené 

páry
6
, vypadnuvší páry

7
). Podle statistik ČSTS (2013) měli soutěže TL v roce 2012 

ve většině případů právě 3 kola. Počet kol mezinárodních soutěží (Open, Grand Slam 

apod.) mají dle statistik WDSF (2013) nejčastěji kol 5. 

                                                
4
 1. na MČR LAT 2013, 2012 – finalisté poháru Evropské Unie LAT a semifinalisté světového poháru 

LAT, od roku 2012 TOP 50 světového žebříčku WDSF LAT. (Filip Karásek a Sabina Pišková, 2013) 
5 Několikanásobní vítězové MČR STT a 10T, 2012 – semifinalisté MS STT, 2013 – TOP 20 světového 

žebříčku WDSF STT. (Martin Dvořák – Zuzana Šilhánová, 2012) 
6 Páry s prokazatelnou vyšší výkonností (žebříčky TL, WDSF) mohou být nasazeny do vyšších kol. 
7 Páry vypadnuvší v 1. kole ale na některých soutěžích absolvují tzv. opravné kolo. 
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   Finálová kola jsou specifická pro různé soutěže. Nemusí se lišit od předchozích kol 

vůbec (viz. TL) nebo krom společných 5 tanců tančí páry navíc 2 vylosované tance 

sólově (např. MČR). Soutěže WDSF (GrandSlam) pak mají mít vlastní specifický 

formát, který má zlepšit transparentnost a objektivitu hodnocení. V tomto formátu tančí 

páry 5 tanců, ale z toho 3 sólově a 2 hromadně. 

 

3.4.1.2 Intenzita soutěžního zatížení 

   Jako faktory, které mají v tanečním sportu vliv na intenzitu zatížení, uvedl ve své 

diplomové práci Kohout (2012) tyto: 

 tempo tance 

 choreografie tance 

 charakter tance 

 volný prostor k tanci na parketě 

   Tempem tance rozumí Skopová a Zítko (2008) rychlost střídání počítacích dob 

(pulzů) za minutu, které se označuje znakem metronomu (MM, anglicky BPM). BPM 

pro jednotlivé tance určují pravidla tanečního sportu. Dle rozdělení Skopové a Zítka 

(2008) a charakteristik jednotlivých tanců uvedených výše, lze konstatovat, že všechny 

sportovní tance se hrají v tempech středních či spíše rychlejších. 

   Choreografie tanců v nižších třídách (D, C) vycházejí striktně z katalogu figur, 

kde jsou popsány variace, které je možné do sestav zařadit. Od taneční třídy B lze krom 

popsaných figur tančit jakékoli pohybové variace, které jinak neporušují pravidla. Velká 

škála odlišných tanečních sestav je příčinou rozdílné intenzity těchto sestav, 

neboť jednotlivé variace a figury jsou prováděny různou rychlostí a jejich energetická 

náročnost je také rozdílná. 

    Jednotlivé tance se od sebe odlišují svým charakterem, který je vymezen historickými 

kořeny daného tance a jeho hudbou. Intenzitu ovlivňuje charakter tance především 

požadavkem na dodržení rytmického modelu hudebních skladem jednotlivých tanců 

a také požadavkem na předvedení některých charakteristických pohybových aktů. 

     Volný prostor k tanci je dalším hybatelem ovlivňujícím intenzitu zatížení. Občas 

musí taneční pár měnit sestavu (zmenšit pohyby, setrvat na místě apod.) z důvodů dění 

na parketu.  
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   Pohybem tanečních párů STT a LAT po parketu jako jedním z ukazatelů zatížení se 

zabýval Zaletel (2010). Z jeho výzkumu vyplývá, že charakter pohybu je pro jednotlivé 

tance různý. Intenzitu, rychlost pohybu a uraženou vzdálenost ovlivňují výše 

popisované faktory (tempo, choreografie a charakter tance). Výzkum dále ukázal, že 

intenzita roste také se zvyšující se výkonnostní třídou. 

   Dalším a nejčastěji používaným ukazatelem intenzity zatížení je SF (srdeční 

frekvence). Měřením těchto ukazatelů při soutěžní zátěži se zabývali různí autoři 

(Blanksby a Reidy 1988, Dalla Vedova et al. 2006, Chren a Špánik 2010). Průměrné 

hodnoty SF se u jednotlivých autorů liší. Zajímavá je především jejich vzrůstající 

tendence, kterou zachycuje graf 1
8
. 

 

Graf 1: průměrné hodnoty SF standardních a latinskoamerických tanců při 

soutěžním zatížení u partnerů a partnerek 

 

   Chren a Špánik (2010) měřili také úroveň laktátu v krvi tanečníků po soutěžním 

zatížení. Jeho průměrná hodnota při STT činila 7,83 mmol/l [8,23 (+/- 1,73) mmol/l 

u mužů a 7,43 (+/-2,73) mmol/l u žen]. U LAT dosáhla dokonce 11,95 mmol/l 

[11,32 (+/-2,43) mmol/ u mužů a 12,57 (+/-3,41) mmol/ u žen]. 

                                                
8 Porovnání je bohužel spíše ilustrativní, neboť výsledky byly získávány v odlišných podmínkách 

s využitím různých metod.  
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   Na základě výše uvedených údajů a dle studie Briay et al. (2011) lze taneční sport 

popsat jako aktivitu středně dobých po sobě jdoucích fází s vysokými energetickými 

nároky (aerobními i anaerobními), které jsou odděleny krátkou dobou odpočinku.     

   

3.4.2 Trénink a tréninkové zatížení 

   Tréninkové zatížení je oproti přesně definovanému soutěžnímu zatížení hodně 

variabilní a liší se u každého tanečního páru. Tyto odlišnosti způsobuje především 

nutnost individuálního přístupu. Odstrčil (2004) sice říká, že základní jednotkou, 

která provádí taneční sport je pár, ale v rámci tréninku jej lze chápat jako vůči okolí 

vyčleněnou individualitu. Ta má pak různé nároky a možnosti, které je nutno brát 

v úvahu a vystavět dle nich vlastní trénink. Neznamená to ale nerespektování 

základních tréninkových principů. 

    

3.4.2.1 Složky a obsah tréninkové činnosti 

   Förster (2004) se ve své práci ztotožňuje s rozdělením tréninkového procesu na složky 

popsané Dovalilem (2009) a hovoří tak o kondiční, technické, taktické a psychologické 

přípravě v tanečním sportu. Förster (2004) věnuje největší pozornost rozvoji 

pohyblivosti v oblasti kondiční přípravy a také se vyjadřuje hodně k otázkám přípravy 

psychologické. V závěru své práce však dodává, že takto celistvě pojatým tréninkem se 

mnoho trenérů v tréninku tanečních párů nezaobírá. 

   Krom tradičního dělení uvádím, kvůli specifičnosti tanečního sportu, také rozdělení 

tréninku podle Kalbáče (2004).   

 Trénink s trenérem 

 Volný trénink 

 Soutěže 

 Soustředění 

   Kalbáč (2004) jednotlivé složky dále dělí a popisuje, přičemž trénink s trenérem 

chápe jako hlavní zdroj informací. Zahrnuje pod něj v prvé řadě pravidelnou 

skupinovou výuku s hlavním trenérem, jejímž hlavním úkolem je předat informace 

o technice a charakteru jednotlivých tanců. Jako další uvádí semináře, které mají 
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podobný obsah jako pravidelná skupinová výuka, ale trenér je v tomto případě externí. 

V neposlední řadě a v současné době snad i nejdůležitější jsou individuální hodiny, 

kde se trenér věnuje páru dle jeho aktuálních potřeb. 

   Volný trénink chápe autor buď jako praktis a nebo jako vlastní „volný trénink“, 

do něhož bychom mohli zahrnout všechny složky tréninku s převahou přípravy kondiční 

a technické. 

   I některé typy soutěží mohou v tanečním sportu sloužit pouze jako příprava, ověření 

formy či vyzkoušení některých nových sestav atp. Pak tyto soutěže lze chápat jako 

součást tréninkové přípravy. 

