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ABSTRAKT  

Autor 

Mgr. et Bc. Dita Formánková 

Název 

Vliv dynamického a statického rozcvičení na svalovou sílu u lezců. 

Cíl  

Posoudit vliv dynamického rozcvičení s Thera-Bandem a statického strečinku  

na maximální svalovou sílu a její časové parametry flexorů prstů dominantní horní 

končetiny u lezců. 

Metody 

Testování se účastnilo 8 aktivních lezců (věk 32,4 ± 5,5, tělesná hmotnost 69,4 ± 6,5, 

výška 176 ± 6,4). Aktuální výkonnost RP dle francouzské stupnice v rozmezí 6b aţ 8a.  

 Probandi se účastnili měření ve třech odlišných dnech. Po specifickém rozcvičení 

(rozlezení na „bouldrové stěně“) a statickém strečinku, dynamickém rozcvičení  

s Thera-Bandem a bez strečinku byla měřena maximální svalová síla flexorů prstů  

na dominantní (preferované) horní končetině pomocí specifického testu visu na liště  

a maximální svalová síla flexorů prstů a její časové parametry při maximálním stisku 

ruky (handgripu) pomocí ručního dynamometru.  

Výsledky 

V provedeném experimentu se nepotvrdila ani jedna z hypotéz. Nebyl zjištěn významný 

vliv statického strečinku a dynamického rozcvičení s Thera-Bandem na maximální 

svalovou sílu flexorů prstů a její časové parametry u lezců.  

Závěr  

I přes neprokázání vlivu statického strečinku a dynamického rozcvičení  

s Thera-Bandem na svalovou sílu u lezců, přinesla práce souhrn teoretických  

i prakticích informací týkající se strečinku a rozcvičování před výkonem. Byly 

zhodnoceny nedostatky a klady experimentu, doporučeno několik typů pro zpřesnění 

výsledků, a tím byly připraveny podklady pro případné další studie zabývající se 

obdobnou problematikou. 

Klíčová slova 

Sportovní lezení, svalová síla, statický strečink, dynamické rozcvičení s Thera-Bandem.



 

 

 

ABSTRACT 

Title 

Influence of dynamic and static warm-up on muscle strength in climbers. 

Objective 

The aim of the thesis is to assess the influence of dynamic warm-up with Thera-Band 

and static stretching on maximal muscle strength and its time parameters of finger 

flexors in dominant upper extremity in climbers. 

Methods 

Eight active climbers participated in this testing (age 32.4 ± 5.5, body weight 69.4 ± 6.5, 

height 176 ± 6.4). Actual performance RP was according to the French scale ranging 6b 

to 8a. Probands’ measurements proceeded in three different days. After a specific 

warm-up on "boulder wall" and static stretching and dynamic warm-up with  

Thera-Band without stretching, there was maximal muscle strength of fingers flexors  

on dominant (preferred) upper limb measured by using a specific climbing test  

on hangboard. The second measurement assessed maximal strength of finger flexors 

muscle and its time parameters while proceeding of the maximum hand-grip using  

a hand dynamometer. 

Results 

In the experiment, none of the hypotheses came to be confirmed. There was no 

significant influence of static stretching and dynamic warm-up with Thera-Band  

on maximal muscle strength of finger flexors and the time parameters in climbers. 

Conclusion 

Despite the failure to prove the influence of the static stretching and dynamic stretching 

warm-up with Thera-Band on muscle strength in climbers, the thesis brought  

the theoretical and practical information on stretching and warming-up before exercise. 

The thesis came into terms with its shortages as well as the positive aspects  

of the experiment were evaluated. The thesis also recommended several ways how  

to refine on the results and the further documents were prepared for possible future 

studies dealing with similar issues. 

Key words  

Sport climbing, muscle strength, static stretching, dynamic warm-up with Thera-Band. 
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1 ÚVOD 

 

Popularita sportovního lezení jak v rekreační tak i závodní formě neustále stoupá. 

Zvýšením počtu umělých lezeckých stěn se lezení zpřístupnilo i široké veřejnosti. Díky 

specializovanému sportovnímu tréninku se rovněţ neustále zvyšuje sportovní výkonnost 

lezců na různých úrovních.   

Strečink neboli protahování ve všech moţných podobách zaujímá velmi důleţitou 

součást tréninku sportovců různých úrovní. Zejména v přípravě vrcholových sportovců 

je na něj kladen velký důraz, u výkonnostních a rekreačních sportovců je často 

opomíjen anebo prováděn ne příliš vhodně.  

Odborníci, kteří jsou v následujícím textu citováni, se v posledních letech snaţí zjistit  

a podloţit teoretické informace praktickými experimenty, který ze strečinků a jaký typ 

rozcvičení je vhodný před jednotlivými druhy výkonů a zda vůbec má strečink  

před výkonem význam. Nejvíce diskutovaným tématem je porovnávání vhodnosti 

dynamického a statického strečinku na výkon a snaha najít odpověď na to, který  

ze strečinků můţe zvýšit následný výkon sportovců (případně výkon nezhoršit) a rovněţ 

sníţit riziko úrazu vzniklého náhle či z opakovaného přetěţování.  

Snahou práce je přispět k dosavadním výzkumům, které se zabývají vlivem 

dynamického (v tomto případě aktivní rozcvičení s Thera-Bandem) a statického 

strečinku na následný sportovní výkon, v našem případě na maximální svalovou sílu 

předloktí a prstů u lezců. 

V teoretické části je stručně zmíněna anatomie a fyziologie svalů. Dále jsou uvedeny 

nutné informace o svalové síle a lezeckém výkonu. Další kapitola, popisující nejčastější 

zranění u lezců, je zařazena z důvodu, jelikoţ právě vhodným rozcvičením a strečinkem  

před výkonem můţe sportovec nejen zvýšit samotný výkon, ale rovněţ se vyvarovat 

moţným zraněním. Současně jsou shrnuty informace provedených výzkumů týkající se 

různých typů strečinku a jejich fyziologických podkladů. Rovněţ jsou shrnuty závěry 

doposud provedených studií týkající se vhodnosti zařazení strečinku před sportovním 

výkonem.  

Praktická část práce je zaměřena na porovnání maximální svalové síly flexorů prstů  

a jejích časových parametrů na dominantní horní končetině po statickém strečinku 

a dynamickém rozcvičením s Thera-Bandem. 
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Dalším cílem práce je doporučit lezcům vhodný druh strečinku před jejich sportovním 

výkonem. Předpokladem takového typu rozcvičení je specificky sestavená jednotka 

rozcvičení, která má pozitivní vliv na maximální svalovou sílu a rychlost jejího nástupu 

a tím i dosaţení maximálního lezeckého výkonu. V neposlední řadě je cílem práce 

seznámit lezce s pomůckou Thera-Band a technikou zaloţenou na principu AEK 

postupů a postupů dle Dr. Brüggera a ukázat jim moţnost zařazení tohoto typu cvičení 

ne jenom do rozcvičovací části tréninku, ale rovněţ jako kompenzační cvičení k jejich 

tréninku. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1 Současný stav horolezectví a jeho disciplíny 

 

V současné době je moţné lezecké disciplíny rozdělit dle přístupu lezců na dva základní 

typy a to sportovní a tradiční lezení. U sportovního lezení jde především o zdolávání 

předem zajištěných lezeckých cest fixními prvky. Tento styl lezení je v dnešní době 

velmi populární a i díky umělým lezeckým stěnám dostupný široké veřejnosti. Tradiční 

lezení uţ vyţaduje i další dovednosti a to kromě techniky, fyzické a psychické 

připravenosti rovněţ schopnost zakládat vlastní postupové jištění (Vomáčko, Boštíková, 

2008). 

 

Lezení má své soutěţní i nesoutěţní disciplíny. Soutěţní lezení se odehrává zejména  

na umělých lezeckých stěnách. Existuje tedy soutěţní lezení na obtíţnost, rychlost  

a soutěţní bouldering. Bouldering je relativně mladá, velmi dynamická disciplína 

(Vomáčko, Boštíková, 2008). Název je odvozen z anglického „boulder“ – balvan, kdy 

lezec zdolává krátkou „lezeckou cestu“ bez pouţití lana a to na kamenech či malých 

skalkách těsně nad zemí. 

 

Dále je nutné zmínit ještě další kategorie nesoutěţního (výkonnostního) lezení. Těmi je 

pískovcové skalní lezení, lezení na nepískovcových skalách (vápenec, ţula atd.), lezení 

vícedélkových cest, mixové lezení (kombinace ledu, skal a sněhu), Big Walls (velké 

stěny) velehorské horolezectví a nakonec výškové horolezectví (Vomáčko, Boštíková, 

2008). 
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2.2 Lezecký výkon 

 

Definice modelu lezecké výkonnosti v dnešní době zahrnuje dvě nejzákladnější 

schopnosti, kterými můţe lezec disponovat a to je síla a technika (Hague, Hunter, 

2006). 

 

Jiní autoři dle Kodejšky (2014) odlišují šest základních faktorů lezeckého výkonu a to 

fyzickou zdatnost, psychologické aspekty, vnější podmínky, koordinaci, techniku  

a taktické aspekty. Jedná se tedy o somatické faktory, taktiku, techniku, psychické 

faktory a kondiční faktory.  

 

Heller (1996) uvádí, ţe kromě psychických poţadavků, klade horolezectví vysoké 

nároky na všechny kondiční pohybové schopnosti a to na vytrvalost, sílu (maximální  

i vytrvalostní) a obratnost. A to zejména smysl pro rovnováhu a prostorovou orientaci, 

která spolu s optimální pohyblivostí umoţňuje uplatňovat správnou techniku lezení. 

Rovněţ jsou kladeny vysoké nároky na flexibilitu a to zvláště velkého rozsahu pohybů 

v kyčelních kloubech, páteři, ramenních kloubech a v kloubech prstů. 

 

Vzhledem k tématu práce, bude z pohybových schopností blíţe zmíněna pouze svalová 

síla a flexibilita.  

 

2.2.1 Svalová síla  

 

Síla reprezentující pohybovou schopnost jedince je souhrnem vnitřních předpokladů  

pro vyvinutí síly ve smyslu fyzikálním a je spjata s činností svalů, tedy velikostí 

svalového stahu. Tuto sílu lze potom označit jako sílu svalovou (Měkota, Novosad, 

2005).  

 

Dle Baumgartnera (2007) je moţné svalovou sílu chápat jako maximum síly, kterou 

jsou svaly schopné vyvinout během krátkého intervalu. Je moţné rozlišovat sílu 

absolutní a relativní, kdy absolutní síla je maximální mnoţství síly, které je moţné 

změřit silovými testy. Relativní síla je vţdy vyjádřena ve vztahu k tělesné hmotnosti 



 

14 

 

jedince.  

 

Dle Zatsiorskeho (1970) se pouţívají ukazatelé relativní síly pro srovnání síly lidí různé 

tělesné hmotnosti. Relativní síla se vyjadřuje vztahem naměřená síla/tělesná hmotnost. 

Zatsiorskij (1970) rovněţ uvádí, ţe závislost mezi silou a tělesnou hmotností je tím 

vyšší, čím je vyšší úroveň trénovanosti sportovce. 

 

Faktory ovlivňující dosažení maximální svalové síly 

Schopnost neuromuskulárního systému vyvíjet maximální sílu je ovlivněno řadou 

vzájemně spojených faktorů. Maximální svalová síla je definována a limitována 

vztahem síla - rychlost a ovlivňována vztahem délka - napětí. Schopnost vyvinout 

maximální sílu je ovlivněno typem svalového stahu zahrnující čas dostupný k vyvinutí, 

uloţení a vyuţití elastické energie, interakcí kontraktilních a elastických elementů, 

potenciálem kontraktilních a elastických vláken, stejně tak jako napínacím reflexem 

(Cormie et al., 2011). 

 

Navíc je produkce maximální síly ovlivňována morfologickými faktory zahrnující podíl 

typu svalových vláken, architektonické vlastnosti svalu a rovněţ vlastnosti šlach. Dále 

hrají roli faktory zahrnující nábor motorické jednotky, „firing frequency“ (stimulační 

frekvence, frekvence výbojů), synchronizaci a neuromuskulární koordinaci. Navíc je 

nutné vzít v úvahu akutní změny ve svalovém prostředí (změny vzniklé únavou, změny 

v hormonálním prostředí a svalová teplota), které mají dopad na schopnost vyvinout 

maximální svalovou sílu (Cormie et al., 2011). 

 

Maximální rychlost vzestupu (zvýšení) svalové síly (rychlost vyvinutí síly) má důleţité 

funkční souvislosti a to, ţe určuje sílu, která můţe být vyvinutá v časné fázi svalové 

kontrakce (0 - 200 ms). Jakékoliv zvýšení v rychlosti vyvinutí síly se stává velmi 

důleţitým, protoţe to dovoluje dosaţení vyšší úrovně svalové síly v časné fázi svalové 

kontrakce v úvodních 100 - 200 ms kontrakce (Aagaard et al, 2002). 

 

Schopnost rychle vyvinout sílu můţe být ovlivněno stupněm neurální aktivity, velikostí 

svalu a převaţujícím typem svalových vláken. Rychlost vyvinutí síly je parametr, který 

má důleţitou roli v rychlých a sílu vyţadujících svalových kontrakcích (Aagaard et al, 

2002). 
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Svalová síla v lezeckém výkonu 

Dle Goddarda et Neumana (1993) je lezení sport, ve kterém dochází k zatěţování celého 

těla. U silových schopností lezců je věnována největší pozornost svalové síle trupu  

a horních končetin a to zejména svalům předloktí a flexorům prstů. Právě svaly horních 

končetin a flexorů prstů vyvíjejí potřebnou sílu k udrţení lezeckých chytů. 

 

V tréninku sportovního lezení se převáţně mluví o dvou druzích síly, síle maximální  

a síle vytrvalostní (Goddard, Neuman, 1993) Někdy se rovněţ v lezení zmiňuje jako 

velmi důleţitá rychlá maximální síla prstů. Tato síla umoţňuje při dynamických 

pohybech a skocích co nejrychleji vyvinout sílu flexorů prstů potřebnou k udrţení 

daného chytu (Hörst, 2008). Je tedy moţné říci, ţe lezec s velmi vysokou úrovní 

maximální síly, ale neschopný sílu vyvinout velmi rychle, můţe být v cestách 

vyţadujících dynamické pohyby ve velké nevýhodě (Kodejška 2014). 

 

Baláš (2009) uvádí, ţe sportovní lezci disponují vysokou relativní úrovní síly stisku 

ruky, vysokou silovou vytrvalostí paţí a především flexorů prstů. 

 

Maximální sílu je moţné chápat jako soubor vnitřních předpokladů, které lezci 

umoţňují udrţet velmi malé nebo oblé chyty. Udrţení těchto chytů je však pro lezce  

na hranici jeho moţností. Na úroveň maximální síly mají vliv zejména dva faktory a to 

mnoţství zapojení svalových vláken do svalové kontrakce a velikost svalu (Goddard, 

Neuman, 1993). 

 

Heller (1996) uvádí, ţe sportovní lezení vyţaduje vytrvalostní a maximální sílu  

při vysokém podílu komplexní zátěţe. Sportovní a soutěţní lezení se zdoláváním 

extrémně obtíţných cest se vyznačuje intervalovým charakterem zátěţe. Na dolních 

končetinách má největší význam vytrvalostní síla, na horních končetinách a horní 

polovině těla síla maximální.  

 

Goddard et Neuman (1993) však poukazují i na vliv vytrvalosti na horních končetinách. 

Upozorňují na spojitost maximální síly a silové vytrvalosti. Udávají, ţe pokud lezec 

pouţije zhruba 50% své maximální síly k udrţení chytu, dochází uţ k uzavírání kapilár 

ve tkáních předloktí. To můţe později vyvrcholit v nemoţnost proudění kyslíku  
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ve svalu a odtoku laktátu z tkání. Vyšší úroveň maximální síly můţe tedy oddalovat 

uzavření kapilár a tím oddálit neúspěch v přelezení cesty.  

 

Dle Novákové (2005) je svalová síla pro výkon ve sportovním lezení jednou 

z nejdůleţitějších schopností. Nejdůleţitější roli při lezeckém výkonu hraje statická síla, 

především flexorů prstů, ale rovněţ břišních svalů a svalů v oblasti beder a kyčelního 

kloubu. Z dynamických silových schopností jsou nejdůleţitější rychlostní silová  

a vytrvalostní silová schopnost a to zejména u flexorů paţí a předloktí. 

 

2.2.2 Flexibilita v lezeckém výkonu 

 

Mezi kondiční faktory lezeckého výkonu je řazena rovněţ flexibilita. Pro lezce je 

flexibilita nezbytnou podmínku dobrého výkonu. Provádění dlouhých a vysokých 

nákroků, „nasedání na patu“ a další specifické lezecké dovednosti se bez dostatečné 

flexibility neobejdou (Hochholzer, 2003).  

 

O flexibilitě jako takové, i přesto ţe je jí dosahováno prostřednictvím strečinku, nebude 

v diplomové práci podrobněji zmíněno, jelikoţ intervencí strečinku v praktické části 

diplomové práce není primárně cílem zvyšovat flexibilitu, ale zvyšovat a zejména 

nesniţovat maximální svalovou sílu lezce.  

 

2.2.3 Hodnocení lezeckého výkonu 

 

Jako v kaţdém sportu, rovněţ ve sportovním lezení na obtíţnost je nutné určitým 

způsobem hodnotit dosaţený výkon, tím je myšleno zdolání cesty určité obtíţnosti. 

Hodnocení této obtíţnosti je velmi těţkým úkolem, jelikoţ lezeckou cestu nelze 

objektivně změřit. Hodnocení cesty tedy není objektivní hodnotou jako například 

časové či délkové míry v jiných sportovních odvětvích. Ustálilo se několik lezeckých 

stupnic, které určitým způsobem postihují obtíţnost dané cesty (Kodejška, 2014). 

 

Mezi nejznámější klasifikační stupnici obtíţnosti patří UIAA (Union Internationale des 

Associations d'Alpinisme). Tato stupnice zohledňuje zejména fyzickou obtíţnost 

přelezu, stupnice se pohybuje od 1-12. Hodnota 1 značí malé obtíţe, hodnota 12 značí 
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cestu, která je v současné době na hranici lidských moţností. Mimo stupnice UIAA 

existují i další hojně pouţívané stupnice hodnocení obtíţnosti lezecké cesty. Patří mezi 

ně zejména stupnice pocházející ze Spojených států amerických (YDS) a Francie 

(French). Francouzská stupnice se pohybuje od 6a-9b, kdy jsou číslům navíc přiřazená 

písmena blíţe specifikující obtíţnost. V této klasifikaci je 6a nejniţší obtíţnost, 9b 

nejvyšší (Kodejška, 2014). 
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2.3 Druhy lezeckých úchopů 

 

K pochopení zatíţení kladené při lezení zejména na prsty, na předloktí a v podstatě 

celou horní končetinu a pletenec ramenní, je nutné stručně uvést druhy úchopů 

vyuţívaných při lezení jednak na lezeckých stěnách, ale rovněţ v přírodních 

podmínkách na skalách. Níţe je uvedeno několik základních úchopů, pozic a druhů 

chytů. V přírodních terénech se samozřejmě lze setkat s mnoha dalšími kombinacemi  

a variacemi úchopů.  

 

Typ úchopu hraje v aktivaci flexorů prstů podstatnou roli (Watts et al., 2008). Umístění 

prstů na chytu (lezecký úchop) je důleţité pokud chceme hovořit o poměru zapojení 

různých flexorů prstů do svalové kontrakce. Důleţitý je druh lezeckého úchopu  

a hloubka úchopu. O hloubce úchopu rozhoduje zejména šířka chytu (Kodejška, 2014). 

 

Nejčastěji vyuţívanými úchopy jsou otevřený úchop a zavřený úchop (Schweizer, 

Hudek, 2011). Uzavřený úchop je často preferovaný zejména na malých chytech, avšak 

z biomechanického hlediska je při tomto úchopu kladen větší nápor na šlachová poutka 

flexorů prstů neţ při otevřeném úchopu (Schweizer, 2001).  

