
 

 

Příloha 1 Souhlas etické komise. 

 
 

 

 

  



 

 

Příloha 2 Informovaný souhlas. 

 

Název: Vliv dynamického a statického rozcvičení na svalovou sílu u lezců. 

 

Ve výzkumu nebudou použity žádné invazivní metodiky, tento typ výzkumu neobsahuje 

zvláštní etické aspekty. 

Měření budou prováděna za účelem sepsání diplomové práce. Bude se jednat  

o laboratorní měření maximální svalové síly zejména flexorů prstů na ručním 

dynamometru a pomocí specifického testu visu na liště. 

 

Realizace měření:  

Celkem budou provedena tři měření maximální svalové síly, lezec tedy navštíví 

laboratoř třikrát ve třech odlišných dnech. Proband absolvuje před každým měřením 

specifické rozcvičení a zahřátí na „bouldrové“ stěně o 120 lezeckých krocích. 

Následovat budou dvě intervence rozcvičení (statický strečink a dynamické rozcvičení 

s Thera-Bandem) a jednou nebude před měřením rozcvičení žádné (pouze rozlezení na 

„bouldrové stěně).  

Test maximální svalové síly: 

Po rozcvičovacích intervencích bude následovat měření maximální svalové síly stisku 

ruky pomocí speciálního dynamometru po dobu 3 s. Následovat bude 3 min pauza  

a bude proveden druhý maximální test stisku ruky. Následovat bude opět 3 min pauza  

a bude proveden submaximální rozcvičovací vis na liště s dopomocí dolních končetin. 

Následovat bude opět 3 min pauza a maximální test visu na liště. Rovněž druhý 

maximální test visu na liště bude po 3 min pauze. 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl informován o způsobu a postupu měření (viz 

výše), včetně možnosti následného anonymního použití dat. 

 

 

 

 

 

 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=aa88aad04122c58b1fdc8f0d66eefb60&tid=&do=main&doo=detail&did=145178


 

 

Příloha 3 Seznam zkratek 

A1-A5 – anulární poutka flexorů prstů. 

ADL – „Activities of Daily Living“ (aktivity denních činností). 

AEK- Agonisticko - excentrické kontrakční postupy. 

AI - aktivní izolovaný strečink. 

FDP – m. flexor digitorum superficialis. 

EMG – elektromyografie. 

FDS – m. flexor digitorum profundus. 

FG IIb– „fast gylykolytic“ (rychlá oxidativní vlákna). 

FOG IIa – „fast oxydatic glykolytic“ (rychlá oxidativně glykolytická vlákna). 

HG 1 – Hand grip Fmax/200ms. 

HG2 [N] – Hand grip Fmax. 

HG2 [s] – Hand grip, čas do maxima. 

PIR - Postizometrická svalová relaxace. 

ICC – „intraclass corelation“ (vnitroskupinová korelace). 

MAX – maximální. 

MIN – minuta. 

MS – milisekunda. 

IP – interphlangleální. 

PNF - Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 

RP – „red point“ (cesta přelezená v kuse bez odpočinku s možností opakovaného 

nacvičení dané cesty. 

S – sekunda. 

SF – srdeční frekvence. 

SO I – „slow oxidative“ (pomalá oxidativní vlákna). 

SSC - „stretchshortening cyklus“ (kombinace excentrické a následné koncentrické 

kontrakce za sebou). 

TRP - Trigger point 

UIAA -  „Union Internationale des Associations d'Alpinisme“ (Mezinárodní asociace 

alpinismu). 

V - Vis na liště. 

VO2 – spotřeba kyslíku. 

VO2max – maximální spotřeba kyslíku. 



 

 

Příloha 4 Seznam obrázků 

 

Obrázek č. 1 Rozdíl účinku m. flexor digitorum superficialis a m. flexor digitorum 

profundus na flexi prstů (Čihák, 2001). 

Obrázek č. 2 Anulární a zkřížená vazivová poutka (Hörst, 2003). 

Obrázek č. 3 Částečné natržení anulárního vazivového A2 poutka vlevo, úplné 

přetržení anulárního vazivového A2 poutka (vpravo); (Hörst, 2003). 

Obrázek č. 4 Pozice probandů při handgripu (archiv autora). 

Obrázek č. 5 Umístění ruky a prstů na dynamometru při handgripu (archiv autora). 