   Soustředěním myslí Kalbáč (2004) intenzivní přípravu, která eliminuje vlivy často 

narušující tréninkové působení (práce, škola…). Jedná se o delší časový úsek, v jehož 

rámci lze využít různých tréninkových metod pro ovlivnění libovolných složek 

tréninkového procesu. 

   Obsah výše popsaných složek tréninku zahrnuje především technickou 

přípravu,  což dokládá i Bartuněk (2004) výčtem speciálních cvičení pro rozvoj 

techniky dle Dvořákové (Nácvik tvarování, koordinace rovnováhy, pohybových 

zákonitostí, tvorby pohybu, tanečních kroků, vedení a nácvik orientace v prostoru 

„floorcraft“ a cit pro rytmus). 

   Kondiční příprava by podle Bartuňka (2004) měla postihovat všestranný rozvoj a lze 

využít nejrůznějších prostředků (chůze, běh, lyžování, plavání, sportovní hry, 

gymnastická cvičení, cvičení se zátěžemi, aerobic a jeho formy). Sportovní tance a vše 

co s tancem  souvisí (balet, jazzbalet) pak plní funkci závodních a speciálních cvičení. 

   Taktickou přípravou pak Bartuněk (2004) rozumí především schopnost zaujetí pozice 

páru na parketě (pro nejideálnější výchozí podmínky), ale spadá sem např. i chování 

páru před soutěží a mezi koly (příprava kostýmů, výživa apod.) 

   Psychologická příprava se zaobírá otázkami, které nejsou odlišné od jiných 

sportovních odvětví, i když je ve sportovním tanci akcentován požadavek na regulaci 

meziosobních vztahů.   
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3.4.2.2 Objem tréninkového zatížení 

   Trénink tanečního sportu je značně individualizován a liší se tak i objem zatížení 

jednotlivých tanečníků. Přesto lze s jistotou konstatovat, že s vyšší výkonnostní třídou 

objem tréninku stoupá.  

   Bartuňek (2004)
9
 ve své práci uvádí týdenní záznamy z tréninkového cyklu

10
, kde je 

dosaženo 21,5 tréninkových hodin v týdnu bez soutěže. V soutěžním týdnu zařazuje 

2 dny volna, ale i tak se dostává během 4 dnů na 10,75 hodin tréninku. Navíc se jedná 

pouze o záznamy specifické přípravy. 

   To, že je nutné do tanečního tréninku začlenit i kondiční nespecifickou přípravu 

ukazuje i výzkum Ušpurienė a Čepulėnas (2011), kteří zjišťovali změny zdatnosti 

juniorských tanečníků během 10 měsíčního tréninkového cyklu. Snažili se zdatnost 

ovlivnit pouze skrze specifická a závodní cvičení, což však nestačilo. Tréninková zátěž 

zde u 13 letých dětí dosáhla v průměru 7,5 (+/- 1,2) hodin za týden při 3 tréninkových 

dnech. 

   Reálná hodnota tréninkové zátěže včetně kondiční přípravy se může pohybovat až 

kolem 25 hodin týdně. U dětí je ve většině případů nižší, ale i tak v současné době 

vzhledem k nárokům tohoto sportu objem tréninkové zátěže roste jak v juniorských, 

tak i v dětských kategoriích. 

 

3.4.2.3 Intenzita tréninkového zatížení 

   Intenzita tréninku se odvíjí primárně od jeho obsahu. To znamená, že se zvyšující se 

mírou specificity se bude intenzita blížit hodnotám, které jsou dosaženy při samotné 

soutěži. I speciální část kondiční přípravy by měla co nejlépe postihnout ty složky 

pohybových schopností, které se při závodním zatížení uplatňují nejvíce. 

   V literatuře jsem bohužel nenašel žádný záznam, jenž by dokumentoval intenzitu 

zatížení tréninků sportovního tance. Přikládám proto záznamy vlastního tréninku LAT 

                                                
9 Trojnásobný mistr světa a trojnásobný vítěz soutěže v anglickém Blackpoolu v kategorii Senior Latin 

(Taneční škola Maestro 2012)  
10 Příloha č. 3: Týdenní záznam tréninku (Bartuňěk 2004) 
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i STT (viz. přílohy) a z nich plynoucí údaje o SF (tabulka č. 4). Tréninky byly zaměřeny 

na techniku společenských tanců a realizaci části sestav s hudebním doprovodem.
 11

 

Tabulka 4: hodnoty SF naměřené při tréninku standartních a latinskoamerických  

tanců 

  

 

 

 

 

   

    

     

                                                
11 Záznamy byly pořízeny 21-22. 5. 2012 v tréninkových prostorách ZŠ Londýnské v Praze 

a Kongresovém centu Praha sporttester značky Polar řady RS400 a následně vyhodnoceny v programu 

Polar ProTrainer 5, a to jako součást seminární práce předmětu Bioenergetika Pohybových činností na 

FTVS UK. 

Dosažené hodnoty: STT LAT 

SFprůměr (tep/min) 119 126 

SFprůměr (%SFmax) 64,7 68,5 

SFnejvyšší (tep/min) 167 178 

SFnejvyšší (%SFmax) 90,8 96,7  
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3.5 Zdravotní problémy spojené s tancem 

   Snad žádná pohybová aktivita není spojená s rizikem poškození člověka a jeho 

pohybového aparátu. Ani tanec zde není výjimkou, ba snad právě naopak. Dosažení 

přesnosti, které je zapotřebí, aby tanec mohl být skrytým jazykem duše, jak kdysi řekla 

Marta Graham, si vyžaduje tisíce hodin tréninku, úsilí a přemáhání. Není tak divu, 

že taneční život je krátký a spousty tanečníků musí ukončit svou kariéru z důvodů 

zranění.  

 

3.5.1 Tanec a zranění 

  Na základě různých výzkumů uvádí Witkowski. (2012) incidenci tanečních zranění 

v rozsahu 17 – 95%. Autoři (Witkowski et al. 2012, Malkogeorgos et al. 2011) se 

shodují na tom, že zraněním jsou u tanečníků nejčastěji postižené především dolní 

končetiny a poté následují potíže s páteří. Malkogeorgos et al. (2011) poukazuje 

na nejfrekventovanější zranění tanečníků vystupujících na Broadway. Jedná se o dolní 

končetiny (52%), záda (22%) a krk (12%). U dolních končetin jsou pak nejvíce 

postižena kolena (29%), kotníky (25%), chodidla (20%), kyčle (12%) a lýtka (6%). 

Malkogeorgos et al. (2011) popisují jednotlivá známá zranění konkrétně (tabulka č. 5). 
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Tabulka 5: známá zranění tanečníků (Malkogeorgos et al. 2011) 

 

   

 Tentýž autor také poukazuje na dvě hlavní příčiny zranění tanečníků. Jednou jsou 

akutní příhody (většinou výsledek špatné techniky) a druhou pak důsledky přetížení. 

  Studie (Thomas & Tarr 2009) zabývající se tím, jak tanečníci vnímají bolest a zranění 

odhalila několik zajímavých skutečností. Nenašel se například žádný tanečník, kterému 

by bylo více než 35 let a zůstal nezraněn. Ve studii 75% tanečníků spojovalo nedávno 

prodělanou bolest s tancem a 35% uvedlo, že jsou zranění, přičemž byla nalezena 

souvislost mezi pociťovanou bolestí a následným zraněním. 

   Dalším velice zajímavým faktem, který ukazuje studie (Malkogeorgos et al. 2011), 

je zjištění, že tanečníci často ignorují bolest i zranění a nadále pokračují v tréninku. 

S věkem a zkušeností tanečníků se sice zvyšuje četnost nahlášení těchto zranění, 

ale i tak se jedná o nebezpečný přístup, který může v mnoha případech ústit 

v nenávratné poškození.   

     

3.5.2 Taneční sport a nejčastější problémy 

   Taneční sport jako jeden z projevů tance je značně specifický a to už především tím, 

že se prezentuje jako sport a přejímá sportovní principy. Nutnost vysoké míry zatížení, 
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specifické pohybové nároky a používání předepsaného vybavení může mít značně 

negativní dopad na pohybový aparát tanečníků. 