 

2.3.1 Uzavřený úchop (úchop prolomenými prsty, full crimp, crimp grip) 

 

Charakteristickým znakem tohoto úchopu je hyperextenze distálních IP kloubů a ostrá 

flexe proximálních IP kloubů. Zápěstí je postaveno v dorzální flexi. Mechanicky je 

tento úchop sice velmi výhodný (lezec můţe prsty takzvaně „zamknout“ ještě s moţnou 

dopomocí palce na chytu), je ovšem nejvíce zatěţujícím pro šlachy flexorů prstů, 

šlachové pochvy a vazivová poutka (Hörst, 2008; Hochholzer, Schoeffl, 2003). 

 

 Jeho časté vyuţívání tedy vede k přetíţení šlach flexorů prstů a zápěstí, zánětům 

šlachových pochev a mikrotraumatům na anulárních vazivových poutkách. Rovněţ 

můţe mít vliv na přetíţení laterálního epykondylu loketního kloubu (Hörst, 2008; 

Hochholzer, Schoeffl, 2003). 
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Dle Vomáčka a Boštíkové (2008) je to nejefektivnější způsob úchopu, pouţívaný 

především na malých lištách, nedoporučují ho však při tréninku pouţívat pravidelně 

z důvodu extrémní zátěţe na struktury ruky a prstů jak je jiţ uvedeno výše. 

 

2.3.2 Otevřený úchop 

 

Chyt, který vyţaduje nejméně „stresu“ pro prsty lezce je takový, který umoţňuje 

největší kontakt mezi polštářky prstů a chytem. Síla je totiţ rozloţena a nedochází k tak 

velkému přetíţení šlach a kloubů. Mimoto, navzdory ne tak jistému pocitu jako  

při uzavřeném úchopu, otevřený úchop můţe být velmi dobře trénovatelný a můţe se 

stát velmi silným a zranění odolnějším úchopem. V mnoha směrech je tedy pro lezce 

výhodnějším. Úchop je vyuţitelný na zaoblených a sklopených chytech, větších lištách 

a rovněţ je vyuţitelný v chytech kapsovitého tvaru (Hörst, 2008).  

 

2.3.3 Polouzavřený úchop 

 

Rozdíl mezi uzavřeným a polozavřeným úchopem je, ţe při uzavřeném úchopu je pouţit 

i palec, který poskytuje přídavnou sílu (Kodejška, 2014). 

 

2.3.4 Další typy úchopů 

 

Dále je moţné při lezení uchopení chytu ze spodní strany, tzv. „spoďáku“. Vysoce 

náročným a přetěţujícím chytem je „prstová díra“, kde lezec vyuţije pouze jednoho 

prstu, na kterém spočívá celou váhou. Pokud lezci při vyuţití tohoto extrémně 

náročného chytu podklouznou nohy a sjedou ze stupu, často dojde ke zranění daného 

prstu (Hochholzer, Schoeffl 2003). 

 

Při lezení tradičních ţulových či pískovcových skal lezec často zdolává prstové, ruční, 

či pěsťové spáry, které vyţadují kromě speciálně zvládnuté techniky rovněţ silové 

vybavení nejen horních končetin a rukou a prstů, ale rovněţ je to velmi náročný druh 

lezení na celé trupové svalstvo a svaly dolních končetin. Jak bylo výše zmíněno, 

existuje mnoho dalších variant a přechodných způsobů úchopů a chytů ve sportovním  

i tradičním lezení.  
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Dle Kodejšky (2014) se jednotlivé úchopy liší zatěţováním prstů, šlach a rovněţ 

praktickou pouţitelností. Zapojení svalových skupin a flexorů prstů je věnována zmínka 

v následující kapitole. 
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2.4 Základy anatomie a fyziologie 

 

2.4.1 Stavba svalu 

Svalovou jednotkou je svalové vlákno. Podélně se svalové vlákno skládá z funkčních 

segmentů – sarkomer, ve kterých dochází při kontrakci ke změnám vazby mezi 

kontraktilními bílkovinami aktinem a myozinem. V klasickém případě se při kontrakci 

sarkomery zkracují (Máček, Vávra, 1988). 

 

2.4.2 Typy svalových vláken 

 

Bartůňková (2006) dělí vlákna na rychlá glykolytická (FG) – IIb, rychlá oxydativně 

glykolytická (FOG) - IIa a pomalá oxidativní (SO) - I. Máček a Vávra (1988) rozlišují 

dva krajní typy s řadou přechodů. Jsou to tzv. vlákna červená (podle vysokého obsahu 

myoglobinu), nazývaná téţ pomalá (typ I) a dále vlákna bílá, vlákna rychlá (typ II). 

Rovněţ uvádí existenci vláken přechodných (IIa a IIb). 

 

Pomalá svalová vlákna (červená, typ I) jsou bohatá na mitochondrie. Mají předpoklad 

pro vytrvalostní práci s delší a pomalejší kontrakcí menší silou, a mají také větší 

odolnost vůči únavě (Máček, Vávra 1988). 

 

Rychlá svalová vlákna (bílá, typ IIa a IIb) obsahují méně myoglobin a uplatňují se spíše 

při svalové práci s rychlými svalovými kontrakcemi krátkého trvání vzhledem 

k rychlejšímu nástupu únavy. Rychlá oxidativní vlákna typu IIa se vlastnostmi poněkud 

blíţí vláknům červeným. Dále jsou rozlišována vlákna rychlá glykolytická vlákna IIb 

(Máček, Vávra, 1988). 

 

Vzhledem k tomu, ţe vlákna typu IIa jsou zásobována aerobně i anaerobně, jsou odolné 

únavě. Tato vlákna vynikají při dlouze trvajících aktivitách vysoké intenzity a při lezení 

jsou vyuţita nejvíce při dlouhých a náročných lezeckých cestách (Hörst, 2003). 

 

Vlákna typu IIb mají schopnost rychlejší kontrakce a jejich energetické krytí je téměř 

výhradně anaerobní cestou. Tato vlákna jsou vyuţita při krátkých maximálních 
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pohybech jako je například těţký „bouldrový“ krok anebo krátké obtíţné místo (lezecký 

krok) v delší cestě (Hörst, 2003). 

Svalová motorická jednotka je vţdy sloţena jen z jednoho typu vláken. Naopak 

zastoupení různých typů svalových vláken se v různých svalech liší a jejich poměr je 

dán geneticky (Máček, Vávra, 1988). 

 

Přirozeně silově zaloţení lezci jsou obdařeny větším mnoţstvím rychlých svalových 

vláken, zatímco lezci typu vytrvalostního charakteru zdolávající vícedélkové tradiční 

cesty či horské výstupy disponují spíše pomalými svalovými vlákny (Hörst, 2003). 

 

Dle Máčka a Vávry (1988) můţe intenzivní vytrvalostní trénink pozměnit vlastnosti 

vláken bílých tak, ţe rychlá glykolytická vlákna IIb mohou získat vlastnosti rychlých 

oxidativních vláken IIa, čímţ se zlepšují předpoklady pro vytrvalostní svalovou práci 

s posílením rychlé a silové sloţky. Přeměna vláken bílých na červená a opačně je však 

dle autora u člověka popírána. Dle Hörsta (2003) mohou být pomalá svalová vlákna 

tréninkem „naučena“ chovat se jako rychlá svalová vlákna pomocí vyuţívání určitých 

tréninkových metod. 

 

2.4.3 Řízení svalů 

 

Motorická jednotka je základním strukturální i funkčním prvkem motoriky. Skládá se 

z motoneuronu v předním rohu míšním spojeného neuritem se skupinou kontraktilních 

vláken ve svalu. V míše je motoneuron spojen svými dendrity s míšní neuronální sítí  

a tím se dostává do styku s drahami, kterými přicházejí do sítě jak z centra, tak rovněţ 

z periferie a ovlivňují jeho dráţdivost. Při překročení prahu dráţdivosti motoneuronu 

vzniká signál, který se šíří neuritem ke skupině svalových vláken, reagujícím na něj 

synchronním záškubem (Véle, 2006). 

 

Do kaţdého svalu vstupuje nerv – svazek nervových vláken. Nervová vlákna jsou trojí  

a to motorická, senzitivní a autonomní (Čihák, 2001). 

 

Motorické ploténky jsou specializované zakončení motorických nervových vláken  

na povrchu vláken příčně pruhovaného svalu. Nervová zakončení v motorické ploténce 
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přicházejí do styku s povrchem svalového vlákna a vyvolávají podráţdění a stah vlákna 

(Čihák, 2001).  

 

Při činnosti svalu se aktivují jednotlivé motorické jednotky asynchronně postupným 

náborem motorických jednotek v lineární závislosti na vyvíjeném úsilí. Jednotlivé 

motorické jednotky mají vlastní rytmus výbojů, a proto je jejich vzájemná činnost 

asynchronní. Zvyšování úsilí probíhá „prostorovou sumací“ aktivních neuronů  

(tzv. rekruitací), tedy stoupajícím náborem počtu aktivovaných neuronů ve svalu (Véle, 

2006).  

 

Bartůňková (2006) uvádí, ţe v synampsi můţe být sumace prostorová (k vybavení 

vzruchu na synapsi je třeba příchodu několika vzruchů po různých drahách) a časová  

(k vybavení vzruchu na synapsi je třeba příchodu rychlého sledu vzruchové aktivity  

po stejné dráze).  

 

Při asynchronní aktivitě motorických jednotek nelze dosáhnout maximálního moţného 

momentu síly, kterého by se dosáhlo při synchronní aktivaci všech neuronů. Při nutnosti 

vyvinutí nadměrné síly v některé mezní situaci je vyuţito „časová sumace“, motorické 

jednotky vybíjejí vyšším kmitočtem neţ obvykle. Tím se dosáhne krátkodobého zvýšení 

síly, ale za cenu stoupající únavy. Proto lze časové sumace vyuţívat jenom přechodně. 

Pokud je potřeba vyvinout krátkodobě velmi silný silový moment, začnou se jednotlivé 

výboje synchronizovat, stoupne velikost okamţitého silového momentu, ale současně 

klesne plynulost kontrakce (Véle, 2006).  

 

Stupeň zapojení motorických jednotek (tzv. nábor motorických jednotek) určuje stupeň 

svalové síly. Maximum zapojení v jedné časové jednotce netrénovaného člověka je 

60%, u silově trénovaných jedinců je to 70-80% všech motorických jednotek 

(Bartůňková, 2006). 

 

Frekvence výbojů (stimulační frekvence) motorické jednotky představuje rychlost 

nervových impulzů vysílaných z alfa motoneuronů do svalových vláken. Frekvence 

výbojů motorické jednotky můţe ovlivnit schopnost svalových vláken generovat 

(vytvořit) sílu dvěma způsoby. Za prvé zvýšení frekvence výbojů zvyšuje velikost síly 
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vygenerované během svalové kontrakce. Za druhé frekvence výbojů motorické jednotky 

ovlivňuje rychlost rozvoje síly (Cormie et al., 2011).  

 

2.4.4 Typy svalových kontrakcí 

 

Zkrácení (kontrakce) svalových vláken při podráţdění motorické jednotky je aktivní  

a katabolickou fází pracovního cyklu motorické jednotky. V této fázi postupují vzruchy 

neuritem aţ k jeho štěpení a přes něj k motorickým ploténkám jednotlivých svalových 

vláken, dále endoplazmatickým retikulem aţ do svalových vláken ke kontraktilním 

fibrilám. Ty se po příchodu vzruchu zkrátí podle „zašupovacího mechanismu“ mezi 

aktinovými a myozinovými molekulami (Véle, 2006). 

 

Kontrakce probíhá jako synchronní záškub všech svalových vláken motorické jednotky. 

Vzruch, který probíhá nervovým vláknem, provádí depolarizaci buněčné membrány 

svalového vlákna a zevně se projevuje akčním potenciálem (Véle, 2006). 

 

Změna svalové délky můţe být izometrická. Při izometrické svalové kontrakci dochází 

k vytvoření aktinomyozinových můstků, jde o statickou práci, zvýšené napětí a délka 

svalu se nemění. Dalším typem je potom anizometrický (isotonický) stah. Tento typ 

kontrakce představuje dynamickou (kinetickou) práci, délka svalu se mění, a to  

ve smyslu zkrácení (koncentrická kontrakce) nebo ve smyslu protaţení (excentrická 

kontrakce). Posledním typem je izokinetický stah, při kterém se jedná o opakovanou 

anizometrickou kontrakci se stejným stupněm zrychlení (Bartůňková, 2006). 

 

Schopnost svalů generovat maximální sílu je závislá na typu kontrakce zahrnující 

excentrickou nebo koncentrickou kontrakci stejně tak jako kombinaci excentrické, 

izometrické a/nebo koncentrické kontrakce. Poţadovaná funkce svalů v přirozených 

lidských pohybech vyţaduje jen zřídkakdy těchto svalových akcí izolovaně. Kombinace 

excentrických a koncentrických akcí je nejčastější typ svalové funkce a je označována 

jako „stretchshortening cyklus“ (SSC). Kdyţ je svalové vlákno aktivováno (protaţeno) 

a pak okamţitě zkráceno, síla a energie vznikající při koncentrické kontrakci je větší neţ 

při samotné koncentrické kontrakci. Proto je maximální svalová síla vyšší při pohybech 

zahrnujících SSC (Cormie et al., 2011). 
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2.4.5 Obecná funkce svalů 

 

Svaly jsou rozloţeny kolem kloubů. V důsledku toho působí jednotlivé svaly v různých 

směrech. Agonisté jsou svaly, které pro pohyb určitého směru působí jako iniciátoři  

a hlavní vykonavatelé pohybu. Antagonisté jsou svaly, které působí v protilehlém směru 

a proti předchozímu pohybu. Antagonistickými dvojicemi svalů jsou označovány 

antagonisté a agonisté, daný pohyb potom závisí na souhře těchto dvou skupin (Čihák, 

2006). 

 

Vztah mezi agonistou a antagonistou se většinou popisuje jako reciproční inhibice. Ta 

říká, ţe je-li agonista aktivován, je jeho antagonista inhibován. Tento vztah ale neplatí 

za všech okolností. Jestliţe chceme udrţet předmět v ruce, je nutné aktivovat jak flexory 

zápěstí, tak rovněţ extenzory zápěstí a tím mezi nimi vzniká vztah koaktivace agonistů  

i antagonistů, nikoli reciproční inhibice. Při udrţování polohy se vyuţívá principu 

koaktivace a při pohybu slouţícímu změně polohy se vyuţívá principu reciproční 

inhibice. Jakého principu bude vyuţito, potom záleţí na charakteru a účelu prováděného 

pohybu, coţ je záleţitostí vyšších úrovní CNS (Holubářová, Pavlů, 2011). 

 

Véle (2006) zmiňuje, ţe reciproční inhibice rovněţ platí s určitým omezením  

pro fázický pohyb. Při vyšší aktivitě agonisty (nad 3. stupeň podle svalového testu) je 

vţdy v antagonistovi jiţ určité napětí. Rovněţ udává, ţe je vţdy nutné přihlíţet 

k charakteru pohybu. Při pomalém pohybu, kdy převládá spíše drţení, je koaktivace 

přítomna vţdy. Při rychlém balistickém pohybu převládá aktivace agonisty a inhibice 

antagonisty a ke koaktivaci obou svalů dochází teprve ke konci pohybu 

 

2.4.6 Funkce vaziva 

 

Vazivo zpevňuje sval a současně vymezuje rozsah jeho pohyblivosti. Pruţnost vaziva se 

udrţuje jeho rytmickým protahováním. Dlouhodobé období klidu a inaktivity vede  

ke zkrácení vaziva, které omezuje sílu svalu sníţením pohybové moţnosti vláken  

při kontrakci, ale rovněţ také zhoršením cirkulace (Véle, 2006). 
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Véle (2006) uvádí, ţe zkrácený sval, který nemůţe pracovat z maximálního rozsahu 

pohybu, není schopný vyvinout maximálního úsilí a jeho pracovní výkonnost klesá. 

Pokud se ale obnoví původní rozsah pohybu, zvýší se i výkon svalu. 

  

2.4.7 Vliv propriocepce na funkci svalu 

 

Pro řízení svalu zpětnou vazbou mají zásadní význam proprioreceptory, které jsou 

lokalizovány jednak ve svalu jako takovém (svalová vřeténka), jednak v jeho šlachách 

(šlachová tělíska Golgiho) a nakonec v kloubních pouzdrech - kloubní receptory 

(Holubářová, Pavlů, 2011). 

 

Svalové vřeténko 

Svalové vřeténko je hlavním proprioceptivním orgánem svalu. Vřeténko má dva 

kontraktilní póly (intrafuzální – vřeténková kontraktilní vlákna v polárních oblastech), 

které jsou uprostřed odděleny receptorem reagujícím na změny napětí v pólových 

oblastech vřeténka při změně jeho délky (Véle, 2006; Holubářová, Pavlů, 2011).  

 

Vřeténko je vazivově připojeno k normálním extrafuzálním svalovým vláknům. Jestliţe 

se sval pasivně protáhne, dojde k podráţdění jeho středového čidla, začne vysílat 

signály k motoneuronu a tím sniţuje jeho práh dráţdivosti (Holubářová, Pavlů, 2011). 

 

Svalové vřeténko ovlivňuje přes interneurální síť nejen svůj sval, ale i antagonistický 

sval, na který působí opačným způsobem. Tedy podráţdění vřeténka agonisty působí  

na antagonistu inhibičně (Holubářová, Pavlů, 2011). Komisurálními drahami proniká 

aktivita i do druhé strany míchy, tam druhostranného agonistu inhibuje a antagonistu 

facilituje (Véle, 2006). 

 

Golgiho šlachové tělísko 

Golgiho šlachové tělísko snímá tah na šlaše svalu. Receptor se aktivuje protaţením 

šlachy (napětí na šlaše musí být však mnohem větší, neţ je nutné k podráţdění 

svalového vřeténka). Tělísko vlastní sval inhibuje a antagonistu facilituje. 

Druhostranného agonistu facilituje, antagonistu inhibuje. Působí tedy proti funkci 

vřeténka. Můţe se uplatnit inhibičně, působí tedy jako pojistka nedovolující překročit 

mez svalové aktivace, která by mohla poškodit pohybový systém (Véle, 2006). 
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Svalové vřeténko tak i Golgiho šlachové tělísko tvoří automatický ochranný míšní 

servomechanismus, slouţící k předcházení drobných traumat (Véle, 2006). 

 

Kloubní proprioceptory 

Receptory v kloubu poskytují průběţně do CNS údaje goniometrické (úhel)  

a akcelerometrické (rychlost) nutné pro řízení pohybu (Holubářová, Pavlů, 2011). 

Receptory reagují na změnu napětí v kloubním pouzdru (Véle, 2006).    
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2.5 Svaly a svalové skupiny vyuţívané během lezení 

 

Při lezeckém výkonu jsou kladeny vysoké nároky na pletenec ramenní, horní končetinu, 

předloktí, ruku a zejména prsty. V diplomové práci bude pouze velmi okrajově 

věnována pozornost obecným, ve všech literaturách uvedeným anatomickým základům 

a větší pozornost bude zaměřena na konkrétní informace týkající se lezeckého výkonu.  

 

Vzhledem k různým profilům skal, lezeckých stěn a „boulderů“ (vertikální, převislé 

apod.) a rovněţ různým materiálům, na kterých se leze (písek, vápno, ţula apod.) jsou 

lezecké pohyby velmi rozmanité a je radno poznamenat, ţe jsou ve větší či menší míře 

zapojeny téměř všechny svaly na těle. Jak uţ bylo výše zmíněno, největší nároky jsou 

kladeny na svaly horní končetiny, pletence ramenního a zejména prstů. 

 

2.5.1 Svaly trupu související s funkcí horní končetiny 

 

M. latissimus dorsi je zapojen ve většině lezeckých pohybů, tedy v uzavřeném 

kinematickém pohybu, pokaţdé kdyţ dochází k protlačení ruky dolů do chytu.  

