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1 Abstrakt

Název práce:

Unilaterální funkční asymetrie svalů předloktí u sportovních lezců

Cíl práce:

Cílem práce je posoudit vliv prodělaného onemocnění z přetížení svalů předloktí na 

poměry maximálních izometrických sil mezi flexory a extenzory prstů u sportovních lezců.

Metoda řešení:

Probandi byli ve dvou skupinách po dvanácti lidech. V jedné se nacházeli sportovní 

lezci min. 3 měsíce po prodělaných onemocněních svalů předloktí vlivem přetížení. Ve druhé 

sportovní lezci bez těchto onemocnění. Měření byla provedena na dynamometru MIE Medical 

v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK. Byla naměřena maximální hodnota izometrické 

síly flexorů a extenzorů prstů. Pro hodnocení byl použit dvouvýběrový t-test pro shodné 

rozptyly.

Výsledky:

Lezci s prodělaným onemocněním z přetížení svalů předloktí měli statisticky 

nevýznamně vyšší poměry maximálních izometrických sil flexorů prstů vůči extenzorům 

prstů. U lezců s prodělaným onemocněním byly naměřeny statisticky nevýznamně vyšší 

hodnoty maximální izometrické síly flexorů prstů a statisticky nevýznamně nižší hodnoty 

maximální izometrické síly extenzorů prstů než u druhé skupiny.

Klíčová slova: svalová asymetrie - izometrická síla – sportovní lezení
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Abstract

Title:           Unilateral functional asymmetry of forearm muscles in sport climbers

Objectives:

The aim of the study is to evaluate the impact of experienced strain injury of forearm 

muscles on maximal isometric strength ratios between the flexors and extensors of the fingers 

in sport climbers.

Methods: 

People were in two groups, twelve people in each of them. In the first group were the 

climbers after the strain injuries of forearm muscles (earlier than in last 3 months). In the 

second group were the climbers without these injuries. The dynamometer MIE Medical 

in Laboratory of sport motoric FTVS UK was used for the method. The maximal value of 

isometric strength of flexors and extensors of the fingers was measured. For the analysis of 

the results was used the unpaired t-test for unequal sample sizes with equal variances.

Results:      

The climbers with experienced forearm muscle injury had statistically not significant 

higher maximal isometric strength ratios between flexors and extensors of the fingers. Higher 

values of maximal isometric strength of finger flexor muscles were measured in climbers with 

injuries in anamnesis and the lower values of maximal isometric strength of finger extensor 

muscles. These two differences were not statistically significant too.

Keywords: muscle asymmetry – isometric strength – sport climbing
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Seznam použitých zkratek

- CNS – centrální nervová soustava

- ČR – Česká republika

- m. – musculus

- mm. – musculi

  - RP – Red Point – zdolání lezecké cesty bez přestávky, ale po předchozím

seznámení s touto cestou

- UIAA – (z francouzštiny) – Mezinárodní svaz horolezeckých asociací

- UK FTVS – Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Některé názvy přístrojů a jejich příslušenství, uvedené v této práci, nesou ochranné 

známky: MIE Medical Research Ltd. a Cybex Human Norm.
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1  ÚVOD

Téma práce sdružuje dvě oblasti, sportovní lezení a problematiku zranění ruky a 

předloktí, především zranění z přetížení. Obě témata jsou aktuální. Sportovní lezení je 

relativně nový, rozvíjející se sport. Volnočasové lezení nabírá významným způsobem na 

popularitě mezi veřejností. Zranění z přetížení a zánětlivá onemocnění předloktí či ruky 

postihují mnoho lidí jak v běžné populaci, tak sportovní lezce. V populaci pak 

především lidi, kteří zatěžují předloketní svaly monotónní manuální činností, například 

při práci s klávesnicí a myší, nebo hudebníky, především klavíristy či bicisty. Mezi 

sportovci postihuje nejen sportovní lezce, ale patří mezi častá onemocnění u sportů 

s úchopem rakety či hole. Zánětlivá onemocnění často přecházejí do chronicity a někdy 

se velmi špatně léčí. Zmapování silových charakteristik antagonistů prstů u sportovních 

lezců může dopomoci porozumět souvislostem mezi silou svalů předloktí a inklinací 

k onemocněním z přetížení.

Proto se své diplomové práci zaměřuji na oblast ruky a předloktí, a to poúrazové 

stavy a nemoci z přetížení. Zvažuji souvislost mezi unilaterální asymetrií mezi flexory a 

extenzory prstů a zraněními ruky a předloktí. Na unilaterální srovnání svalové síly 

flexorů a extenzorů prstů u lezců není známa žádná vědecká práce.

            Vybrané téma diplomové práce je v souladu se zaměřením pracoviště fakulty. 

Laboratoř sportovní motoriky na UK FTVS, kde měření proběhla, navštěvují pravidelně 

sportovní lezci a členové lezecké reprezentace ČR, z nichž někteří se zúčastnili tohoto 

výzkumu.

Přínos práce očekávám vzhledem k tomu, že lezení není dosud věnováno příliš 

mnoho odborných článků. Výsledná data by mohla sloužit jako materiál například pro 

cílené fyzioterapeutické metody v léčbě nejčastějších lezeckých zranění, tedy pro obory 

fyzioterapie, sportovní medicínu či preventivní lékařství.
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

2.1 Charakteristika sportovního lezení

Dle Vomáčka (2008) rozdělujeme lezecké disciplíny na sportovní lezení, kdy 

musí lezec více než psychické problémy řešit problémy fyzické, a tradiční lezení, při 

kterém je nutné sladit technickou, fyzickou a psychickou připravenost lezce. Lezení lze 

také rozdělit podle jiných kritérií, např. lezení na umělých stěnách, skalní lezení, 

ledovcové lezení a dále bouldering – lezení v malých výškách bez lanového jištění, 

prováděné horizontálně i vertikálně.

V posledních desetiletích v Evropě zažívá sportovní lezení rozvoj a vzbuzuje 

zájem populace. Dle Schöffla (2008) má lezení plnohodnotné místo mezi sportovními 

odvětvími, které napomáhají prevenci pohybových obtíží, podporuje zdokonalování 

pohybové všestrannosti v rámci školní tělesné výchovy a terapeutické lezení má své 

místo ve fyzioterapii. Z hlediska fyzioterapie a terapeutického lezení se zaměřujeme 

nikoli na výkonnost a obtížnost lezeckých cest, ale na techniku provádění lezeckých 

pohybů a správné pohybové stereotypy.

Lezení je součástí i různých pracovních činností, kde se může využít i složitější 

technika. Technické lezení je lezení, při kterém se k postupu využívají umělé pomůcky 

[3]. Využití se týká výškových prací, záchranných prací, speleologie apod.

Sportovní lezení je všeobecně bráno jako jeden z adrenalinových, 

nebezpečných sportů. Je to však spíše mýtus, možná podporovaný (pro mnoho lidí 

nepříjemným) psychologickým aspektem pobytu lezce ve výškách. „Počet zranění je u 

lezeckých sportů nižší než u mnoha populárních sportů jako basketbal, fotbal nebo třeba 

jachting. Lezení na umělých stěnách patří dokonce k nejbezpečnějším sportům, co se 

incidence zranění týče. Proto by tento druh sportů neměl patřit mezi „nebezpečné“ 

sporty“ (Schöffl et al., 2010). Studie uvádí 2 - 4 zranění na 1000 hodin provozování

sportovní činnosti.

Počet článků a studií o sportovním lezení se pozvolna zvyšuje, ačkoliv studií 

zabývajících se lezeckými sporty není příliš mnoho. Dle Wongové a Nga (2009) „se 
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navzdory vysoké popularitě sportovního lezení málo výzkumníků zabývalo tímto 

sportem vědecky. Proto trénink a fyzioterapie sportovních lezců jsou více založeny na 

empirických zkušenostech spíše než na vědeckých datech.“ Neznalost správných 

metodických postupů v tréninku přitom vede k nadměrnému přetěžování, následnému 

vytváření svalových dysbalancí a zvyšování pravděpodobnosti zranění z přetížení 

(Paige, 1998). Studie týkající se lezeckých sportů pocházejí nejvíce z evropských 

univerzit a jejich fakult tělovýchovy a sportu. Větší množství článků se zabývá 

nejčastějšími zraněními lezců a popisují četnost nejrůznějších zranění (viz kapitola 2.2).

Hodnocení obtížnosti lezeckých cest je v Evropě nejčastěji klasifikováno 

klasifikační stupnicí Mezinárodního svazu horolezeckých asociací (UIAA), která 

zohledňuje především fyzickou náročnost cesty [3]. Určuje se od stupně I (nejlehčí) po 

stupeň XI (současná hranice lezeckých možností).

Pro hodnocení výkonu ve sportovním lezení je důležitý tzv. styl přelezu. 

Nejvýše uznávaným stylem pro přelezení cesty je styl On Sight, kdy lezec vyleze cestu 

na první pokus bez jakéhokoliv předchozího seznámení s cestou a bez odpočinku. 

Pokud před prvním úspěšným pokusem lezec viděl někoho cestu vylézt, jedná se o 

Flash. Red Point je zdolání cesty také bez odpočinku, ale s předchozím seznámení 

s touto cestou.
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2.2  Nejčastější zranění spojená s lezením

Z mnoha zdrojů sledujících tuto problematiku je zřejmé, že nejvíce zranění je 

chronických (z přetěžování) spíše než akutních (Schöffl, 2010, Backe, 2009, Wright,

2001). Co do lokalizace se nejvíce zranění týká horních končetin, konkrétně 

distálnějších částí, tzn. svalů předloktí, oblasti epikondylů, kde začínají nejvíce 

přetěžované svaly – vícekloubové flexory a extenzory prstů, a ještě více šlach, 

především flexorů prstů, v jejich průběhu retinaculem (ligamentum carpi transversum) 

či distálněji v oblasti šlachových poutek a vazivového aparátu prstů. Proto mezi častá 

onemocnění z přetížení patří epikondylitidy radiální, ulnární, kombinované, dále

kompartment syndrom, tendinitidy, tendovaginitidy. Z úrazů potom nejčastěji ruptury 

šlachových poutek prstů, vznikající typickou dysbalancí mezi m. flexor digitorum 

profundus a m. flexor digitorum superficialis (Backe, 2009, Schöffl, 2010, Wright, 

2010, Logan, 2003, Paige et al., 1998, Bentley, 2007). Dle Logana et al. (2003) tvoří 

zranění ruky a zápěstí více než polovinu všech zranění skalních lezců. Podle něj potká 

jednou za sportovní kariéru 83 - 89 % lezců akutní zranění se symptomatologií trvající 

10 dnů a více. Zranění z přetížení potká 40 % lezců.

Ziltener et al. (2005) udávají, že 60 až 85 procent lezců utrpělo nebo utrpí zranění 

z přetížení na horních končetinách a z toho dvě třetiny zranění se týkají ruky nebo prstů. 

Paige (1998) udává procentuální podíl zranění na horních končetinách (oproti všem 

zraněním) 62 %  u tradičního lezení (z toho třetina je zranění prstů) a 76 % u 

sportovního lezení (z toho zranění prstů tvoří necelou polovinu).

Dle Backeho et al. (2009) jsou právě nejčastějšími úrazy či onemocněními nemoci 

z přetížení, a to 75 – 90 procent. Také podle něj se přitom týkají nejvíce právě zápěstí či 

prstů. Ruptury šlachového poutka A2 se přitom vyskytují především u profesionálních 

lezců.

Také dle Schöffla et al. (2010) se zranění při lezení týkají nejvíce horních 

končetin - a to prstů, a větší část zranění tvoří zranění z přetížení než akutní úrazy. Dle 

něj také největší počet studií potvrzuje, že nejvíce úrazy postiženým regionem těla jsou 

horní končetiny (58 – 67%). Pokud v některých studiích byla zjištěna vyšší incidence 

zranění dolních končetin, bylo to výjimečné a specificky odůvodnitelné, např. 
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v Yosemitském národním parku (Bowie et al., 1988), kde jsou až 1000 m vysoké stěny 

a větší vzdálenosti mezi jistícími body, dlouhé pády na laně mohou vést k většímu 

nárazu na skálu a zranění dolních končetin. Zde se však jedná o tradiční lezení, nikoli 

sportovní. Malcolm (2002) a Monasterio (2009) (in Backe et al., 2009) potvrzují, že se 

traumata a zlomeniny při lezení týkají převážně dolních končetin, a to především kvůli 

pádům při skalním lezení.

Charakter těžkých sportovních cest se odvíjí od mnoha faktorů, mj. od druhu 

lezeckých chytů. Dle Vomáčka (2008) mají lezecké chyty na umělých stěnách imitovat 

skalní útvary a umožnit lezcům zdravý a bezpečný pohyb na lezecké stěně. Dříve se 

věrně kopírovaly skalní chyty, v současnosti dává mnoho výrobců přednost výrobě 

chytů, na kterých se dá dobře trénovat a při intenzivním lezení se nepoškozují klouby a 

šlachy prstů. 

Přesto je riziko přetěžování z opakovaných úchopů umělých chytů vyšší než při 

skalním lezení, protože na skále je větší variabilita úchopů a dochází tak méně 

k repetitivnímu zatěžování při stejných či velmi podobných úchopech (Baláš, ústní 

sdělení, 2013).

Úchopy při lezení závisí především na druhu chytů. Lezecké chyty rozdělujeme 

na pozitivní (drží se shora a jsou zatěžovány směrem dolů), spodní (drží se zespodu a 

jsou zatěžovány směrem vzhůru) a boční, které se drží a jsou zatěžovány zboku 

(Vomáčko, 2008). Anatomicky je rozdíl v počtu svalů, které se na úchopu chytu podílí. 

U velkého hlubokého chytu (tzv. kapsy) se jedná o úchop blízký fyziologickému 

válcovému či kulovému úchopu, kde se podílí více svalů z flexorové skupiny svalů 

předloktí, proto je jednodušší se na tomto chytu udržet než např. na drobné hraně, kde 

stabilizujeme pouze posledními články a spoléháme se tak pouze na m. flexor digitorum 

profundus a případně svaly palce (adduktory, flexory a m. opponens pollicis). Rozdíl je 

proto také v poloze palce, který se může podílet na úchopu shora (s ostatními prsty), 

z boku, nebo může být ostatním prstům v opozici.