 

3.5.2.1 Pohybové nároky a stereotypy 

   Ačkoli by se mohlo zdát, že taneční sport kultivuje správné držení těla, nemusí tomu 

tak nutně být především proto, že pohybové stereotypy jsou v tanečním provedení 

ovlivňovány specifickými vlivy vycházející z potřeb realizovaného technického 

provedení. Tyto požadavky vycházejí u STT i LAT ze základního držení. Obrázek č. 1 

ukazuje základní postavení pro švihové standardní tance (vlevo) a tango (vpravo). Na 

obrázku č. 2 lze vidět uzavřená držení (vlevo) a volná postavení (vpravo) při LAT.  

 

 

Obrázek 1: základní postavení standardních tanců (Odstrčil 2004)  

 

 

Obrázek 2: základní postavení latinskoamerických tanců (Odstrčil 2004) 
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   Jak je z kreseb patrné, u STT i LAT dochází k tomu, že základní držení zatěžuje 

pohybový aparát nerovnoměrně. Patrnější je to u STT, kde držení přítomné v základním 

postavení přetrvává po celou dobu tance. U LAT sice dochází k častějším změnám 

v držení páru, ale i tak se zdá, že je zatížení spíše jednostranné. 

   Kromě specifik provedení pohybu klade taneční sport vysoké nároky na pohybový 

rozsah, což dokumentuje např. Deighan (2005). Odstrčil (2004, s. 39) o pohybovém 

rozsahu jednoduše říká: „čím větší, tím lepší.“ Mnohdy však tento rozsah dosahuje 

nefyziologických hodnot. 

   Neboť taneční pár zahrnuje vždy dva samostatné jedince, dochází nutně k tomu, 

že pohybový projev jednoho tanečníka je ovlivněn působením druhého. Ačkoli by dle 

Odstrčila (2004) na sebe pohyby obou partnerů měli navazovat a vzájemně se 

doplňovat, mohou mít při nesprávném načasování či neadekvátním silovém působení 

negativní důsledky (např. akutní úraz). 

 

3.5.2.2 Oděv a obuv 

   V tanečním sportu je hlavním a snad i jediným vybavením oděv a obuv.  

   Taneční oděvy doznaly v průběhu let značných změn. Ačkoli od samého počátku 

soutěžení stále reflektují svou dobu, v posledních letech se používají směsné materiály a 

oděvy (především fraky) se stávají lehčí, pohodlnější a hygieničtější (Odstrčil 2004). 

V zásadě existují tři základní požadavky tanečního oblečení. Jednak musí splňovat 

kritéria, které stanovují soutěžní pravidla, dále pak dovolovat potřebný rozsah pohybu a 

v neposlední řadě by oblečení mělo dotvářet image páru. 

   Diskutovanější částí tanečního vybavení je rozhodně obuv. K tanci se využívá obuv 

s vysokým podpatkem. Su a Gu (2012) ve své studii uvádí, že chůze v botách 

s vysokým podpatkem může změnit činnost kloubů dolní končetiny či změnit tlaková 

působení na různé části chodidla. Že je taneční obuv především partnerek 

problematickým jevem zmiňují i domácí autoři (Försterová 2004, Odstrčil 2004). 

Ačkoli existuje tréninková obuv
12

, hodně párů stále trénuje pouze v obuvi soutěžní, 

což může být také jedním z  faktorů negativně působících na pohybový aparát jedince.  

 

                                                
12 Taneční obuv, která má lepší cirkulaci vzduchu a u partnerek nižší podpatek. 
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3.5.2.3 Zdravotní negativa 

   Jako jiné sporty i taneční sport přináší určitá rizika a s nimi spojené zdravotní 

komplikace. Bohužel jsem nenašel žádnou ucelenější studii, která by se zabývala 

zdravotními dopady tanečního sportu. Přesto jednotlivé výzkumy a práce, které již 

v této oblasti byly podniknuty, ukazují na možné negativní zdravotní dopady.    

   Miletič (2008) ve své studii poukazuje na problémy spojované s bolestí zad, krční 

páteře a kloubů dolní končetiny při intenzivním tréninku STT začátečníků dětského 

věku. 

   Další autoři (Jiang a Peng 2010, Su a Gu 2012) se zabývali otázkou obuvi v tanečním 

sportu (rozložením tlaku a monitoringu EMG při tanci na vysokých podpatcích). 

Přičemž zjištěné skutečnosti podporují mínění, že tanec v obuvi o vysokém podpatku by 

mohl být příčinou některých zdravotních problémů. 

   Případová studie Vitoška (2011) pak nastiňuje problém jednostranného zatížení 

tanečního sportu, které je patrné z aktivace svalů u švihových STT. 

   A Försterová (2004) ve své práci uvádí tabulku, která charakterizuje jednotlivé 

skupiny tanců a uvádí problémové partie, které jsou při jejich vykonávání nejčastěji 

postiženy (tabulka č. 6). 

Tabulka 6: základní charakteristiky a problémy spojované s tanečním sportem 

(Försterová 2004) 

STT - „fixace“ postavení těla zejména paží, během celého tance 

- Nadprůměrné zatížení zejména stehenních svalů 

Partner kolena, třísla 

Partnerka Kolena, krční a bederní páteř šíjové svaly, halixy, 

prsty na nohou 

LAT - chybí fixace základního postavení, větší rozmanitost pohybů 

- větší nároky na rozsah pohybu a tím zároveň i větší riziko natržení 

svalu či úponu 

Partner Kolena 

Partnerka Kolena, bederní páteř, halixy, Achillova šlacha 

  



- 41 - 

 

3.6 Shrnutí 

   Taneční sport je odvětví, ve kterém jsou kladeny vysoké nároky na úroveň tělesné 

zdatnosti. Při soutěži je totiž nutné předvést vysoce koordinovaný pohybový výkon 

dosahující maximální intenzity po relativně dlouhou dobu vymezenou pravidly. 

   Ukazuje se, že soutěžní nároky neustále rostou, čemuž se musí zákonitě podřídit 

i samotná tréninková činnost a to jak objemem, tak intenzitou. Takto zvýšené zatížení, 

kdy jsou některé pohybové stereotypy podřízeny přesně vymezeným pravidlům, 

však může způsobovat změny funkčního a strukturálního charakteru. 

   U tanečníků dochází k akutním poškozením či problémům s pohybovým aparátem 

hlavně v oblasti dolních končetin a nohou, postižena však mnohdy bývá také páteř, 

což se odráží zvýšenou bolestivostí v oblasti zad. V tanečním sportu se tyto problémy 

objevují především ve spojení s nošení taneční obuvi a soutěžními nároky, z nichž 

vychází taneční držení. 
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4 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 

4.1 Cíle práce 

Cílem práce je vyšetření pohybového aparátu vybraných jedinců a zhodnocení vlivu 

tanečního sportu na takto zjištěný stav. Zjištěné skutečnosti by měly být podkladem pro 

další výzkum a případná praktická doporučení. 

 

4.2 Hypotézy 

   H1. Projevuje se sportovní a tréninkové zatížení vrcholového páru svalovými 

dysbalancemi posturálního charakteru?      

   H2. Dochází při zatížení tanečního sportu ke strukturálním odchylkám nohou? 

   H3. Dochází při zatížení tanečního sportu k strukturálním poruchám kloubů dolních 

končetin? 

 

4.3 Úkoly práce 

 Shromáždění dostupných teoretických informací o tanečním sportu 

 Vytvoření předpokladů  

 Analýza tanečního a dalšího pohybového zatížení vybraných jedinců 

 Analýza stavu pohybového aparátu vybraných jedinců 

 Zpracování a vyhodnocení získaných dat 

 Vytvoření doporučení pro výzkum a praxi 
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5 METODIKA PRÁCE 

5.1 Obecná charakteristika výzkumu 

Práce je koncipována jako případová studie. Pomocí měření spolu s analýzou získaných 

dokumentů se snaží skrze induktivní přístup postihnout a dát do souvislosti změny 

především pohybového aparátu, které může způsobovat zatížení tanečního sportu v jeho 

výkonnostním a vrcholovém pojetí.  