Obrázek č. 6 Postavení prstů, ruky a předloktí při visu na liště (Baláš et al, 2015). 

Obrázek č. 7 Pozice probanda při visu na liště (archiv autora). 

 

Příloha 5 Seznam tabulek 

 

Tabulka č. 1 Souhrnné výsledky z měření svalové síly flexorů prstů na dominantní 

horní končetině a její časové parametry.  

 

Příloha 6 Seznam grafů 

 

Graf č. 1 Průměrná maximální svalová síla [N] flexorů prstů dominantní horní 

končetiny při handgripu naměřená pomocí speciálního ručního dynamometru 

(MieMedical). 

Graf č. 2 Průměrný čas [s] dosažení maximální svalové síly [N] flexorů prstů 

dominantní horní končetiny pomocí speciálního dynamometru (MieMedical). 

Graf č. 3 Průměrná maximální svalová síla [N] flexorů prstů dominantní horní 

končetiny při handgripu dosažená v prvních 200ms svalové kontrakce naměřená pomocí 

speciálního dynamometru (MieMedical). 

Graf č. 4 Průměrná maximální svalová síla [N] flexorů prstů dominantní horní 

končetiny při visu naměřená pomocí speciální dřevené desky s lištami (AIX, Czech 

Republic). 

 

 

  



 

 

Příloha 7 Souhrnné výsledkové tabulky jednotlivců (VBS [N] Vis bez strečinku, VSS 

[N] Vis statický strečink, VDR [N] Vis dynamické rozcvičení, HG1 [N] Handgrip - 

Fmax/200 ms, HG2 [N] Handgrip - Fmax, HG2 [s] Hand grip – čas do maxima). 

 

JK V[N] HG1[N] HG2[N] HG2[s] 

Bez strečinku 495 353,5 521,8 1,375 

Statický strečink 455 253 450,6 0,704 

Dynamické rozcvičení 417 350,8 518,5 2,493 

 

JK V[N] HG1[N] HG2[N] HG2[s] 

Bez strečinku 435 363,7 492,9 1,837 

Statický strečink 417 354,7 463,2 1,025 

Dynamické rozcvičení 439 316,5 476,2 1,213 

 

JM V[N] HG1[N] HG2[N] HG2[s] 

Bez strečinku 590 351,7 447 1,774 

Statický strečink 596 334,2 426,7 0,864 

Dynamické rozcvičení 602 316,7 449 1,921 

 

JG V[N] HG1[N] HG2[N] HG2[s] 

Bez strečinku 386 197,6 341,7 1,134 

Statický strečink 493 184,5 460 1,726 

Dynamické rozcvičení 489 336,2 459,2 1,293 

 

JB V[N] HG1[N] HG2[N] HG2[s] 

Bez strečinku 610 132,7 514,1 2,764 

Statický strečink 634 161,9 468,5 2,126 

Dynamické rozcvičení 684 167,9 516,5 2,27 

 

SV V[N] HG1[N] HG2[N] HG2[s] 

Bez strečinku 563 247,7 544,1 1,677 

Statický strečink 556 305,8 540,5 1,682 

Dynamické rozcvičení 569 251 564,9 1,566 

 

MP V[N] HG1[N] HG2[N] HG2[s] 

Bez strečinku 480 342,8 520,6 1,486 

Statický strečink 470 321,9 452,7 0,83 

Dynamické rozcvičení 477 419,6 530,3 1,135 

 



 

 

VŠ V[N] HG1[N] HG2[N] HG2[s] 

Bez strečinku 673 462,8 721,8 1,808 

Statický strečink 674 353,5 741,3 2,461 

Dynamické rozcvičení 621 225 712,9 2,045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha 8 Soubor cviků pasivního statického strečinku 

Cvik č. 1 Protažení svalů provádějících elevaci pletence pažního 

Výchozí pozice: 

Stoj, úklon hlavy na jednu stranu, druhá horní 

končetina položena dlaní na uchu strany 

protahované horní končetiny. 

Provedení cviku: 

Mírné doprotažení do lateroflexe hlavy pomocí 

druhé končetiny, rameno protahované horní 

končetiny táhnout mírně směrem k zemi 

(kaudálně). 