Pokud zkoumáme riziko zranění související s druhem úchopu, v praxi se jedná 

například o srovnání kulového chytu a ostré hrany, které má odpovídající vliv na druh 

úchopu. U kulatých chytů je úchop ve fyziologickém postavení, kdy interfalangeální 

články jsou rovnoměrně v semiflexi, na rozdíl například od skalních chytů s ostrou 

hranou.
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Příklad negativního vlivu specifického lezeckého úchopu na zdraví je 

jednoprstový chyt, kdy je úchop proveden pomocí zavěšení na dvou distálních článcích 

prstu (nejčastěji třetího prstu) a může následně vzniknout tzv. Lumbrical-Shift syndrom, 

který dle Schöffla (2008) nejdříve popsal Schweizer v roce 2003. Při tomto druhu 

úchopu dochází k výraznému přetěžování sousedních mm. lumbricales a přilehlého 

vazivového aparátu, protože odpovídající metakarpofalangeální kloub je v extenčním 

postavení, zatímco ostatní prsty jsou spíše flektovány. 

Šlacha m. flexor digitorum profundus třetího prstu je pak enormně zatížena na 

rozdíl od nezatížených šlach ostatních prstů, a místo úponu mm. lumbricales, které jsou 

na tuto šlachu upnuty, se posunuje distálně oproti jejich začátkům, a tím může dojít k 

jejich ruptuře či poškození. 

Dalším příkladem, mnohem častějším, je hyperextenční postavení distálních 

interfalangeálních skloubení při úchopu, které může vést k přetížení až ruptuře 

šlachových poutek. Dle Kubiaka (2006) jsou ruptury šlachových poutek nejčastějšími 

zraněními z přetížení, a to nejčastěji A2 na 4. prstu ruky. Tato zranění jsou důsledkem 

přetížení šlachového poutka při chybném úchopu chytu s hyperextenzí v 2. 

interfalangeálním skloubení. Vzniká mj. z dysbalance mezi m. flexor digitorum 

superficialis vůči m. flexor digitorum profundus.

Obrázek č. 1:

Jednoprstový úchop 
vedoucí k zatěžování 
meziprstního svalového 
a ligamentózního 
aparátu a k specifickému 
lezeckému onemocnění 
Lumbricalis-Shift 
syndrom.

(převzato z Kubiak et al., 
2006)
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Při typickém úchopu dochází k „zalomení“ prstů s hyperextenzí distálních 

interfalangeálních skloubení při flektovaných proximálních interfalangeálních 

skloubeních. Lze předpokládat, že zranění flexorů zápěstí a prstů vznikají stejně tak na 

základě svalové dysbalance mezi flexory a extenzory zápěstí a prstů. Obdobný vztah 

mezi antagonisty (také mezi flexory a extenzory) se potvrdil u kolenního kloubu 

například u atletů či fotbalistů (viz kapitola 2.8).

Wongová a Ng (2009) prováděli měření izokinetické síly u vnitřních a zevních 

rotátorů ramenního kloubu u zdravých lezců a zdravých nelezců - sportovců. Maximální 

svalová síla při izokinetickém pohybu (excentrická i koncentrická) byla výrazně vyšší u 

lezců než u nelezců. Při srovnání svalové síly zevních vůči vnitřním rotátorům uvnitř 

skupin, lezci měli na rozdíl od nelezců vyšší poměr ve prospěch vnitřních rotátorů, a to 

jak při koncentrické, tak excentrické svalové kontrakci. V této studii se tedy projevil 

určitý vliv lezeckého tréninku na unilaterální asymetrii rotátorů ramenního kloubu, ve 

prospěch vnitřních rotátorů ramenního skloubení, a to především při jejich excentrické 

kontrakci.

Obrázek č. 2:

Typické zalomení prstů 
při úchopu hrany a 
převaze povrchového 
ohybače prstů nad
hlubokým ohybačem
prstů s hyperextenzí 
distálních inter-
falangeálních skloubení, 
které přetěžuje šlachové 
poutko A2, nejčastěji na 
4. prstu ruky (převzato 
z Schöffl, 2008).
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2.3 Diferenciální diagnostika lezeckých zranění

            Řada lezeckých onemocnění je typických a v běžné populaci pacientů se téměř 

nevyskytují. Proto i k pacientům – lezcům je třeba přistupovat specificky při 

vyšetřování a zejména v diferenciální diagnostice zranění (Schweizer, 2003). Základ 

činí anamnestické vyšetření, jehož základem u lezců je především chronicita či akutnost 

obtíží a jejich vývoj v průběhu času, zda problém vznikl náhle nebo se postupně 

zhoršoval. Toto je důležité zejména u symptomatiky onemocnění z přetěžování. 

Kupříkladu i akutní zranění jako ruptura šlachového poutka, která se obvykle projeví 

akutním úrazem, může vznikat i postupně jako tzv. únavová ruptura na podkladě 

tendosynovitidy, která je chronická (Schöffl, 2008). 

               Po anamnéze přistupujeme k základnímu klinickému vyšetření ruky, rozsahu 

pohybu všech tří kloubů prstů (metakarpofalangového, proximálního a distálního

interfalangového skloubení), sedlového kloubu palce, záprstních kůstek i zápěstních 

skloubení. V rámci funkčního vyšetření šlach musíme diferencovat případné postižení 

šlachy hlubokého a povrchového flexoru prstů. U proximálních a distálních 

interfalangeálních skloubení vyšetřujeme intaktnost kolaterálních vazů, kloubní vůli a 

joint-play kloubních štěrbin, především v latero-laterálním směru. Pro zjištění ruptury 

šlachového poutka sledujeme fenomén „tětivy luku“, který se projeví při usilovnějšímu 

tlaku jednoho z prstů (2.-5.) proti palci v opozici. (Smrčka, 1999, Shahram, 2007). 

Někdy je vidět prominující šlacha flexoru prstů i při uvolněné pozici ruky či ji lze 

napalpovat. Palpační bolestivost na článku prstu z palmární strany může znamenat jak 

poranění šlachového poutka, tak i tendosynovitidu šlachy flexoru prstů. Na základním 

článku prstu by se jednalo o šlachové poutko flexorů A2. Na tomtéž článku palpační 

bolestivost z laterálních stran může znamenat zranění mm. lumbricales.

Dle Schöffla (2008) je z hlediska diagnostiky důležité kromě klinického 

vyšetření také provedení rentgenového snímku či sonografické zobrazení při podezření 

léze měkkých tkání. Sonografické vyšetření je nezbytné při diferenciální diagnostice 

nejen zranění šlachových poutek (kde vidíme nefyziologicky zvýšenou vzdálenost 

šlachy od kosti), ale i ganglií a tendosynovitid. Dle Klausera (2005) vykazuje 

sonografické vyšetření v diagnostice lezeckých zranění vysokou specificitu i senzitivitu. 
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Vyšetření magnetickou rezonancí či počítačovou tomografií se provádí spíše výjimečně. 

Mezi zřídka indikovanými invazivními vyšetřeními lze zmínit například artroskopii 

ruky.

Při diagnostice lezeckých zranění je třeba oddělit symptomatiku, která není 

fyziologická v běžné populaci, ale u lezců se vyskytuje běžně jako adaptace na 

zvýšenou zátěž na tkáně prstů a ruky. Tyto nálezy je třeba oddělit od skutečně 

patologických nálezů. Dle Hochholzera (2009) k nim patří například adaptivní 

hypertrofie kloubních pouzder prstů, hypertrofie kolaterálních vazů meziprstních 

skloubení, ztluštění šlach flexorů prstů (až o 50 procent). Některé změny jsou již 

patologické, nebo se dá předpokládat, že v budoucnu povedou například k 

časnějším artrotickým změnám. Dle Schöffla et al. (2004) k těmto nálezům na základě 

adaptace na zatížení patří ztluštění epifyzální části kosti (subchondrální skleróza), 

vápenatění úponu šlach m. flexor digitorum profundus nebo superficialis a rozšíření 

kloubní plochy u proximálního nebo distálního interfalangeálního skloubení.

Rupturu šlachových poutek (příčiny vzniku jsou uvedeny v předchozí kapitole 

2.2) lze klinicky kromě fenoménu „tětivy“ (kdy se šlacha při aktivaci svalu vlivem 

dysfunkce šlachového poutka oddaluje od kosti a může se viditelně rýsovat pod kůží)

rozeznat i lokální dotykovou či tlakovou bolestivostí s otokem základního článku prstu. 

Tenosynovitida či tendovaginitida je dle Kubiaka (2006) a Schöffla (2004, 2008) 

nejčastější syndrom z přetěžování a je zde důležitá diferenciální diagnostika od zranění 

šlachových poutek. Může nastupovat „plíživě“ v důsledku chronického nadměrného 

přetěžování šlach, ale může se objevit i akutně například v průběhu jednoho dne po 

náročném tréninku. Je přítomen mírný otok - dle Schöffla (2008) se nikdy nevyskytuje u 

tohoto zranění rozlehlejší otok, tak jako například u revmatických onemocnění - a 

palpační bolestivost v oblasti šlachového poutka A2 či kořene ruky s možností 

vyzařování bolesti do předloktí. Ve šlachové pochvě se může nashromáždit tekutina. 

Tento nález se může objevit i u lezců, kteří nemají zpočátku žádné obtíže. Proto je 

důležité srovnat trofiku prstu se zdravým prstem na kontralaterální straně (Schöffl, 

2008, Hochholzer, 2009).

K poraněním kloubního pouzdra či vazivového aparátu dochází specificky při 

úchopu v dírkovém chytu, u prostředního prstu či malíku nacházíme většinou poškození 

kolaterálních vazů či kloubních pouzder mezičlánkových skloubení. Při poškození 

pouzdra a vazivové chrupavky bývá omezený rozsah pohybu do flexe i extenze 

(nejčastěji v proximálním interfalangeálním kloubu) a bolestivost.
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Dle Shahrama (2007), Kubiaka (2006) a Schöffla (2008) vedou akutní artritidy 

kvůli vysokému tlakovému zatížení na kloubní chrupavku k synovitidě a při dlouho 

trvajícím průběhu mohou vést až k artrotickým změnám. Anamnesticky si lezci stěžují 

často na otok v okolí kloubu, ranní ztuhlost, bolesti a omezení pohyblivosti a jemné 

motoriky. Klinicky se může objevit výron v kloubním pouzdru. Je však důležité dle 

Schöffla (2008) tento symptom odlišit od fyziologických adaptací na zatížení jako 

ztluštění kloubního pouzdra či kolaterálních vazů, které nemusí samy o sobě vést ihned 

k patologiím. V jiné práci Schöffla et al. (2004) byla nalezena určitá souvislost mezi 

mnoholetou délkou lezecké aktivity a úrovní lezecké obtížnosti na jedné straně a vyšší 

incidencí artrotických změn prstů, v drtivé většině ale docházelo pouze k takovým 

adaptačním změnám, které později nevedly nutně k patologiím a onemocněním.

Ruptury nebo poškození šlach se klinicky projeví nemožností daného pohybu, 

vyskytuje se samozřejmě i bolestivost. Pro dokonalou diferenciální diagnostiku zranění 

měkkých tkání je velmi důležité zobrazovací vyšetření, které použijeme dle Schöffla 

(2008) jak při podezření na ruptury šlach flexorů prstů, tak na gangliony v oblasti 

poškození šlach, kloubů, kloubních pouzder či šlachových poutek. Při podezření na 

zlomeniny či epifyzeolýzy je nutné rentgenologické vyšetření. (Hochholzer, 2009, 

Logan et al., 2004).
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2.4  Sportovní lezení jako součást fyzioterapie

Existuje mnoho možností, jak doplnit fyzioterapeutickou léčbu a v rámci 

rehabilitačních programů se stále hledají různé další možnosti, které by podpořily či 

urychlily léčebný rehabilitační proces u pacientů. To se neobejde bez výběru vhodných 

doplňkových pohybových aktivit, popřípadě zařazení některých specifických prvků 

těchto pohybových aktivit do terapie.

Myšlenka zapojení lezení do fyzioterapie se objevila již před lety, kdy došlo i u 

nás k rozvoji tohoto sportu. Dnes je v mnoha městech možnost sportovního lezení 

v podobě umělých stěn a na mnoha místech naší země možnost lezení na skalních 

stěnách a na bouldrech, další umělé lezecké stěny se staví a stávající rozšiřují. 

V tendenci využít terapeutické lezení i jako volnočasovou aktivitu již doháníme některé 

další evropské země. Nejde ale jen o volnočasovou aktivitu. V zahraničí je terapeutické 

lezení často součástí nabídky kurzů týkajících se zdravotního tělocviku či fyzioterapie 

ve zdravotnických zařízeních či klinikách.

Účinek lezení na organismus je širší, ale i pouze vliv na pohybový systém je 

spíše pozitivní a z fyzioterapeutického hlediska dokládá mnoho autorů pozitivní efekt 

této činnosti (Wong, 2009, Kuchárová, 2008, Francová, 2006).

Schöffl (2008) zmiňuje, že první články o využití lezení ve fyzioterapii se 

objevily již v šedesátých letech 20. století a uvádí, že od té doby si lezení či prvky ze 

sportovního lezení postupně našly pevné místo ve fyzioterapii a lékařské rehabilitaci.

Podle Kuchárové (2008) je sportovní lezení variantou kvadrupedální 

lokomoce, která charakterizuje pohyb lezce na stěně a využívá se v mnoha 

fyzioterapeutických metodách jako Vojtova metoda či Klappovo lezení.

Spektrum onemocnění či diagnóz, u kterých může být terapeutické lezení 

indikováno, je velmi široké. Prvky lezení lze využít u řady ortopedických diagnóz a u 

některých neurologických diagnóz. Lezecký úchop u pacientů s centrálními parézami, 

kteří mají tendenci ke spasticitě flexorů prstů, by mohl spasticitu zhoršovat. Pozitivní 

vliv lezení na koordinaci a rovnováhu by mohl mít svůj efekt například u mozečkových 

onemocnění či některých poruch bazálních ganglií.
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Některé studie hodnotí pouze subjektivní zlepšení stavu pacientů (například 

formou dotazníku), jiné jsou ale založeny na vědeckých postupech. 