 

5.2 Výběr probandů 

Pro záměry práce byl vybrán taneční pár, který je držitelem nejvyšší výkonnostní 

třídy LAT (třída M) a který se zároveň věnoval i STT (třída B). Oba jedinci spolu začali 

tančit jako pár krátce po vstupu do světa tanečního sportu a v nedávné době po 7 letech 

společného působení soutěžní kariéru také ukončili. Taneční kariéra každého 

z tanečníků přitom nebyla kratší než 8 let. 

Pro práci byl vybrán takto malý vzorek, neboť dovoluje popis více faktorů, díky čemuž 

lze vyhodnotit působení většího množství vlivů. To by se mělo pozitivně odrazit ve 

vyhodnocení výsledků. 

 

5.2.1 Pohybová anamnéza partnera 

   Sledovaný začal taneční sport provozovat od roku 2005 po dobu 8 let s ukončením 

soutěžní kariéry na přelomu roku 2012/2013. V průběhu první poloviny taneční kariéry 

se navíc věnoval street dance (2006 – 2009).  Mimo tanec se v dětství od 7 let věnoval 

fotbalu na krajské úrovni (necelé 2 roky), poté kanoistice a sportům v přírodě 

v turistickém oddílu mládeže (4 roky). Od 13 do 17 let provozoval hasičský sport. Poté 

se začal plně věnovat tanci. 

   Během školního roku 2007/2008 nastoupil na vysokoškolská studia FTVS UK v Praze 

a pohybový rámec sledovaného byl obohacen o další sporty a zkvalitněn v oblasti 

atletiky, gymnastiky, plaveckých sportů, sportovních her a sporů v přírodě. Největší 

pohybové obohacení probíhalo v bakalářském studiu TVS, neboť právě to se zaměřuje 

více na praktickou výuku uvedených odvětví. 

   Žádné další sportovní ani pohybové zatížení sledovaný neabsolvoval. 
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5.2.2 Pohybová anamnéza partnerky 

   Sledovaná se tanečnímu sportu začala věnovat již ve svých 7 letech společně se 

sportem mažoretkovým. LAT a STT se věnovala pouze 2 roky a během 7 let 

v mažoretkovém sportu zkoušela také akrobatický rock’n’roll. Mezi 14 a 17 rokem 

života měla taneční pauzu. Po základních tanečních se opět vrátila k tanečnímu sportu (s 

preferencí LAT) v roce 2003 a soutěžit začala o rok později. Během taneční kariéry se 

navíc věnovala street dance (2004 – 2009). K ukončení soutěžní kariéry u sledované 

došlo v na přelomu roku 2012/2013. 

   Absolvovaná studia ani pracovní zařazení nelze klasifikovat jako fyzicky náročná, 

jednostranně zatěžující či jinak signifikantně pohybově formující. 

 

5.3 Charakteristika použitých metod 

V rámci práce byly použity tyto výzkumné prostředky: 

 Biomedicínská měření 

 Polostrukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami 

 Analýza sekundárních dat 

 

Všechna biomedicínská měření (kromě RTG vyšetření) byla provedena v laboratoři 

sportovní motoriky FTVS UK. Veškerá vyšetření prováděl člen laboratoře Mgr. Pavel 

Hráský, vyškolený člen laboratoře a licencovaný fyzioterapeut. Jednalo se 

o kineziologický rozbor (screeningové vyšetření celkového držení těla a jeho 

jednotlivých segmentů se zaměřením na výskyt svalových dysbalancí) a vyšetření 

tělesného složení se segmentální analýzou pomocí bioimpedance přístroji Tanita MC – 

980MA a BIA 2000-M). 

RTG vyšetření bylo realizováno na chirurgické ambulanci v Hronově ve spolupráci 

s MUDr. Petrem Miholou. 

S probandy byl také proveden polostrukturovaný rozhovor, jehož cílem bylo získání 

informací o pohybovém a tanečním zatížení, zdravotním stavu a zdravotních komplikací 
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v souvislosti s tanečním sportem. Do rozhovoru byly zahrnuty otázky, které se zdály 

relevantní cílům výzkumu. 

K zisku informací přispěla i analýza sekundárních dat, která postihovala především 

tréninkové záznamy a záznamy ze soutěží. 

 

5.4 Popis přístrojové vybavení 

5.4.1 Tanita MC – 980
13

 

   Jedná se o segmentální a multifrekvenční analyzátor složení těla, který vyrábí 

stejnojmenná japonská firma. 

   Přístroj pracuje na základě metody Tanita-BIA. Přístroj pro měření využívá 8 elektrod 

pro vedení proudu o 6 frekvencích (1, 5, 50, 250, 500, 1000 kHz). 

   Pomocí přístroje lze získat řadu hodnot zahrnujících: 

 celkovou tělesnou analýzu  

 segmentální analýzu 

 vyhodnocení tělesné bilance 

 

5.4.2 BIA 2000-M
14

 

   Přístroj je výrobek německé firmy a je jedním z multifrekvenčních analyzátorů 

složení těla. 

   Přístroj využívá metody BIA, přičemž průchod proudu o frekvencích (1, 5, 50, 100 

kHz) snímá 4 elektrodami. 

   Pomocí predikčních rovnic jsou získávány hodnoty tělesného složení (TBW, LBM, 

BCM, ECM, ECW, ICW, tělesný tuk). 

 

                                                
13 Informace o přístroji zjištěny na základě stránek Analýza tělesného složení (2013).  
14 Informace o přístroji zjištěny na základě příspěvku Stablové, Skorocké a Bunce (2003). 
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5.4.3 RTG  

   Pro vyšetření byl použit přístroj CIRANA MP 15, za kterým stojí česká firma Chirana 

Group. 

   Tento přístroj využívá elektromagnetického záření v řádu setin nanometru s možností 

nastavení doby expozice a je schopen zaznamenat stínový obraz určitého orgánu (kosti) 

v černo-bílém provedení. 

   

5.5 Způsob vyhodnocení a interpretace dat  

   Jednotlivá vyšetření byla provedena experty, kteří zjištěné informace vyhodnotili dle 

předepsaných postupů a výsledky předložili k dalšímu zkoumání ve formě 

standardizovaných výstupů.  

   Při analýze získaných dat a pro další práci s nimi byl využit tabulkový procesor 

Microsoft Excel. Pro jejich vyhodnocování a následnou prezentaci byla využita popisná 

statistika. Data jsou prezentována ve formě textu doplněného o grafy a tabulky. 

   Veškerá zjištěná data byla následně konfrontována s dostupnou literaturou a šetřeními 

podobného typu. 

    

 

  



- 47 - 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

STT

LAT

6 VÝSLEDKY 

6.1 Taneční zatížení 

   Pomocí rozhovoru, analýzy statistických záznamů ČSTS, WDSF a záznamech 

o trénincích byla získána data o tréninkové a soutěžní taneční činnosti sledovaného 

páru. Pro účel výzkumu jsou využita data od začátku roku 2006, neboť od této doby 

vytvořili oba tanečníci pár, ve kterém setrvali společně až do ukončení soutěžní kariéry. 

   Sledovaný taneční pár, dle svých slov, preferoval LAT před STT, o čemž také 

vypovídají dosažené taneční třídy (LAT – M; STT – B), a pak také poměr soutěží, 

kterých se pár zúčastnil (LAT : STT = 2,5 : 1).  

   Pár absolvoval celkem 140 soutěží během 7 let, což v průměru znamená 20 soutěží 

za rok. Počet soutěží STT a LAT během jednotlivých let ukazuje graf č 2. 

Graf 2: počet soutěží, kterých se účastnil testovaný pár v letech 2006 – 2012 

 

   Počet soutěží je částečně ovlivněn ziskem vyšších tříd (B, A, M), kdy se pár 

připravoval na nároky spojené s vyšší třídou a soutěží se tak neúčastnil v obdobích 

11/2006 – 6/2007, 6/2008 – 10/2008, 3/2010 – 5/2010. Rok 2011 byl dle sledovaných 

poznamenán pracovními a školními povinnostmi. 