M. pectoralis major je jeden ze svalů vyuţívaných při specifickém pohybu, kdy lezec 

potřebuje dosáhnout na vzdálenější chyt, vyuţít protilehlé horní a dolní končetiny  

a vytočit se bokem ke stěně či skále. Pomáhá přetočit trup směrem k rukám. Dále je 

vyuţit, kdyţ je horní končetina nataţená a je tlačeno nebo taţeno do chytu směrem dolů 

(Hague, Hunter, 2006). 

 

2.5.2 Svaly horní končetiny a pletence ramenního 

 

M. deltoideus, při lezení vyuţívána zejména jeho střední část, a to ke zvedání horní 

končetiny nad hlavu pro dosaţení chytu. Přední a zadní část hraje rovněţ roli 

v natahování horní končetiny, táhnutí končetiny dolů a vytáčení těla k rukám  

při zkříţených pohybech. M. biceps brachii je flexor loketního kloubu a supinátor 

předloktí. Své vyuţití má kromě jiného při chycení tzv. „spoďáku“ (chytu, který se  

do ruky uchopuje ze spodu, v supinaci předloktí). Rovněţ nelze opomenout jako flexor 

loketního kloubu m. brachialis. M. triceps brachii je lezci vyuţíván při extenzi loketního 



 

29 

 

kloubu ve chvíli, kdy tlačí do chytu směrem dolů. Tento pohyb vykonává lezec téměř 

v kaţdém kroku (Hague, Hunter, 2006).  

 

2.5.3 Svaly předloktí a prstů 

 

Ještě stále se mezi lezci objevuje domněnka, ţe extenzory zápěstí a prstů nejsou  

pro lezce příliš důleţité. To ovšem není pravda. Lezci je vyuţívají v pěsťových spárách, 

které vyuţívají extenzi zápěstí a prstů v udrţení se ve spáře. Extenzory zápěstí pracují  

i v dalších pozicích, jako je například uzavřený úchop. Při uzavřeném úchopu je zápěstí 

v dorzální flexi v méně či více stupních. Je tedy nutné brát extenzory v potaz a nepočítat 

s nimi pouze jako s antagonisty flexorů prstů a zápěstí (Hague, Hunter, 2006). 

 

Flexory zápěstí a prstů patří k velmi namáhaným svalovým skupinám zejména  

při uchopení lezeckého chytu a jeho udrţení. Při lezení je hlavní činnost těchto svalů 

vydrţet sílu táhnoucí lezce dolů z chytu (Hague, Hunter, 2006). 

 

Podrobněji bude zmínka o dvou hlavních flexorech prstů a to m. flexor digitorum 

superficialis a m. flexor digitorum profundus. U těchto dvou svalů je významný jejich 

průběh a úponová místa prostřednictvím šlach na kosti prstů.  

 

M. flexor digitorum superficialis (FDS) sestupuje od úrovně loketního kloubu  

(od mediálního epikondylu a z proximální části radia) distálně po předloktí a dělí se na 

čtyři sloţky, které pokračují čtyřmi šlachami do canalis carpi a tudy do dlaně, ke 2. aţ 5. 

prstu. Kaţdá ze 4. šlach se pod proximálním článkem prstu rozdělí a svými dvěma 

raménky se připojí na střední článek prstu (bazi). Rozštěpem šlachy m. flexor digitorum 

superficialis prochází na konečný článek prstu šlacha m. flexor digitorum profundus 

(FDP), viz obrázek č. 1 (Čihák, 2001). 
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Obrázek č. 1 Rozdíl účinku m. flexor digitorum superficialis a m. flexor digitorum 

profundus na flexi prstů (Čihák, 2001). 

 

Výzkumy Schweizera a Hudka (2011) ukazují, ţe zapojení FDP se uplatňuje zejména 

na velmi malých chytech a FDS na chytech větších. Tomu odpovídá i funkce daných 

svalů. Jelikoţ FDP provádějí flexi distálních článků prstů a při uchopení velmi malého 

chytu jsou v kontaktu s chytem právě jenom tyto distální články, je zřejmé, ţe k udrţení 

chytu je důleţité zapojení FDP. Pokud je však chyt dostatečně velký, jsou při jeho 

drţení pouţívány i proximální články prstů, z toho důvodu se můţe výrazněji uplatnit  

i FDS. 

 

Mm. lumbricales et mm.interossei – tyto svaly ruky jsou sice malé, ale velmi důleţité 

pro jemné pohyby a koordinaci prstů a rovněţ pro stabilizaci drobných kloubů prstů. 

Pokud jsou tyto svaly staţené, prsty nemohou být kompletně nataţené a následkem toho 

ztrácejí mnoho ze své optimální funkce. Běţná populace lidí se nemusí příliš obávat  

o tyto drobné svaly a věnovat jim přílišnou pozornost, naopak lezci tyto drobné svaly 

zatěţují zraněními a velkou námahou výrazně. Rovněţ ruptury poutek prstů (běţné 

zranění u lezců) se lépe a rychleji hojí, pokud jsou tyto svaly dostatečně protaţené 

(Hochholzer, Schoeffl, 2003). 

 

2.5.4 Šlachové pochvy a vazivová poutka 

 

Na sílu prstů nutnou pro lezení má vliv nejen svalový aparát (aktivní komponenta) 

společně se svými šlachami, ale rovněţ pasivní komponenty a to kosti a vazy 

(Hochholzer, Schoeffl, 2003). Rovněţ nutné zmínit vazivová poutka a šlachové pochvy, 

mající důleţitou roli ve funkci flexorů prstů. 
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Šlachové pochvy na dlaňové straně ruky jsou dvojí: jedny obalují šlachy za průchodu 

v canalis carpi a v dlani, další obalují šlachy v rozsahu prstů. Šlachové pochvy  

na prstech obalují šlachy flexorů v rozsahu od metakarpofalangových kloubů  

aţ k úponu šlachy hlubokého flexoru (FDP) na distální článek prstu (Čihák, 2001). 

Šlachové pochvy zajišťují výţivu a lubrikaci procházejícím šlachám (Hörst, 2003). 

 

Šlachy flexorů a pochev jsou přidrţovány ke kostem pomocí pěti anulárních vazivových 

poutek a tří (někdy i čtyřech) kříţových poutek. Funkcí poutek je přiblíţení šlach 

flexorů ke kostem. Biomechanické studie ukazují, ţe pro svojí funkci jsou nejdůleţitější 

poutka A2 a A4, viz. obrázek č. 2 (Hörst, 2003). 

 

 

Obrázek č. 2 Anulární a zkříţená vazivová poutka (Hörst, 2003). 
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2.6 Svalové dysbalance u lezců 

 

V běţné populaci se setkáváme s obecnými dysbalancemi typu horního a dolního 

zkříţeného syndromu popsané Jandou (1996). 

 

U sportovců jsou různé dysbalance zvýrazněny především abnormálním zatěţováním 

určitých svalových skupin a tím pádem potom dochází k rozvinutí oslabení svalových 

skupin, které nejsou v dané aktivitě tolik vyuţívané. Proto je pro sportovce velmi 

důleţité zařazení tzv. kompenzačních cvičení zaměřených na protahování a uvolňování 

svalů přetěţovaných (zkrácených) a zároveň posilování svalů, které jsou na úkor těch 

přetíţených v oslabení a nedostatečné funkci.  

 

Je nutné brát rovněţ v potaz, ţe existují svaly, které vykonávají především daný pohyb 

a dále svaly, které jsou vyuţívány ke stabilizaci kloubů. Například u lezců je moţné se 

setkat s tím, ţe mají dobře vyvinuté svaly v oblasti ramenního kloubu jako je  

m. deltoideus a m. latissimus dorzi, ale svaly tzv. „rotátotrové manţety“, které jsou 

vyuţívány pro stabilizaci pletence ramenního, jsou v tréninku často opomíjeny 

(Hochholzer, Schoeffl, 2003). 

 

Kromě nedostatečné funkce svalů rotátorové manţety je u lezců často zvýšené napětí  

a zkrácení dlouhé hlavy m. biceps brachii a pektorálních svalů, které zapříčiňují vnitřní 

rotaci v ramenním kloubu, naopak stabilizátory lopatky (dle autorů rombické  

a trapézové svaly) jsou aktivované nedostatečně (Hochholzer et Schoeffl, 2003).  

 

Z toho vyplývá nutnost protahování staţených svalů (m. triceps brachii, m. biceps 

brachii a pektorálních svalů) a aktivace svalů, které bývají v nedostatečné funkci, a tedy 

svalů rotátorové manţety (m. subscapularis, m. supraspinatus, m.infraspinatus a m. teres 

minor) a dalších stabilizátorů lopatky (zejména dolní části m. trapezius, m. serratus 

anterior a rombické svaly). 

 

Je nutné mít na paměti, ţe přestoţe jsou povrchnější svalové skupiny podléhající 

adaptaci tréninku silné, ale nedochází k dostatečné stabilizaci kloubů pomocí kratších 

svalů okolo kloubu, tak ani síla vykonaná velkými silnými svalovými skupinami nebude 
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nikdy maximální. To znamená, ţe daný sval můţe být otestován ve svalovém testu dle 

Jandy (1996) na stupeň 5, tedy největší moţná síla, ale v komplexním pohybu,  

při kterém nebude například ramenní kloub dostatečně fixován, potom nebude pracovat 

dostatečně a nebude moci svojí maximální sílu uplatnit.  

 

Další oblastí, které je věnováno během tréninku lezce málo pozornosti, jsou 

antagonistické svaly, které nejsou tolik zapojovány během lezení jako jejich agonisté. 

Nejběţnějším příkladem jsou extenzory zápěstí. Díky intenzivnímu tréninku flexorů 

zápěstí a prstů, je extenzorům často věnována v tréninku lezců malá, u rekreačních 

lezců pravděpodobně ţádná, pozornost (Hochholzer, Schoeffl, 2003).  

 

Rovněţ je nutné brát v potaz, ţe jak uţ bylo zmíněno výše, extenzory zápěstí nehrají 

roli pouze jako antagonisté flexorových skupin, ale mají i v některých typech úchopů 

zásadní roli. 

Nedostatečný vývoj a svalová síla extenzorů zápěstí je velmi běţná a to speciálně  

u mladých lezců a začátečníků, kde dochází k rychlému rozvoji síly předloktí (zejména 

flexorových svalových skupin). Nedostatečná síla extenzorů zápěstí potom většinou 

vede k zánětům šlach a bolestivých a zánětlivým stavům v oblasti loktů, více viz 

kapitola 2.7 „Poranění lezců“ (Hochholzer, Schoeffl, 2003). 

 

Proto je potřeba těmto svalových skupinám v tréninku věnovat pozornost  

a systematicky je posilovat. Zároveň je ale nutné myslet na to, aby nedošlo k jejich 

přetíţení a rovněţ jim věnovat pozornost při strečinku a uvolňování. 

  

Další moţností, jak se vyvarovat přetíţení u začínajících lezců, je vyhnout se 

uzavřeným úchopům (tedy velmi malým, lištovým chytům). Ty jsou na jednu stranu 

výrazně náročné na m. flexor digitorum profundus, který má tendenci být slabší  

neţ povrchnější svaly jako je m. flexor digorum superficialis nebo m. flexore palmaris, 

které naopak mohou pomoci při úchopu otevřeném.  

 

U lezců je rovněţ moţné setkat se s dysbalancí mezi supinátory a pronátory předloktí. 

Kdyţ lezec zabírá na horizontální liště, pronátory předloktí (které jsou menší a slabší) 

jsou nuceni pracovat proti silnějším supinátorům. Tato dysbalance rovněţ vede 

k zánětům mediálního epykondylu (Hochholzer, Schoeffl, 2003). 
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2.7 Poranění a syndromy z přetíţení u lezců 

 

Rookss (1997) uvádí, ţe ¾ elitních a rekreačních sportovních lezců trpí zraněním 

horních končetin. Přibliţně 60 % těchto zranění je v oblasti ruky a zápěstí, zbylých  

40 % je rozděleno mezi loketní a ramenní klouby. Většina zranění jsou záněty šlach 

dále vedoucí k přetíţení, mikrotraumatům nebo iritace retinakula flexora. U 50 % 

elitních lezců se jedná o postiţení proximálních interphalangeálních kloubů. Autor 

uvádí, ţe včasné změny v tréninkovém plánu, strečink, správně provedená cvičení a 

ochranný taping jsou nutné pro ochranu a rehabilitaci lezců.  

 

Hochholzer et Schoeffl (2003) uvádí, ţe přes 8 % zranění a syndromů z přetíţení je 

koncentrováno v horní části těla. Přes 50 % zranění a syndromů z přetíţení se nachází 

v rukách lezců. Bylo zjištěno, ţe 69 % problémů bylo syndromů z přetíţení a 31 % bylo 

akutních úrazů. Na základě výzkumů je známo, ţe okolo 75 % lezců má zkušenost se 

zraněními vzniklými z přetíţení. Mimoto je dobře dokumentováno, ţe nejčastějšími 

místy poranění jsou prsty, loketní klouby, ramenní klouby a klouby kolenní.  

 

Obecně jsou dle Kurze (2003) moţné 4 příčiny zranění. Buď jsou příčinnou velké 

rozdíly svalové síly mezi dvěma antagonistickými svalovými skupinami, nebo 

nerovnováha síly a flexibility mezi stejnou svalovou skupinou na obou stranách těla. 

Dalšími příčina jsou rozdíl unavitelnosti (svalové vytrvalosti) mezi končetinami  

a nakonec nerovnováha ve svalové aktivitě. Dle autora je nerovnováha ve svalové 

koordinaci častější příčinou zranění neţ nerovnováha v jejich síle.  

 

Dle Hochholzera et Schoeffla (2003) není sport, který by vyţadoval takové nároky  

na předloktí, ruce a prsty jako je lezení. Lezci jsou jedinými sportovci, kteří soustřeďují 

svůj trénink na zlepšování svalové síly prstů. Díky stále přibývajícím novým metodám, 

které mají za cíl zvyšování svalové síly a vytrvalosti u lezců, se objevuje mnoho 

syndromů z přetíţení a zranění, které byli dříve sportovní medicíně téměř neznámé.  

 

U lezců můţeme rozlišovat mezi akutními poraněními a syndromy z přetíţení 

(Hochholzer, Schoeffl 2003). Této kapitole je věnována pozornost z důvodu, ţe kromě 

aplikace dalších tréninkových zásad, lze dle některých autorů vhodným rozcvičením  
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a protaţením před tréninkem eliminovat vznik akutních úrazů i předejít syndromům 

z přetíţení. Níţe jsou zmíněna pouze některá poranění a přetíţení struktur a jen ta 

nejběţnější jsou přiblíţena podrobněji.  

 

Je rovněţ nutné zmínit, ţe neléčené syndromy z přetíţení mohou vést k následným 

akutním poraněním, která mají následně mnohem horší dopady a jejich rekonvalescence 

je delší, neţ v případě, kdy lezec včas při počínajících problémech přeruší či zmírní 

trénink a přetíţení ještě před poraněním poléčí. Rovněţ nepříjemné jsou chronické stavy 

a obtíţe, které rovněţ vznikají při opakovaných nedoléčených drobných zraněních či 

přetíţeních. 

 

2.7.1 Akutní poranění 

 

K častým poraněním rukou patří poškození kůţe. K tomu můţe dojít během samotného 

lezení, jištění spolulezce, či při slaňování (způsob „sestupu“ po vylezené cestě). Dále 

jsou častými poraněními zlomeniny, při lezení nejčastěji zlomenina os naviculare, dále 

zlomeniny prstů a rovněţ velmi častými jsou zlomeniny kotníků při pádech. A to nejen 

pádech aţ na zem, ale rovněţ při pádech „do lana“, kdy se lezec poraní při kontaktu  

se skálou. Rovněţ při těchto úrazech často dochází k poranění měkkých tkání v oblasti 

zlomenin (Hochholzer, Schoeffl 2003).  

 

Výjimkou nejsou ani úrazy kolenních kloubů. Vzhledem k rozmanitým a někdy  

aţ gymnastice se podobajícím pohybům a pozicím dolních končetin během lezeckého 

kroku, jsou kolenní klouby vystavované velkému zatíţení. Nejčastěji dochází k velké 

kompresi zároveň s rotační silou na mediální meniskus a můţe dojít aţ k jeho roztrţení 

(Hochholzer, Schoeffl 2003).  

 

Na ruce a prstech můţe rovněţ dojít k poranění kolaterálních vazů a kloubních pouzder. 

Natrţení svalů a nataţení šlach předloktí jsou také moţnými úrazy při lezení, 

v porovnání s poraněním poutek však ne příliš často se vyskytujícími (Hörst, 2003). 

 

Poranění anulárních poutek flexorů prstů 

Nejběţnějším poraněním prstů je u lezců částečné natrţení či kompletní ruptura jednoho 

nebo více anulárních poutek na prstech (Hörst, 2003). Poutka jsou pod velkým tlakem 
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v mnoha lezeckých pozicích prstů. Při pouţití zavřeného úchopu (viz kapitola 2.3 

„Druhy lezeckých úchopů“), kdy se prsty drţí pouze malé hrany či lišty posledním 

článkem prstu a dochází k hypertenzi posledního IP článku, je na všechny poutka 

vyvíjeno obrovské napětí a síla (Hochholzer et Schoeffl 2003). Nejčastěji poraněným 

anulárním poutkem je poutko A2 (viz obrázek č. 3); (Hörst, 2003).  

 

 

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

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

 

Bez vyuţití magnetické resonance je přesná povaha a rozsah zranění obtíţné 

diagnostikovat. Australská studie zabývající se diagnostikou poranění poutek u lezců 

však ukazuje, ţe pomocí dynamické ultrasonografie je moţné zranění rovněţ odhalit. 

Jak uţ bylo zmíněno, poranění poutek, obzvláště v menším rozsahu, bývá lezci často 

přehlíţeno, nadále trénují a to vede k následnému těţšímu poranění či chronickým 

obtíţím (Hörst, 2003).  

 

2.7.2 Syndromy z přetíţení 

 

Hochholzer et Schoeffl (2003) hovoří o syndromech z přetíţení jako o poraněních 

(onemocněních), která se postupně vyvíjejí v čase a to většinou z důvodu, ţe sportovec 

(lezec) přesahuje příliš tvrdě svoje hranice maxima. Tím se hromadí mnoho drobných 

přetíţení a zranění, která při jejich přecházení a neléčení vrcholí ve zranění většího 

rozsahu s horšími následky a výrazně delší dobou rekonvalescence. 

 

Tendovaginitita – zánět šlachových pochev  

Častým syndromem z přetíţení je „tendovaginitida“, neboli zánět šlachových pochev. 

Jelikoţ šlachy flexorů prstů, poutka a šlachové pochvy tvoří dohromady jednotku  
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a nelze o nich skoro hovořit samostatně, stává se běţně, ţe zánětlivý proces je přenes  

na okolní struktury, tedy na šlachy svalů. Jedná se o bolestivý stav, a pokud lezec 

nedodrţí určitý klidový reţim a opatření, můţou se jeho obtíţe stát chronickými. 

Nejběţněji zasaţenými prsty u lezců bývají prostředníček a prsteníček (Hochholzer, 

Schoeffl, 2003). 

 

Mediální a laterální epikondylitidy 

Bolesti loktů jsou u lezců velmi častými jevy. Nejčastěji je bolest spojována s laterální 

epikondylitidou a mediální epikondylitidou. Tato dvě typická místa zánětů však nemusí 

být jedinými. Rovněţ mohou být zánětem zasaţeny úpony svalů v blízkosti loketního 

kloubu, např. m. biceps brachii, m. brachialis a m. triceps brachii (Hochholzer, Schoeffl, 

2003). 

 

Hochholzer et Schoeffl (2003) doporučují jako prevenci laterální epikondylitidy  

i rovněţ v případě jiţ počínající epikondylitidy (pouze v mírné formě) strečink  

a následné posilování extenzorové skupiny svalů předloktí. 

 

V souvislosti s tímto tématem je nutné mít na paměti, ţe regenerace šlach je mnohem 

pomalejší neţ regenerace svalů. Místo úponu, kde se upínají šlachy na kost je  

pod velkou zátěţí prolínajících se různých stupňů elasticity, která je různá v odlišných 

tkáních. Je to o to více komplikované z důvodu, ţe svaly v této oblasti jsou velmi silné  

a upínají se na velmi malý prostor, například v porovnání s kolenním kloubem 

(Hochholzer, Schoeffl, 2003). 