Francová (2006) pomocí elektromyografické metody dokázala, že při statických 

polohách podobných držení těla lezce při lezení dochází k výraznému zapojení střední a 

dolní části trapézového svalu. Díky tomu se nabízí možnost využití lezení k 

vyrovnávání svalových dysbalancí ramenního pletence, například u „horního zkříženého 

syndromu“ dle Jandy.

Ve studii Shahida Bashira (2006) byl dokázán efekt lezeckého tréninku na 

zlepšení koordinace horních a dolních končetin, zlepšení rovnovážných funkcí u pěti 

pacientů různého věku s centrálními parézami různé etiologie.

Dle Kemlera et al. (2009) nemá lezecký trénink vliv na změny denzity kostí 

v různých kostních regionech (studie na 78 lezcích a běžcích mužského pohlaví, mezi 

20. a 35. rokem věku) a dle Schöffla (2004) nevede sportovní výkonnnostní lezení u 

mladých lezců po několika letech k degenerativním změnám na kloubech prstů.

Hodnocení významu lezení ve fyzioterapii se týká tématu práce okrajově a 

podrobnější popis přesahuje rámec této práce. Zdůraznění uplatnění tohoto sportu ve 

fyzioterapii ale činí výsledky práce důležitější i pro fyzioterapeutický obor jako takový, 

a především podává informaci o unilaterální asymetrii předloketních svalů, což lze 

využít ve fyzioterapii sportovních lezců.
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2.5  Terapie zranění u sportovních lezců

Terapie lezeckých zranění závisí na mechanismu vzniku, na lokalitě zranění a na 

tom, zda je zranění akutního či chronického charakteru. Od toho se pak odvíjí forma 

terapie – chirurgický zákrok, farmakoterapie, fyzioterapeutické postupy na analytickém 

či neurofyziologickém podkladu, široké spektrum metod fyzikální terapie a režimová 

opatření.

   Při zánětlivých onemocněních pohybového systému je velmi důležitým 

předpokladem úspěšné léčby omezení aktivity svalu a pohybu šlachy. Snížení pohybu 

vede k postupnému snížení zánětlivé reakce, která je přirozenou reakcí organismu na 

přetížení dané tkáně. Zánětlivé onemocnění lze ovlivnit významně také fyzikální terapií, 

avšak podle Poděbradského (1998) je například u epikondylitidy fyzikální terapie pouze 

součást komplexní fyzioterapie – odstranění vyvolávající zátěže, techniky měkkých 

tkání a po zvládnutí bolesti šetrné posilování svalů předloktí a nácvik správných 

pohybových stereotypů. Tento výčet významným způsobem doplňuje léčebný tělocvik 

na analytickém nebo neurofyziologickém podkladu.

          Kromě uvedených metod lze použít i kineziotape, který je na pomezí 

mechanické terapie a terapie s neurofyziologickým ovlivněním (změny proprioceptivní, 

exteroceptivní aference, vliv na svalový tonus). Tato technika zatím není zcela klinicky 

podložena, ale dle několika autorů (Flandera, 2010, Schoeffl, 2007) má pevné místo 

v léčbě mnoha obtíží a onemocnění pohybového systému. Je prokázáno, že nalepením 

kineziotapu na kůži se stimulují kožní receptory, jsou ovlivňovány i proprioreceptory, 

dochází k podpoře posunlivosti vrstev kůže, podkoží a fascie odstraněním napětí 

z těchto vrstev pod tejpem a k lepším podmínkám pro uvolnění svalu (Flandera, 2010). 

Pevný tape u lezců má své místo při sekundární prevenci recidiv po rupturách 

šlachových poutek prstů (Schöffl, 2007).

          U entezopatií je dle Javůrka (1995) důležitá klidová léčba. Potřebnou a 

dočasnou fixaci postižené části těla za účelem klidové léčby je možno dle něj provádět 

pružnými obvazy, tapingem, vhodnými ortézami, které umožňují opětovný přechod do 

plného zatížení. V akutním stavu udává možnost lokálních obstřiků anestetiky (zvláště u 

sportovců) pro zlepšení trofiky tkáně a ovlivnění nocicepce. 
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2.5.1  Metody fyzikální terapie

            U chronických zánětlivých onemocnění očekáváme od fyzikální terapie

především analgetický a myorelaxační účinek. Reflexní změny ve svalu bývají často 

součástí těchto onemocnění a lze je také fyzikální terapií ovlivnit. Pro ovlivnění 

reflexních změn, především snížení citlivosti spoušťových bodů (triggerpoints), lze 

použít kombinovanou terapii pulzním ultrazvukem a transkutánní elektroneurostimulaci. 

Podle Poděbradského (1998) je tato terapie nejúčinnější triggerlytická metoda. Méně 

účinná, ale také vhodná varianta jsou vhodně zvolené diadynamické proudy či 

kontinuální ultrazvuková terapie.

          Při akutních zánětlivých onemocněních jsou přítomny známky klasického 

zánětu – začervenání, lokální zvýšení teploty, spontánní bolestivost při aktivním i 

pasivním pohybu a poruchy funkce postiženého svalu. U akutních tendovaginitid lze 

využít kryoterapii, laser, po ustoupení akutních příznaků pulzní ultrazvuk nebo laser. U 

chronické tendovaginitidy ultrazvuk kontinuální (Poděbradský, Vařeka, 1998).

            Vhodná je i negativní termoterapie pro utlumení akutní zánětlivé reakce. 

Pozitivní termoterapie je vhodná pro relaxaci a snížení hypertonu přetížených svalů, 

avšak při zánětlivých onemocněních se nedoporučuje.

Léčbu lze doplnit i fototerapií, kterou se zlepší prokrvení osvětlované tkáně a 

napomáhá regeneraci, popřípadě chladivými gely a mastmi. Laserová terapie má také 

analgetický účinek (Poděbradský, 1998, Javůrek, 1995).

2.5.2 Postupy fyzioterapeutické léčby

Při zánětlivých onemocněních se vyskytují svalové dysbalance na postižených 

svalech, především mezi antagonisty. Pomocí fyzioterapie můžeme ovlivnit hypertonus 

přetíženého svalu technikami měkkých tkání, mobilizacemi kloubů a především cíleným 

cvičením. Existuje několik metodik, kterými lze dopomoci k optimalizaci tonu

předloketních svalů, například proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata

nebo agisticko-excentrická kontrakce dle Brüggera, fungující na principu reciproční 

inhibice. 
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Účinnost těchto metodik spočívá na neurofyziologických principech, na rozdíl 

od analytických přístupů jako protahování svalu, technik měkkých tkání. Rozdíl účinku 

je i od metod fyzikální terapie, které fungují především na principu zrychlení 

metabolické výměny a ovlivnění prokrvení postižené tkáně.

Pomocí agisticko-excentrického kontrakčního postupu dle Brüggera během 

průběhu pohybu pracují agisté v důsledku aplikace odporu terapeuta (ve směru funkční 

převahy) excentricky. To vede, v souladu s principem recipročního útlumu, ke zlepšení 

excentrické kontrakční schopnosti u funkčních svalových kontraktur (funkčních 

převah). Například u snížené excentrické kontrakční schopnosti flexorů prstů na druhém 

až pátém prstě použijeme agisticko-excentrický kontrakční postup k ovlivnění 

funkčních poruch způsobených flexory prstů. Dáváme tedy odpor proti extenzi prstů 

(Rock et al., 2000).

V rámci technik, pomocí kterých vyrovnáváme svalové dysbalance, je vhodná 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace (dále PNF) dle Kabata. Techniky lze rozdělit 

na posilovací a relaxační. Relaxační techniky PNF vycházejí dle Holubářové (2011) ze 

znalosti o podvojné reciproční inervaci a následné indukci, kdy facilitace v jedné 

skupině svalů je provázena útlumem skupiny jiné. Mezi relaxační techniky PNF patří 

technika kontrakce-relaxace, technika výdrž-relaxace, technika pomalý zvrat-výdrž-

relaxace a technika rytmická stabilizace. Podle Pavlů (2002) je pro ovlivnění svalového 

hypertonu pomocí technik konceptu PNF vhodná například technika rytmické iniciace 

pohybů. Cílem této techniky je mj. uvolnění zvýšeného svalového napětí. Podle Koláře

et al. (2009) je jedním z cílů relaxačních technik PNF redukce zvýšeného svalového 

tonu. Pokud bychom chtěli ovlivnit tonus konkrétních svalů, určují se pro ně konkrétní 

optimální vzorce. Pro m. flexor digitorum superficialis první flekční diagonála s flexí 

loketní či druhá extenční diagonála s flexí loketní. Pro m. flexor dig. profundus tytéž 

vzorce, ale bez variant s loketní flexí. Naopak pro ovlivnění m. extensor digitorum je 

vhodná druhá flekční diagonála s extenzí loketní nebo extenční vzorec první diagonály 

s extenzí loketní (Holubářová, 2011).
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2.6  Kineziologie ruky a zápěstí

U lezců dochází k významným nárokům na všechny svalové skupiny, ale nejvíce 

na svaly horních končetin, především předloktí a ruky. Při lezení dochází ke koaktivaci 

všech svalů předloktí, ale především vícekloubových flexorů a extenzoru prstů, tj. m. 

flexor digitorum profundus et superficialis, m. extensor digitorum, m. extensor indicis a

m. extensor digiti minimi.

Základní anatomický náhled říká, že m. extensor digitorum, m. extensor indicis a 

m. extensor digiti minimi jsou extenzory metakarpofalangeálních kloubů, všechny 

inervovány radiálním nervem. M. extensor digitorum začíná na epicondylus lateralis 

humeri a upíná se čtyřmi šlachami na dorzální stranu středních a konečných článků 

druhého až pátého prstu. M. extensor indicis začíná na facies dorsalis ulnae distálně od 

m. extensor pollicis longus a od přilehlé membrana interossea a upíná se na konečný 

článek ukazováku. M. extensor digiti minimi začíná taktéž na laterálním epikondylu, 

ulnárně od m. extensor digitorum a jeho úpon také splývá s jeho šlachou. Důležité je 

odlišení extenzorů prstů, ukazováku a malíku od mm. lumbricales a interossei dorsales, 

které jsou pomocnými natahovači v interfalangeálních skloubeních, a od extensores 

carpi radialis a extensoru carpi ulnaris, které provádějí extenzi v zápěstním kloubu.

M. flexor digitorum superficialis provádí flexi v proximálním mezičlánkovém 

kloubu, jeho caput humerale začíná na epicondylus medialis humeri a processus 

coronoideus ulnae, caput radiale distálně od tuberculum radii až po úpon m. pronator 

teres, a úpon je na bazi druhých článků prstů (mimo palec). M. flexor digitorum 

profundus  provádí flexi v distálním mezičlánkovém kloubu. Začíná na proximální 

čtvrtině volární plochy ulny a na přilehlé části membrana interossea a upíná se na 

volární stranu distálních článků prstů (mimo palce). Inervace je z mediánního nervu pro 

druhý nebo druhý a třetí prst a ulnárního nervu pro třetí až pátý prst (Janda, 2004, 

Čihák, 2008, Kapandji, 2007).

Prováděné pohyby těchto svalů však nejsou při bližším zkoumání zcela 

jednoznačné za všech okolností, proto je třeba tuto problematiku popsat podrobněji. 

Například m. extensor digitorum může být při aktivaci synergistou povrchovému 

flexoru prstů. Účinnost povrchového flexoru prstů je maximální, pokud je 

metakarpofalangeální kloub udržován v extenčním postavení kontrakcí extenzoru prstů. 
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M. flexor digitorum superficialis se upíná na prostřední falanx a proto flektuje 

proximální interfalangeální skloubení. Má také vliv na metakarpofalangeální skloubení, 

ovšem pouze v případě, že proximální interfalangeální skloubení je plně flektováno 

(Kapandji, 2007). Podobné vztahy panují i mezi některými dalšími svaly, které plní 

další funkce kromě své anatomicky předpokládané, či reálně plní v některých případech 

jinou funkci než mají plnit při nesprávně zjednodušeném anatomickém náhledu. 

Hluboký flexor prstů se upíná na třetí falanx, ale tato flexe je stejně tak jeho akcí 

následována flexí i prostředního falangu, protože neexistuje žádný odpovídající 

extenzor pro antagonistickou akci. Pokud bychom chtěli měřit sílu čistě hlubokého 

flexoru prstů, proximální interfalangeální skloubení by muselo být udržováno 

v extenčním postavení. Dále je funkce tohoto svalu omezena, pokud jsou obě 

interfalangeální skloubení flektována do 90°, protože je v příliš „uvolněné“ pozici pro 

užitečnou kontrakci. Dle Kapandjiho (2007) je i jeho maximální kontrakce podmíněna 

antagonisticko-synergistickou akcí s m. extensor digitorum. Důležité je též dodat, že 

synergisticky pracujícími svaly s flexory prstů je nejen extenzor prstů, ale i oba radiální 

extenzory (m. extensor carpi radialis brevis et longus), ovlivňujících pozici mj. 

metakarpálních kostí.

Stejně tak je důležité zmínit, že m. extensor digitorum je extenzor 

metakarpofalangeálních skloubení s vlivem i na interfalangové klouby pouze pokud 

jsou flexory relaxovány pozicí palmární flexe v zápěstí (Kapandji, 2007). Při neutrálním 

postavení metakarpofalangeálním skloubení jsou m. extensor digitorum a mm. 

interossei synergisté pro extenzi obou interfalangových skloubení. Při odporu proti 

proximálním falangeálním článkům tedy pracují synergisticky m. extensor digitorum, 

v menší míře mm. interossei a v ještě menší lumbrikální svaly.

V rámci teoretických východisek diplomové práce je třeba vzít v úvahu 

především pohybové možnosti kloubů horní končetiny, a to hlavně ruky. Vyskytuje se 

zde řada různých typů skloubení. Radiokarpální kloub je kloubem elipsovitým, 

karpometakarpální skloubení palce je sedlovitý kloub, metakarpofalangeální klouby 

jsou kulovité a interfalangeální klouby válcovité. Mezi os scaphoideum a trapesium je 

ploché skloubení (Čihák, 2001).