   Na základě databázových záznamů o jednotlivých soutěžích se ukázalo, že sledovaný 

pár absolvoval celkem 1296 tanců (950 LAT; 346 STT) v soutěži, tedy 185,1 tanců 
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ročně. Při normální pouštěné délce soutěžních skladeb hovoříme o 277,7 minutách 

soutěžního zatížení za rok a o 32,4 hodin čistého soutěžního zatížení celkově. 

   Náročnost soutěží popisují oba sledovaní shodně. Se zvyšující se třídou se soutěže 

tanečníkům zdáli náročnější, především však po psychické stránce. Oba také shodně 

uvádějí pro soutěžení jako nejnáročnější třídu M a po ní výkonnostní třídu B. 

   Sledovaní tanečníci během své kariéry absolvovali také řadu tanečních ukázek, často 

odpovídající soutěžnímu provedení ovšem s nižším počtem tanců, ty však v grafu 

zaznamenány nejsou, neboť o nich neexistuje přesný záznam. Průměrně se jednalo o 10 

ukázek o počtu 3 tanců zkrácené délky a tedy asi 30 min čistého času. 

   Tréninkové zatížení sledovaného páru se v první polovině taneční kariéry skládalo 

z tréninků tanečního sportu a street dance. To ukazuje graf č. 3, který znázorňuje nejen 

procentuální poměr obou tanečních stylů, ale i počet tréninkových hodin
15

. 

 

 

   Sledovaný taneční pár během roku odtrénoval průměrně 725 tréninkových hodin 

v rámci tanečního sportu a to včetně soustředění, kterých se sledovaný pár účastnil 

každoročně většinou v období vánoc a během letních prázdnin (červen, konec srpna). 

Pár se účastnil i víkendových soustředění a seminářů. 

   Počet tréninkových hodin za týden se lišil především v závislosti na získané třídě 

v LAT, neboť sledovaný taneční pár preferoval tuto skupinu tanců a odvíjel od ní 

tréninkový plán. Tuto závislost ukazuje graf č. 4. 

                                                
15 V grafu nejsou zahrnuty soustředění ani víkendové semináře. 

Graf 3: poměr a počet tréninkových hodin tanečního sportu a street 

dance 
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Graf 4: počet tréninkových hodin za týden na základě třídy dosažené 

v latinskoamerických tancích 

 

   Tréninková jednotka sledovaného tanečního páru trvala nejčastěji v rozmezí 90 – 120 

min, přičemž úvodní a závěrečná část tvořila 10-15% celkového času. Z rozhovoru 

vyplynulo, že hlavní část tréninků zcela naplňovala technika (nácvik, zpevňování, 

praktis). V rámci tréninku pár nepodstupoval žádnou obecnou kondiční přípravu. 

Veškerý rozvoj pohybových schopností byl prováděn ryze specificky pomocí tréninků 

simulujících soutěžní zatížení (praktis). Složky psychické a taktické přípravy byly 

v tréninku zařazeny minimálně.  

    

6.2 Složení těla 

Na základě bioimpedanční metody na přístroji BIA 2000-M při využití predikčních 

rovnic pro sportující populaci a pomocí digitálního váhového a výškového měřidla byly 

zjištěny tyto parametry složení těla: 

 

Partner 

Věk: 25 let 

Výška: 185 cm 

Váha: 77,9 kg 

FFM: 69,6 kg (89,3%) 

FM: 8,3 kg (10,7 %) 

TBW: 52,6   ICW: 30,5; ECW: 22,0 

ECM/BCM: 0,65 

BMR: 1990 kcal 
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Partnerka 

Věk: 28 let 

Výška: 161,7 cm 

Váha: 54,8 kg 

FFM: 46,8 kg (85,4%) 

FM: 8,0 kg (14,6 %) 

TBW: 31,0  ICW: 20,4; ECW: 10,6  

ECM/BCM: 0,85 

BMR: 1340 kcal 

 

6.3 Segmentální analýza 

Segmentální analýza ukázala, že rozložení svalové tkáně je v případě obou testovaných 

osob velmi vyrovnané a na základě hodnotícího programu přístroje Tanita MC – 980 se 

získané hodnoty v případě obou testovaných nijak výrazně neodchylují od průměru, 

což ukazují grafy č. 5 a 6. 

 

Graf 5: segmentální analýza svalové tkáně partnera 

 

 

Graf 6: segmentální analýza svalové tkáně partnerky 

 

 Přesto tato měření odhalila rozdíl mezi pravou a levou části těla při porovnání množství 

svalové hmoty na horních i dolních končetinách testovaných, jak přehledně ukazují 

hodnoty tabulky č. 8. 
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Tabulka 7: hodnoty svalové tkáně získané segmentální analýzou16
 

 

 HK – pravá 

[kg] 

HK – levá [kg] DK – pravá 

[kg] 

DK – levá [kg] 

Partner 4,2 4,3 12,0 11,9 

Partnerka 2,0 1,9   6,9   7,0 

 

6.4 Kineziologický rozbor 

   Díky screeningovému vyšetření těla byl pomocí aspekce a palpace zjištěn podobný 

nález u obou testovaných především v oblasti hlavy a ramen, částečně také v oblasti 

páteře a také dolních končetin. Nálezy korespondují se zkrácením svalů, ve kterém se 

testovaní částečně také shodují. 

   Nálezy u obou testovaných se shodují v těchto bodech: 

Hlava   

- mírně předsunuté držení hlavy 

- oboustranně omezený úklon (výrazněji u partnerky) 

Ramena 

- protrakce (partnerka pouze levé) a elevace obou ramen - levého výrazněji 

Páteř 

- střední hrudní páteř se oboustranně nerozvíjí při úklonech 

- oploštění křivek v oblasti hrudní a bederní páteře 

- zhoršená dynamika rotace trupu (partner doprava, partnerka doleva) 

Dolní končetiny 

- plochonozí  

Svalové dysbalance 

- horní trapézy výrazně oboustranně, quadratus lumborum (partner výrazněji levá, 

partnerka výrazněji pravá) 

 

                                                
16 HK – horní končetina; DK – dolní končetina 
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   Partner navíc drží trup v mírném záklonu a úklonu doleva. U partnerky dochází 

k vybočení trupu doleva a nerovnoměrnému stranovému rozvíjení zad při předklonu 

a návratu zpět.     

    Za zmínku také stojí sešikmení pánve, které je přítomno u obou testovaných, avšak 

v opačném směru. Partner má pánev sešikmenou doprava, kdežto partnerka doleva. 

U partnerky se navíc objevuje výraznější anteverze pánve.  

U partnera je držena pravá dolní končetina v mírném pokrčení v kolenním kloubu. 

 

6.5 RTG vyšetření 

   Rentgenové vyšetření, které bylo zaměřeno na klouby dolní končetiny (kyčelní, 

kolenní a hlezenní) a nohou, prokázalo strukturální změny především v oblasti nohou 

u obou vyšetřovaných. 

   RTG kyčelních, kolenních a hlezenních kloubů partnera nevykazuje žádné úchylky 

v postavení. Štěrbiny těchto kloubů jsou normální šíře s hladkými okraji a přiměřenou 

strukturou skeletu. U RTG nohou byl zjištěn Hallux valgus a to oboustranně (úhel 

I. MTP skloubení je cca 30 stupňů). Navíc vyšetření ukazuje počínající degenerativní 

změny na I. MTP skloubení, taktéž oboustranně. 

   RTG kyčelních kloubů partnerky zjistil, že oproti pravé straně, kde je nález normální, 

vykazuje levá hlavice femuru lehké oploštění zatím však bez prokazatelných 

artrotických změn. Zároveň byla zjištěna degenerativní změna symfýzy. Štěrbiny 

kolenních a hlezenních kloubů mají přiměřenou šíři s hladkými kloubními plochami 

a normální strukturou skeletu. Štěrbina levého kolenního kloubu je asi o 15mm výše než 

vpravo, což ukazuje na kratší levou dolní končetinu. Při RTG nohou byl zjištěn hraniční 

úhel I. MTP skloubení na levé noze. 