 

Naprostá většina případů zánětu šlach a jejich úponů je u lezců v oblasti laterálního 

epikondylu. To opět připomíná jiţ výše zmíněné pravidlo, ţe lezci nemohou extenzory 

ruky (svaly, které se upínají na laterální epikondyl) ve svém tréninku a rozcvičení 

opomíjet. Flexory zápěstí a prstů mohou pracovat efektivně pouze v případě, pokud 

extenzory dostatečně stabilizují zápěstí v lehce extendované pozici. Je nutné si 

pamatovat, ţe svalové dysbalance vedou k syndromům z přetíţení, coţ je moţné vidět 

v případě, kdy příliš silné flexory zápěstí a prstů mohou zapříčinit problémy 

v úponovém místě extenzorů. Téměř všichni lezci léčící se s laterální epikondylitidou 

mají nedostatečně vyvinuté extenzorovou skupinu svalů (Hochholzer, Schoeffl, 2003). 
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Další syndromy z přetížení u lezců 

U lezců je rovněţ moţné se setkat se syndromy z přetíţení v oblasti kloubu ramenního. 

Nejčastěji to jsou záněty burz a rotátorové manţety („impigment syndrom“). Pokud 

není lopatka dostatečně stabilizována příslušnými svaly (dle autorů zejména 

rhombickými a trapézovými svaly), zmenšuje se prostor mezi hlavicí humeru  

a akromionem. Tím dochází ke kompresi burzy svalů (šlach) rotátorové manţety  

a následnému zanícení burzy. Šlachy rotátorové manţety, zejména m. supraspinatus se 

stává náchylnou k zánětu a tvorbě kalcifikace (Hochholzer, Schoeffl, 2003). 

 

Mezi další zdravotní obtíţe lezců se řadí instabilita ramenního kloubu. Lezci, kteří rádi 

„odpočívají“ na lezeckém chytu visíce na kompletně extendované horní končetině, jsou 

obzvláště vystaveni instabilitě ramenního kloubu. Pokud lezec „odpočívá“  

na kompletně relaxovaném rameni, všechna jeho váha visí na vazivových tkáních 

kloubního pouzdra. Jelikoţ tyto pasivní struktury nejsou určeny k práci bez aktivity 

okolních svalů, postupem času dochází k uvolnění kloubní vůle. Proto je nutné aktivně 

zapojit svaly v oblasti ramenního kloubu při visu na lezeckém chytu (Hochholzer, 

Schoeffl, 2003). 

 

Mezi další syndromy, které Hochholzer et Schoeffl (2003) uvádějí u lezecké populace, 

patří Dupuytrenova kontraktura, ganglion, myogelosa, otok IP kloubů, artritida IP 

kloubů, nervová komprese (např. karpální tunel, „supinátor“ syndrom, „sulcus ulnaris“ 

syndrom a „thoracic outlet“ syndrom). 
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2.8 Rozcvičení, strečink, protaţení svalů 

 

Strečink (z angličtiny převzatý výraz zahrnující protahovací a napínací cvičení) je cílené 

protahování svalu či svalové skupiny. Jeho funkcí můţe být sniţování svalového napětí, 

udrţování nebo zvyšování rozsahu v kloubně svalových jednotkách, prevence úrazů, 

uvědomování si vlastního těla, prevence nebo odstraňování svalových dysbalancí  

a součást rozcvičení či závěrečné části cvičební jednotky (Zítko, 1998; Stackeová, 

2008). 

 

Stackeová (2008) uvádí, ţe první ucelenou publikací týkající se strečinku je kniha 

„Stretching“ kalifornského pedagoga Boba Andersona. Autor knihy vidí význam 

strečinku v prevenci svalových dysbalancí, zlepšení kloubní pohyblivosti, dýchání  

a drţení těla, kompenzaci jednostranného přetěţování pohybového aparátu, optimalizaci 

stavu nervosvalového systému a psychosomatických účincích. 

 

Hlavní cíl dobrého rozcvičení je dle Hochholzera (2003) dvojí. Správné rozcvičení 

vytvoří dobrou startovní pozici pro svalový výkon a tím dojde ke sníţení rizika 

následného zranění. Rozcvičení by mělo sportovce na následný sportovní výkon 

připravit rovněţ také mentálně. Je nutné rozlišovat mezi obecným zahřátím celého těla  

a specifických rozcvičením například na základě poţadavků kladených na prsty a ruce 

při lezeckém tréninku. 

 

Zítko (1998) uvádí, ţe rozcvičením se rozumí příprava hybného systému na další 

intenzivnější zatíţení, s důrazem na prevenci poškození pohybového aparátu. 

Rozcvičení by mělo obsahovat cvičení na zahřátí, na protaţení, na mobilizaci kloubních 

struktur a prvky dynamického rozcvičení. 

 

2.8.1 Zařazení strečinku v tréninku 

 

Je nutné rozlišovat strečink zařazený do úvodní části tréninku, pak strečink jako hlavní 

náplň tréninku a nakonec ještě strečink, který by měl následovat po samotném tréninku 

či sportovním výkonu. Není moţné tedy o strečinku mluvit komplexně, jelikoţ v kaţdé 
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fázi tréninku je pomocí strečinku ţádané dosaţení různých cílů, které jsou v některých 

případech stejné, v jiných odlišné.  

 

Brown (2007) uvádí, ţe strečink před a po výkonu má absolutně odlišné účinky. Cílem 

strečinku před výkonem je sníţení rizika zranění. Toho je dosaţeno prodlouţením svalů 

a šlach, díky čemuţ je dosaţeno zvýšení rozsahu pohybu v kloubech, které umoţní 

provádět následné pohyby volně bez omezení. 

 

Strečink na začátku cvičební jednotky pomáhá připravit tělo na další zátěţ a sniţuje 

riziko úrazu. Strečink na konci jednotky napomáhá zklidnit organismus, omezit vznik 

bolesti hlavních posilovacích svalů a rozvíjet flexibilitu (Zítko, 1998; Stackeová, 2008). 

 

Stručně řečeno na začátku tréninku chceme svaly především zahřát, rozcvičit a připravit 

na následný sportovní výkon. Svaly a vazivo ovšem potřebují i určitou míru protaţení  

a to z důvodu, aby se protáhly do své optimální délky a potom v této optimální délce 

mohly také vykonávat svalovou práci. Je známo, ţe pokud sval nepracuje ve své 

optimální délce, není moţné, aby vykonával a vyuţíval své potenciální maximální 

svalové síly (Véle, 2006). 

 

Je nutné zařadit protahování nejen do úvodní části tréninku, ale rovněţ mu věnovat 

pozornost po skončení tréninkové aktivity. V té době se ve svalech vyvíjí přilnavost, 

která následně sniţuje flexibilitu (Hochholzer, 2003). Cíle protahování po skončení 

hlavní tréninkové fáze je také uvolnění svalů, sníţení svalového napětí a celková 

relaxace. 

 

McMahan (2012) uvádí, ţe je důleţité rozlišit strečink prováděný těsně před sportovní 

aktivitou a výkonem a všeobecným tréninkem flexibility prováděným v jinou dobu  

a odděleně od tréninku, ve kterém je potřeba dosáhnout maximálního výkonu daného 

sportovního odvětví.  

 

Protahování před cvičením je povaţováno za vhodné pro přípravu těla na fyzickou 

aktivitu a sportovní výkony ve smyslu zvýšení kloubního rozsahu, zlepšení výkonu  

a redukci výskytu zranění. Z těchto důvodů je trenéry a sportovci strečink zařazován jak 

do zahřívací části tréninku, tak i jako hlavní náplň tréninku. Stále však existují otázky  
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a rozcházející se názory autorů ve zjištění benefitů strečinku během zahřívací  

a rozcvičovací fáze tréninku (Manoel et al., 2008). 

 

Stackeová (2008) uvádí, ţe v průběhu začátku se cvičením (tréninkem) je vhodné 

zařazovat protahovací cvičení (míněno nejen jako součást rozcvičky, ale míněno jako 

cílené protahování individuálně diagnostikovaných zkrácených svalů) i na začátek 

cvičební jednotky s cílem sníţit svalový tonus ve zkrácených svalech tak, aby byly 

méně dráţdivé a při tréninku nepřebíraly funkci oslabených svalových skupin. Zároveň 

dosáhnout takové polohy v daném segmentu, kdy zkrácený sval neznemoţňuje svým 

protitahem dosaţení plné kontrakce procvičovaného svalu oslabeného. 

 

Naopak Hochholzer (2003) uvádí, ţe trénink flexibility znám jako strečink, není vţdy 

akceptovaný jako nutná součást tréninku. Někteří sportovní lékaři a trenéři dokonce 

tvrdí, ţe strečink odebírá mnoho nutného svalového napětí, které dává sportovcům 

jejich sílu. 

 

Stackeová (2008) doporučuje u pokročilejších jedinců zařazení dynamického strečinku 

jako součást rozcvičky a na závěr cvičební jednotky doporučuje zařadit protahovací 

cvičení. Jednak na individuálně diagnostikované zkrácené svalové skupiny a jednak  

na svalové skupiny aktivované během tréninku s cílem prevence jejich zkrácení  

a urychlení regenerace. 

 

Stackeová (2008) rovněţ uvádí, ţe se v praxi setkáváme s prováděním strečinku mezi 

jednotlivými sériemi cvičení (v lezení moţné aplikovat na vylezení jednotlivých 

lezeckých cest). Bere-li se ale v úvahu, ţe jedním z hlavních cílů strečinku je protaţení 

svalů spojené se svalovou relaxací, jeví se dle autorky tento postup jako naprosto 

neúčelný. 

 

V poli lezeckého světového poháru zahrnují téměř všichni lezci strečink do svého 

tréninkového programu. Nicméně z nějakých nepochopitelných důvodů, průměrní 

víkendoví lezci stále nezačlenili strečink do své tréninkové rutiny (Hochholzer, 2003). 
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Podle toho, v jaké fázi tréninku je strečink zařazen nebo či je dokonce hlavní náplní 

dané tréninkové jednotky, je potom nutné volit druh strečinku a rovněţ čas, po který 

mají být dané cviky i celá protahovací část prováděny. 

 

2.8.2 Metody strečinku (protaţení, rozcvičení) 

 

V této kapitole budou shrnuty různé typy strečinků (protaţení) a rozcvičení, které 

existují a které jsou zařazovány jak do úvodní části tréninku jako forma rozcvičení  

a příprava na výkon, tak rovněţ jako základní forma tréninku pro protahování určitých 

svalových skupin a zvyšování flexibility (některých typů moţno rovnou vyuţít  

i k posilování antagonistických svalových skupin) a nakonec jako metody zařazené  

na závěr tréninku zejména pro protaţení a uvolnění svalových skupin zatíţených během 

výkonu. 

 

V tréninku není rozhodující pouze doba, kdy se strečink zařadí, ale rovněţ je nutné 

uvaţovat o metodě, která je právě vhodně časově zařazena. Například metoda 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace PNF (viz níţe) a pasivní strečink jsou 

výbornými metodami pro neustále zvyšování a zlepšování flexibility, avšak nejsou příliš 

vhodnými metodami pro zahřívací část tréninku. Naopak dynamická forma strečinku je 

výbornou metodou pro úvodní část tréninku, ale můţe být naopak v určitých případech 

nebezpečná (Walker, 2007). 

 

Balistický strečink 

Během balistického strečinku je vyuţíváno hybné síly rychle se pohybujícího těla nebo 

končetiny násilně a prudce zvyšující rozsah pohybu. Kdyţ je balistický pohyb zahájen, 

nemůţe být dobře regulovaný a korigovaný. Balistické protaţení můţe vyvolat 

okamţité poranění měkkých tkání (Kurz, 2003). Brown (2007) uvádí, ţe balistický 

strečink je přeţitý, dnes uţ téměř nevyuţívaný způsob strečinku. 

 

Dynamický strečink 

Dynamický strečink zahrnuje pohyby těla a postupně zvyšující se rozsah a rychlost 

pohybu popřípadě obojí. Během dynamického strečinku se pohyb nezastavuje a nedrţí 

staticky v určitých polohách. I přesto, ţe jsou pohyby při dynamickém strečinku rychlé, 
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jsou stále kontrolované (Kurz, 2003). Brown (2007) rovněţ uvádí, ţe dynamický pohyb 

musí být stále kontrolovaný a rozsahu pohybu musí být dosaţeno postupně a pozvolna.  

 

Aktivní izolovaný strečink 

Jako jednu z modernějších forem strečinku uvádí Brown (2007) aktivní izolovaný 

strečink (AI) vyvinutý Aaronem L. Matessem nazývaný často „Mattes Method“. 

Metoda je zaloţena na kontrakci antagonistických svalových skupin, díky čemuţ dojde 

následně k efektivnější relaxaci svalů protahovaných. Postup strečinku vypadá 

následovně. Zaujmutí správné výchozí pozice, následně kontrakce antagonistické 

svalové skupiny, rychlé a hladké přesunutí do protahované pozice, drţet po 1-2 s a 

potom uvolnit. Opakovat 5-10x. Brown (2007) uvádí, ţe i přes to, ţe AI strečink má 

jistě plno výhod (zejména pro zkušené a trénované sportovce), rovněţ se vyskytuje 

mnoho nepodloţených tvrzení. Jedním z nich je, ţe při AI strečinku nedochází 

k vyvolání „stretch reflexu“, protoţe protaţení je drţeno pouze 2 s a méně.  

 

Holtova metoda 3S  protažení aktivním stahem antagonistů 

Tato metoda se skládá z izometrické kontrakce agonisty (svalu, který chceme 

protahovat), po které následuje koncentrická kontrakce antagonisty. Na utlumení 

napínacího reflexu je zde vyuţíváno dvou spinálně reflexní mechanismů. Nejprve je 

snaha silným izometrickým napětím svalu, který chceme protáhnout, vyvolat 

podráţdění Golgiho aparátu ve šlachách a tím docílit útlumu a sníţení napětí ve svalu. 

Utlumený sval  by potom neměl reagovat na signály ze svalových vřetének při jeho 

natahování. Útlum svalu je dále udrţován dalším spinálním reflexem, a to napínáním  

a aktivním zkracováním antagonistického svalu (koncentrická kontrakce antagonisty). 

Izometrický stah svalu je prováděn v krajní poloze jeho nataţení. Postup protaţení tedy 

vypadá takto: napětí agonistů 5 - 7 s, uvolnění 2 – 3 s, kontrakce antagonistů 5 - 7 s. 

Doba celkového cvičení jedné svalové partie je potom 1 - 2 min (Ranglová, 2005). 

 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

Strůjcem PNF metody byl Dr. Herman Kabat – lékař a neurofyziolog. Dr. Kabat 

kombinoval různé pohyby, aby zjistil efektivnost maximálního odporu a síly k facilitaci 

oslabených distálních svalů a snaţil se o přenesení síly na tyto svaly ze silnějších 

proximálních svalových skupin, které byly s proximálními funkčně ve vztahu. Touto 
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cestou identifikoval pohybové vzory, které měly charakter spirálních a diagonálních 

pohybů (Voss et al., 1985). 

 

Během stejného období Dr. Kabat vyvinul baterii technik zaloţených na Sherringtonově 

neurologických podkladech, opírajících se o Sherringtonovy principy následné indukce, 

reciprokou inervaci a inhibici a průběhu iradiace. Dr. Kabat vytvořil 5 základních 

technik a to maximální odpor, rytmická stabilizace, rychlý zvrat, kontrakce – relaxace, 

výdrţ a protaţení. V roce 1951 byly přidány další tři techniky a to pomalý zvrat, pomalý 

zvrat-výdrţ, výdrţ-relaxace, aktivní pohyb (Voss et al., 1985). 

 

Usnadnění (facilitaci) kontrakce lze například dosáhnout proprioceptivní aferencí  

ze svalových vřetének vznikající při protaţení svalu. Kabatova technika vyuţívá kromě 

proprioceptivních vzruchů k facilitaci pohybu i iradiaci vzruchů, která vzniká  

při intenzivním podráţdění motoneuronů pohybem proti odporu. Ten potom rozšiřuje 

aktivaci na velký počet motoneuronů (Véle, 2006). 

 

Díky technice „zvrat fáze pohybu“ zaloţené na Sherringtonově principu následné 

indukce, můţe sval na pohyb připravit tím, ţe nejprve provedeme pohyb v opačném 

směru a tím je facilitován poţadovaný pohyb ve směru opačném. V běţném ţivotě hraje 

zvrat fáze pohybu velkou roli, například při sekání, řezání dříví, veslování apod. 

(Holubářová, Pavlů, 2011). 

 

Postizometrická svalová relaxace (PIR) 

Tato metoda je vyuţívána spíše jako terapeutická, přesto je moţné jejích prvků  

a zejména poloh vyuţít při běţném protahování (viz Příloha č. 6 – „Soubor cviků 

pasivního statického strečinku“). 

 

Tradiční metoda je zaměřena hlavně na svalové spasmy, zejména na spoušťové body  

ve svalech (TrP). Z hlediska teorie nelze vysvětlit účinnost metody Sherringtonovou 

postizometrickou (míšní) inhibicí pro její příliš dlouhou latenci. Při porovnání 

s klasickou Kabatovou metodou, PIR se liší nejen mnohem menší silou a mnohem 

pomalejším postupem, ale i tím, ţe se vyhýbá aktivnímu protaţení (Lewit, 2001). 
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Lewit (2001) tedy vysvětluje vynikající účinek metody tím, ţe během odporu o 

minimální síle se aktivuje jen malý počet svalových vláken, zatímco většina zůstává 

utlumena a za druhé právě skutečností, ţe se během provádění vyhýbá napínacímu 

reflexu, který se dostaví vţdy při pasivním protaţení. 

 

Lewit (2001) tedy doporučuje tento postup. Nejdříve dosáhnout polohy, ve které je sval 

ve své maximální délce, aniţ by byl protahován. V této krajní poloze klade pacient 

(sportovec, klient) odpor proti minimální (izometrické) síle a to po dobu 10 s, pomalu se 

nadechuje a následně se uvolní a pomalu vydechuje. PIR je moţné kombinovat 

s reciprokou inhibicí (aktivní pohyb proti značné síle ve směru relaxace anebo proti 

mírnějšímu rytmickému odporu druhé osoby). 

 

Postizometrická relaxace s protažením (PIR) - Metoda Svena Sölveborna  

Tato metoda vyuţívá fyziologického poznatku, ţe sval výrazně sniţuje tonus po silné 

izometrické kontrakci. Sölveborn doporučuje maximální moţné izometrické napětí. 

Zhruba 7 s po kontrakci reaguje sval na protahovací podnět sníţením svalového napětí. 

Sval je kontrahován proti odporu, poté je uvolněn a plynule a mělce protaţen. Časový 

sled by měl tedy vypadat následovně: napětí 10-30 s, uvolnění 2-3 s a protaţení 30 s. 

Napětí v průběhu kontrakce by mělo být zvyšováno postupně a rovněţ uvolnění by 

mělo být postupné a plynulé (Ranglová, 2005).  

 

Lewit (2001) uvádí, ţe pasivní protaţení je indikované u zkrácených svalů, u nichţ je  

ve skutečnosti zkrácena pojivová tkáň ve svalu (pochvy jednotlivých snopečků, 

popřípadě fascie). 

 

Statická metoda Boba Andersona 

Anderson rozlišuje tři stupně protaţení svalů a jejich pojivových tkání. Lehké protaţení 

(easy stretch), při kterém je ve svalu pociťováno mírné napětí. Mírného protaţení svalu 

je dosaţeno tehdy, jestliţe se pocit napětí v dosaţené poloze pomalu ztrácí. Druhým 

stupněm je rozvíjející se protaţení (developmental stretch), kterého je dosaţeno aţ  

po předchozím 10 - 30 s lehkém protaţení tak, ţe je sval protaţen o malý kousek více.  