Dle Čiháka (2001) a Dylevského (2001) je radiokarpální  kloub, articulatio

radiocarpalis, ovoidní a  složený kloub. V kloubu artikuluje  vřetenní  kost jako jamka, a  

tři  kosti první  řady karpů  formující kloubní  hlavici:  člunková, poloměsíčitá  a  
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trojhranná  kost. Proto je komplex těchto skloubení velmi pohyblivý, především do 

flexe a extenze. Rozsahy pohybů jsou do flexe 80-90°, do extenze 70°, přičemž při flexi 

rotuje os lunatum a os capitatum volárně a os lunatum se navíc posouvá dorzálně. Při 

extenzi ruky je tomu naopak [4].
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2.7  Svalová síla

             Svalová síla je definována jako maximální hmotnost, kterou sval udrží 

v rovnováze proti gravitaci. Jednotkou svalové síly je kg/cm2, resp. počet kilogramů 

zvednuté hmotnosti na centimetr čtvereční příčného řezu svalem. Svalová síla se udává 

také v Newtonech (N).

            Svalová síla má dvě složky, aktivní a pasivní. Pokud měříme tedy svalovou sílu, 

je tato hodnota vždy dána součtem aktivní síly svalu (která je dána rozsahem možných 

interakcí aktinu a myozinu) a jeho klidové elastické síly [5] (více v kapitole 2.7.2).

          Pojem síla je obecně běžně používán, ale je třeba ho blíže popsat. Síla je akce 

jednoho tělesa působícího na jiné těleso. Účinky síly rozlišujeme podle toho, zda síla 

působí na dokonale pevné těleso, nebo na deformovatelné těleso. Účinek síly na 

deformovatelné těleso je důležitý, pokud rozdělujeme vnitřní síly uvnitř biologických 

tkání a zevní síly vytvářené člověkem a u nichž zkoumáme možnosti, jak je změřit.

Působení síly na pevné těleso je dán Newtonovými zákony (Robertson, 2004). Síla je 

vektor daný velikostí, směrem a místem působení. Pro lineární pohyb pevných těles je 

důležité určení velikosti a směru. Místo působení ale není jen jeden bod, proto určujeme 

jako veličinu i tlak, který odpovídá síle působící na určitou plochu kontaktu. (Morrow, 

1995, Robertson, 2004).

           Dle Morrowa (1995) je svalová síla fyzikálně uvažována síla generovaná 

kontrakcí. Moment síly je působení síly rotující okolo osy. Svalová akce je 

kategorizována specifickými pojmy, koncentrická, excentrická, izometrická, izotonická

a izokinetická. Podle toho sval vyvíjí sílu za současného zkracování, prodlužování, či ve 

třetím případě zůstává ve stejné délce a neprovádí se pohyb, ve čtvrtém je konstantní 

tlak a v pátém případě rychlost pohybu. Svalová síla je dle Knuttgena a Kraemera síla, 

kterou je sval či svalová skupina schopna vytvořit při určité rychlosti (Baechle, 2008).

Klinickým hodnocením svalové síly se zabývá následující kapitola.
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2.7.1  Problematika měření svalové síly

Velikost síly kosterního svalu lze měřit při izometrické aktivaci či při 

izokinetickém pohybu. Při izometrické dynamometrii měříme proměnlivý odpor při 

izometrické aktivaci svalů. Izokinetická dynamometrie se zabývá měřením 

proměnlivého odporu při izokinetickém pohybu, přičemž se měří velikost volní svalové 

kontrakce. Na izokinetickém dynamometru lze měřit izokinetickou svalovou sílu pouze

na větších kloubech.

V klinické praxi nejčastěji hodnotíme sílu svalu dle svalového testu, který 

probíhá typicky v celém rozsahu pohybu a měl by se blížit izokinetickému pohybu (při 

konstantní úhlové rychlosti) s konstantním odporem ve správném směru.

Přitom je třeba respektovat několik zásad, které umožňují správné podmínky při 

vyšetřování síly. Některé zásady z hodnocení svalového testu dle Jandy je třeba dodržet 

i při vyšetřování síly svalu při izometrické aktivaci, tedy v co možná nejvíce neměnné 

poloze.

          Při vyšetřování svalové síly je dle Véleho (1997) a Jandy (2004) důležité 

hodnotit i celkovou svalovou souhru, stejně tak při kineziologickém rozboru, kdy 

sledujeme způsob provedení určitého pohybu, hodnotíme stereotyp. Je třeba klást důraz 

na stejné provedení, pokud vyšetřujeme více osob či pokud provádíme vyšetření 

několikrát. Je třeba také zmínit spolupráci ostatních svalů. Flexory prstů by nikdy 

nemohly dosáhnout maximální svalové síly, pokud by obdobné síly nedosáhly ostatní 

stabilizační svaly, např. lopatkové. Ke zřetězení svalové aktivity dochází od 

předloketních svalů přes úpony na epikondylech, pažních svalů, stabilizátorů ramenního 

kloubu a lopatkových svalů, trupového svalstva a svalů udržujících nitrobřišní tlak, až

do svalů pánve a dolních končetin.

2.7.2  Vybrané neurofyziologické zákonitosti

Pro měření maximální síly je z neurofyziologického hlediska významná výchozí 

délka měřeného svalu. V této kapitole je problematika popsána obecněji, zjištěné 



- 30 -

skutečnosti přispěly k výběru výchozí pozice pro měření maximální izometrické síly, 

jak je uvedeno v kapitole 4. Vliv výchozí délky svalu na míru kontrakce funguje na 

dvou úrovních, na úrovni sarkomery jako funkční jednotky (výchozí délka sarkomery a 

překrývání aktinových a myozinových řetězců), a na úrovni celého svalu (výchozí délka 

svalového vřeténka). Pro velikost kontrakce svalu je tedy velmi podstatná jak výchozí 

délka jednotlivých sarkomer, tak výchozí délka celého svalu, respektive svalového 

vřeténka uvnitř svalu.

Tato kapitola je pro výzkum velmi důležitá, protože na základě fyziologických 

zákonitostí je třeba stanovit výchozí pozici horní končetiny pro měření.

Z hlediska výchozí délky sarkomery dosáhne největší svalové síly kosterní sval 

při izometrické kontrakci tehdy, jestliže jeho sarkomery mají délku přibližně 2,1-2,2 

mikrometrů, což dle Trojana a kol. (2003) odpovídá klidové délce, při které sval ještě 

nevyvíjí pasivní elastickou sílu. Při tzv. klidovém stavu svalu je jeho ideální výchozí 

délka pro vyvinutí maximální izometrické síly svalu. Sval má v klidovém svalu takovou 

délku, kdy při prodloužení nad tuto délku klade odpor deformaci, a přestane-li 

deformující síla působit, sval se do původní (klidové) délky opět vrátí.

Dle Trojana a kol. (2003) mechanické vlastnosti kontrakce příčně pruhovaného 

svalu korelují s představou o molekulární podstatě kontrakce. Je to patrné ze vztahu 

mezi délkou svalu a maximální možnou silou izometrické kontrakce při této délce. 

Pokud považujeme sarkomeru za základní funkční jednotku, je evidentní, že bude 

působit největší silou na ostatní části svalového vlákna tehdy, když se mezi aktinem a 

myoziinem vytvoří optimální počet můstků tj. v závislosti na délce překrytí aktinových 

a myozinových vláken. Když je sarkomera příliš protažena, vytvoří se můstků málo. Je-

li překrytí tlustých a tenkých vláken příliš velké, uplatní se další mechanismy, které 

omezí účinnost interakce myozinových hlav s aktinem a celková vyvinutá síla se 

zmenšuje. Graf empiricky stanovené závislosti mezi délkou sarkomery a maximem 

izometrické síly je označován jako Gordonova křivka (Obr. 3), jejíž vrchol je právě při 

délce sarkomery 2,1 - 2,2 mikrometrů, jak je uvedeno výše.

Kosterní sval tedy vyvine největší izometrickou sílu ze své klidové délky. Dle 

Trojana (2003) je maximální síla svalu součtem pasivní elastické síly a maximální síly 

izometrické kontrakce.
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Na jiné úrovni se odvíjí ideální podmínky pro měření maximální svalové síly od

výchozí délky svalového vřeténka. Svalové vřeténko je receptor uvnitř svalu složených 

z intrafuzálních vláken. Při pasivním protažení svalu se pomocí senzitivní aferentace 

směrem k motoneuronu sníží práh jeho dráždivosti.

Největší sílu sval vyvine při výchozí délce, která je při (nemaximálním) 

protažení. Pokud je výchozí délka svalového vřeténka větší, sval má nižší práh 

dráždivosti pro podráždění. Maximální svalové síly je pak teoreticky snáze dosaženo. 

Z tohoto hlediska lze tedy předpokládat, že pokud je zápěstní kloub ve výchozím 

nulovém postavení, vyvineme větší sílu flexorů zápěstí, ve výchozí 

pozici submaximální flexe v zápěstním kloubu naopak větší sílu extenzorů zápěstí. 

Jedná se však o submaximální flexi dosaženou aktivním pohybem, takže ruka je 

v „uvolněné“, subjektivně nikoliv nepříjemné pozici.

Pokud by byl sval protažen příliš, mohou být podrážděna Golgiho šlachová 

tělíska, což jsou proprioreceptory chránící sval před nadměrným přepětím. Dle 

Holubářové a Pavlů (2011) se při značně zvýšeném napětí ve šlaše svalu šlachové 

tělísko aktivuje, působí zvýšení prahu dráždivosti svalu a tím sval tlumí. 

Tato situace sice běžně nenastává, protože šlachové tělísko bývá podrážděno až 

při relativně silném podnětu, ale je nutné se vyvarovat přílišného natažení šlachy, pokud 

má sval dosáhnout své maximální síly.

Obrázek 3:

Vliv výchozí  délky 
sarkomery na velikost 
maximální kontrakce u 
m. semitendinosus. 
Maximální izometrické 
síly sval dosáhne 
tehdy, když se jeho 
výchozí délka příliš 
neliší od jeho klidové 
délky.

(převzato z Gordon et 
al., 1966)
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Práh dráždivosti svalu lze ovlivnit ještě třetí cestou, a to stavem bdělosti, resp. 

nastavením aktivity retikulární formace, ze které vychází gama systém, který přímo 

ovlivňuje svalový tonus.

Všechny tyto faktory hrály významnou roli pro výběr výchozí polohy horní 

končetiny v rámci metodiky této práce (viz 4.2).
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2.8  Unilaterální svalová asymetrie

              Několik článků, týkajících se sportovní medicíny, se zabývalo problematikou 

unilaterální asymetrie (či dysbalance) svalů (většinou antagonistů) u sportovců 

v různých sportovních kategoriích. Někteří autoři se zabývali mapováním silových 

charakteristik u sportovců a to buď bilaterálně (levá strana vůči pravé straně při 

sledování téhož svalu) nebo unilaterálně (měření svalové síly u antagonistů určitého 

skloubení na téže končetině). Ve všech případech byla použita izokinetická 

dynamometrie (Croisier et al., 2008, Orchard et al., 1997, Knapik et al.,1991, 1992, 

Keays et al., 2003, Wong, Ng, 2009) a ve většině případů u kolenního kloubu.

              Jedni z prvních autorů, kteří sledovali svalové asymetrie (či dysbalance) mezi 

antagonisty jako rizikový faktor pro zvýšenou incidenci zranění, a tím dali do 

souvislosti tyto dvě proměnné, byli Knapik et al. (1991). Ve studii udává, že lze 

vycházet z předpokladu, že silnější atleti mají menší pravděpodobnost následného 

zranění. U 138 univerzitních atletek změřil před sezónou silové charakteristiky při 

izokinetickém pohybu v různých konstantních rychlostech u flexorů a extenzorů 

kolenního kloubu izokinetickým dynamometrem. U 40 procent z nich se v průběhu 

sezony objevilo jedno nebo více zranění na dolních končetinách. Atletky, které měly 

více zranění na dolních končetinách, měly poměr sil flexorů vůči extenzorům kolenního 

kloubu menší než 0,75 (při rychlosti 180° za sekundu). Kterých svalových skupin se 

zranění nejvíce týkala, autor nezmiňuje.

Zraněními konkrétních svalů ve vztahu k unilaterální asymetrii sil u kolenního 

kloubu se však zabývali Orchard et al. (1997) a dle výsledků, které udávají, lze zachytit 

před začátkem sezony pomocí izokinetického testování svalové síly flexorů a extenzorů 

kolenních kloubů hráče s rizikem natažení flexorů kolenního kloubu. V rámci 

prospektivní studie u 37 profesionálních fotbalistů v průběhu jedné sezony prodělalo 

zranění flexorů kolen 6 fotbalistů. Flexory kolene na (v budoucnu) zraněné dolní 

končetině byly slabší v poměru k extenzorům kolene (unilaterální asymetrie), ale také 

oproti druhostranné dolní končetině (bilaterální asymetrie) při rychlosti izokinetického 

pohybu 60° za sekundu. Mezi parametry kromě silových charakteristik sledoval ještě 

flexibilitu a případné snížení rozsahu pohybu, korelace flexibility a případného zranění 

však nebyla potvrzena.
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S cílem potvrdit či vyvrátit souvislost unilaterální silové asymetrie a 

pravděpodobnosti zranění oslabených svalů byla provedena i jiná prospektivní studie na 

462 profesionálních fotbalistech, z nichž 35 následně prodělalo zranění flexorů 

kolenních kloubů (Croisier, 2008). Počet svalových onemocnění statisticky významně 

vzrostl u jedinců s nekompenzovanými svalovými dysbalancemi v porovnání s jedinci, 

kteří při měření před začátkem sezony nevykazovali tyto dysbalance.