  

6.6 Zranění a zdravotní obtíže 

   Během taneční kariéry prodělali oba sledovaní zranění pohybového aparátu. 

Partnerova zranění měla příčinu v přímém kontaktu se zevním prostředím (zranění 

způsobené nárazem). Jednalo se o poranění levého kolene a palce pravé nohy. K oběma 

zraněním došlo při tréninku. Další poranění pohybového aparátu partnera nelze přímo 
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s taneční činností spojovat. Partnerka utrpěla v souvislosti s taneční činností zranění 

pravého kolene a kotníku levé nohy. Zranění kotníku bylo způsobeno špatným 

došlapem. Problémy s kolenem se objevili po absolvované soutěži. 

   Oba testovaní vypověděli, že se u nich občas objevovali problémy s pohybovým 

aparátem v průběhu nebo po delším a náročnějším tréninku. U Partnera se jednalo 

hlavně o bolesti nohou (I. MTP skloubení), ale také kolen a pravého ramene. Partnerka 

uvedla také bolestivost nohou (I. MTP skloubení) a dále především potíže s kyčlemi a 

zády (bederní i hrudní úsek). 

   Na základě rozhovoru jsme zjistili, že ani jeden z testovaných v současné době 

nepociťuje žádné závažnější zdravotní potíže. Obě osoby však shodně konstatují, 

že po vyšším zatížení pociťují bolest v oblasti kloubních spojení nohy (I. MTP 

skloubení). Partnerka po takovém zatížení často pociťuje bolest v oblasti ramene 

a beder. Při dlouhém stání si navíc stěžuje na bolest kyčlí. 
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7 DISKUZE  

   V literatuře je taneční sport zkoumán především po stránce popisující soutěžní 

zatížení a jeho projevy. Ukazuje se tak, že taneční páry během soutěží absolvují zatížení 

o vysoké intenzitě. To dokládají hodnoty SF, koncentraci laktátu v kvi (Dalla 

Vedova et al. 2006, Chren a Špánik 2010) či na základě porovnání maximální a aktuální 

spotřeby kyslíku (Bria et al. 2011). Kvantitativní hodnocení soutěžního zatížení 

tanečního sportu ale chybí. Právě výsledky této práce ukazují první pokus o zmapování 

jak soutěžního objemu, tak i tréninkové zátěže, kterou během kariéry absolvuje taneční 

pár vrcholové úrovně. 

   Míra objemového zatížení, které jsme u sledovaného páru zjistili, je značná 

a postupně vzrůstá s vyšší taneční třídou.  Počet absolvovaných soutěží měl však 

opačnou tendenci a se zvyšující se taneční třídou docházelo k jeho snížení. Obě 

skutečnosti spojuji s postupně vzrůstajícími nároky soutěží při dosažení vyšších tříd. 

Předpokládám, že nároky taneční specializace byly také důvodem zanechání street 

dance.  

   Nenašel jsem žádnou studii, která by zjišťovala vliv tanečního zatížení podobného 

rozsahu na pohybový aparát. Výzkumy v oblasti tance se zabývají většinou 

biomechanickými projevy nebo incidencí zdravotních problémů. Zdá se, že tato práce 

poprvé spojuje konkrétní vlivy taneční zátěže na pohybový systém. 

 

   Dle segmenální analýzy lze vypozorovat mírnou asymetrii v rozložení svalové tkáně 

HK u obou testovaných. Výsledky ukazují pozitivní odchylku směřující u partnera 

k jeho levé ruce a u partnerky naopak k její pravé ruce. V obou případech se jedná 

o nedominantní končetinu. Ačkoli je asymetrie malá, mohla by mít příčinu ve způsobu 

držení a vedení především u LAT, což by podporovala i analýza základních figur těchto 

tanců. Na základě publikace Landsfelda a Plamínka (2000) ze které se při analýze 

vycházelo, se totiž ukazuje, že taneční figury LAT inklinují k jednostrannému zatížení 

pohybového aparátu tanečníků, neboť se během nich pro vedení přednostně využívá 

jedna strana těla (graf č. 7).  
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Graf 7: procentuální zastoupení využívaného držení během základních figur 

u  jednotlivých latinskoamerických tanců
17

 

 

   Jak je z grafu patrné, vedení probíhá ve většině tanců v uzavřeném držení nebo právě 

s převahou silového působení levé ruky partnera a pravé ruky partnerky, 

což koresponduje s výsledky segmentální analýzy. Neboť podle Véleho (2006) nelze 

oddělovat funkce končetin od funkcí osového orgánu a důsledky změn funkce HK 

způsobené vedením by se měly promítnout i do osového orgánu. Toto tvrzení potvrzuje 

např. šetření u volejbalistů, kde je prokázán statisticky zvýšený výskyt skoliotického 

zakřivení páteře, který koresponduje s dominantní a tedy více využívanou HK 

(Modi et al. 2008). Podobně i u hokejistů skoliotické držení koresponduje 

s preferovaným držením hole (Zachrla 2004). I přes zjištěné dominantní využívání 

jedné strany těla při vedení u LAT a tomu odpovídající svalové nevyváženosti 

tanečníků v oblasti HK, bylo mírné skoliotické držení trupu zjištěno pouze u partnera.     

   U obou testovaných tanečníků vyšetření dále prokázalo přetížení svalů jak v hrudní, 

tak i bederní oblasti. Současně s tím dochází u obou k předsunutí horní části trupu, 

přičemž je omezena i funkčnost hrudní části páteře.  

   K relativně strnulému držení horní části trupu dochází v tanečním sportu spíše 

ve STT, kde jsou HK partnera i partnerky fixovány, aby docílily co možná největšího 

                                                
17 Držení je chápáno ve směru partnerka – partner. Držení „L za P“ tedy znamená držení levé ruky 

partnera za pravou ruku partnerky. 
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objemu. Véle (1995) poukazuje na to, že každé protahované udržování neměnné polohy 

je nefyziologické a může vést k lokálnímu přetížení a ke ztrátě elasticity vaziva a tím 

k pohybovému omezení. Zdá se tedy, že zjištění zhoršené funkčnosti páteře (omezený 

úklon krční a hrudní páteře, zhoršená dynamika rotace trupu) u obou testovaných by 

mohlo souviset právě se zmiňovaným přetížením svalových struktur v oblasti zad.  

   Hovoří-li Odstrčil (2004) o tom, že při správném tanečním držení je páteř protažena 

vzhůru s lopatkami přiléhajícími na hrudník a rameny rozloženými do šíře, musí tak 

nutně docházet k zapojení zádových svalů tento pohyb umožňující. Ačkoli se sledování 

Vitoška (2011) zaměřuje pouze na valčíkovou otáčku vlevo, ukazuje, že dle četnosti 

vrcholů křivky svalové aktivity jsou zádové svaly, plnící vzpřimovací funkci, výrazně 

zapojeny (graf č. 8).    

 

Graf 8: grafický záznam porovnání aktivace svalů při valčíkové obrátce vpravo 

(Vitošek 2011) 

 

   Autor na základě rozdílné aktivity vzpřimovačů páteře a svalů břišních poukazuje také 

na možnost vzniku či prohloubení dysbalancí v oblasti dolního hrudního sektoru 

a pánve. Na základě našeho vyšetření se s tímto tvrzením lze ztotožnit, neboť krom výše 

uvedených odchylek bylo oboustranné zkrácení čtyřhranného svalu bederního přítomno 

u obou vyšetřovaných tanečníků. U partnera je toto zkrácení výraznější na levé u 
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partnerky naopak na pravé straně, což opět ukazuje na jednostranné zatížení stranově 

odpovídající nárokům vedení LAT.   

    Díky rentgenovým snímkům byl odhalen Hallux valgus a počínající degenerativní 

změny na I. MTP u partnera a hraniční úhel téhož skloubení levé nohy u partnerky. Oba 

vyšetřovaní si také, v souladu s těmito zjištěními, stěžovali na bolest chodidel při nebo 

po tréninku projevující se právě v této oblasti. 