I zde se musí pocit napětí v protahovaném svalu postupně ztrácet. Drastické protaţení 

(drastic stretch), je charakterizováno silným, nepolevujícím napětím svalů a jejich 

bolestí. Při tomto stupni nataţení můţe odpor napínacího reflexu proti síle natahující 
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sval způsobit mikroskopické trhliny ve svalových vláknech nebo i váţnější poškození. 

K tomuto stupni nataţení by při strečinku nemělo dojít (Ranglová 2005).  

 

Statický pasivní strečink 

Brown (2007) definuje statický strečink jako protaţení svalů bez aktivní hybnosti. Jde  

o uvedení dané části těla do určité pozice a drţení ji v této pozici po určitou dobu. Při 

tomto druhu strečinku je dosaţeno vyţadovaného rozsahu pohybu pasivně pomocí 

druhé osoby, vlastní končetinou (např. protaţení svalů jedné horní končetiny přitaţením 

pomocí druhé horní končetiny) nebo případně vyuţitím nějaké opory (protaţení 

hamstringů opřením o ţidli, protaţení prsních svalů o rámy dveří apod.). 

 

Statický aktivní strečink 

Statický strečink zahrnuje pohyb do protaţení pomocí antagonistických svalů 

protahované svalové skupiny a drţení v takto dosaţené poloze. Je moţné cítit, čím více 

jsou zapojeni antagonisté protahované svalové skupiny, tím méně odporu je 

z protahované svalové skupiny pociťováno (Kurz, 2003). Brown (2007) uvádí, ţe 

aktivace antagonistických svalových skupin zvyšuje protaţení a relaxaci svalů 

protahovaných.  

 

Rozcvičení využívající Thera-Band se zřetelem ke konceptu dle Brüggera 

V tradičním přístupu dle Brüggera není cvičení s  Thera-Bandem na prvním místě, 

předchází mu další opatření a postupy. Ostatní stupně budou v práci stručně uvedeny, 

ale v praktické části práce s nimi nebude pracováno. Tudíţ není moţné říci, ţe bude 

postupováno dle konceptu Dr. Brüggera, jelikoţ se nebude postupovat dle celé řady 

konceptu, ale budou pouze vyuţity cviky s Thera-Bandem.  

 

Základním principem terapie je redukce, respektive odstranění, rušivých faktorů s cílem 

dosaţení optimálních – fyziologickým pohybových vzorů či programů. Terapeutický 

model pracuje na bázi třístupňového modelu terapie (Pavlů, 2004). 

 

Do postupů dle Brüggera tedy patří korekce sedu, ke které přistupuje terapeut hned  

při prvním setkání s klientem. Korekce, která se provádí jiţ v rámci diagnostiky a dále 
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potom provází celou terapii, probíhá ve dvou fázích. Jde o korekci hrubou neboli 

verbální a korekci jemnou neboli taktilní (Pavlů, 2004). 

(pozn.: Tohoto stupně dle Brüggerova konceptu by bylo moţné (spíše nutné) vyuţít 

v diplomové práci, pokud by cvičení s Thera-Bandem bylo prováděno vsedě. Vzhledem 

k simulaci běţných podmínek lezců (tedy, ţe se protahují zejména ve stoje anebo na 

zemi a ne na ţidli), budou i v diplomové práci cviky prováděny ve stoje, který je rovněţ 

moţnou variantou. Stoj bude samozřejmě korigován, aby byl stabilní a vzpřímený a 

dodrţoval zásady správného drţení těla dle Brüggera). 

 

Dalším postupem jsou přípravná opatření, ke kterým patří polohování ve vzpřímeném 

drţení těla, standardně prováděno v poloze v lehu na zádech. Dále je vyuţíváno 

pasivních terapeutických postupů, z nichţ k nejběţnějším patří horká role a rovněţ 

neurologické kontrakční postupy, obojí zejména s účelem relaxačním (Pavlů, 2004). 

 

Další postupy jsou jiţ aktivní a patří do nich Agonisticko - excentrické kontrakční 

postupy (AEK postupy), cvičení s Thera-Bandem a ADL – Activities of Daily Living. 

Blíţe se tedy zmíním o AEK postupech a následně o cvičení s Thera-Bandem, které je 

druhým stupněm aktivních terapeutických postupů (Pavlů, 2004) 

 

Agonisticko - excentrické kontrakční postupy (AEK) 

Agonisticko - excentrické kontrakční postupy patří mezi základní terapeutický postup 

v Brüggerově konceptu. Označují se jako první stupeň aktivních terapeutických 

postupů. Jejich cílem je zlepšit schopnost excentrické kontrakční schopnosti příslušných 

svalových skupin, a tím tzv. funkční svalový synergismus agonistických  

a antagonistických svalových skupin (Pavlů, 2004). Je tedy vyuţíváno reciproční 

inhibice. 

 

Cvičení s Thera-Bandem 

Cvičení s Thera-Bandem představují druhý stupeň aktivních terapeutických postupů. 

Díky Thera-Bandu je během cvičení moţné střídavě dosáhnout excentrické  

a koncentrické kontrakce daných svalových skupin (Pavlů, 2004). 
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Obecné hlavní cíle cvičení  

Mezi hlavní cíle cvičení s Thera-Bandem dle Brüggerova konceptu je řazeno dosaţení 

tzv. neuro - fyziologickcých pohybových vzorů či programů, zlepšení koordinačních 

schopností prostřednictvím střídání koncentrické a excentrické svalové činnosti  

při měnících se odporech, kompenzace tzv. funkčních převah (přetíţení, zkrácení či 

svalového hypertonu), vznikajících při běţných denních činnostech, sportu apod. 

Rovněţ uvědomování si průběhu pohybu prostřednictvím dynamického odporu, např. 

při sportu, v práci apod. (Pavlů, 2004). 

 

Provádění cviků 

Standardní provádění cviků je moţné rozdělit do dvou fází. První fáze je aktivní pohyb 

(koncentrická svalová kontrakce) proti odporu Thera-Bandu. Tento pohyb je 

vykonávaný svaly, které jsou antagonisty svalů (svalových skupin), jeţ jsou zkrácené 

nebo v hypertonu. Během této fáze je hypertonní či zkrácený sval prodluţován (Pavlů, 

2014). 

Druhou fází je excentrická svalová kontrakce, kterou vykonávají svalové skupiny 

antagonistické svalům (skupinám) zkrácených či v hypertonu. Během této fáze cviku 

cvičící „brzdí pohyb“, který je prováděn Thera-Bandem. Rychlost této fáze je oproti té 

první pomalejší, první fáze se doporučuje provádět na 2 doby a druhá fáze na 4 doby 

(Pavlů, 2004). 

 

U postupů PIR je pracováno přímo s hypertonickým svalem. Při cvičení dle AEK 

postupů nebo cvičení s Thera-Bandem je pracováno s anatagonsitickým svalem svalu 

hypertonického. Lze tedy mluvit o reciproční inhibici, na rozdíl od provádění postupů 

PIR (Pavlů, 2004). 

 

2.8.3 Fyziologické podklady strečinku (protaţení, rozcvičení) 

 

Bishop (2003) uvádí několik moţných účinků rozcvičení. Rozděluje je na dvě skupiny. 

První, související se změnou teploty, ke kterým se řadí sníţení odporu svalů a kloubů, 

dále zvýšení uvolnění kyslíku z hemoglobinu a myoglobinu, zrychlení metabolických 

reakcí, zrychlení šíření nervových impulzů a zvýšení termoregulačního zatíţení. Druhou 

skupinou jsou účinky nesouvisející s teplotními změnami. Jedná se o zvýšení proudění 

krve do svalů, zvýšení výchozí spotřeby kyslíku (coţ má za následek sníţení 
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počátečního kyslíkového dluhu a tím se uchovává více anaerobní kapacity pro pozdější 

výkon), postaktivační zesílení (coţ má za následek neuromuskulární aktivaci, 

psychologické účinky a celkové zvýšení připravenosti).  

 

Za celkový účinek protahování před cvičením Bartůňková (2006) uvádí, ţe protaţení 

vede k podráţdění proprioreceptorů (svalových vřetének). Impulz je veden senzitivními 

vlákny a ascendentními drahami do hypothalamu. Dochází k aktivaci vegetativně 

řízených orgánů, a to prostřednictvím retikulární formace. Následně jsou 

descendentními extrapyramidovými drahami impulzy vedeny zpět do míchy. Tam jsou 

prostřednictvím gama vláken stimulována svalová vřeténka. Prostřednictvím retikulární 

formace je aktivována i mozková kůra, jejíţ aktivita se rovněţ zvyšuje. 

 

Jako lokální význam rozcvičení uvádí Bartůňková (2006), ţe rozcvičení vede 

k podráţdění proprioreceptorů (svalových vřetének). Senzitivními vlákny se impulzy 

dostávají do zadních kořenů míšních a přepojí se v předních kořenech na alfa 

motoneurony a na sval se dostávají přes nervosvalovou ploténku. 

 

Dále má protahování před cvičením (aktivní strečink) dle Bartůňkové (2006) efekt  

ve smyslu zvýšení tonu svalů, bdělosti, zvýšení funkce vegetativních orgánů, sníţení 

narušení homeostázy, mobilizace metabolických reakcí, zvýšení výkonnosti a oddálení 

únavy. 

 

Během zahřívací části tréninku dochází ke zrychlení metabolismu. Dochází rovněţ  

ke zvýšení svalové teploty a do kloubů je distribuováno více synoviální tekutiny. Pokud 

se toto stane, dojde ke zvýšení rozsahu pohybu v těchto kloubech a rovněţ ke zvýšení 

flexibility šlach a šlachových poutek. Zvýšením cirkulace krve do svalů dochází  

ke zvýšení enzymové aktivity a zlepšení neuromuskulární aktivity. Zároveň dochází  

ke zlepšení proudění krve a enzymová aktivita sniţuje třecí odpor ve svalech, šlachách  

a vazech (Hochholzer, 2003). 

 

Schopnost kosterních svalů vyvinout sílu je výrazně závislá na délce sarkomer. Největší 

potenciál produkce síly při aktivaci příčného můstku je, kdyţ délka sarkomer poskytuje 

optimální překrytí mezi aktinem a myozinem (popsáno jako „optimální délka“). Při této 

délce je interakce příčných můstků maximální, coţ zajišťuje největší stupeň aktivního 



 

50 

 

vývoje napětí. Produkce síly je porušena, kdyţ je délka sarkomer zkrácena pod 

optimální délku. Rovněţ protahování sarkomer nad optimální délku sniţuje kapacitu 

produkce síly (Cormie et al, 2011). 

 

V reálných výzkumech bylo prokázáno, ţe délka odpočívajícího svalu je většinou mírně 

kratší neţ optimální délka a proto můţe být svalová síla zvýšena pomocí lehkého 

protaţení předcházející aktivaci svalu (Cormie et al., 2011). 

Nelson et al. (2001) uvádí, ţe strečinkem vyvolané sníţení svalového výkonu můţe být 

způsobeno mechanickými faktory zahrnující viskoelastické vlastnosti svalu. Tím je 

myšleno protaţení svalu přes normální rozsah pohybu. 

 

Studie zabývající se mechanickým faktory předpokládají, ţe sníţení napětí ve svalově 

šlachové shodě (komplienci) po strečinku vede k sníţení přenosu síly ze svalu  

na skeletální systém, coţ vede ke sníţení svalového výkonu (Nelson et al, 2001). 

 

Strečink před tréninkem pomáhá aktivovat nervové struktury, a tím jsou potom lépe 

připravené na následující zátěţ (Hochholzer, 2003). Po dynamickém rozcvičení dochází 

ke zvýšením rychlosti přenosu nervových impulzů (Bishop, 2003). Některé typy 

strečinku však mohou způsobovat inhibici, která zmenšuje počet dostupných 

motorických jednotek, proto je omezena síla a výkon (Manoel et al, 2008). 

 

Manoel et al. (2008) navrhují dvě primární hypotézy pro vysvětlení sníţení výkonu  

po provedení statického strečinku. Jednak mechanické faktory zahrnující viskoelastické 

vlastnosti svalu jako protaţení mimo normální rozsah pohybu a dále neurální faktory, 

jako je reflexní senzitivita a neurální inhibice.  

 

Seki et al. (2010) zabývající se vlivem statického, pasivního a dynamického strečinku 

na excitabilitu alfa motoneuronů zhodnotili, ţe po ţádném rozcvičení nedošlo 

k signifikatním změnám v Mmax amplitudě m. soleus. Naopak při hodnocení H-reflexu 

m. soleus došlo k inhibici po statickém a pasivním strečinku v porovnání s hodnotami 

před strečinkem. Po dynamickém strečinku však k inhibici nedošlo. Ve všech třech 

případech však došlo po 5 min k návratu hodnot na původní, které byly naměřeny  

před strečinkem. Autoři závěrem uvádějí, ţe statický strečink inhibuje alfa 

motoneurony, ale krátkodobě. 
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Bishop (2003) uvádí, ţe ačkoliv jsou specifické mechanismy, kterými můţe dynamický 

strečink zvyšovat maximální výbušnou sílu, nejisté, dle doposud provedených studií 

byly navrţen dvě moţnosti vysvětlení tohoto jevu. Prospěšné pro následný výkon se zdá 

být zvýšení intermuskulární teploty související se změnami ve svalové tkáni. Bylo 

prokázáno, ţe zvýšením teploty ve svalu dojde k nárůstu dynamického, krátce trvajícího 

výkonu. Zvýšení teploty primárně nastává ze zvýšení intermuskulárního tření,  

ke kterému dochází během cvičení. Vyšší svalová teplota zvýší rychlost přenosu 

nervosvalového impulzu, a tím pozitivně ovlivňuje vztah síly a rychlosti a zvyšuje 

glykogenolýzu a glykolýzu. Bylo prokázáno, ţe právě tyto děje zvyšují dynamický 

krátce trvající výkon.  

 

Naopak ale Bishop (2003) uvádí moţnost sníţení krátce trvajícího výkonu po vysoce 

intenzivním rozcvičení. Vzhledem k tomu, ţe krátce trvající výkon souvisí se 

schopností rozkládat zásoby vysoce energetických fosfátů, velmi intenzivní rozcvičení, 

které sniţuje dostupnost vysoce energetických fosfátů, má potenciál narušit krátce 

trvající výkon. Tento fakt by vysvětloval výsledky některých studií, které uvádějí 

sníţení výkonu po dynamickém rozcvičení (Nelson, Kokkonen, 2001). 

 

Furgeson et al. (2006) zabývající se vlivem pasivního prohřátí svalů a dynamického 

rozcvičení na energetický obrat v kosterních svalech při extenzi v kolenním kloubu 

udávají, ţe zvýšení výkonu, které se ukazuje po dynamickém strečinku, můţe být 

způsobeno zvýšenou perfuzí (prokrvením svalů) a ne zvýšením intermuskulární teploty.  

 

McMillian et al. (2006) uvádí, ţe ke zvýšení svalové síly přispívá vliv 

neuromuskulárního fenoménu vzniklého z dynamického protaţení a to mechanismy 

„postaktivačního zesílení“ a „postkontračního senzorického výboje“. Postaktivačním 

zesílením je myšleno zvýšení svalové síly po kondiční kontrakční aktivitě. Parametry 

tohoto fenoménu však nebyly stanoveny. Stejně tak zvýšením neurální aktivity 

v zadních rozích míšních (postkontrakční senzorický výboj) po svalové kontrakci můţe 

vést k rychlejší a umocněnější odpovědi z aktivovaného svalu. 

 

Zvýšení výkonu po dynamickém rozcvičení můţe být zapříčiněno vlivem 

postaktivačního potenciálu svalů, zatímco sníţení výkonu po statickém rozcvičení můţe 
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být zapříčiněno sníţením nervové aktivity a moţnou změnou ve viskoelastických 

šlachách svalů (Hought et al. (2009). 

 

Aktivní rozcvičení můţe rovněţ sníţit ztuhlost svalů prostřednictví rozrušením spojů 

mezi aktinem a myozinem (Bishop, 2003). 

 

V kaţdém kloubu lidského těla je určitý fyziologický rozsah pohybu, který je daný 

strukturou kostí, kloubních ploch, pouzder, vazů, svalů a jejich šlach. Většina těchto 

struktur jsou ustáleny v jejich rozsahu pohybu, ale svaly jsou snadno schopny zvýšení či 

sníţení rozsahu pohybu. Například po proběhnutém zranění je ve fascii a svalovém 

bříšku pravděpodobnost vzniku jizvy, která bude později příčinou sníţení rozsahu 

pohybu. Dokonce i bez jakéhokoliv zranění, budou svaly během tréninků stahovat  

a omezovat fyziologický rozsah pohybu v kloubu (Hochholzer, 2003). 

 

Na rozsah pohybu svalu má velký vliv i jeho sloţka vazivová. Při zhoršení elasticity 

vazivové tkáně se sníţí rozsah pasivního pohybu svalu, který je nazýván zkrácením.  

Ve zkráceném svalu je potom omezen i jeho výkon. Je ovšem nutné rozlišovat, zda je 

pohybové omezení způsobené vazivově anebo, zda je způsobeno změnou fyziologické 

bariéry. Toto rozlišení „svalového zkrácení“ je následně důleţité pro volbu 

terapeutického postupu (Holubářová, Pavlů, 2011). 

 

Také je známo, ţe sval a jeho pojivové tkáně mají větší pruţnost, a jsou tudíţ méně 

náchylné ke zranění, kdyţ jsou teplé. Strečinkem před samotným tréninkem se zvýší 

teplota svalů, a to zajistí nutný rozsah pohybu pro následující výkon (Hochholzer, 

2003). 

 

Fyziologické podklady rozcvičení pro různě dlouho trvající výkony  

Zdá se, ţe 3 - 5 min rozcvičení střední intenzity pravděpodobně výrazně zlepšuje krátce 

trvající výkon (výkon do 10 s). Toto zlepšení se zdá, ţe je z velké části, i kdyţ ne zcela, 

připsáno zvýšení intramuskulární teploty. Zdá se, ţe aktivní rozcvičení nezlepší 

následný krátce trvající výkon, pokud bude prováděno příliš nízkou intenzitou, způsobí 

únavu (a tedy sníţí dostupnost vysoce energetických fosfátů a zvýší mnoţství 

metabolitů), anebo neumoţní dostatečné zotavení mezi rozcvičením a krátce trvajícím 

výkonem.  
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Kromě výše zmíněných účinků aktivního rozcvičení na krátce trvající výkon přidává 

Bishop (2003) pro středně trvající výkon (trvající 10 s aţ 5 min) další pozitivní účinek,  

a to oddálení počátečního kyslíkového deficitu (dluhu) a uchování anaerobní kapacity 

na později. Uvádí, ţe pro středně trvající výkon je důleţité, aby byl sportovec  

po rozcvičení dostatečně zotavený, ale aby byla zvýšena hodnota spotřeby kyslíku 

(VO2). Rovněţ u testování středně trvajícího výkonu byly nalezeny různé výsledky. 

Bishop (2003) poukazuje na to, ţe tyto rozpory byly opět způsobeny odlišně trvajícími 

intervencemi.  

 

Rovněţ při dlouho trvajících výkonech Bishop (2003) uvádí výše zmíněné pozitivní 

účinky aktivního rozcvičení jako u krátce a středně trvajícího výkonu. Na rozdíl  

od středně trvajícího výkonu, je více pravděpodobné, ţe dlouho trvající výkon  

(5 - 25 min), bude narušen, jestliţe rozcvičení vyčerpá zásoby glykogenu a/nebo zvýší 

termoregulační namáhání. Proto je tedy důleţité, aby rozcvičení před dlouho trvajícím 

výkonem (více neţ 30 min) nezpůsobilo únavu a výrazně nezvýšilo intramuskulární 

teplotu. 

 

2.8.4 Vliv strečinku (protaţení, rozcvičení) na následný sportovní výkon 

 

Mnoho sportovců provádí strečink jako součást rozcvičení před vlastním sportovním 

výkonem, aby předešli moţnému zranění a zvýšili svůj výkon prostřednictvím zvýšení 

flexibility (Alter, 1997; Herbert, Gabriel, 2002).  