K dalším zajímavým výsledkům výše uvedené studie patří, že následné 

normalizování isokinetických parametrů mezi flexory a extenzory kolenního kloubu 

následným kompenzačním tréninkem snížilo riziko prodělání zranění flexorů kolen na 

úroveň srovnatelnou s jedinci bez svalových dysbalancí.
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2.9  Souhrn teoretické části

           Ze zjištěných teoretických východisek vyplývá, že byl prokázán vztah 

unilaterální silové asymetrie (mezi antagonisty kolenního kloubu) a pravděpodobnosti 

vzniku následného zranění flexorů kolenního kloubu (Knapik et al., 1991, Orchard et 

al., 1997, Croisier et al., 2008). Tato souvislost však byla prokázána při izokinetickém 

pohybu. V případě lezeckých svalových dysbalancí bereme v úvahu především 

přetěžování flexorů prstů a dysbalance mezi flexory a extenzory prstů. Zatímco sílu 

flexorů a extenzorů zápěstí lze měřit izokineticky, síla flexorů prstů se standardně měří 

izometricky (Wall et al., 2008, Michailov et al., 2009, Fanchini et al., 2013).

         Na základě zjištěných teoretických východisek si kladu následující výzkumné 

otázky:

- má prodělání onemocnění z přetížení svalů předloktí u sportovních lezců vliv na 

změny velikosti izometrické svalové síly flexorů a extenzorů prstů (a poměrů mezi 

nimi) i po odeznění příznaků onemocnění?
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3  CÍLE PRÁCE, HYPOTÉZY

     3.1  Cíle práce

Cílem práce je posoudit vliv prodělaného onemocnění z přetížení svalů předloktí 

na poměry maximálních izometrických sil mezi flexory a extenzory prstů u sportovních 

lezců.

     3.2  Hypotézy

Lezci s prodělaným onemocněním svalů předloktí z přetížení mají významně nižší 

poměr maximální izometrické síly mezi flexory a extenzory prstů na rozdíl od lezců bez 

obdobného prodělaného onemocnění.
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4  METODIKA VÝZKUMU

           4.1  Výzkumný soubor

Probandi výzkumu (n = 24) byli sportovní lezci ve věku 18-35 let, průměrný věk 

23 let, s počtem lezeckých tréninků třikrát až pětkrát týdně. Většinou současní nebo 

bývalí členové reprezentace ČR či juniorské reprezentace. Všichni podepsali 

informovaný souhlas s účastí na výzkumu, který je přílohou této práce.

Probandi tvořili dvě stejně početné skupiny, ve skupině Z (probandi po

prodělaném onemocnění z přetížení na horních končetinách) bylo 12 lidí, 5 žen a 7 

mužů, průměrný věk 25,8 let, průměrná hmotnost 67,4 kg (rozptyl 47 – 79 kg), úroveň 

lezecké obtížnosti RP (viz kapitola 2.1) 7,52 (rozptyl 5,5 – 9).

Ve skupině N (probandi bez prodělaného onemocnění z přetížení na horních 

končetinách) bylo 12 lidí, 6 žen a 6 mužů, průměrný věk 22,2 let, průměrná hmotnost 

58,5 kg (rozptyl 40 – 76 kg), úroveň lezecké obtížnosti RP 8,88 (rozptyl 7,7 – 10).

Zaznamenával se věk, pohlaví, výška, hmotnost, doba aktivního lezení a počet 

lezeckých tréninků denně, dosažená úroveň obtížnosti lezení - Red Point hodnota dle 

klasifikace UIAA (tj. vylezení cesty na první pokus a bez předchozího seznámení 

s cestou; čím větší hodnota, tím těžší lezecká cesta), anamnesticky akutní zranění, 

případně v posledních měsících a chronické obtíže.

U všech probandů bylo před měřením provedeno vyšetření hypermobility zápěstí 

autorem práce, který osobně prováděl všechna měření. Bylo provedeno i kontrolní 

vyšetření rozsahu pohybu ramenního i loketního kloubu, které sloužilo především ke 

zjištění, zda proband může zaujmout výchozí polohu pro měření. Všichni probandi měli 

nesnížený rozsah pohybu v ramenním kloubu umožňující výchozí postavení horní 

končetiny. Důležité bylo vyšetření periferní hypermobility na horních končetinách. 

Pokud se vyskytoval výrazně zvýšený rozsah pohybu do ventrální flexe v zápěstním 

kloubu, proband musel při měření síly extenzorů vyvarovat hyperflekčního postavení 

v kloubu a nezvyšovat rozsah pohybu přes 80°. Stejně tak v případě výrazného zkrácení 

extenzorů zápěstního kloubu mohlo dojít k omezení rozsahu pohybu v zápěstním 

kloubu do palmární flexe.
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Probandi s onemocněním v anamnéze museli být minimálně 3 měsíce po 

prodělání úrazu či od posledních obtíží spojených s onemocněním z přetížení, a 

především akutně bez obtíží. U lezců s akutním onemocněním pohybového aparátu je 

měření maximální svalové síly postižených svalových skupin kontraindikováno. Důvod

delšího časového odstupu od posledních příznaků onemocnění je ten, že u sportovních 

lezců s nedávno prodělanými zánětlivými onemocněními šlach by se dalo předpokládat 

snížení svalové síly vlivem odpočinkového léčebného režimu. Pokud má proband 

tendenci k chronickým onemocněním z přetížení, lze čekat při měření snížené hodnoty 

u postižené svalové skupiny.

Měření maximální svalové síly se nesměl účastnit nikdo z probandů, kdo se 

necítil zcela zdráv a především ten, kdo trpí bolestmi a subjektivně cítí jakékoliv 

odlišnosti naznačující zhoršení zdravotního stavu, a to především s manifestací na 

horních končetinách, jako například brnění, křeče, změny čití apod. Podmínky měření 

byly popsány a schváleny Etickou komisí FTVS, jejíž originál je součástí této 

diplomové práce (viz Příloha 1).
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4.2  Charakteristika měření

Každé z měření (u flexorů i extenzorů prstů) proběhlo třikrát na obou horních

končetinách a naměřena byla vždy maximální okamžitá hodnota izometrické síly 

daných svalů.

U každého probanda byl taktéž změřen stisk ruky „handgripem“. U každého 

probanda bylo tedy naměřeno 18 hodnot, 6 hodnot pro Handgrip, 6 hodnot pro sílu 

flexorů prstů a 6 hodnot pro sílu extenzorů prstů. Z každých těchto šesti hodnot byl 

vypočten průměr (viz Graf 3 v části 5).

        4.2.1  Popis měřícího přístroje

Při měření k této diplomové práci byl použit ruční dynamometr MIE Medical 

(Velká Británie), model Pinch/Grip digitální analyzér pro měření síly flexorů prstů a 

model „MIE digitální myometr“ pro měření síly extenzorů (Obrázek č. 5 v Příloze). Oba 

modely byly střídavě aplikovány do konstrukce (v Laboratoři sportovní motoriky UK 

FTVS) umožňující měření svalové síly flexorů a extenzorů prstů (Obrázky č. 4 a 6 

v Příloze). Jedná se o ruční dynamometr se záznamem průběhu síly v čase, vhodný jak 

pro měření maximální, tak i vytrvalostní síly svalů předloktí [1], [2].

Přístroj se skládá ze dvou spojených půlválcových dílů, které lze dobře uchopit 

prstovým nebo dlaňovým válcovým úchopem s opozicí palce (forma stisku dlaní a prsty 

- „handgrip“). Po odejmutí jednoho půlválcového dílu byl přístroj namontován na 

měřící konstrukci (Obrázek č. 4 v Příloze). Tak byla měřena síla flexorů prstů. Odpor je 

kladen na ventrální straně v prvním případě (měření síly flexorů prstů) druhých a třetích 

falangů, v druhém případě (měření síly extenzorů prstů) na dorzální straně prvních 

falangů.

      Izometrickou sílu extenzorů prstů lze změřit pomocí popruhu. Při jeho 

natahování lze změřit velikost síly tahu, kterou je na něj působeno. Odpor je kladen

speciální destičkou navlečenou na popruh, a to na dorzální straně proximálních článků 

prstů, distálně od hlaviček metakarpálních kostí (viz Obrázek č. 7 v Příloze).
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        4.2.2  Určení výchozí polohy těla

Aby bylo možné vhodně vyhodnotit výsledky výzkumu uvedené v této 

diplomové práci a případně na ně navázat dalšími studiemi, je potřeba přesně popsat 

podmínky měření a výchozí pozici trupu a končetin probanda. V této části se zabývám 

teoretickými podklady pro určení zaujetí výchozí polohy, v kapitolách 4.2.3 a 4.2.4 je 

popsána konkrétní poloha těla pro měření síly flexorů a extenzorů prstů. V literatuře je 

nám známo několik prací, kde byla výchozí poloha horní končetiny pro měření 

izometrické síly flexorů prstů v obdobné pozici (Fanchini et al., 2013, Wall et al., 2008, 

Michailov et al., 2009). U studie Fanchiniho et al. (2013) měření proběhla vsedě, Wall 

et al. (2008) měření prováděli vkleče a Michailov et al. (2009) vstoje. Měřená horní 

končetina byla vždy v pozici maximální elevace a druhostranná horní končetina volně 

podél trupu, kterého se nedotýkala. V žádné z těchto studií však nebyla také měřena 

izometrická síla extenzorů prstů.

Při měření maximální síly dochází především u měření síly flexorů prstů 

k výrazné aktivaci stabilizačních svalů a ke zřetězování svalové aktivity, protože je 

nutné přenést punctum fixum tak, aby mohly flexory prstů dosáhnout své maximální 

síly. Proto vlastnímu měření předcházelo měření v několika dalších pozicích horní 

končetiny (90 st. nebo 120 st. flexe v ramenním kloubu) a hodnocení reliability u 

jednotlivých pozic. Na základě těchto zkušebních měření byla vybrána pozice 

elevované horní končetiny při co nejkaudálnějším postavení lopatky. Při elevaci horní 

končetiny byly také naměřeny nejvyšší hodnoty síly flexorů prstů, zároveň však

docházelo k mohutnějším iradiacím aktivity do okolních svalů a zvýšily se nároky na 

korekci probanda při měření. Dle Véleho (1997) je téměř nemožné aktivovat izolovaně 

samotný testovaný sval při hodnocení svalové síly pomocí svalového testu, proto se volí 

takový způsob pohybu, kde je testovaný sval vedoucím svalem pohybu (tzv. prime 

mover).

Při vývoji metodiky práce první zkušební měření svalové síly předloktí proběhly 

na izokinetickém dynamometru Cybex Humac Norm, ale k použití tohoto přístroje 

v metodice nedošlo. (Tato problematika je blíže zkoumána v diskusi.) Při předpisovém 

měření do flexe i do extenze v zápěstním kloubu bylo nutné držet válcové rameno 
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přístroje v dlani, takže tah do extenze byl podmíněn aktivací flexorů prstů, což by 

mohlo mít negativní působení na výsledné údaje z měření. Nejedná se ale o důvod 

zkreslení pomocí reciproční inhibice, protože při vysoké aktivaci agonisty proti odporu 

dochází k výrazné kokontrakci antagonisty, který stabilizuje dané skloubení. Dle 

Holubářové a Pavlů (2011) při pohybu sloužícímu k udržení polohy nelze hovořit o 

reciproční inhibici, ale o koaktivaci agonistů a antagonistů. Dle Véleho (1997) je také 

při izometrické aktivaci tato kokontrakce výraznější než u izokinetického pohybu a také 

závisí na velikosti překonávaného odporu. Stupeň aktivace antagonisty není přitom 

v každé svalové skupině stejný. Právě mezi flexory a extenzory zápěstí nastupuje 

kokontrakce podstatně dříve než například u skupiny biceps-triceps na paži (Véle, 

1997). Důvod je právě fixace zápěstního kloubu. U měření flexorů a extenzorů prstů je 

tato problematika ještě citlivější. Vztahy mezi těmito svaly jsou popsány v kapitole 2.6, 

zabývající se kineziologií ruky a prstů.

Souběžně s aktivitou antagonisty vzrůstá i aktivita ostatních synergistů  a 

dochází k iradiaci aktivity do okolí. Posuzování provedení aktivace a kontrolu pohybu 

prováděl sám autor práce, je pevně stanoveno a uvedeno níže. Maximální neměnnost 

polohy těla v průběhu měření napomáhá standardizaci při provedení testování. V 

ideálním případě je zajištěna přímo konstrukcí přístroje a fixací jednotlivých částí těla, 

nikoli pouze „hlídáním“ stereotypu testující osobou, které je zatíženo subjektivní 

chybou.

Již v kapitole 2.7.1 jsem uvedl, že některé podmínky, za kterých je třeba 

provádět svalový test dle Jandy, jsou vhodné i pro měření pro tuto práci, například 

kontrola pohybových stereotypů. Jiné nejsou uskutečnitelné či vhodné, především proto, 

že rozdílnost od svalového testu je především ve zjišťování izometrické síly na rozdíl od 

izokinetické. Fixace ostatních segmentů, která je velmi nutná pro měření izokinetické 

síly, byla pro měření izometrické síly zajištěna pevně danou výchozí polohou sedu, 

důslednou instruktáží probanda před měřením, slovní korekcí v průběhu měření (na 

který segment je u daného jedince třeba dávat největší pozor, aby se poloha nezměnila) 

a aspekční kontrolou probanda při měření. Nesmělo dojít k většímu než minimálnímu 

pohybu, toto pravidlo se týkalo všech kloubů. Fixace lopatek shora nebyla provedena, 

aby nedocházelo k facilitaci horních fixátorů lopatek, především mm. trapesii 

superiores, mm. levatores scapularum.
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Dle svalového testu podle Jandy je výchozí poloha horní končetiny pro měření 

maximální svalové síly pro stupeň 5 (proti výraznému odporu) u hlubokých a 

povrchových flexorů prstů v supinační poloze s podloženým předloktím a s fixovanými 

odpovídajícími proximálními skloubeními (první nebo druhý falangový článek u m. 

flexor digitorum superficialis nebo profundus). Při vyšetření m. extensor digitorum 

svalovým testem dle Jandy je horní končetina v pronační poloze s podloženým 

předloktím, s fixovaným zápěstním kloubem a flektovanými interfalangeálními 

skloubeními prstů. Při testování svalu v podobných polohách jako při měření svalovým 

testem lze měřit izokinetickou svalovou sílu, tato poloha však nebyla při měření využita, 

mj. z technických důvodů pro nemožnost identických podmínek pro provádění testu 

vyšetřující osobou oproti měření přístrojem, a také odlišnosti při měření síly nikoli 

izokinetické, ale izometrické. Záměrem autora tohoto výzkumu navíc bylo přiblížit 

výchozí polohu měření lezeckému postavení horní končetiny vůči trupu, kdy lze 

předpokládat podobné zapojení svalů jako při lezení. K vyvinutí maximální síly 

ohýbačů a natahovačů prstů dochází v poloze (ač mírně modifikované), na kterou jsou

sportovní lezci zvyklí a trénovaní.