   Zjištěné změny jsou strukturálního charakteru a mohly by být způsobeny prodělaným 

tanečním zatížením. K této domněnce mne vede i podobný nález, který uvádí Su a 

Gu (2012). Ti v rámci výzkumu při měření EMG svalů dolní končetiny při tanci na 

různě vysokých podpatcích zjistili určitou míru deformace I. MTP skloubení u 70% 

testovaných tanečnic.  Ty byly podobného věku jako probandi našeho šetření a tanci se 

věnovali alespoň 5 let. Na obrázku č. 3 jsou zachyceny deformity zjištěné během 

uvedeného výzkumu a u námi sledovaných jedinců.  

 

Obrázek 3: porovnání deformit nohou pravé DK
18

 

 

   Při porovnání je patrná podobnost deformit v oblasti I. MTP. Nohy testovaných 

vykazují také známky kladívkových prstů. Vezmeme-li v úvahu relativní těsnost a úzké 

provedení taneční boty (především dámské), pak může mít tato deformita původ právě 

v provozování tanečního sportu a jeho charakteristické obuvi. Toto tvrzení potvrzuje 

i článek Koláře, Vlacha a Jelena (2006), ve kterém nošení malých a úzkých bot uvádí 

jako jedna z možných příčin vzniku kladívkových prstů spolu se zánětem MTP kloubů, 

                                                
18 Obrázek zachycuje určité deformace nohy: a) testovaných osob (Su a Gu 2012); b) námi testovaného 

partnera; c) námi testované partnerky  
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svalovou dysbalancí nebo traumatem. I Véle (2006) upozorňuje na vznik deformit 

(vbočený palec) v souvislosti s tlakem způsobeným nošení nevhodné obuvi. 

V běžné populaci se dle systematické studie a meta-analýzy (Nix, Smith a Vincenzo 

2010) výskyt vbočeného palce souhrnně odhaduje na 23% u dospělé populace 

v rozmezí 15-65 let. Prevalence se zvyšuje s věkem a je vyšší u žen (30%) v porovnání 

s mužskou populací (13%). Zdá se tedy, že hallux valgus a jemu se blížící či podobné 

deformity nohou jsou častější u tanečníků než u normální populace.  

   I další výzkum, který provedli Rong, Wang a Gu (2009) posiluje tvrzení, že příčinou 

deformit v oblasti nohou by mohl být taneční sport. Autoři se zabývali velikostí zatížení 

chodidla při základním kroku LAT
19

. Data ukazují koncentraci vysokých hodnot 

tlakového působení v přední části chodidla, a to obzvláště v její střední a vnější části. 

Dle Koláře, Vlacha a Jelena (2006) jsou podobné parametry tlakového působení 

spojeny s přítomností ortopedické vady hallux valgus, kdy se zatížení nohy přesouvá 

mediolaterálním směrem a zároveň dochází ke zvýšení zatížení v oblasti laterálního 

přednoží. 

   Na obrázku č. 3 lze také pozorovat projevy typické pro sníženou klenbu nohy. Tuto 

skutečnost prokázal i kineziologický rozbor obou testovaných tanečníků. Hlavní příčinu 

vývinu ploché nohy u dospělých vidí Medek (2003) v nepoměru zátěže a schopnosti 

nohy zatížení snášet. Důležitým faktorem je dle autora i nošení nevhodné obuvi.    

    Taneční obuv partnerek má nejčastěji podpatek o výšce 7 cm pro STT a 8 cm pro 

LAT. Partneři pak nosí obuv s podpatkem o výšce 2,5 cm pro STT a 4 cm pro LAT.  

Právě s výškou podpatků roste nejen míra zapojení svalů dolní končetiny, což ve své 

studii dokumentují Su a Gu (2012), ale zvyšují se také i tlaková zatížení chodidla a to 

především v jeho přední části (Nyska et al. 1996, Mandato a Nester 1999). Např. 

výsledky výzkumu, který provedl Bride et al. (1991), ukazují, že při odtlačení chodidla 

dochází k zvýšení působících sil v oblasti I. MTP z 0.93 na 1,88 násobek tělesné 

hmotnosti při použití obuvi o vysokém podpatku oproti chůzi bez bot.  

   Jiang a Peng (2010) zkoumali zatížení přímo při základním kroku tance chacha 

prováděného ve čtverci. Data jasně ukazují, že tlak působící na nohu tanečníků 

zaznamenává nejvyšší hodnoty v oblasti přední části celého chodidla a to především 

v oblasti palce a jeho I. MTP skloubení jak dokumentuje obrázek č. 4 a tabulka č. 8. 

                                                
19 Jednalo se o základní krok (křížení), který se vyskytuje ve všech LAT. 



- 59 - 

 

 

Obrázek 4: regiony rozložení plantárního tlaku (Jiang a Peng 2010) 

 

Maximální tlakové hodnoty pak v oblastech No. 9 a No. 8 dosáhly dvojnásobku 

a v oblasti No. 1 dokonce trojnásobku průměrných hodnot.  

Tabulka 8: hodnoty plantárního tlaku v jednotlivých regionech [N] (Jiang a Peng 

2010)
20

 

 No.9ar

ea 

No.8area No.7area No.6ar

ea 

No.5ar

ea 

No.4ar

ea 

No.3ar

ea 

No.2are

a 

No.1are

a 

Male L 245,8±

27,05 

198,43±

38,48 

118,53±

28,48 

10,60±

7,20 

29,93±

5,35 

19,73±

8,20 

20,47±

9,31 

34,37±1

3,13 

41,57±1

5,26 

 R 220,10

±35,57 

168,33±

4,74 

116,03±

10,53 

16,13±

4,62 

38,10±

18,71 

40,80±

11,06 

62,60±

5,80 

45,73±1

2,08 

57,17±1

6,11 

Fema

le 

L 202,53

±31,33 

128,90±

10,39 

69,53±4,

27 

25,40±

1,04 

26,73±

5,66 

47,10±

21,67 

55,30±

18,34 

51,23±2

3,79 

58,30±2

5,04 

 R 189,63

±15,47 

156,03±

33,20 

98,77±1

6,60 

10,02±

3,12 

31,90±

7,97 

19,00±

10,18 

74,80±

41,35 

14,25±1

7,47 

56,87±5

4,88 

 

   Na základě uvedených dat lze předpokládat, že zvýšené silové zatížení působící 

v oblasti přední části nohou může být hlavní příčinou vzniku a rozvoji ploché nohy.         

   Dle obecného předpokladu jak jej uvádí Försterová (2004), že u tanečníků se 

vyskytují problémy s kolenními a kyčelními klouby, se očekával nález poškození těchto 

kloubních spojení. Rentgen však v oblasti kloubů DK nenašel u partnera žádné 

odchylky od normy. U partnerky se zjistilo mírné oploštění hlavice femuru levé nohy. 

Současně s tímto nálezem však zjistilo rentgenové vyšetření, že štěrbina L kolenního 

                                                
20 L je levá noha. R je pravá noha. Tabulka je přepis údajů, které naměřil Jiang a Peng (2010) 
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kloubu je asi o 15 mm výše než vpravo. To se shoduje s výpovědí vyšetřované o kratší 

levé DK. Oploštění hlavice femuru tak bude nejspíše spojeno s touto skutečností. 

V rámci této práce nebyla nalezena studie či prokazatelná data, která by mohla tento 

nález přímo spojovat s provozováním tanečního sportu. Nelze však vyloučit, 

že absolvovaná zátěž napomohla k rozvoji poškození zjištěného nálezu. 

 

Byla-li položena hypotéza: Projevuje se sportovní a tréninkové zatížení vrcholového 

páru negativními funkčními odchylkami pohybového aparátu? 

   Hypotézu jsem přijal. 

    Svalové dysbalance, které jsme u testovaných nalezli, odpovídají nárokům tanečního 

sportu. Svalová přetížení v oblasti horní hrudní páteře spolu se sníženou flexibilitou 

páteře jsou nejspíše způsobeny tanečním držením STT. Projevy stranové svalové 

nerovnováhy spojuji hlavně s jednostranně zatěžujícím vedením LAT. 

       

   Druhá hypotéza zněla: Dochází při zatížení tanečního sportu ke strukturálním 

odchylkám nohou? 

   Hypotézu jsem přijal. 