 

Výsledky některých současných studií však ukazují, ţe strečink před výkonem můţe 

sníţit sportovní výkon v podobě sníţení svalové síly (Behm et al., 2004), svalové 

vytrvalosti (Franco et al., 2008; Nelson et al., 2005), vertikálního výskoku (Church et al, 

2001; Young and Behm, 2003) a rychlostního výkonu (Nelson et al., 2005). 

 

Fowles et al. (2000) uvádí, ţe prolongovaný strečink asociuje se sníţením nervového 

vstupu do protahovaného svalu, a to můţe dle autora následně zapříčinit akutní sníţení 

výkonnosti.  

 

Některé studie ukazují, ţe strečink, a to speciálně statický či pasivní, můţe signifikantně 

prokazovat sníţení svalové síly v různých maximálních výkonech zahrnujících silový 
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výkon, vertikální výskok a rychlost běhu. Pro trenéry i sportovce je to tedy stále 

nedořešené téma. Zda by protahovací cvičení, která by potenciálně měla sniţovat riziko 

následného zranění, měla být zařazována v rozcvičovací části tréninku na úkor 

optimálního sportovního výkonu (Manoel et al., 2008).  

 

Například Avela et al. (1999) uvádí, ţe prolongovaný pasivní strečink plantárních 

flexorů nohy sniţuje jejich maximální volnou kontrakci v důsledku sníţené aktivace 

motorických jednotek. K obdobným výsledkům došel i Fowles et al. (2000), kdy 

probandi opakovali prolongovaný statický strečink. V jejich studii rovněţ klesla aktivita 

m. triceps surae následně po provedení statického strečinku.  

 

Jiní autoři uvádějí, ţe nebylo prokázáno, ţe by při provádění mírného statického 

strečinku došlo ke změnám svalové síly na dolních končetinách (Behm et al., 2004; 

Yamaguchi, Ischii, 2005). 

 

Ogura et al. (2007) porovnávali dva různě dlouhé intervaly trvání statického strečinku 

(30 s a 60 s) na sílu m. qaudriceps femoris. Strečink trvající 30 s neovlivnil svalový 

výkon, zato 60 s zapříčinil signifikantní sníţení svalové síly. Je tedy patrné, ţe doba 

strečinku můţe být významným faktorem pro změnu ve výkonnosti následného 

sportovního výkonu. 

 

Dynamický strečink je v současné době populární technikou, zejména mezi závodícími 

sportovci. Z výsledků doposud provedených studií se autoři shodují, ţe se dynamický 

strečink ukazuje jako vhodná aktivita zařazená do rozcvičovací části tréninku vedoucí 

ke zlepšení svalového výkonu (Manoel et al. 2008). 

 

Dle Manoela et al. (2008) nedošlo ani po jednom ze tří rozcvičení (statickém pasivním 

strečinku, dynamickém strečinku a PNF metodě) ke sníţení svalové síly při extenzi 

kolenního kloubu. Po dynamickém rozcvičení došlo k většímu zvýšení svalové síly  

neţ po rozcvičení statickým strečinkem či PNF.  

 

Manoel et al. (2008) na základě svých výsledků uvádějí, ţe dynamický strečink  

jako zahřívací část tréninku můţe mít pozitivní vliv na výkonnost, coţ u statického  

a PNF strečinku nebylo ozřejměno. Sportovcům, kteří před výkonem provádějí statický 



 

55 

 

či PNF strečink je doporučeno začlenit dynamický strečink, a to následně po statickém 

strečinku do druhé části rozcvičení před výkonem. Tato doporučení mohou být přínosná 

zejména sportovcům, jejichţ výkon vyţaduje vysoké nároky na sílu a rychlost. 

 

Yamaguchi et Ischi (2005) došli k závěru, ţe statický strečink neměl vliv na výbušnou 

sílu extenze v kolenním kloubu (nedošlo ke zlepšení ani zhoršení výkonu v porovnání 

s ţádným strečinkem), ale ţe po dynamickém strečinku síla extenze vzrostla 

v porovnání s kontrolním testem bez strečinku.  

Autoři ještě dodávají, ţe u rekreačních sportovců nedošlo k výrazným změnám svalové 

síly po statickém strečinku neţ bez rozcvičení. Naopak u sportovců, kterým naměřili 

vyšší svalovou sílu před statickým strečinkem, došlo k větší redukci svalové síly  

po zařazení statického strečinku neţ bez rozcvičení (Yamaguchi, Ischi, 2005). 

 

Yamaguchi et Ischi (2005) doporučují zařadit dynamický strečink před silově 

zaměřeným tréninkem, naopak nedoporučují provádět statický strečink před výkonem 

sportovcům, kteří mají potenciálně vysoké svalovou výkonnost a tuto sílu vyuţívají  

pro dosaţení maximálního výkonu ve svém sportu.  

 

Také McMillian et al (2006) naměřili při jejich testování větší svalovou sílu a rovněţ 

obratnost po dynamickém rozcvičení v porovnání se statickým strečinkem. 

 

Pro výkony vyţadující sílu a obratnost výsledky ukazují, ţe provádění dynamického 

strečinku přináší pozitivní výsledky na rozdíl od zařazení statického a ţádného 

rozcvičení. Pro výkony vyţadující vysokou úroveň flexibility, síly a obratnosti můţe být 

statický a dynamický strečink zařazen postupně za sebou, a to tak, ţe statický strečink 

(pokud je povaţován za nezbytný) bude následován dynamickými progresivními 

pohyby, které napodobují cílové aktivity a to bez navození únavy (McMillian et al, 

2006). 

 

Cílem studie Samsona et al. (2012) bylo nejen zhodnotit rozdíly vlivu dynamického  

a statického strečinku na výkonnost, ale rovněţ zhodnotit vlivy běţného zahřátí 

v podobě běhu a specifického zahřátí v podobě cviků z běţecké abecedy. Při sprintech 

na 20 m došlo ke zlepšení výsledků po zařazení specifického zahřátí (běţecké abecedy) 

do rozcvičovací části a následném strečinku nehledě na dynamický či statický strečink. 
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Po aplikaci pouze klasického zahřátí (5 min běhu) do rozcvičovací části a následném 

statickém či dynamickém strečinku, nebyl zaznamenán ţádný rozdíl výkonnosti. Dále 

došli autoři k závěru, ţe po statickém rozcvičení došlo ke zvýšení rozsahu pohybu 

v testu flexe trupu vsedě neţ po dynamickém strečinku.  

Rosenbaum et al. (1995) zaznamenali zkrácení času nutného k dosaţení maximální síly 

po poklepu šlachy m. triceps surrae následujícím po statickém strečinku a běhu  

na běhacím pásu a prodlouţení doby dosaţení maxima síly, která byla měřena pouze  

po samostatném statickém strečinku.  

 

Vypadá to tedy, ţe přidáním specifického rozcvičení je moţné pomoci minimalizovat 

nebo vyrušit výkonnostní pokles po statickém strečinku provedeném bez specifického 

rozcvičení. Výsledky Younga et Behma (2003) prokázaly, ţe po strečinku zahrnutého 

do rozcvičení byly naměřeny nejniţší hodnoty maximální explozivní síly dolních 

končetin a po běhu nebo po běhu společně se strečinkem a rozcvičením se pomocí 

výskoků byly naměřeny nejvyšší hodnoty maximální explozivní síly dolních končetin. 

Mezi kontrolním měřením a měřením po běhu společně se strečinkem nebyly 

vyhodnoceny signifikantní rozdíly, zatímco výsledky vertikálního výskoku naměřené  

po běhu vykazovaly signifikantně lepší skóre neţ po běhu společně se strečinkem. 

Výsledky tedy ukázaly, ţe zařazení submaximálního běhu a výskoků do rozcvičovací 

části tréninku mělo pozitivní efekt, zatímco statický strečink měl negativní vliv  

na maximální explozivní sílu dolních končetin a výkonnost ve výskoku. Dle autorů by 

mělo být zváţeno zařazení statického strečinku před aktivity vyţadující maximální 

silový výkon. 

 

Hought et al. (2009) uvádějí, ţe výsledky dosavadních výzkumů ukazují, ţe statický 

strečink můţe sniţovat svalový výkon a naopak dynamický strečink můţe svalový 

výkon zlepšit. Cílem jejich studie bylo posoudit efekt statického (asistovaného)  

a dynamického strečinku na výšku vertikálního výskoku a elektromyografickou aktivitu 

m. vastus medialis rovněţ během vertikálního výskoku. Jejich výsledky ukazují, ţe 

výška vertikálního výskoku byla niţší po statickém rozcvičení neţ po ţádném 

rozcvičení a významně vyšší po dynamickém strečinku neţ po statickém rozcvičení. 

Rovněţ byla po dynamickém strečinku naměřena významně vyšší amplituda EMG neţ 

po statickém rozcvičení. Výsledky ukazují, ţe statický strečink má negativní vliv na 

vertikální výskok, zatímco dynamické rozcvičení má dopad pozitivní.  
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Franco et al. (2012) testovali statický, dynamický a PNF strečink. Autoři došli 

k výsledkům, ţe střední rychlostně silový výkon byl niţší po PNF strečinku neţ  

po dynamickém strečinku. U maximálního rychlostně silového výkonu bylo naměřeno 

více rozdílů, s tím, ţe po PNF metodě bylo dosaţeno nejmenších výsledků. V této studii 

došlo ke sníţení maximálního výkonu pouze po PNF strečinku v porovnání s ţádným 

strečinkem. Statický strečink při srovnání s ţádným strečinkem nesníţil maximální 

výkon, zato ve srovnání s dynamickým strečinkem byly výsledky maximálního výkonu 

menší. Shodné zvýšení času, za který bylo dosaţeno maxima, bylo naměřeno u všech 

typů rozcvičení v porovnání s nerozcvičením.  

 

Výsledky dle autorů ukazují, ţe sportovci, kteří usilují o maximální výkon v silově 

rychlostních sportech a věnují se sportu vyţadující rovněţ maximální anaerobní výkon, 

musí nutně zvaţovat typ strečinku před výkonem, případně uváţit i moţnost neprovádět 

strečink před výkonem vůbec (Franco et al. 2012). 

 

Ramirez et al. (2007) in Franco et al. (2012) hodnotili silově rychlostní výkon  

při Wingate testu a to po statickém strečinku a běţném zahřátí při jízdě na kole. 

Výsledky této studie ukázaly niţší hodnoty maximální výbušné síly a střední výbušné 

síly dolních končetin po zařazení statického strečinku do rozcvičení. 

 

O’Connor et al. (2006) in Franco et al. (2012) hodnotili rovněţ efekt statického 

strečinku a běţného zahřátí při jízdě na kole společně se statickým strečinkem  

na výbušnou sílu dolních končetin pomocí Wingate testu. Jejich výsledky naopak 

prokázaly, ţe přidáním statického strečinku do rozcvičení došlo ke zvýšení maximální 

výbušné síly dolních končetin a sníţení času jejího dosaţení neţ po samotném rozjetí  

na kole. 

 

Yamaguchi et al. (2007) testovali sílu extenze v kolenním kloubu po dynamickém 

strečinku, a to ve třech intenzitách – 5 %, 30 % a 60 % maximální volní kontrakce. 

Zjistili větší výkon během všech intenzit po zařazení dynamického strečinku 

v porovnání s ţádným strečinkem. 

 

Morrin et Redding (2013) zjišťovali vliv statického strečinku, dynamického strečinku  

a kombinovaného strečinku (statického a dynamického) na vertikální výskok, 
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rovnováhu a rozsah pohybu u trénovaných tanečnic. Výsledky ukázaly, ţe ve všech 

třech testech byly dosaţeny nejlepší výsledky po kombinovaném strečinku, to znamená, 

ţe je dle autorů pro tanečnice nejvýhodnějším typem rozcvičení kombinace statického  

a dynamického strečinku. 

 

McMahan (2012) uvádí, ţe strečink prováděný těsně před výkonem můţe zhoršit 

následný výkon v podobě sníţení síly, reakčního času a rovnováhy. Naopak strečink 

prováděný během speciálně zaměřené tréninkové jednotky tedy ne před samotným 

výkonem, můţe naopak výkonnost zlepšovat. Naopak ke zvýšení rovnováhy a rychlosti 

reakce došlo u kontrolní skupiny pouze po specifickém rozcvičení bez strečinku. 

 

Mnoho programů doporučuje drţet v protaţení po 6 s aţ 30 s. Problémem pro udrţení 

delší doby neţ 30 s v protaţení svalu je, ţe sportovec nemá před výkonem tolik času 

takto dlouhé protahování provádět. Na druhou stranu bylo prokázáno, ţe statické 

protaţení hamstringu po dobu 30 s bylo stejně efektivní, jako jeho protaţení po dobu 

delší neţ 1 min. Alter (1997) ve své knize doporučuje dvě aţ tři opakování cviku  

po dobu 10 s nebo jedno opakování po dobu 20 s aţ 30 s. Pro dynamický strečink autor 

doporučuje 8-12 opakování cviku v sérii, trénovaní sportovci však mohou dosáhnout  

aţ 40 opakování v sérii. Autor rovněţ uvádí, ţe jiné studie ukazují, ţe je vhodné 

provádět 3 - 6 sérií po 10 - 15 opakováních (Alter, 1997). 

  

Kurz (2003) doporučuje opakování dynamických pohybů v setech od 8 do 12 

opakování. Pokud se sportovec cítí po několika opakováních unavený, je doporučeno 

zastavit. Případná únava zapříčiňuje sníţení amplitudy pohybů. Autor doporučuje 

provádět tolik opakování do té doby, dokud nedojde ke sníţení rozsahů pohybu. Více 

opakování zapříčiňuje nastavení nervového systému na nesprávné protaţení svalu  

a můţe zapříčinit akorát sníţení flexibility. 

 

Kurz (2003) doporučuje zahájit rozcvičení úvodním obecným zahřátím pro aktivaci 

kardiovaskulárního systému následováno dynamickým strečinkem. Statický strečink 

v této části nedoporučuje, pokud sportovec není například gymnasta a maximální 

rozsahy pohybu nejsou nejdůleţitější pro jeho následující výkon. Následovat by mělo 

specifické rozcvičení a to pohyby co nejvíce se přibliţující následnému sportovnímu 

výkonu.  
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Dle Kurze (2003) by rozcvičení nemělo přesáhnout 30 min. Z toho by mělo být 

věnováno okolo 10 min dynamickému strečinku. Intenzita rozcvičení by se měla 

postupně zvyšovat. Ke konci rozcvičení by se měly pohyby co nejvíce přibliţovat 

následnému sportovnímu výkonu.  

 

Kurz (2003) doporučuje zahájit rozcvičení uvolňovacími pohyby v podobě rotací 

v kloubech. Postupovat by se mělo dle autora od distálních kloubů k proximálním  

a končit pohyby v oblastech, které budou v následujícím cvičení nejvíce namáhány. 

Následně provést 5 min aerobní aktivity mající efekt na kardiovaskulární systém. 

Dalším krokem by mělo být dynamické rozcvičení v počtu 8 - 12 opakování cviku 

v jednom setu zaměřeném na jednu svalovou skupinu.  

 

Rozcvičení před lezeckým výkonem 

Jedni z nejuznávanějších trenérů vrcholově pojatého sportovního lezení doporučují 

cvičební řadu před silovým lezeckým tréninkem. A to zahájením aktivace 

kardiovaskulárního systému v podobě lehkého klusu. Pokud není moţnost jít  

před tréninkem běhat, je moţné vyuţít některá z gymnastických cvičení jako je skákání 

střídavě po jedné a druhé noze anebo provádět tzv. „Angličáky“. Následovat by mělo 

dle německých autorů Matrose et Korba (2013) krátké protaţení svalů a to maximálně  

8 s. Dále by měly následovat posilovací cviky nízké aţ střední intenzity na „bouldrové“ 

stěně, a to různé variace výdrţí ve shybu (na jedné či obou rukou, s dopomocí nohou  

a bez, v různých pozicích apod.). V závislosti na tréninkovém období je moţné na konci 

zahřívací fáze zapojit specifické rozcvičení nízké aţ střední intenzity na „bouldrové“ či 

lezecké stěně (Matros, Korb, 2013). 

 

Hörst (2003) uvádí, ţe statický strečink bez předcházejícího obecného rozcvičení 

(zahřátí) můţe vést ke zranění ještě studených svalů. Proto doporučuje před samotným 

statickým strečinkem 5 min aţ 10 min poklusu, jízdy na kole nebo lehké rozlezení  

na vertikální stěně s velkými chyty. Pokud se jedná o lezení venku na skalách a ne  

na lezecké stěně, ideálním úvodním zahřátím svalů je nástup pod stěnu či skálu. 

 

V knize vydané o pět let později Hörst (2008) uvádí, ţe ideální rozcvičení by mělo 

obsahovat obecné zahřátí v podobě běhu a dalších aerobních aktivit (viz výše), dále by 

mělo následovat specifické zahřátí pro lezecký výkon, a to dynamické pohyby 
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příslušných svalových skupin. A to například flexe a extenze prstů, krouţení v zápěstí, 

malé kruhy v ramenních kloubech při extendovaných loketních kloubech a abdukci 

v ramenních kloubech apod. Tyto dynamické pohyby by se měly dle autora provádět 

rychle a 20 aţ 40 opakování. Následně po těchto dynamických cvicích by mělo přijít 

statické pasivní rozcvičení a to v trvání od 10 s do 20 s výdrţe v kaţdém cviku. 

 

Obzvláště efektivní zahřátí prstů je mačkání pěny nebo elastického balónku v dlani. 

Rovněţ otevírání a zavírání dlaně v kbelíku s rýţí zahřeje jak extenzory, tak rovněţ 

flexory ruky a prstů. Všechna tato cvičení by měla být prováděna pouze s malým 

úsilím, bez velkého napětí svalů. Mnoho cvičení na ruce totiţ vyţaduje příliš mnoho sil 

a stanou se pak velmi nebezpečným při zařazení do zahřívací části tréninku 

(Hochholzer, 2003).  

 

Následně po tomto zahřátí prstů Hochholzer (2003) uvádí, ţe přichází čas na lehký 

strečink prstů. Dle autora je ale nutné mít na paměti, ţe extrémní pozice a nadměrné 

protaţení během rozcvičovací fáze tréninku můţe vést ke zranění. Lehké rozlezení,  

při kterém nejsou pouţívány malé chyty nebo prstové kapsy, je rovněţ dobré zahrnout  

na začátek úvodní (rozcvičovací) části tréninku. 

 

Následně po výše zmíněných aktivitách Hochholzer (2003) doporučuje začít lézt 

postupně obtíţnější lezecké cesty, stále však ne takové, vyţadující maximální úsilí. 

Rovněţ uvádí, ţe vědecké studie ukázaly, ţe uvést šlachová poutka a šlachy  

do perfektního stavu připravenosti na výkon vyţaduje 4 lezecké cesty nebo 120 

lezeckých kroků. 
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2.9 Postupy testování týkající se vlivu strečinku na sportovní výkon 

 

Existuje mnoho studií zabývající se porovnáváním různých druhů strečinku a jejich 

vlivu na sportovní výkon. Doposud provedené studie se však odlišují v testovacích 

protokolech a to nejen v samotném testování svalové síly či sportovního výkonu, ale 

rovněţ v protahovacích intervencích (časy výdrţí v protaţení, počty opakování, pauzy 

během protahování apod.); (Manoel et al., 2008).  

 

Počet opakování, doba trvání jednotlivého cviku a typ strečinku má vliv na rozdílné 

výsledky v různých studiích (Franco et al, 2008).  

 

Rovněţ Manoel et al. (2008) uvádějí, ţe odlišné výsledky v různých studiích mohou být 

způsobeny různými druhy testovacích protokolů. Tím autoři myslí, ţe v některých 

studiích je například vyuţit jako intervence pouze jeden cvik, v jiných se rozcvičení 

skládá z více cviků. Rovněţ v délce trvání a drţení jednotlivých cviků se autoři liší. 

 

Cílem této kapitoly je prezentovat jednotlivé protokoly pro testování, a to jak způsoby 

testování svalové síly a sportovního výkonu, tak rovněţ protahovací intervence. 