 

 

 

 

 

 

Cvik č. 2 Protažení svalů provádějících addukci lopatky s rotací 

Výchozí pozice: 

Stoj, flexe v ramenním kloubu 90°, flexe 

v loketním kloubu, maximální horizontální 

addukce v ramenním kloubu směrem k opačnému 

ramennímu kloubu, uchopení lokte protahované 

horní končetiny druhou rukou. 

Provedení: 

Protažení (zatlačení do lokte) ve směru addukce 

v ramenním kloubu a abdukce lopatky. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Cvik č. 3 Protažení vnitřních rotátorů a horizontálních adduktorů ramenního 

kloubu  

Výchozí pozice: 

Stoj, protilehlá dolní končetina než je protahovaná 

horní končetina v nákroku vpřed, abdukce 

v ramenním kloubu 90°, flexe v loketním kloubu 

90°, dlaň směřuje dopředu, zapření předloktím  

o hranu dveří, strom, roh pokoje. 

Provedení: 

Přenesení váhy na přední dolní končetinu a mírná 

rotace trupu a pánve na opačnou stranu než je 

protahovaná horní končetina (např. protahovaná 

pravá horní končetina, rotace trupu a pánve 

doleva). 

 

 

 

 

 

Cvik č. 4 Protažení adduktorů ramenního kloubu 

Výchozí pozice: 

Stoj, flexe v ramenním kloubu 180° (tj., vzpažení), 

flexe v loketním kloubu, předloktí volně směrem 

kaudálním (předloktí položené na hlavě). 

Provedení: 

Tlak druhou rukou do lokte protahované horní 

končetiny směrem laterálním a mírný úklon trupu 

laterálně při fixovaných dolních končetinách. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Cvik č. 5 Protažení extenzorů loketního kloubu 

Výchozí pozice: 

Stoj, flexe testované horní končetiny do 180°  

(tj. vzpažení), flexe v loketním kloubu, ruka 

směřuje mezi lopatky. 

Provedení: 

Tlak neprotahovanou rukou do lokte testované 

horní končetiny dolů k zemi (kaudálně). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvik č. 6 Celkové protažení flexorů loketního kloubu, zápěstí a prstů 

Výchozí postavení: 

Stoj, ramenní kloub ve 45° flexi a zevní rotaci, 

loketní kloub v extenzi, zápěstí v dorzální flexi, 

prsty směřují k zemi. 

Provedení: 

Uchopení protahované ruky za prsty z ulnární 

strany, protažení do dorzální flexe zápěstí, prstů  

a extenze v loketním kloubu. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Cvik č. 7 Protažení flexorů loketního kloubu (dlouhé hlavy m.biceps brachii) 

Výchozí postavení: 

Stoj, extenze a vnitřní rotace v ramenním kloubu 

(dorzum ruky otočené k protilehlé hýždi).  

Provedení: 

Uchopení druhou rukou zápěstí protahované horní 

končetiny. Protažení do pronace, extenze 

v ramenním kloubu, dále tah směrem laterálně  

a dolů k zemi). 

 

 

 

 

 

 

 

Cvik č. 8 Protažení dorzálních flexorů (extenzorů) ruky 

Výchozí pozice: 

Stoj, flexe v loketním kloubu, dlaň směřuje 

k ramennímu kloubu, palmární flexe zápěstí  

a prstů. 

Provedení: 

Pomocí tlaku druhé ruky do dorzální strany ruky  

a prstů doprotažení do flexe zápěstí a prstů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Cvik č. 9 Protažení palmárních flexorů ruky 

Výchozí postavení: 

Stoj, flexe v loketním kloubu, dorzální flexe 

v zápěstí (prsty směřují k tělu).  

Provedení: 

Uchopení druhou rukou ulnární hranu z palmární 

strany a položit palec na dorzum ruky. Tlak na 

ulnární část ruky a prstů. Protažení do dorzální 

flexe a pronace.  

 

 

 

 

 

 

Cvik č. 10 Protažení m. supinator 

Výchozí pozice: 

Stoj, flexe v loketním kloubu 90° (opření 

předloktí o břicho), uchopení protahované 

končetiny v zápěstí. 

Provedení: 

Pasivní přetočení předloktí do pronace, tzn. točit 

ruku za palcem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Cvik č. 11 Protažení palmárních flexorů ruky s důrazem na flexory prstů 

Výchozí postavení: 

Stoj, flexe v loketním kloubu, dorzální flexe 

v zápěstí (prsty směřují k tělu). 