   Vyšetření zjistilo plochou nohu u obou vyšetřovaných a hallux valgus s počínajícími 

degenerativními změnami I. MTP kloubu partnera a mezní úhel I. MTP skloubení u levé 

nohy partnerky. Ukázalo se, že hlavní příčinou vzniku těchto deformit je zatížení 

spojované s nošením taneční obuvi. 

 

  Poslední hypotéza zněla:  Dochází při zatížení tanečního sportu k strukturálním 

poruchám kloubů dolních končetin? 

   Hypotézu jsem odmítl. 

   Rentgenové vyšetření u partnera nenalezlo žádnou odchylku kloubů dolní končetiny 

od normálu. U partnerky se objevila mírně zploštělá hlavice levé stehenní kosti, ale to 

s největší pravděpodobností souvisí s rozdílem délky dolních končetin testované, která 

je dána geneticky. Přesto Nevylučuji ale možnost, že absolvované zatížení mohlo 

prohloubit toto zjištěné poškození. 
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   Neboť má práce formu případové studie, výsledky tedy nelze jednoduše zobecňovat 

jako směrodatné pro všechny tanečníky. Nálezy testovaných jedinců však mají podobný 

charakter, ačkoli mají odlišnou pohybovou anamnézu. Navíc absolvované taneční 

zatížení bylo primární pohybovou aktivitou a zaujímalo většinovou část veškerých 

pohybových aktivit. Předpokládám tedy, že jeho vliv na pohybový aparát testovaných 

a tedy i na vznik zjištěných svalových dysbalancí a strukturálních deformit je 

rozhodující. 

   I když se uvedené nálezy mohou v konkrétních případech lišit, z vlastní zkušenosti 

vím, že na problémy podobného charakteru trpí tanečníci, kteří se tanečnímu sportu 

věnují na vyšší úrovni, a jejich tréninková činnost dosahuje a mnohdy i přesahuje 

zatížení vyšetřovaného páru.  

   Na základě uvedených zjištění bych doporučil zařazení kompenzačních cvičení 

zaměřených na prevenci vzniku a případně korekci plochých nohou jako součást každé 

tréninkové jednotky. Zavést takováto cvičení vnímám jako zásadní, neboť zatížení 

tanečního sportu zvyšuje pravděpodobnost trvalého poškození nohou.  

  Další vědecké bádání v této oblasti by se mělo ubírat směrem, který by kvantitativně 

zhodnotil incidenci výskytu plochých nohou a také dalších deformit nohou u tanečníků 

a mohl potvrdit výsledky šetření této práce.   

   Dále doporučuji zařazení kompenzace jednostranného zatížení a cvičení vyrovnávající 

svalové dysbalance  jako pravidelnou součást tréninkového programu tanečníků. Jako 

vhodné vnímám cviky zaměřené na posílení hlubokého stabilizačního systému, dále pak 

uvolňování a protahování svalů s tendencí ke zkrácení podílejících se na dolním 

a horním zkříženém syndromu a dechová cvičení. 

   Další bádaní v této oblasti, v prvé řadě mapování svalové aktivity při tanci a vliv 

vzájemného působení partnerů, by mohlo pomoci při tvorbě konkrétních 

kompenzačních programů pro taneční sport.            
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8 ZÁVĚR  

   Tato práce je koncipována jako případová studie, která se zabývá zmapováním 

možného vlivu tanečního sportu na pohybový aparát jedince. Náhled na pohybový 

aparát přináší úvodní kapitola teoretické části, jež je věnována především posturálnímu 

systému. Následuje kapitola definující zatížení a jeho projevy ve sportovní činnosti 

s možnými důsledky na pohybový aparát. Taneční sport pak prezentuje kapitola další, 

která stručně shrnuje jeho historii a dělení. Uveden je i výběr z pravidel, které popisují 

především soutěžní činnost. Soutěžnímu a tréninkovému zatížení se věnuje další 

kapitola, která se snaží postihnout jejich celkovou míru a objem. Poslední kapitola pak 

podává informaci o zdravotních problémech souvisejících s tanečním sportem i tancem 

samotným. 

   Cílem práce bylo zjištění vlivu tanečního sportu na pohybový aparát jedince 

na základě vyšetření tanečního páru, popsání tréninkové a soutěžní činnosti a následné 

analýzy takto získaných dat. Všechna vyšetření byla provedena na tanečním páru držící 

nejvyšší taneční třídu a taneční kariérou trvající ne méně než 8 let. 

   Získaná data ukazují, že taneční zatížení zaujímá ve výkonnostním a vrcholovém 

pojetí značnou objemovou zátěž.  

   Provedená vyšetření zjistila strukturální odchylky.  U obou testovaných byla zjištěna 

plochá noha. Oboustranný hallux valgus s počínajícími degenerativními změnami 

I. MTP skloubení byl nalezen u partnera a hraniční úhel I. MTP skloubení levé nohy 

u partnerky. Uvedené nálezy jsou spojovány především s nošením taneční obuvi.  

   Svalové dysbalance v oblasti horní hrudní oblasti sledovaných souvisejí s tanečním 

držením vynuceným pravidly. Stranově se projevující svalová nerovnováha je nejspíše 

důsledkem jednostranně zatěžujícího vedení. 

   Výsledky této případové studie nelze zcela zobecnit, ale přesto ukazují některé 

zásadní souvislosti vlivu tanečního zatížení na pohybový aparát tanečníků.  

   Uvedená zjištění nastiňují další možnosti výzkumu, který by lépe kvantifikoval 

zjištěné odchylky a mohl by být podkladem konkrétních kompenzačních programů 

a praktických doporučení pro trénink tanečních párů. 
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Příloha č. 1: Vyjádření etické komise  

 



 

 

Příloha č. 2: Informovaný souhlas probanda 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a dostatečně a srozumitelně seznámen/a s účelem 

a cílem výzkumu. 

Výzkum bude prováděn jako součást diplomové práce, studentem oboru TVS se 

směrem studia Aktivity podporující zdraví na FTVS UK v Praze. Byl/a jsem 

informován/a o tom, jakou formou bude výzkum probíhat i o způsobech dokumentace a 

prezentace výsledků této studie. 

Bylo mi umožněno vše dostatečně rozvážit a případně se informovat na vše, co považuji 

za podstatné nebo co mi nebylo zcela jasné. 

S výzkumnými metodami i postupem souhlasím. 

 

V…………………………………… .dne………………………. 

Proband……………………………...podpis…………………… 

 

Informace sdělené probandovi: 

V rámci testování bude vyšetřován pohybový aparát a tělesné složení. V obou případech 

se jedná o neinvazivní a nebolestivé metody. 

Vyšetření pohybového aparátu bude probíhat formou kineziologického rozboru 

odborným pracovníkem (certifikovaný fyzioterapeut) laboratoře sportovní motoriky 

FTVS UK. Jedná se screeningové vyšetření celkového držení těla a jeho jednotlivých 

segmentů se zaměřením na výskyt svalových dysbalancí.  

Tělesné složení bude zjišťováno pomocí bioimpedanční metody, kdy se bude hodnotit 

množství tělesného tuku, celkové tělesné vody, podíl extracelulární a intracelulární 

vody pomocí přístroje BIA 2000 a přístroj TANITA bude využit především 

k segmentální analýze. 

Pro účel práce bude dále využito RTG vyšetření kloubů dolní končetiny. Vyšetření bude 

prováděno a vyhodnocováno školeným zdravotnickým personálem na chirurgické 

ambulanci v Hronově.  

Jedná se o standardní lékařské vyšetření využívající elektromagnetické vlnění o velmi 

krátké vlnové délce. Ačkoli rentgenové záření při dlouhodobém působení poškozuje 



 

 

tkáně, při rozsahu uvedeného vyšetření k významné zátěži nedochází a vyšetření není 

zdraví nebezpečné. 

Výsledky budou zpracovány anonymně a při jejich prezentaci tedy nebude žádné jméno 

spojováno s konkrétními zjištěnými hodnotami. Získaná data budou použita pouze pro 

účely tohoto výzkumu a nebudou nijak zneužita. 
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