 

Manoel et al. (2008) testovali probandy (ţeny) ve čtyřech odlišných dnech a zařadili 

čtyři rozcvičovací protokoly, skládající se ze statického pasivního strečinku, 

dynamického strečinku, PNF a ţádného strečinku. Kaţdé testování bylo zahájeno 5min 

zahřátím na bicyklovém ergometru. Následovalo měření koncentrické isokinetické síly 

extenzorů kolenního kloubu. Po prvním měření síly následovala protahovací intervence, 

a to buď statický, dynamický, ţádný strečink nebo PNF strečink. Statický strečink byl 

proveden pasivně do mírného diskomfortu a drţen po dobu 30 s, opakován byl 3 krát 

s 20s odpočinkem mezi jednotlivými cviky. PNF intervence byla prováděna ve stejné 

poloze jako statický strečink, kontrakce protahovaného svalu byla 5 s, následné pasivní 

protaţení 15 s rovněţ do mírného diskomfortu. Opět opakování 3 krát a 20s pauzy. 

Poslední intervencí byl dynamický strečink a to aktivní flexe v kolenním kloubu  

ve stoje. Pohyb byl prováděn po dobu 30 s, 3 krát a rovněţ s 20s pauzami.  

Po protahovacích intervencích následovalo opět měření svalové síly extenzorů 

kolenního kloubu. 
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Curry et al. (2009) testovali vliv různých typů strečinku na vertikální výskok u 24 ţen. 

Časové odstupy byly obdobné jako u předchozí studie. V této studii autoři porovnávali 

vliv lehké aerobní aktivity, statického strečinku a dynamického strečinku. Rovněţ 

předcházelo 5 min zahřátí na bicyklovém ergometru a po něm následoval „pre-test“ 

spočívající v měření flexibility m. quadriceps femoris, vertikální výskok a nakonec 

měření času, za který bylo dosaţeno maximální síly na dynamometru. Následovaly 

jednotlivé typy strečinku. Protokol statického strečinku se skládal z 5min jízdy na kole  

a 10 min statického strečinku. Ten obsahoval 6 cviků na oblast flexorů i extenzorů 

kyčelního kloubu. Cviky byly opakovány vţdy 3 krát a po dobu 12 s výdrţ. Dynamický 

protokol obsahoval 5 min jízdy na kole a následně 10 min kontrolovaných dynamických 

pohybů (9 cviků po 10 opakováních) v oblasti kyčelního kloubu. Posledním typem 

rozcvičení byla lehká aerobní aktivita, tedy po 5min jízdě na kole následovalo dalších 

10 min jízdy. S odstupem 5 min po jednotlivých typech strečinku následoval „post-test“ 

stejný jako v úvodu. V této studii měřili ještě druhý „post-test“, a to v odstupu 30min  

po protahovací intervenci. 

 

Yamaguchi et Ishii (2005) testovali 11 probandů a cílem bylo porovnat vliv statického 

strečinku po dobu drţení 30 s, dynamického strečinku a nakonec ţádného strečinku  

na sílu extenze v kolenním a kyčelním kloubu dolní končetiny. Testování obsahovalo 

„pre-test“ a následně protahovací intervenci a nakonec „post-test“. Cviky v obou 

testovacích protokolech byly zaměřeny na flexory a extenzory kolenního a kyčelního 

kloubu. Statický protokol obsahoval 5 cviků prováděných pasivně druhou osobou a to 

vţdy ve výdrţi 30 s, po které bylo 20s pauza a provedení daného cviku na druhé dolní 

končetině. Dynamické rozcvičení obsahovalo rovněţ 5 cviků. Cviky byly prováděny 

v intervalech 2 s a kaţdý proveden 5 krát pomalu a 10 krát, co nejrychleji bylo moţné.  

 

McMillian et al. (2006) testovali 14 ţen a 16 muţů z Vojenské akademie v USA. Cílem 

bylo opět porovnat vliv dynamického, statického a ţádného rozcvičení (strečinku)  

na sílu a obratnost. Oba typy rozcvičení trvaly vţdy 10 min. Pro testování obratnosti 

rychlosti a síly byl zvolen pěti skok, člunkový běh a hod medicinbalem.  

 

Samson et al. (2012) testovali vliv 4 typů rozcvičení na výbušnost, rychlost a flexibilitu. 

Obsahem prvního testovacího protokolu bylo klasické zahřátí v podobě 5min běhu  

na 70 % maximální SF na 200 m atletickém stadionu a následný dynamický strečink 
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obsahující 3 sety pohybů (extenze, flexe s addukcí a abdukce v kyčelním kloubu) 

v plném rozsahu pohybu po dobu 30 s. Druhý testovací set obsahoval klasické zahřátí, 

specifické zahřátí a dynamický strečink. Tento set byl doplněn oproti předchozímu 

specifickým cvičením v podobě tří cviků z běţecké abecedy (běh s vysokými koleny, 

„skipink“ s vysokými koleny a zakopávání), a to na vzdálenosti 20 m pokaţdé dvakrát. 

Třetí testovací set obsahoval klasické zahřátí v podobě 5min běhu a následný statický 

strečink v podobě pasivního protaţení svalů v oblasti kyčelního a kolenního kloubu, a to 

vţdy ve třech setech po dobu 30 s na jeden cvik. Posledním typem rozcvičení bylo 

klasické zahřátí, specifické rozcvičení a statický strečink. Tento set se skládal z jiţ výše 

zmíněných úkolů. Testování výkonnosti po těchto typech rozcvičení bylo na čtyřech 

speciálních testech, a to rychlost flexe v kyčelním kloubu (kop), vertikální výskok, 

maximální flexe kyčelního kloubu vsedě a 6 opakovaných 20m sprintů. 

 

Rosenbaum et al. (1995) hodnotili akutní efekt rozcvičení (zahřátí a strečinku)  

na elektromyografickém záznamu síly m. triceps surae po vyvolání patelárního reflexu 

pomocí neurologického kladívka. Jeden test byl proveden po ţádném rozcvičení, jeden 

test po statickém pasivním protaţení m. triceps surae, který trval 3 min a poslední 

měření proběhlo po 10min běhu na běhacím pásu. 

 

Young et Behm (2003) porovnávali efekt běhu, statického strečinku a výskoků 

zařazených do zahřívací (rozcvičovací) části tréninku na maximální explozivní sílu 

dolních končetin a výkonu ve výskoku. Probandi podstoupili pět měření v pěti 

odlišných dnech, kterým předcházeli různé typy rozcvičení. Jedno z měření bylo 

kontrolní bez rozcvičovací intervence. Druhé měření proběhlo po 4 min běhu, třetí 

měření po statickém strečinku, čtvrté měření následovalo po běhu a následném 

statickém strečinku a poslední páté měření bylo uskutečněno po běhu, statickém 

strečinku a několika výskocích.  

 

Franco et al. (2012) testovali vliv různých druhů strečinků na tradiční Wingate test 

(anaerobní test stanovující zejména krátkodobé rychlostně - silové předpoklady, resp. 

výkon). Probandi absolvovali 5 Wingate testů. První byl proveden na zkoušku, druhé 

měření bylo po ţádném strečinku, třetí po statickém strečinku, čtvrté po dynamickém 

strečinku a poslední páté měření proběhlo po strečinku PNF metodou. Strečink byl 

zaměřen na hamstringy, m. quadriceps femoris a lýtkové svaly. V testu byl měřen 
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maximální výkon („peak power“), střední výkon a čas, za který bylo dosaţeno 

maximálního výkonu.  

 

Probandi byli testování v pěti odlišných dnech, s odstupem 48 aţ 72 hodin mezi 

jednotlivými testy. Tři Wingate testy (na bicyklovém ergometru) byly prováděny  

po třech druzích strečinku. Statický strečink obsahovat tři cviky po 30s a byl prováděn 

partnerem pasivně. Dynamický strečink obsahoval tři cviky, které byly prováděny 5 krát 

pomalu a 10 krát co nejrychleji. Poslední strečink (proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace – PNF) byl prováděn 3 krát, a to tak, ţe bylo dosaţeno maximálního moţného 

rozsahu pohybu, následně byly protahované svaly aktivovány proti odporu partnera, a to 

po dobu 8 s a následovala relaxace (Franco, 2012). 
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2.10 Testování svalové síly u lezců 

 

Jak uţ bylo výše naznačeno, klíčovým aspektem síly v lezení je svalová síla flexorů 

prstů, a jako taková je povaţována za jeden z hlavních determinantů ve sportovně 

lezeckém výkonu (Baláš et al., 2012; Mermier et al., 2000). 

 

Síla flexorů prstů je však sloţitý teoretický pojem, jehoţ posouzení se ukazuje 

v praktickém lezeckém prostředí jako velmi obtíţné (Baláš et al., 2015). 

 

Baláš et al. (2015) uvádí, ţe problémy při hodnocení mohou vznikat z důvodu vyuţití 

různých lezeckých úchopů (otevřený úchop, uzavřený úchop, „jednoprstou“ úchop atd.), 

jejich vyuţitím na různě velkých chytech a s vyuţitím různých typů svalových 

kontrakcí (izometrické, koncentrické, excentrické) při daném testování. 

 

Do této doby, zůstával test stisku ruky (handgrip) nejvíce pouţívaným testem v lezecky 

zaměřených studiích pro hodnocení síly flexorů prstů, i kdyţ Wats (2004) upozornil  

na nedostatečnou specifičnost toho testu k lezení (Baláš et al., 2015). 

 

Do této doby bylo většinou k testování specifické maximální síly v lezení vyuţíváno 

izometrických kontrakcí. Baláš et al. (2015) uvádí, ţe do této doby pravděpodobně 

pouze Schweizer a Furrer (2007) vyuţili izokinetický přístroj k měření koncentrické  

a excentrické síly flexorů prstů. 

 

Vyuţití excentrické síly k testování můţe být pro lezecký výkon více specifické.  A to 

v podobě uchopení chytu a zatíţení ho vlastní tělesnou hmotností, coţ je typickou 

situací během lezení. Testování izometrické síly by proto mělo být provedeno tak, ţe 

proband táhne tělesnou hmotností rukou za chyt a svalová síla slouţí k udrţení ruky  

na chytu proti vnější síle (Wats et al., 2008). 

 

Tento typ testování je daleko specifičtější a je více validní pro lezecký výkon neţ testy, 

které neberou v úvahu vlastní hmotnost lezce (Baláš et al, 2015). 
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Jednoduché, ale účinné testování maximální síly flexorů prstů vyuţili ve svém výzkumu 

Michailov et al (2009). Testování probíhalo bez dynamometru za pouţití přenosné váhy. 

Lezci se zavěsili na tréninkový chyt (loketní kloub v extenzi, ramenní kloub ve flexi 

180°) dvěma prsty (prostředníkem a prsteníkem) a s flexí v kolenních kloubech 

postupně přenášeli co nejvíce své hmotnosti na zavěšené prsty. Výsledek testu byl 

vypočten z rozdílu celkové hmotnosti lezce a jeho hmotnosti při zavěšení na chyt. 

Výsledky testu vztaţené k tělesné hmotnosti vykazovaly poměrně dobrou závislost  

(r = 0,63) vzhledem k lezecké výkonnosti.  

 

Cílem studie (Baláše et al., 2015) bylo zhodnotit platnost a spolehlivost čtyř lezeckých 

stiskových (úchopových) pozic během měření svalové síly flexorů prstů s vyuţitím 

elektronické váhy. 

 

Testováno bylo padesát pět lezců. Síla byla dosaţena otevřeným úchopem, zavřeným 

úchopem, „dvouprstovými“ úchopy (ukazovákem s prostředníkem, prostředníkem  

a prsteníkem) na 23 mm široké dřevěné liště (lezeckém chytu). Po lezcích bylo 

vyţadováno, aby stáli na váze a postupně zatíţili svoji horní končetinu maximální silou. 

Pro kaţdé měření byla síla vypočtena odečtením nejniţší hodnoty uvedené na váze  

od tělesné hmotnosti probanda. Z výsledků bylo prokázáno, ţe vyuţití testu visu na liště 

představuje relativně levnou, jednoduchou, platnou a spolehlivou metodu k hodnocení 

lezecké specifické síly prstů vyuţívající různých druhů úchopů. Otevřený a uzavřený 

úchop je nejblíţe vlastnímu lezeckému výkonu. Kromě toho, „dvouprstový“ úchop 

můţe přinést více detailů o individuální výkonnosti během úchopu (Baláš et al., 2015). 
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3 CÍLE PRÁCE 

 

Posoudit vliv dynamického rozcvičení s Thera-Bandem a statického strečinku  

na maximální svalovou sílu flexorů prstů a její časové parametry u lezců.  

 

4 HYPOTÉZY 

 

1. Statický strečink bude mít významný vliv na sníţení maximální svalové síly 

flexorů prstů a prodlouţení času dosaţení maximální svalové síly v porovnání 

s rozlezením bez strečinku. 

2. Dynamické rozcvičení s Thera-Bandem bude mít významný vliv na zvýšení 

maximální svalové síly flexorů prstů a zkrácení času dosaţení maximální síly 

v porovnání s rozlezením bez strečinku.  

3. Dynamické rozcvičení s Thera-Bandem bude mít významný vliv na zvýšení 

maximální svalové síly flexorů prstů a zkrácení času dosaţení maximální síly 

v porovnání se statickým strečinkem. 

 

5 ÚKOLY PRÁCE 

 

1. Sestavení dvou rozcvičovacích jednotek specificky vybraných pro dynamické 

rozcvičení s Thera-Bandem a rozcvičení pomocí statického strečinku. 

2. Realizace testování svalové síly flexorů prstů po různých rozcvičovacích 

intervencích. 

3. Shromáţdění dat z měření. 

4. Zpracování dat.  

5. Zhodnocení vlivu rozcvičovacích intervencí na maximální svalovou sílu 

flexorů prstů a její časové parametry u lezců. 
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6 METODIKA 

 

6.1 Testovaný soubor 

 

Soubor probandů se skládal z 8 aktivních lezců (věk 32,4 ± 5,5, tělesná hmotnost  

69,4 ± 6,5, výška 176 ± 6,4). Aktuální výkonnost RP (cesta přelezená v kuse  

bez odpočinku s moţností opakovaného nacvičení dané cesty) dle francouzské stupnice 

v rozmezí 6b aţ 8a (1 proband 6b, 3 probandi 6c, 2 probandi 7b, 1 proband 7c a 1 

proband 8a). Ani jeden z probandů neprodělal v posledním roce ţádné zranění. Kaţdý 

účastník byl seznámen s průběhem testování, svým podpisem souhlasil s podmínkami 

testování a podepsal informovaný souhlas. 

 

6.2 Realizace měření 

 

Testovací protokoly byly částečně inspirovány testovacími protokoly z doposud 

provedených studií zabývající se vlivem dynamického a statického strečinku na výkon  

a testováním svalové síly u lezců.  

 

Cviky obou dvou typů rozcvičení byly sestaveny tak, aby měly obdobné zaměření  

na jednotlivé svalové skupiny a byly cíleny na nejčastěji vyuţívané svaly při lezení. 

Celkový čas jednotlivých rozcvičovacích intervencí se u jednotlivců lišil a to z důvodu, 

ţe cviky s Thera-bandem prováděli lezci dle individuálního pocitu diskoordinace  

při pohybu (Pavlů, 2004). 

 

Se soubory cviků byli lezci předem seznámeni a rovněţ měli během rozcvičení 

k dispozici obrázky i popisy cviků. Zároveň jim byl cvik vţdy předveden, vysvětlen  

a lezci byli během rozcvičování korigováni a případně opravováni. 

 

6.2.1 Časový harmonogram testování 

Měření probíhala ve třech odlišných dnech v rozmezí  jednoho měsíce. Kaţdý testovací 

den lezec absolvoval jednu z níţe uvedených rozcvičovacích intervencí a následné 

testování maximální svalové síly, a to pokaţdé dvěma metodami. Výběr intervencí byl 

vţdy náhodně vybrán. Časové detaily testování uvedeny níţe. 
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Statický strečink 

1. Rozlezení na „bouldrové stěně“ (120 lezeckých kroků); (Hochholzer, 2003). 

2. Pasivní statický strečink. 

Pauza 2 min. 

3. Maximální test - stisk ruky (handgrip) pomocí ručního dynamometru (3 s); 

(Watts, 2008). 

Pauza 3 min. 

4. Druhý maximální test - stisk ruky (handgrip) pomocí ručního dynamometru  

(3 s); (Watts, 2008). 

Pauza 3 min. 

5. Submaximální test (rozcvičovací) - vis na liště (Baláš et al., 2015). 

Pauza 3 min. 

6. Maximální test - vis na liště (Baláš et al., 2015). 

Pauza 3min. 

7. Druhý maximální test - vis na liště (Baláš et al., 2015). 

 

Dynamické rozcvičení 

1. Rozlezení na „bouldrové stěně“ (120 lezeckých kroků); (Hochholzer, 2003). 

2. Dynamický strečink s Thera-Bandem - vyuţití protaţení s Thera-Bandem se 

zřetelem ke konceptu dle Brüggera (Pavlů, 2004). 

Pauza 2 min. 

8. Maximální test - stisk ruky (handgrip) pomocí ručního dynamometru (3 s); 

(Watts, 2008). 

Pauza 3 min. 

3. Druhý maximální test - stisk ruky (handgrip) pomocí ručního dynamometru  

(3 s) ; (Watts, 2008). 

Pauza 3 min. 

9. Submaximální test (rozcvičovací) - vis na liště (Baláš et al., 2015). 

      Pauza 3 min. 

10. Maximální test - vis na liště (Baláš et al., 2015). 

Pauza 3 min. 

11. Druhý maximální test - vis na liště (Baláš et al., 2015). 
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Rozcvičení bez strečinku 

1. Rozlezení na „bouldrové stěně“ (120 lezeckých kroků); (Hochholzer, 2003). 

Pauza 2 min. 

2. Maximální test - stisk ruky (handgrip) pomocí ručního dynamometru (3 s); 

(Watts, 2008). 

Pauza 3 min. 

3. Druhý maximální test - stisk ruky (handgrip) pomocí ručního dynamometru  

(3 s); (Watts, 2008). 

Pauza 3 min. 

12. Submaximální test (rozcvičovací) - vis na liště (Baláš et al., 2015). 

Pauza 3 min. 

13. Maximální test - vis na liště (Baláš et al., 2015). 

Pauza 3 min. 

14. Druhý maximální test - vis na liště (Baláš et al., 2015). 

 

6.2.2 Rozlezení na „bouldrové“ stěně 

 

Vzhledem k běţné praxi mezi lezci a vzhledem k pozitivním vlivům úvodního zahřátí 

na aktivaci oběhového a dýchacího systému před samotným strečinkem a následným 

výkonem, bylo i v této práci vyuţito specifického rozcvičení (Hörst, 2008; Matros, 

Korb, 2013). Specifické rozcvičení bylo absolvováno na „bouldrové“ stěně. Kaţdý 

lezec absolvoval 120 lezeckých pohybů (Hochholzer, 2003). Testovaný proband lezl po 

velkých chytech a na vertikálně postavené „bouldrové“ stěně. Volba chytů  

a obtíţnosti byla individuální dle subjektivního zhodnocení a zkušeností lezce. 

 

6.2.3 Pasivní statický strečink  

 

Pasivní statické protahovací cviky byly inspirovány technikou „Postizometrické svalové 

relaxace – PIR“, a to autoterapeuticky vyuţívanými cviky (Lewit, 2001).  

 

Statický pasivní strečink obsahoval 12 cviků zaměřených na prsty, předloktí, paţi  

a pletenec ramenní preferující a tedy testované horní končetiny (viz kapitola  

11. „Přílohy“).  

 



 

71 

 

Časové intervence, protaţení svalů (30 s) a uvolnění (20 s), zvoleny dle předchozích 

studií (Manoel et al., 2008; Yamaguchi et Ishii, 2005; Samson, 2012).    

 

Protokol pasivního statického strečinku 

- Cviky prováděny ve stoje s rovnoměrným zatíţením dolních končetin  

a vzpřímeným drţením těla,  

- Cviky prováděny na preferované horní končetině. 

- Výdrţ v kaţdém cviku po dobu 30 s. 