            Při měření nesměla být svalová aktivace nepříjemná nebo dokonce bolestivá. 

Hodnocení maximální svalové síly by bylo zkreslené a především by mohlo dojít 

k poškození měkkých tkání. To se týká především měření síly extenzorů. Například 

v případě entezopatie při začátku extenzoru prstů. Dle Javůrka (1995) lze bolest při 

entezopatii vyvolat právě provedením pasivního pohybu do krajní polohy a následné 

aktivaci extenzorů zápěstí a prstů v opačném směru proti odporu. Bolest lze také 

vyvolat palpačním tlakem při napjaté šlaše. Horní končetina proto musela být uvolněně 

flektována v zápěstním kloubu.

         4.2.3  Měření maximální izometrické síly flexorů prstů

Určení polohy pro měření izometrické síly flexorů prstů vychází z literatury (viz 

kapitola 4.2.2). Síla flexorů (i extenzorů) prstů byla měřena při elevované horní 

končetině s co nejvíce kaudálním postavením lopatky (Obrázek č.4 v Příloze). Výchozí 

pozice při měření byla v ramenním kloubu flexe 160-170° a abdukce 150-160°. Tyto 
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hodnoty ale nebyly ověřovány goniometricky, protože pro velmi přesné určení 

podmínek testování by bylo potřeba posuzovat postavení lopatky vůči hrudníku 

(především rotaci lopatky), což je velmi náročné. Poloha ostatních kloubů horní 

končetiny byla: velmi mírná semiflexe v loketním kloubu, velmi mírná ulnární dukce 

v zápěstním kloubu, palmární strana ruky ventrálně. Pozice zápěstního kloubu a 

distálnějších kloubů se u měření do extenze lišila (více kapitola 4.2.4).

Výběr polohy horní končetiny pro měření síly flexorů byl pečlivě vybrán na 

základě zkušebních měření, kdy byl ramenní kloub v 90° flexi, popřípadě 120° flexi 

nebo v plné elevaci. Reliabilita byla největší v případě měření do flexe ve 120° a 

v „úplné“ elevaci horní končetiny. Vybrána byla varianta úplné elevace při měření síly 

extenzorů a na základě vyšší reliability varianta plné elevace pro měření síly flexorů. 

Reliabilita byla vypočtena vztažením síly flexorů prstů vůči hmotnosti těla probanda.

Ruka byla v prodloužení předloktí a metakarpofalangeální skloubení byla 

v neutrálním postavení, tj. osy proximálních falangů „v prodloužení“ podélných os 

metakarpálních kůstek. Flexe interfalangeálních skloubení odpovídala kopírování 

měřícího přístroje, přičemž distální články prstů nesměly přesahovat pod okraj měřící 

tyče.

Výška lopatek (resp. jejich horních vnitřních úhlů) musela být bilaterálně 

symetrická, při elevaci horní končetiny totiž musí být lopatka mírně zevně zrotována, 

proto nelze posuzovat například výška akromií nebo jiných typických 

antropometrických bodů. Výška bodů mezi linií krku a linií horních trapézových svalů 

by měla být ve stejné výšce, stejně tak páteř musí být ve frontální rovině bez výchylek. 

Hlava a všechny úseky páteře musí zůstat v napřímení. Opěrka zad nebyla součástí 

měřící konstrukce.

Aktivace ostatních svalů se lišila na periferii při měření síly flexorů a při 

měření síly extenzorů. Například u měření síly flexorů prstů dochází k výrazné aktivaci 

flexorů kyčelních kloubů, na rozdíl od měření síly extenzorů prstů, kdy dochází spíše 

k aktivaci extenzorů kloubů dolních končetin. Pro měření síly flexorů prstů proto byla 

použita pevná fixace dolních končetin. Femorální část dolních končetin byla vsedě 

přibližně v polovině délky femuru seshora stažena pevným popruhem (viz Obrázek č. 4 

v Příloze). Tím byla zajištěna neměnnost výchozí pozice pro měření a dostatečná opora 
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pro stabilizaci polohy těla. Pokud by femorální části dolních končetin nebyly fixovány, 

nemohla by například být naměřena vyšší svalová síla flexorů prstů než je hmotnost 

probanda. To poskytuje výhodu našeho měření oproti metodice měření izometrické síly

například dle Michailova et al. (2009), kde byla maximální izometrická síla flexorů 

prstů měřena odečtením zbývající hmotnosti probanda na osobní váze (Obrázek č. 9 

v Příloze).

Byl velmi bedlivě hlídán stereotyp provedení u jednotlivých měření. Pozice 

všech kloubů musela zůstat po celou dobu měření maximální svalové síly neměnná. 

Především bylo nutné hlídat, aby nedocházelo k elevaci ani protrakci lopatky, úklonu 

ani předklonu žádného úseku páteře, úklonu krční páteře či předsunu hlavy. Na horní 

končetině musely zůstat neměnné úhly v ramenním kloubu, loketním kloubu, neutrální 

postavení v radiokarpálním skloubení u měření flexorů a flektované postavení u měření 

extenzorů. Fixované neutrální postavení ve všech metakarpofalangeálních skloubeních 

na měřené horní končetině se týkalo taktéž měření síly jak flexorů, tak extenzorů prstů 

(viz Obrázky č.4 a 6 v Příloze).

4.2.4  Měření maximální izometrické síly extenzorů prstů

Při výchozí pozici u měření síly extenzorů bylo uvolněně palmárně flektované 

zápěstí a distálnější klouby v nulovém (neutrálním) postavení. Proximálnější klouby 

byly v obdobném postavení jako u měření síly flexorů prstů (viz výše). Při uvolněném 

palmárně flektovaném zápěstním skloubení (především u jedinců s hypermobilitou 

zápěstí) nesmělo docházet k dráždění šlachového tělíska. Kontrola polohy těla byla

obdobná jako při měření síly flexorů. Důležité v průběhu kontrakce bylo, aby odpor 

proti destičce byl kladen především proximálními články prstů a aby nedocházelo 

v průběhu kontrakce k flexi metakarpofalangových skloubení a k elevaci lopatky 

(Obrázky č.6 a 7 v Příloze).

Při měření síly extenzorů prstů nedocházelo většinou k tendencím měnit polohu 

těla kvůli mnohem menší koaktivaci ostatních svalů, zároveň i proto, že byla 
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vynakládána menší síla měřených svalů. Naměřené hodnoty by nebyly zcela přesné 

kvůli hmotnosti popruhu a měřícího přístroje na popruhu, které bylo třeba odečíst, tato 

hmotnost odpovídá cca 250 g a byla odečtena.
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4.3  Vyhodnocení dat

U každého jedince byl vypočten průměr naměřených hodnot pro měření síly 

flexorů a měření síly extenzorů. U obou skupin probandů jsem vypočítal průměr 

naměřených hodnot sil flexorů a extenzorů prstů a pro doplnění základní charakteristiky 

skupin jsem použil směrodatné odchylky od těchto průměrů.

Ze zprůměrovaných hodnot pro měření síly flexorů a extenzorů (vždy z těchto 

dvou průměrů) byl u každého probanda vypočten podíl, který odpovídá koeficientu 

„k“ v rovnici F = k . E, kde F je síla flexorů prstů a E síla extenzorů prstů. Tento 

koeficient tedy určuje, kolikrát větší hodnoty maximální síly byly naměřeny u flexorů 

oproti extenzorům prstů. Pomocí T-testu byly srovnány tyto podíly maximálních sil 

flexorů / extenzorů prstů ve skupině Z (skupina po prodělaných zraněních horních 

končetin z přetížení) vůči obdobně vypočítaným podílům v skupině N (skupina bez 

prodělaných zranění). V této diplomové práci jsem porovnával dvě skupiny probandů, 

proto vyhodnocení dat proběhlo pomocí nepárového t-testu, tj. varianta oboustranné 

rozdělení, dva výběry se shodným rozptylem.

Ke zobrazení výsledků jsem použil sloupcové grafy s chybovými úsečkami 

znázorňujícími směrodatné odchylky a tabulky.

Pro doplňkové srovnání hodnot maximální izometrické síly flexorů prstů a 

hodnot velikosti stisku Handgripu jsem použil korelační analýzu výpočtem Pearsonova 

korelačního koeficientu.
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5  VÝSLEDKY

U první skupiny dvanácti probandů (osoby s prodělaným zraněním horních 

končetin z přetížení bez přímých důsledků v současné době, skupina Z) byly průměrné 

hodnoty velikosti izometrické síly flexorů prstů 63,7 kg, se směrodatnou odchylkou 

17,0. Průměrné hodnoty velikosti izometrické síly extenzorů jsou 10,4 kg, se 

směrodatnou odchylkou 3,1.

U druhé skupiny dvanácti probandů (osoby bez zranění horních končetin z přetížení, 

skupina N) byly průměrné hodnoty velikosti naměřené izometrické síly flexorů prstů 

58,2 kg, se směrodatnou odchylkou 16,4. Průměrné hodnoty velikosti izometrické síly 

extenzorů prstů jsou 11,1 kg, se směrodatnou odchylkou 3,8. (Graf č.1).
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Graf č. 1 – Výsledky naměřených hodnot velikostí maximálních sil flexorů a extenzorů prstů u obou 

skupin probandů (skupina Z – lezci po prodělaných zraněních horních končetin z přetížení; skupina N –

lezci bez prodělaných zranění). Chybové úsečky odpovídají hodnotám směrodatných odchylek

Hodnota, která nás však zajímá nejvíce u každého z probandů, je součinitel síly 

extenzorů vůči síle flexorů prstů. Pokud stanovíme označením F sílu flexorů prstů, E 

sílu extenzorů prstů, pak koeficient k pro stanovení podílu ve vzorci F = k.E určuje, 

kolikrát je naměřená hodnota velikosti sil flexorů větší než síla extenzorů. Průměrný 

podíl maximálních izometrických sil flexorů oproti extenzorům v první skupině je 6,32 
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se směrodatnou odchylkou 1,24, u druhé skupiny 5,68, se směrodatnou odchylkou 1,86 

(Graf č. 2). Rozdíl mezi těmito hodnotami není statisticky významný. Podíl je však větší 

u skupiny lezců po zranění, z toho důvodu, že mají silnější flexory prstů než druhá 

skupina, zatímco velikost síly extenzorů mají pouze těsně menší. 
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Graf č. 2 – Hodnoty koeficientů „k“ rovnajících se podílu naměřených maximálních izometrických 

sil flexorů a extenzorů prstů (průměr u obou horních končetin). Hodnoty jsou zobrazeny pro obě skupiny 

probandů – skupina Z (lezci s prodělanými zraněními horních končetin z přetížení) a skupina N (lezci bez 

prodělaných  zranění). Chybové úsečky odpovídají velikostem směrodatných odchylek.

Výsledek T-testu ze srovnání podílů velikosti sil flexorů a extenzorů prstů mezi 

skupinami vyšel 0,36 (větší než 0,05). Výsledek tedy znamená nepotvrzení hypotézy, že 

lezci po zranění z přetížení (která jsou většinou na flexorech prstů) mají významně nižší 

poměry maximálních izometrických sil flexorů prstů oproti extenzorům prstů. Tyto 

poměry jsou u skupiny Z naopak vyšší než u skupiny N. 

Výsledky T-testu tedy naznačují, že v minulosti prodělaný úraz či onemocnění z 

přetížení u svalů předloktí u sportovních lezců nemá vliv na změny velikosti 

izometrické svalové síly po odeznění příznaků onemocnění z přetížení. Je třeba ale 

výsledky vyhodnotit komplexněji a ve všech souvislostech, které se nám nabízejí při

náhledu na tuto problematiku a provedení tohoto výzkumu. 
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Dalším úkolem v rámci vyhodnocení výsledků je případný vliv prodělaného 

zranění flexorů či extenzorů na podíly silových charakteristik těchto svalů. Toto dílčí 

srovnání je diskutováno níže (Tabulka 1), a to pouze v rámci skupiny probandů 

s prodělanými zraněními (skupina Z).

Srovnání velikostí maximálních sil flexorů prstů mezi skupinami ukazuje, že 

hodnoty velikosti sil se u obou skupin lezců příliš neliší, jsou však vyšší u skupiny lezců 

s prodělanými zraněními v minulosti, a to o 5,5 kg (8,6 %). Rozdíl ve svalové síle 

extenzorů prstů mezi skupinami je 0,7 kg (6,3 %), a to naopak ve prospěch skupiny 

probandů bez prodělaného zranění.

Při srovnání obou skupin lezců je zřejmé, že rozdíly v jejich svalové síle jsou 

malé a nedosahují statistické významnosti. Interindividuální rozdíly jsou vyšší ve 

skupinách než při srovnávání mezi skupinami, a to především u srovnávání sil flexorů 

prstů (Graf č. 3), ale i u měření stisku pomocí Handgripu a měření síly extenzorů prstů.
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Graf č. 3 – znázornění velikostí naměřených sil u jednotlivých probandů obou skupin (č.1-12 u skupiny Z, 

č.13-24 u skupiny N). Probandi jsou seřazeni v každé skupině vzestupně podle sil flexorů prstů 

(prostřední hodnoty). Mezi silou stisku (handgrip) a silou flexorů prstů vyšel korelační koeficient u 

skupiny Z 0,87, u skupiny N 0,91 a mezi skupinami 0,95.
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Srovnání hodnot naměřených handgripem oproti měření flexorů prstů na konstrukci 

je zřejmé z grafu č. 3. Většinou hodnoty síly flexorů prstů dosažené na konstrukci vyšší, 

než velikosti síly stisku na handgripu u stejných jedinců. Hodnoty byly statisticky 

srovnány korelační analýzou. Hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu mezi silou 

stisku (handgrip) a silou flexorů prstů (na konstrukci) byly pro skupinu Z 0,87, pro 

skupinu N 0,91 a mezi skupinami 0,95. Výsledek tedy odpovídá vysoké shodě hodnot.