Povedení: 

Uchopení druhou rukou protahovanou ruku 

z ulnární strany za poslední dva články prstů, 

protažení do dorzální flexe zapěstí a prstů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvik č. 12 Protažení mm. lumbricales et mm. interossei 

Výchozí postavení: 

Stoj, flexe v loketním kloubu, flexe protahovaného prstu v IP kloubech, fixace palcem 

druhé ruky hlavičku metakarpu z dorzální strany.  

Provedení: 

Ukazovák druhé ruky provede extenzi v MP kloubu protahovaného prstu. 

 



 

 

Příloha 9 Soubor cviků dynamického rozcvičení s Thera-Bandem. 

Cvik č. 1 Protažení svalů provádějící elevaci pletence pažního (zvětšení deprese 

pletence pažního, posílení svalů provádějících depresi pletence pažního) 

Výchozí postavení: 

Vzpřímený stoj, lehká elevace pletence pažního protahované horní končetiny, končetina 

uvolněna.  

 

Navinutí Thera-Bandu:  

Thera-Band ovinout kolem protahovaného ramenního kloubu (pod axilou) a za lehkého 

tahu jej zafixovat ovinutím kolem zápěstí druhé ruky na vzpažené horní končetině. 

Thera-band vykonává tah ve směru elevace pletence pažního. 

 

Provedení cviku: 

Fáze 1: Deprese pletence pažního proti odporu Thera-Bandu, při nezměněné pozici 

fixující horní končetiny. 

Fáze 2: Pomalu povolovat tah Thera-Bandu a nechávat jím pohybovat pletenec pažní  

do elevace, tzn. plynule a v celém průběhu brzdit pohyb pletence pažního. 

 

Fáze 1                                                  Fáze 2                          

 

 

             

  



 

 

Cvik č. 2 Protažení svalů provádějící addukci lopatky s rotací (zvětšení rozsahu 

abdukce lopatky s rotací, posílení svalů provádějících abdukci lopatky s rotací) 

Výchozí postavení 

Vzpřímený stoj, ramenní klouby v 90° flexi. 

 

Navinutí Thera-Bandu 

Položit Thera-Band na záda ve výši lopatek, při flektovaných horních končetinách 

v kloubech ramenních ovinout za lehkého tahu Thera-Bandu kolem hřbetů rukou. 

Thera-Band vykonává tah ve směru addukce lopatek s rotací.  

 

Provedení cviku 

Fáze 1: Pohybovat směrem vpřed nataženými horními končetinami proti odporu  

Thera-bandu, tzn. provádět abdukci lopatek s rotací. 

Fáze 2: Pomalu povolovat tah Thera-Bandu a nechat jím pohybovat horní končetiny 

směrem vzad (addukce lopatky s rotací), tzn. plynule a v celém průběhu pohybu brzdit 

pohyb v pletencích ramenních. 

 

Fáze 1                                                Fáze 2 

 

 

 

  



 

 

Cvik č. 3 Protažení vnitřních rotátorů ramenního kloubu (zvětšení rozsahu zevní 

rotace v kloubu ramenním, posílení zevních rotátorů ramenního kloubu). 

Výchozí postavení: 

Vzpřímený sed, zápěstí v lehké dorzální flexi, prsty uvolněny, předloktí v pozici  

mezi supinací a pronací, loketní klouby flektovány v 90° a ramenní klouby v lehké 

vnitřní rotaci.  

 

Navinutí Thera-Bandu: 

Thera-Band ovinout kolem hřbetů rukou, prsty uvolněné, zápěstí zpevněno v lehké 

dorzální flexi, loketní klouby flektovány a předloktí v postavení mezi supinací  

a pronací, palce směřují vzhůru. Thera-Band je v lehkém napětí a směr jeho tahu je  

do vnitřní rotace v kloubech ramenních. 

 

Provedení cviku: 

Fáze 1: Rotace paže zevně proti odporu Thera-Bandu, postavení ruky a předloktí 

zůstává po celou dobu cviku stejné. 

Fáze 2: Pomalu povolovat tah Thera-Bandu a nechat jím paži rotovat dovnitř, tzn. 

lehce, plynule a v celém průběhu brzdit pohyb v ramenních kloubech. 