Otázka rozdílnosti měření handgripem oproti izolovanému měření prstů na 

konstrukci s MIE přístrojem je v mírné rozdílnosti zapojení svalových skupin. Zde si 

můžeme položit dílčí otázku, zda by jiná metodika měření svalové síly mezi skupinami 

přinesla obdobné výsledky. K takovému účelu bylo v rámci výzkumu provedeno 

standardizované měření handgripem a následné srovnání s hodnotami měření síly

flexorů prstů na konstrukci s MIE přístrojem. Průměrné hodnoty u měření handgripem

byly u skupiny Z (po zranění) 48,7 kg, u druhé skupiny N (bez zranění) 43,8 kg. U 

tohoto testu tedy vyšly hodnoty při srovnání sil svalů předloktí (ačkoliv se již nejedná 

pouze o svaly prstů) také výše ve prospěch skupiny lezců po prodělaných zraněních 

v minulosti. Jednotlivé hodnoty pro srovnání jsou na Grafu 3.

V rámci skupiny Z byla sledována korelace mezi konkrétními zraněními a 

podílem velikosti sil flexorů a extenzorů prstů, což tvoří další podstatnou část výsledků 

výzkumu (Tabulka č. 1).

Jak bylo uvedeno v úvodu kapitoly 2.2, dle mnoha autorů je více zranění 

chronických než akutních. V našem souboru lezců po zranění se objevil také menší 

počet akutních (3) než chronických (9) zranění. Chronická zranění („CH“) mohla 

vzniknout na terénu akutního zranění či onemocnění, naopak akutní zranění, která zde 

uvádím („A“), nepřešla do chronicity. Schöffl (2008) řadí k nejčastějším zraněním 

ruptury či natržení šlachových poutek a tendovaginitidy jsou na třetím místě v četnosti 

zranění u lezců. V našem případě bylo 6 tendinitid či tendovaginitid,  5 epikondylitid, 1 

syndrom karpálního tunelu, 1 distenze flexorů prstů. Přidružená zranění byly 2 stavy po 

frakturách distálního radia. Důležité je dodat, že informace o zraněních nemusí být 

přesná, byla zjišťována především anamnesticky. Byla určena akutnost či chronicita 

onemocnění, lateralita, dále zda bylo postižení spíše flexorů či extenzorů, a období, kdy 

se zranění či onemocnění událo, resp. kdy byly naposledy subjektivně zachyceny jeho 
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příznaky. V tabulce č. 1 jsou hodnoty koeficientu k přiřazeny ke zranění u každého 

z probandů.

Tabulka 1

koef. F/E A/
CH

L/P Poslední manifestace (měsíce) a druh zranění Další zranění

4,49 F CH P 6 Tendinitis flexor carpi ulnaris

4,78 F E CH bil. 9 Epikondylitis radialis et ulnaris

4,89 F E CH bil. 12 Epikondylitis radialis et ulnaris

5,18 F E CH L 12 Epikondylitis radialis et ulnaris Fractura dist. radia bilat., před 
4 roky

5,82 F CH P 3 Tendovaginitis, šlacha flexoru 3.prstu

6,02 F A L 6 Distenze flexorů prstů

6,42 F CH L 18 Tendovaginitis, šlacha flexoru 3.prstu

7,35 F A P 3 Poúrazová tendinitis flexor carpi radialis Fractura dist. radia, 5 let

7,38 F A L 6 Poúrazová tendovaginitis, šlacha flexoru 4.prstu

7,53 F E CH bil. 18 Syndrom karpálního tunelu před 4 lety, epikondylitis radialis et ulnaris 
bilat., před 18 měs.

7,65 F CH P 12 Tendovaginitis, šlacha flexoru 4.prstu

8,25 F CH L 6          Epikondylitis ulnaris

Tabulka č.1 – hodnoty koeficientů podílu sil flexorů a extenzorů prstů ve vztahu k prodělaným 

zraněním, době poslední manifestace onemocnění, lateralitě, chronicitě a postižení spíše  flexorové či 

extenzorové skupiny předloktí

Z tabulky 1 je zřejmé, že se neprojevila statisticky významná souvislost mezi 

hodnotami koeficientu „k“ a chronicitou onemocnění, postižení flexorů prstů či 

kombinovaného postižení s extenzory prstů, ani inklinace některých zranění k určitým 

hodnotám tohoto koeficientu.

Pokud došlo k poškození šlach flexorů prstů, byla to vždy šlacha třetího (dva 

případy) nebo čtvrtého (dva případy) prstu ruky. To odpovídá výsledkům výzkumu 

Vigourouxe (2008), kde dochází též s největší pravděpodobností k přetížením

flexorových šlach či šlachových poutek u třetího či čtvrtého prstu oproti druhému a 

pátému prstu.

Zranění, které se týkalo šlach či svalů flexorové skupiny předloktí, měli všichni 

probandi ze skupiny Z. Pokud měli někteří probandi postižení extenzorů, vždy to byly 

kombinované radiální epikondylitidy s ulnárními.
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             V rámci posuzování výsledků práce je podstatné nalezení případných rušivých 

proměnných. V rámci experimentu mají výsledky vyšší hodnotu, pokud jsou si obě 

sledované skupiny co nejvíce podobné v proměnných, které nesledujeme, ale které mají 

vliv na velikosti měřených parametrů. Obě skupiny lezců jsou proto přiměřeně blízko 

věkově (rozdíl 3 roky), pohlavně (7:5 a 6:6) i výkonnostně (7,5 : 8,9). Zde je však 

zajímavý výsledek, že jedinci ze skupiny bez prodělaných zranění lezli v průměru těžší 

cesty, ačkoliv sílu flexorů prstů měli menší. Důležitý marker je hmotnost probandů, 

resp. pokud srovnáváme dvě skupiny probandů, především rozdíl průměrných 

hmotností mezi skupinami. Dá se předpokládat, že u probanda s větší hmotností bude 

dosaženo vyšších hodnot, bez ohledu na to, jak je na tom výkonnostně v rámci 

lezeckých schopností. Tyto schopnosti totiž nezávisí výhradně na svalové síle. V tomto 

výzkumu nás však zajímají především srovnání silových poměrů (podílů hodnot a 

nikoliv absolutní rozdíly) mezi flexory a extenzory prstů a rozdíl v průměrné hmotnosti 

probandů mezi skupinami by neměl mít vliv na výsledky. Musíme se závislostí silových 

charakteristik na hmotnosti počítat v případě, že si všímáme srovnání sil flexorů prstů 

mezi skupinami nebo srovnání sil extenzorů prstů mezi skupinami, ne hodnot 

koeficientů „k“.

           Jedním z vedlejších cílů práce bylo též zhodnocení dané metodiky pro možné 

využití pro další výzkum. Obdobná metoda byla použita pro měření síly flexorů prstů

v několika studiích (viz kapitola 2.8), pro měření síly extenzorů prstů však nikoliv. 

Měření izometrické síly flexorů a extenzorů prstů je zde vzájemně v obdobných 

polohách, reliabilita flexorů prstů je zde obdobná jako u handgripu, při vztažení na 

hmotnost probanda. Nevýhoda je zatím nemožnost fixace všech segmentů těla 

probanda, proto je nutná důkladnější aspekční kontrola a slovní korekce měřící osobou. 

Je to dáno prvním použitím konstrukce a je nutné zdokonalování podmínek měření, 

především směřujícím ke standardizaci umožněním jednoznačným nastavením a 

popsáním výchozí polohy a přesnému popisu způsobu měření.

Návrh na další studii by se mohl týkat jiné možnosti výchozí polohy horní končetiny 

pro měření síly extenzorů prstů. Při metodice, kde by se vycházelo z měření síly 

extenzorů prstů dle svalového testu podle Jandy, je třeba upravit výchozí polohu horní 

končetiny pro měření izometrické síly, tzn. bylo by třeba vybrat neměnnou polohu horní 

končetiny co nejvýhodněji tak, aby sval (extenzor prstů) měl co nejvýhodnější výchozí 
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délku pro dosažení maximální izometrické síly. Dle Gordonovy křivky (viz kapitola 

2.6) je tato výchozí poloha ve střední délce svalu, tj. při neutrálním (středním) postavení 

v zápěstních skloubeních, podle Jandy (2004) navíc při flektovaných proximálních i 

distálních interfalangeálních skloubeních. Odpor proti působení síly musí zůstat na 

prvních (proximálních) článcích prstů tak, aby nedocházelo k převaze zápěstních 

extenzorů (v případě odporu proximálněji) či drobných svalů ruky (v případě odporu 

distálněji) (Kapandji, 2009, Janda, 2004, Trojan, 1999).

Šírka popruhu, případně destičky na něm vložené, musí být kratší než délka 

proximálních článků prstů (obrázek č. 7 v Příloze), aby byl zachován selektivní odpor 

proti proximálním článkům. Při tomto výchozím nastavení periferních kloubů lze dle 

interpretace shromážděných údajů z literatury (viz výše) dosáhnout teoreticky nejvyšší 

maximální izometrické síly extenzoru prstů. Horní končetina by v ramenním kloubu 

měla být v základním anatomickém postavení, v loketním kloubu při měření vsedě 

opřena a loketní kloub flektován do 90° a pronován (výchozí pozice dle svalového testu 

dle Jandy). Zde je rozdíl od metodiky použité pro tento výzkum (viz kapitola 4.2). 

Cílem výběru této metodiky je co nejbližší výchozí poloha pro měření síly flexorů a 

extenzorů prstů a zároveň co nejvýhodnější výchozí poloha pro měření síly flexorů prstů 

tak, aby byla co nejblíže pozici horní končetiny při lezení. Proto byla horní končetina 

při obou měřeních v elevaci. Reliabilita pro další polohy měření při úhlech v ramenním 

kloubu 90°, 120° a v plné elevaci při kaudálním postavení lopatky byla provedena 

pouze pro měření flexorů prstů a srovnávána s výsledky měření stisku ruky na 

handgripu. Vhodná poloha pro měření byla určena poloha v plné elevaci horní 

končetiny s kaudálním postavením lopatky.

Výsledné hodnoty velikosti maximální síly extenzorů prstů jsou závislé na 

stabilizační aktivitě a dostatečné síle „čistých“ extenzorů zápěstí. Při výraznějším 

oslabení mm. extensores carpi radialis bude znemožněno naměřit maximální sílu 

extenzorů prstů. Stejně tak u probanda, který má výrazně silnější extenzory zápěstí, jsou 

lépe stabilizovány metakarpální kosti a má lepší výchozí podmínky pro měření. Zatímco 

je však stabilizační funkce extenzorů zápěstí pro dosažení (a následné naměření 

velikosti) maximální síly extenzorů prstů nutná, v opačném případě (při převaze 

extenzorů zápěstí) by se dysbalance projevila tendencí probanda tlačit do destičky a 

natahovat popruh extenzí zápěstí za současné flexe metakarpofalangeálních skloubení.
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Pro výsledky měření síly flexorů prstů je třeba zmínit případné antropometrické 

odlišnosti, v případě kratšího malíku a nezapojení jeho flexoru. Jednotlivé šlachy 

dlouhých flexorů prstů se upínají na články druhého až pátého prstu ruky. Ne vždy se 

však mohly všechny šlachy těchto svalů plně zapojit do provedení pohybu kvůli rozdílné 

délce prstů ruky. „Handicap“ při měření maximální síly mohl vzniknout u jedinců 

s velkým rozdílem velikosti jednotlivých prstů a u jedinců s kratším malíkem, případně 

(méně často) u jedinců s kratším druhým prstem. Tato nerovnováha postavení prstů se 

mohla projevit snížením dosažené maximální hodnoty izometrické síly prstů. 

Znevýhodnění se v tomto případě týká především povrchového flexoru prstů, který se 

upíná na prostřední článek.
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6  DISKUSE

V dostupné literatuře není známa práce, kde by byly srovnávány dvě skupiny 

sportovních lezců, z nichž v jedné jsou probandi po prodělaných zraněních v minulosti a 

druhá bez zranění na horních končetinách. 

Hypotéza, že v minulosti prodělaný úraz či onemocnění z přetížení u svalů 

předloktí u sportovních lezců má vliv na změny velikosti izometrické svalové síly po 

vyléčení onemocnění, se dle výsledků tohoto výzkumu nepotvrdila. Interindividuální 

rozdíly v rámci skupin byly v leckterých případech větší než rozdíly mezi skupinami. 

Vztah unilaterální asymetrie a pravděpodobnosti vzniku zranění byl však v literatuře již 

dříve prokázán. Jednalo se ale o měření izokinetické síly (při různých úhlových 

rychlostech) u flexorů a extenzorů kolenního kloubu, a to u fotbalistů a atletů, ve 

studiích Knapika et al. (1991), Orcharda et al. (1997) a Croisiera et al. (2008) (viz 

kapitola 2.8). Tyto studie byly prospektivního charakteru, což tvoří významný rozdíl od 

tohoto výzkumu, kde byly srovnávány dva obdobné výběry jedinců, ale nikoliv stejní 

jedinci po určité době. U lezců jsou také prospektivní studie během jedné sezony hůře 

realizovatelné vzhledem k velmi časté chronicitě zranění a mnohem menší četnosti 

akutních zranění např. oproti fotbalistům. K dispozici byl pro tuto studii také mnohem 

menší počet probandů.