 

Fáze 1 Fáze 2 

 

 

 



 

 

Cvik č. 4 Protažení horizontálních adduktorů ramenního kloubu (zvětšení rozsahu 

horizontálních abdukce v kloubu ramenním, posílení horizontálních abduktorů 

ramenního kloubu) 

Výchozí postavení: 

Vzpřímený stoj, obě horní končetiny jsou v lehké horizontální addukci, loketní klouby 

lehce flektovány, předloktí v pozici mezi pronací a supinací, zápěstí zpevněna v lehké 

dorzální flexi.  

 

Navinutí Thera-Bandu: 

Thera-Band vézt před tělem zhruba ve výši ramenních kloubů a ovinout jej kolem 

hřbetů obou rukou za vytvoření lehkého tahu, který je vykonáván ve směru horizontální 

addukce v kloubech ramenních. 

 

Provedení cviku: 

Fáze 1: Abdukce horních končetiny v horizontální rovině proti odporu Thera-Bandu 

Fáze 2: Pomalu povolovat tah Thera-Bandu a nechat jím paže v horizontální rovině 

addukovat, tzn. lehce, plynule a v plném průběhu brzdit pohyb v ramenních kloubech.  

 

Fáze 1                                              Fáze 2 

 

  



 

 

Cvik č. 5 Protažení adduktorů ramenního kloubu (zvětšení rozsahu abdukce 

v ramenním kloubu, posílení abduktorů ramenního kloubu) 

Výchozí postavení: 

Vzpřímený stoj, zápěstí v lehké dorzální flexi, prsty uvolněny, předloktí v pozici  

mezi supinací a pronací, loketní klouby flektovány v 90° a ramenní klouby v nulovém 

postavení. 

 

Navinutí Thera-Bandu 

Thera-Band každým koncem přišlápnou nohama, do smyček vzniklých z Thera-Bandu 

zavléknout předloktí. Thera-Band vykonává lehký tah a směr jeho tahu je do addukce 

ramenních kloubů. 

 

Provedení cviku: 

Fáze 1: Abdukce paže proti odporu Thera-Bandu. 

Fáze 2: Pomalu povolovat tah Thera-Bandu a nechat jím paže addukovat, tzn. lehce, 

plynule a v celém průběhu brzdit pohyb v obou ramenních kloubech. 

 

Fáze 1 Fáze 2 

 

 

 

 

  



 

 

Cvik č. 6 Protažení extenzorů loketního kloubu (zvětšení rozsahu flexe v loketním 

kloubu, posílení flexorů loketního kloubu) 

Výchozí postavení: 

Vzpřímený stoj, zápěstí v lehké dorzální flexi, předloktí v pozici mezi supinací  

a pronací, loketní a ramenní kloub v nulovém postavení 

 

Navinutí Thera-Bandu 

Položit Thera-Band pod chodidla a ovinout jej za lehkého tahu kolem hřbetů rukou. 

Zápěstí zůstávají zpevněná v lehké dorzální flexi, prsty uvolněny a předloktí v pozici 

mezi supinací a pronací, palce směřují vpřed. Thera-Band vykonává tah do extenze 

v kloubech loketních.  

 

Provedení cviku: 

Fáze 1: Flexe loketního kloubu proti odporu Thera-Bandu. 

Fáze 2: Pomalu povolovat tah Thera-Bandu a nechat jím extendovat loketní kloub, tzn. 

lehce, plynule a v celém průběhu brzdit pohyb v loketním kloubu, do kterého  

Thera-Band stahuje. 

 

Fáze 1     Fáze 2 

   

  



 

 

Cvik č. 7: Protažení flexorů a supinátorů loketního kloubu a předloktí (zvětšení 

rozsahu extenze v loketním kloubu a pronace předloktí, posílení extenzorů loketního 

kloubu a pronátorů předloktí). 

Výchozí pozice:  

Vzpřímený stoj, zápěstí v lehké dorzální flexi, předloktní v supinaci, loketní klouby  

ve flexi.  

 

Navinutí Thera-Bandu: 

Přeložit Thera-Band na polovinu a nohama přišlápnout přeloženou část. Překřížit  

Thera-Band na zádech, lehce napnutý ho vést na ramena a ovinout při flektovaných 

loketních kloubech kolem hřbetů rukou tak, že předloktí jsou otáčena do supinace, 

zápěstí jsou spojena v lehké dorzální flexi. Thera-Band vykonává tah do flexe  

a supinace v loketních kloubech. 

 

Provedení cviku: 

Fáze 1: Extenze loketního kloubu a současná pronace předloktí proti odporu  

Thera-Bandu. 

Fáze 2: Pomalé povolování tahu Thera-Bandu a nechat si jím flektovat loketní kloub  

a supinovat předloktí, tzn. lehce, plynule a v celém průběhu brzdit pohyby v loketních 

kloubech a v předloktích, do kterých je Thera-Band stahuje. 

 

Fáze 1                                           Fáze 2 

 



 

 

Cvik č. 8: Protažení dorzálních flexorů (extenzorů) ruky (zlepšení rozsahu pohybu 

palmární flexe ruky, posílení palmárních flexorů ruky) 

Výchozí postavení: 

Vzpřímený stoj, zápěstí v lehké dorzální flexi, prsty uvolněny, loketní klouby v 90° 

flexi a předloktí ve středním postavení mezi supinací a pronací (palce směřují vzhůru), 

ramenní klouby v nulovém postavení. 

 

Navinutí Thera-Bandu: 

Thera-Band položit do pasu na dorzální straně těla a za lehkého napětí jej ovinout 

kolem hřbetů rukou. Poté podvléknout pod pruhy Thera-Bandu obě paže. Thera-Band 

vykonává tah do dorzální flexe v zápěstí. 

 

Provedení cviku: 

Fáze 1: Palmární flexe současně v obou zápěstích proti odporu Thera-Bandu. 

Fáze 2:Pomalu povolovat tah Thera-Bandu a nechat si jím ruce uvádět do dorzální 

flexe, tzn. lehce, plynule a v celém průběhu brzdit pohyby v obou zápěstích, do kterých 

Thera-Band stahuje. 

 

Fáze 1                                                Fáze 2 

 

 

  



 

 

Cvik č. 9: Protažení palmárních flexorů ruky (zvětšení rozsahu dorzální flexe ruky, 

posílení dorzálních flexorů ruky). 

Výchozí pozice:  

Vzpřímený stoj, zápěstí v palmární flexi, předloktí ve středním postavení mezi supinací 

a pronací (palce směřují vzhůru), loketní klouby flektovány do 90°, ramenní klouby 

v nulovém postavení, neprotahovaná končetina fixována loktem k tělu.  

 

Navinutí Thera-Bandu: 

Thera-Band ovinout kolem hřbetů rukou, prsty jsou uvolněné, Thera-Band je v lehkém 

napětí a směr jeho tahu je do palmární flexe v zápěstí. 

 

Provedení cviku: 

Fáze 1: Dorzální flexe zápěstí protahované horní končetiny proti odporu Thera-Bandu. 

Fáze 2: Pomalé povolování tahu Thera-Bandu a nechat si jím ruku uvádět do palmární 

flexe, tzn. lehce, plynule a v celém průběhu brzdit pohyb v zápěstí, do kterého  

Thera-Band stahuje. 

 

Fáze 1                                                Fáze 2 

 

 

  



 

 

Cvik č. 10: Protažení flexorů prstů (zvětšení rozsahu extenze prstů, posílení extenzorů 

prstů ruky).  

Výchozí pozice:  

Vzpřímený stoj, prsty testované ruky flektovány a addukovány, zápěstí v lehké dorzální 

flexi, předloktí obou horních končetin v pozici mezi supinací a pronací, předloktí obou 

horních končetin ve flexi v loketním kloubu 90°, ramenní kloub v nulovém postavení, 

neprotahovaná končetina fixována loktem k tělu.  

 

Navinutí Thera-Bandu 

Thera-Band položit přes protahovanou ruku tak, že budou překryty všechny prsty 

včetně jejich špiček, přičemž prsty neprotahované ruky jsou flektovány a addukovány. 

Zdvojený pruh Thera-Bandu upevnit ovinutím kolem neprotahované ruky a tím je 

provedena jeho fixace. Thera-Band je v lehkém napětí a směr jeho tahu je do flexe  

a addukce prstů. 

 

Provedení cviku: 

Fáze 1: Extenze a abdukce prstů proti odporu Thera-Bandu. 

Fáze 2: Pomalé povolování tahu Thera-Bandu a nechat si jím prsty flektovat, tzn. lehce, 

plynule a v celém průběhu brzdit pohyby prstů, do kterých je Thera-Band stahuje.  

(Pavlů, 2004). 

 

Fáze 1 Fáze 2 

 

 