U lezců nebyla v dostupných studiích dokazována souvislost unilaterální 

asymetrie svalů předloktí a inklinace ke zraněním. Byly pouze nalezeny určité 

specifické silové hodnoty rotátorů ramenního kloubu u lezců oproti nelezcům ve studii 

Wongové a Nga (2009). Tato studie nám napovídá, že lezecký trénink a specifická zátěž 

tohoto druhu má vliv na hodnoty svalových sil antagonistů ramenního kloubu. Lezci 

měli velmi vysoké hodnoty maximální síly při izokinetickém pohybu a excentrické 

kontrakci vnitřních rotátorů ramenního kloubu oproti nelezcům. Jedná se tedy spíše o 

prokázání vlivu lezeckého tréninku na vznik unilaterální asymetrie u rotátorů ramenního 

kloubu.
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           Protože prováděná metodika byla pro vědecký výzkum použita poprvé, je třeba 

zhodnotit její výběr a provedení a případný vliv na zkreslení naměřených hodnot. 

Měření pomocí izokinetického dynamometru Cybex jsem v diplomové práci nevyužil, 

protože nejdistálnější kloub, se kterým jde při měření pracovat, je radiokarpální 

skloubení. Při zkoumání svalové síly svalů předloktí a ruky nelze použít odpor 

distálněji, například na článcích prstů, a zkoumat svaly, které pracují typicky při lezení 

nejvíce. Při předpisovém měření by se také dalo namítnout, že dochází k výrazné 

dopomoci flexorů prstů při extenzi zápěstí. Tato synergie je ale fyziologická, takže 

nedochází k chybám a zkreslování při vyhodnocování naměřené síly u extenzorů 

zápěstí. Při interpretaci výsledků je zřejmá vysoká převaha hodnot maximální 

izometrické síly flexorů prstů oproti extenzorům prstů. Předmětem diskuse je to, zda 

hodnoty mohou odpovídat reálným silám svalů a zda není výsledek způsoben 

nesprávnou volbou metodiky. Převaha flexorů se předpokládá, ale v menší míře. 

Zvýšení tohoto podílu je způsobeno především počtem porovnávaných svalů, na jedné 

straně dvou flexorů (digitorum superficialis et profundus), na straně druhé pouze jeden 

hlavní sval, m. extensor digitorum. Předmětem diskuse je tedy i otázka, za jakých 

podmínek lze očekávat vyšší sílu extenzorů prstů. To se týká především úpravy výchozí 

polohy pro měření. Při středním postavení v zápěstních skloubeních, kdy je ruka 

v prodloužení předloktí, mají m. extensor digitorum a oba radiální extenzory výhodnější 

výchozí polohu pro stabilizační funkci zápěstních skloubení a metakarpálních kůstek 

(Kapandji, 2007). Proto je jedna z dalších možností změna polohy zápěstního kloubu, 

který by byl v neutrálním postavení a odpovídající přizpůsobení měřící konstrukce. 

Velkou roli však hraje nejen teoretická příprava, ale i případný subjektivní dyskomfort 

probandů při samotném měření. 

Při měření maximální síly svalu dle Jandy (2004) nesmí být nikde tlak na bříško 

měřeného svalu ani na jeho šlachu, což bylo v průběhu měření na přístrojích MIE 

Medical dodrženo. Při měření izokinetické síly na přístroji Cybex by bylo nutné fixovat 

předloktí měřené horní končetiny popruhem a tato podmínka by nemohla být splněna. 

Dalším důvodem bylo, že na izokinetickém dynamometru Cybex nelze měřit svalovou 

sílu na distálnějším kloubu, než na radiokarpálním skloubení. U lezení nás však nejvíce 

zajímá síla flexorů a extenzorů prstů. „Čisté“ flexory a extenzory zápěstního kloubu 

mají pouze stabilizační funkci, jak u úchopů na stěně, kde jsou zapojeny pouze prsty, 

tak u úchopů, kde se opírá například oblast tenaru či větší část palmární strany ruky o 
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lezecký chyt. Při měření izometrické síly svalů předloktí nelze na dynamometru Cybex 

použít odpor přímo proti článkům prstů, jako to lze udělat u konstrukce s využitím 

přístroje MIE Medical.

Nevýhoda přístroje MIE Medical při měření maximální izometrické síly 

extenzorů prstů byla, že popruh, proti kterému byl kladen odpor, byl i přes svou pevnost 

kvůli své délce mírně pružný, takže docházelo v místě největšího odporu k prodloužení 

přibližně o 1 cm, což odpovídalo dorzální flexi celé ruky v zápěstním skloubení 

přibližně o 10-15 stupňů. Při použití této techniky se tedy nemohlo (na rozdíl od měření 

síly flexorů prstů) jednat o čistě izometrickou aktivaci extenzorů prstů. U žádného 

z probandů se ale palmární flexe nesnížila pod 60°.

           

            Součástí interpretace naměřených hodnot je vztah výsledků k jiným proměnným, 

které charakterizovaly probandy napříč skupinami, například věk, pohlaví, úroveň 

lezecké výkonnosti a u skupiny Z (skupina probandů po zranění) lateralita a chronicita 

zranění. Tato dílčí srovnání a sledování jiných proměnných nám rozšíří náhled na danou 

problematiku.

           Měření proběhlo na obou horních končetinách a výsledky se sloučily, přitom 

zranění vždy na obou končetinách nebylo. Ke zkreslení výsledků nemuselo dojít za 

předpokladu, že tendence ke zranění z přetížení mohla být i na kontralaterální straně, ale 

dosud se neprojevila. U lezeckého sportu není tato bilaterální diferenciace tolik 

podstatná, protože dochází k rovnoměrnému zatížení obou horních končetin. U každého 

z probandů, kdo prodělal zranění na horních končetinách, je proto popsána případná 

lateralita onemocnění, dále to, zda se týká flexorové či extenzorové skupiny předloktí, a 

případná chronicita (viz Tabulka 1). Dle výsledků výzkumu nebyla nalezena souvislost 

mezi bilateralitou, případně určitou lateralitou onemocnění a velikostí koeficientu „k“ 

(rovnajícímu se podílu maximálních izometrických sil flexorů a extenzorů prstů). Tato 

souvislost se neobjevila ani v případě sledování pouze síly flexorů prstů nebo pouze síly 

extenzorů prstů (například v případě, že proband prodělal zranění flexorů prstů levé 

horní končetiny, nepotvrdil se odpovídající výsledek měření svalové síly, tj. jejich 

oslabení na levé straně oproti pravé).
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Zranění, která neměla přímý vliv na měření a přímo se netýkala horní 

končetiny, především ruky a předloktí, jsem nebral v potaz. Zde je konfrontace 

s dostupnou literaturou v četnosti výskytu zranění, protože četnost některých zranění 

byla odlišná od četnosti ve skupině Z v tomto výzkumu. Rozdíl je v počtu zranění 

šlachových poutek, kde byla obvykle v lezeckých studiích (Schöffl, 2008, Shahram, 

2007) vyšší než u 12 probandů v této práci, kde ruptura či poškození šlachového poutka 

nebyla zjištěna. Ve skupině Z byla též zjištěna vyšší incidence epikondylitid (5) a

tendinitid či tendovaginitid (6). Zatímco Schöffl (2008) udává tendinitidy a 

tendosynovitidy mezi třemi nejčastějšími onemocněními, epikondylitidy nebere v potaz. 

Naproti tomu Shahram (2007) epikondylitidy zmiňuje, a to radiální i ulnární. 

Tendinitidy a tendosynovitidy zmiňuje taktéž jako častá zranění, ovšem u žádného 

z těchto onemocnění neudává bližší specifikace incidence. Nebyla nalezena úměrná 

souvislost mezi určitými druhy zranění (tendosynovitida, epikondylitida) u probandů 

skupiny Z a inklinaci k určitým hodnotám koeficientu „k“. Stejně tak nebyla zjištěna 

inklinace k rozdílným hodnotám parametrů „F“, „E“ ani „k“ (naměřené síly flexorů 

prstů, extenzorů prstů, ani podílu těchto hodnot) u akutních zranění na jedné straně nebo 

chronických zranění na straně druhé. Obdobná souvislost se nepotvrdila ani u laterality 

těchto zranění (viz odstavec výše).

           Tyto výsledky i podobnost naměřených hodnot mezi skupinami lze přičíst 

leckdy dlouhé odmlce od poslední manifestace zranění. Tato odmlka pak smazává 

charakteristiky mezi skupinami, protože u již dlouho vyléčených jedinců, například

stejně trénujících jako lezci ve skupině bez prodělaných zranění, lze předpokládat i 

obdobné silové charakteristiky. Většina jedinců ze skupiny Z však měla onemocnění 

spíše chronického charakteru, proto lze tuto skupinu do jisté míry charakterizovat podle 

této inklinace. Koeficient „k“ charakterizující podíl sil antagonistů v rámci sledování 

unilaterální asymetrie je navíc specifická veličina a výsledky by se daly předem jen 

těžko s jistotou odhadnout.
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7  ZÁVĚRY

           Hypotéza, že lezci s prodělaným onemocněním svalů předloktí z přetížení mají

významně nižší poměr maximálních izometrických sil flexorů prstů vůči extenzorům 

prstů na rozdíl od lezců bez těchto onemocnění, se nepotvrdila.

            Z výsledků vyplývá, že průměrné vyšší hodnoty naměřené maximální

izometrické síly flexorů prstů se vyskytly u skupiny Z (u lezců s prodělanými zraněními 

z přetížení v minulosti), a to statisticky nevýznamným rozdílem. Důvod může být, že 

lezci, kteří se ocitají na hranici přetrénování a dosahují vyšších hodnot svalové síly 

flexorů prstů při měřeních, mají vyšší předpoklady pro vznik zranění z přetížení.

             Průměrné vyšší hodnoty maximální izometrické síly extenzorů prstů se naopak 

vyskytly u skupiny N (u lezců bez prodělaných zranění), také statisticky nevýznamným 

rozdílem.

             Uvnitř skupiny Z se nepotvrdila závislost velikosti koeficientu „k“ (podílu 

maximálních izometrických sil flexorů prstů oproti silám extenzorů) na lateralitě 

zranění (mezi zraněním na levé a pravé straně) ani na druhu zranění či onemocnění z 

přetížení (prodělaného dříve než v posledních třech měsících), a ani na jeho chronicitě 

či akutnosti. 

            U každého z dvanácti lezců skupiny Z se zranění či onemocnění alespoň 

částečně týkalo svalů flexorové skupiny předloktí nebo šlach flexorů prstů. V případě 

kombinovaných onemocnění skupiny flexorové a extenzorové se vždy jednalo o 

epikondylitidy.

             Provedená metodika byla použita poprvé ve vědeckém výzkumu. Pro měření 

izometrické síly flexorů a extenzorů prstů je vhodná. Dá se však předpokládat, že

zatímco použitá metodika je výhodnější pro dosažení maximální izometrické síly 

flexorů prstů, výchozí pozice, kdy by bylo neutrální postavení v radiokarpálním 

skloubení, by byla výhodnější pro měření izometrické síly extenzorů prstů.   
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             Míra aspekční kontroly vyšetřující osobou a následné korekce je vysoká, 

v určité míře je ale zastoupena i při ostatních, standardizovaných měřeních, například na 

přístroji Cybex, kde lze měřit svalovou sílu flexorů a extenzorů nikoli prstů, ale 

zápěstního skloubení. Při měření na izokinetickém dynamometru Cybex je větší 

možnost fixace segmentů těla probanda, ale i přesto může docházet k nechtěným 

substitucím, které mají vliv na velikost měřených hodnot.

             Doufám, že tato studie bude sloužit i jako inspirace pro navazování dalších 

výzkumů týkajících se souvislosti velikosti svalové síly a onemocnění z přetížení 

předloketních svalů, ať už v rámci sportovní problematiky nebo problematiky 

zdravotnické, pracovního lékařství či preventivní medicíny. Provedení obdobných studií 

může obohatit jak zdravotnické obory (například v případě zaměření na unilaterální 

asymetrii svalů předloktí u pacientů s onemocněními předloktí z přetížení, kteří mají 

v pracovní anamnéze manuální, např. intenzivní práci na klávesnici) či sportovní 

medicínu (v případě dalších studií se sportovními lezci). V navazování na tuto 

diplomovou práci je však třeba pozměnit hypotézu či použít pro výzkum jinou 

metodiku.

           Pro další naplnění cíle práce by bylo dobré sledovat silové poměry a unilaterální 

asymetrie mezi antagonisty předloktí u daných skupin probandů průběžně i nadále, „na 

cestě ke zraněním“, ke kterým ještě nedošlo. Později bychom mohli hypoteticky na 

základě naměřených hodnot síly určitá zranění očekávat. Dlouhodobé mapování 

silových charakteristik svalů předloktí v rámci prospektivní studie by totiž mohlo přinést 

odlišné výsledky.
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Přílohy

Obrázek č. 4:

Výchozí poloha probanda 
pro měření maximální 
izometrické síly flexorů 
prstů.Přesný popis polohy je 
uveden v kapitole 4.2.3.
U každého probanda byla 
provedena tři měření na levé 
i pravé horní končetině.

Obrázek č. 5:

Část rukojeti přístroje MIE 
Medical Pinch/Grip, která 
byla použita pro měření 
izometrické síly flexorů 
prstů. Přístroj byl upevněn 
na konstrukci (viz Obr. 4) 
v Laboratoři sportovní 
motoriky UK FTVS.
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Obrázek č. 6:

Výchozí poloha probanda 
pro měření maximální 
izometrické síly extenzorů 
prstů. Odpor proti popruhu 
byl kladen extenzory prstů, 
nesmělo dojít ani 
k minimální elevaci lopatky 
v průběhu kontrakce.

Obrázek č. 7:

Detail umístění destičky při 
měření maximální izo-
metrické síly extenzorů 
prstů. Odpor byl kladen 
především proximálními 
články prstů. Nesmělo dojít 
k flexi metakarpofalango-
vých skloubení.
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Obrázek č. 8:

Při měření maximální 
izometrické síly extenzorů 
prstů byl kladen odpor 
proti popruhu, na němž byl 
senzor, který při napínání 
zachytil  sílu tahu. 

Obrázek č. 9:

Další možnosti měření 
izometrické síly flexorů prstů 
(zde pomocí odečtení údajů 
z osobní váhy). 
Tato metodika nebyla v této 
diplomové práci použita.

(převzato z Michailov et al., 
2009)
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