- Pauza mezi jednotlivými cviky 20 s (doba na uvolnění končetiny a změnu 

polohy do následujícího cviku). 

- Na mm. lumbricales a mm. interossei 10 s na kaţdém prstu.  

 

6.2.4 Dynamické rozcvičení s Thera-Bandem 

 

Dynamická forma rozcvičení s Thera-Bandem byla vytvořena dle zásad cvičení  

s Thera-Bandem se zřetelem ke konceptu dle Dr. Brüggera (Pavlů, 2004). O principech  

a zásadách viz kapitola 2.8.2 „Metody strečinku (protaţení, rozcvičení)“.  

Rozcvičení obsahovalo 10 cviků, prováděny vzhledem na nutnost fixace Thera-Bandu 

oběma horníma končetinami (viz kapitola 11.  „Přílohy“). 

 

Protokol dynamického rozcvičení s Thera-Bandem 

- Cviky prováděny ve stoje s rovnoměrným zatíţením dolních končetin  

a ve vzpřímeném drţením těla. 

- Opakování kaţdého cviku individuálně do nástupu diskoordinace (Palů, 2004). 

- Pauza mezi jednotlivými cviky v délce připravení a navinutí Thera-Bandu  

na další cvik. 

- 1. Fáze cviku proveden a na 2 doby, 2. fáze cviku na 4 doby (Pavlů, 2004). 

- Vyuţití ţlutého Thera-Bandu. 

 

6.2.5 Realizace měření maximální síly 

 

Měření maximální svalové síly flexorů prstů na dominantní (preferované) horní 

končetině provedeno dvěma testy. A to pomocí ručního dynamometru a specifického 

testu na visu liště (více viz kapitola 6.3 „Pouţité metody“). 
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Handgrip 

První měření s vyuţitím ručního dynamometru probíhalo v sedě, dolní končetiny v 90° 

v kyčelním a kolenním kloub a testovaná (preferující) horní končetina v abdukci 

přibliţně 5° (téměř v připaţení, podmínkou bylo, aby se horní končetina nedotýkala 

trupu); (obrázek č. 4). Prsty umístěny vţdy stejně na speciálním dynamometru, který byl 

vţdy individuálně nastaven na velikost úchopu lezce a zároveň imitoval otevřený 

lezecký úchop. Palec byl v opozici. Proximální IP kloub na hraně dynamometru 

(prostřední IP článek plošně na dynamometru); (obrázek č. 5); (Watts et al, 2008). 

Proband byl ve výše uvedené a zobrazené pozici připraven a počítačem byl odpočítáván 

začátek vyvinutí maximální síly. Instrukce pro lezce byla: „Vyvinout maximální sílu  

a stisk co nejrychleji a co nejvíce!“ 

 

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

 

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

 

Vis na liště 

Pro druhý test maximální svalové síly byla zvolena speciální dřevěná deska s lištami 

(víc viz kapitola 6.3 „Pouţité metody“). Lezec měl moţnost si test jednou se 
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submaximálním zatíţení vyzkoušet, a to z důvodu zácviku, ale rovněţ z důvodu 

prevence zranění. Lezec byl připraven pod lištou a postaven na digitální váze, kde byla 

odečtena jeho hmotnost.  Následně se lezec uchopil lišty otevřeným úchopem a všemi 

čtyřmi prsty na liště (loketní kloub v extenzi, ramenní kloub ve flexi 180°); (obrázek  

č. 6) a s flexí v kolenních kloubech postupně přenášel co nejvíce své hmotnosti  

na zavěšené prsty postupným odlehčováním pat. Z váhy byla odečtena nejniţší hodnota, 

která se během testu zobrazila (viz obrázek č. 7); (Baláš et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

Časové intervaly testování maximální síly a jednotlivé doby odpočinku uvedeny 

v kapitole 6.2.1 „Časový harmonogram testování“.  
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Brown (2007) udává, ţe dle posledních výzkumů je 3 min doba odpočinku dostatečná 

pro další maximální výkon. 
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6.3 Pouţité metody 

 

Díky ručnímu dynamometru (MiE Medical, Great Britain) bylo moţné změřit 

maximální svalovou sílu flexorů prstů dominantní (preferující) horní končetiny 

v izometrické kontrakci. Pomocí specifického testu visu na liště (AIX, Czech Republic) 

bylo moţné změřit maximální sílu flexorů prstů dominantní (preferující) horní 

končetiny v izometrické kontrakci a mírným podílem síly excentrické při specifickém 

zatíţení vzhledem k lezeckému výkonu (Michailov et al, 2009; Baláš et al., 2015). 

 

6.3.1 Maximální test svalové síly stisku ruky s vyuţitím ručního dynamometru 

(handgrip)  

 

V prvním testu hodnotícím maximální svalovou sílu flexorů prstů byl vyuţit speciální 

dynamometr. Pomocí ručního dynamometru bylo moţné změřit maximální svalovou 

sílu flexorů prstů, čas jejího dosaţení a maximální svalovou sílu flexorů prstů 

dosaţenou v prvních 200 ms svalové kontrakce (MIE Medical, Great Britain; Aagaard, 

2002). Reliabilita handgripu je dle Kodejšky (2012) vysoká (0,97). 

 

6.3.2 Maximální test svalové síly při visu na liště 

 

V druhém testu pro měření maximální svalové síly flexorů prstů byla vyuţita dřevěná 

deska (AIX, Czech Republic), na které jsme pro naše účely měření vyuţili jednu lištu  

ze čtyř moţných. Lišta byla 23 mm široká (respektive 30 mm se 7mm redukcí)  

s 12mm poloměrem. Velikost lišty byla zvolena na podkladě předchozího výzkumu 

Baláše et al. (2015), kteří tuto velikost a hloubku při jejich výzkumu vybrali na základě 

výpovědí lezců, pro něţ byla akceptovatelná, úchop nevyvolával bolest a dovolovala 

lezci daný úchop provést bez omezení. 

 

Pro daný test byla rovněţ vyuţita elektronická váha. Z té byla na počátku odečtena 

hmotnost lezce. Následně byla odečtena nejniţší hodnota na váze po té, co lezec 

postupně odlehčil paty a postupně vyvinul maximální sílu při zavěšení do lišty. 
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Reliabilita tohoto testu je dle Baláše et al. (2015) vysoká a to pro ICC (intraclass 

corelation) mezi 0,88 - 0,97 a pro „intra-session“ reliabilitu mezi 0,88 - 0,94. 

 

6.3.3 Rozcvičení 

 

K obecnému zahřátí bylo před všemi třemi testy vyuţito specifického rozlezení  

na „bouldrové“ stěně (Hochholzer, 2003; Hörst, 2008; Matros, Korb, 2013).  

Pro statický strečink byly cviky inspirovány zejména výchozími pozicemi a směry 

protaţení dle metody PIR (Lewit, 2001). Dynamické rozcvičení s Thera-Bandem bylo 

sestaveno dle Pavlů (2004) se zřetelem ke konceptu Dr. Brüggera. 
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6.4 Vyhodnocení výsledků 

 

Při hodnocení testu stisku ruky na speciálním dynamometru firmy MIE Medical byla 

z hodnot přenesených do počítače vyhodnocena dosaţená absolutní maximální síla [N] 

v prvních 200 ms kontrakce a dále absolutní maximální síla [N] dosaţená v průběhu 

kontrakce a čas [s], za který bylo této síly dosaţeno.  

 

Při hodnocení visu na liště byl rozdíl mezi absolutní hmotností lezce [kg] a nejniţší 

hodnotou odečtenou na váze [kg] po odlehčení pat a vyvinutí maximální síly převeden 

z kilogramů na newtony [N]. Tato hodnota tedy ukazovala maximální sílu, kterou je 

schopen lezec vyvinout proti své hmotnosti.  

 

Z dvou výsledků jednotlivých testů byl vţdy vybrán jeden, při kterém bylo dosaţeno 

lepšího výkonu (maximální svalové síly [N], času dosaţení maximální svalové síly [s]). 

Pro jednotlivé testy byly z těchto výsledků všech probandů vypočteny průměrné 

hodnoty, a to vţdy pro kaţdý test samostatně. 

 

K posouzení účinnosti vlivu strečinku na sníţení či zvýšení maximální svalové síly 

flexorů prstů byla zvolena ANOVA s opakováním měřením a výsledky byly zpracovány 

v „R“ statistickém programu (R Core Team, 2014). 

 

Statistická významnost byla akceptována na hladině významnosti alfa p<0.05.  

 

Závislou proměnnou představovala v našem experimentu maximální svalová síla a její 

časové parametry a nezávislou proměnou byly tři odlišné typy rozcvičení. 
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7 VÝSLEDKY 

 

Výsledky z měření 8 aktivních lezců (věk 32,4 ± 5,5, tělesná hmotnost 69,4 ± 6,5, výška 

176 ± 6,4, aktuální výkonnost RP dle francouzské stupnice v rozmezí 6b aţ 8) 

zaznamenány v tabulce č. 1. Jednotlivé testy zobrazeny na grafech č. 1 - 4. 

 

Souhrnné výsledky 

ANOVA 

(p value) 

Handgrip [N] 

bez strečinku 513,0 ± 99,3 

0,28 statický strečink 504,0 ± 96,1 

dynamické rozcvičení 528,4 ± 78,6 

Čas do maxima [s] 

bez strečinku 1,73 ± 0,45 

0,33 statický strečink 1,43 ± 0,62 

dynamické rozcvičení 1,74 ± 0,48 

Handgrip po 200 ms 

[N] 

bez strečinku 306,6 ± 99,2 

0,77 statický strečink 283,7 ± 70,7 

dynamické rozcvičení 298,0 ± 74,3 

Vis [N] 

bez strečinku 529,0 ± 90,1 

0,85 statický strečink 536,9 ± 86,3 

dynamické rozcvičení 537,3 ± 89,3 

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

horní končetině a její časové parametry.  

 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny průměrné hodnoty získané z hodnot všech testovaných 

probandů, a to maximální svalové síly [N] flexorů prstů naměřené při handgripu pomocí 

speciálního ručního dynamometru (MieMedical), průměrné hodnoty času [s] dosaţení 

maximální svalové síly flexorů prstů naměřené při handgripu pomocí speciálního 

ručního dynamometru (MieMedical), průměrné hodnoty maximální svalové síly [N] 

flexorů prstů v prvních 200 ms kontrakce naměřené při handgripu pomocí speciálního 

ručního dynamometru (MieMedical), průměrné hodnoty maximální svalové síly [N] 

flexorů prstů při visu naměřená pomocí speciální dřevěné desky s lištami (AIX, Czech 

Republic) a vţdy příslušná směrodatná odchylka. Dále je v tabulce uvedena hodnota 

ANOVY s opakováním měření (p value - statistická významnost). 
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Graf č. 1 Průměrná maximální svalová síla [N] flexorů prstů dominantní horní 

končetiny při handgripu naměřená pomocí speciálního ručního dynamometru 

(MieMedical). 

 

Průměrná maximální svalová síla [N] flexorů prstů dominantní horní končetiny  

při handgripu, naměřená pomocí speciálního ručního dynamometru (MieMedical), 

dosahovala průměrně nejvyšších hodnot po dynamickém rozcvičení s Thera-Bandem 

(528,4 ± 78,6 N). Druhé nejlepší výsledky byly v průměru naměřeny po rozcvičení  

bez strečinku (513,0 ± 99,3 N) a nejmenší svalové síly bylo v průměru dosaţeno  

po statickém strečinku (504,0 ± 96,1 N). Výsledky jsou statisticky nevýznamné (p < 

0,28) tedy nebyl prokázán vliv typu strečinku na maximální svalovou sílu flexorů prstů.  
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Graf č. 2 Průměrný čas [s] dosaţení maximální svalové síly [N] flexorů prstů 

dominantní horní končetiny pomocí speciálního dynamometru (MieMedical). 

 

Průměrný čas [s] dosaţení maximální svalové síly [N] flexorů prstů dominantní horní 

končetiny pomocí speciálního ručního dynamometru (MieMedical) byl v průměru 

nejkratší (tedy nejlepší) po statickém strečinku (1,43 ± 0,62 s), druhý nejlepší výsledek 

byl v průměru naměřen po rozcvičení bez strečinku (1,73 ± 0,45 s) a nejdelší průměrný 

čas dosaţení maximální svalové síly byl po dynamickém rozcvičení s Thera-Bandem 

(1,74 ± 0,48 s). Výsledky jsou statisticky nevýznamné (p < 0,33), tedy nebyl prokázán 

vliv typu strečinku na čas dosaţení maximální svalové síly flexorů prstů.  
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Graf č. 3 Průměrná maximální svalová síla [N] flexorů prstů dominantní horní 

končetiny při handgripu dosaţená v prvních 200 ms svalové kontrakce naměřená 

pomocí speciálního dynamometru (MieMedical). 

 

Průměrná maximální svalová síla [N] flexorů prstů dominantní horní končetiny  

při handgripu dosaţená v prvních 200 ms svalové kontrakce naměřená pomocí 

speciálního ručního dynamometru (MieMedical) dosahovala průměrně nejvyšších 

hodnot po rozcvičení bez strečinku (306,6 ± 99,2 N), druhých průměrných nejvyšších 

hodnot bylo dosaţeno po dynamickém rozcvičení s Thera-Bandem (298,0 ± 74,3 N)  

a nejniţších průměrných hodnot maximální síly bylo dosaţeno po statickém strečinku 

(283,7 ± 70,7 N). Výsledky jsou statisticky nevýznamné (p < 0,77), tedy nebyl prokázán 

vliv typu strečinku na maximální svalovou sílu flexorů prstů v prvních 200 ms 

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

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

Republic). 

 

Průměrná maximální svalová síla [N] flexorů prstů dominantní horní končetiny při visu 

naměřená pomocí speciální dřevěné desky s lištami (AIX, Czech Republic) dosahovala 

průměrně nejvyšších hodnot po dynamickém rozcvičení s Thera-Bandem (537,3 ± 89,3 

N), druhých průměrných nejvyšších hodnot bylo dosaţeno po statickém strečinku 

(536,9 ± 86,3 N) a nejmenší průměrné hodnoty maximální svalové síly byly dosaţeny 

po rozcvičení bez strečinku (529,0 ± 90,1 N). Výsledky jsou statisticky nevýznamné  

(p < 0,85), tedy nebyl prokázán vliv typu strečinku na maximální svalovou sílu flexorů 

prstů. 
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8 DISKUZE 

 

Panuje obecná domněnka, ţe vhodné rozcvičení (typ strečinku) před výkonem připraví 

tělo různými mechanismy na fyzickou aktivitu a podání následných maximálních 

sportovních výkonů. Právě z těchto a dalších důvodů jsou trenéry a sportovci rozcvičení  

a strečink zařazovány do úvodní části tréninku a před maximální sportovní výkony 

(Manoel et al., 2008).  

 

Do této doby se jiţ mnoho autorů a studií zabývalo vlivem typu rozcvičení na sportovní 

výkon v různých podobách a hodnocením vhodnosti zařazení strečinku do úvodní 

rozcvičovací části tréninku.  

 

Jelikoţ panují nejednotné názory ohledně zařazení typu rozcvičení, časových parametrů 

rozcvičení a rovněţ vhodnosti doby rozcvičení před sportovním výkonem, cílem našeho 

experimentu bylo určitým dílem přispět k doposud provedeným studiím. 

Cílem našeho experimentu bylo posoudit vliv dynamického rozcvičení s Thera-Bandem 

a statického strečinku na maximální svalovou sílu flexorů prstů a její časové parametry 

dominantní horní končetiny u lezců. 

 

Vzhledem ke zmíněným výsledkům studiím v kapitole 2.8.4 „Vliv strečinku (protaţení, 

rozcvičení) na následný sportovní výkon“ (shrnutí viz níţe) byla vytvořena první 

hypotéza, a to ţe statický strečink bude mít významný vliv na sníţení maximální 

svalové síly flexorů prstů a prodlouţení času dosaţení maximální svalové síly 

v porovnání s rozlezením bez strečinku. Tato hypotéza nebyla dle našich výsledků 

potvrzena. 

 

Druhá hypotéza byla rovněţ stanovena na výše zmíněných podkladech některých studií 

(viz níţe), a to ţe dynamické rozcvičení s Thera-Bandem bude mít významný vliv  

na zvýšení maximální svalové síly flexorů prstů a zkrácení času dosaţení maximální 

síly v porovnání s rozlezením bez strečinku. Ani tato hypotéza nebyla v našem 

experimentu potvrzena.  
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Nakonec i třetí hypotéza, a tedy ţe dynamické rozcvičení s Thera-Bandem bude mít 

významný vliv na zvýšení maximální svalové síly flexorů prstů a zkrácení času 

dosaţení maximální síly v porovnání se statickým strečinkem, nebyla v našem 

experimentu potvrzena. 

 

Přestoţe při detailnějším prostudování souhrnných výsledků (viz příloha č. 7 v kapitole 

11 „Přílohy“) je moţné shledat interindividuální rozdíly výkonů (maximální svalovou 

sílu [N] a její časové parametry [s]) po různých typech rozcvičení, v našem experimentu 

nebyla potvrzena ani jedna z hypotéz. Z výsledků je patrné, ţe se neprokázal významný 

vliv statického strečinku a dynamického rozcvičení s Thera-Bandem na maximální 

svalovou sílu flexorů prstů a její časové parametry u lezců, tedy ani jeden z typů 

rozcvičení významně neovlivnil sledované parametry svalové síly.  

 

Obecně můţeme uvaţovat o dvou moţnostech, proč v našem v experimentu nedošlo 

k významnému ovlivnění maximální svalové síly flexorů prstů a jejích časových 

parametrů u lezců. Jednak mohl být výsledek ovlivněn mnoha faktory v podobě 

relativně malé skupiny testovaných probandů (8 lezců), výkonnostní nevyrovnaností 

lezců, různou aktuální formou a únavou lezců při měřeních v třech odlišných dnech 

v průběhu jednoho měsíce. Dále je moţné uvaţovat nad určitými rezervami 

v rozcvičovacích intervencích (zaměření protahovacích cviků, časové intervaly 

protahování a odpočinku aj., více viz níţe). 

 

Druhou moţností, proč během našeho experimentu nedošlo k významnému ovlivnění 

maximální svalové síly flexorů prstů a jejích časových parametrů u lezců by mohlo být 

to, ţe typ strečinku nemá na následný výkon (v našem případě svalovou sílu) vliv. Tato 

moţnost je však nepříliš pravděpodobná, jelikoţ mnoho dosavadních studií prokázalo 

vliv různých typů rozcvičení a strečinků na sportovní výkon. Jak uţ bylo výše zmíněno, 

jejich výsledky a závěry se v mnoha případech neshodují.  

 

Výsledky některých studií ukázaly, ţe strečink, speciálně statický nebo pasivní můţe 

zapříčinit akutní sníţení v různých maximálních svalových výkonech, zahrnujících sílu 

a výbušnost (Fowles et al., 2000; Behm et al., 2004; Young et Behma, 2003). Další 

výzkumy prokázaly sníţení vertikálního výskoku po statickém strečinku (Nelson, 2001;  
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Church et al, 2001; Young and Behm, 2003; Hought et al. 2009), sníţení výkonu  

ve sprintu (Nelson et al., 2005), sníţení svalové vytrvalosti (Franco et al., 2008; Nelson 

et al., 2005), sníţení (zpomalení) nervového vstupu do protahovaného svalu (Fowles et 

al., 2000), sníţení maximální volní kontrakce plantárních flexorů nohy v důsledku 

sníţené aktivace motorických jednotek (Avela et al., 1999; Fowles et al. 2000), 

prodlouţení doby dosaţení maxima síly při poklepu šlachy m. triceps surrae, která byla 

měřena pouze po samostatném statickém strečinku (Rosenbaum et al., 1995). 

 

Tento paradox mezi akceptovaným dogmatem o vhodnosti strečinku před výkonem  

a současnými výsledky různých studií představuje dilema pro trenéry i atlety (Manoel  

et al., 2008). 

 

V některých studiích, kde bylo zaznamenáno sníţení výkonu po statickém strečinku 

(Fowles, 2000; Young, Behm, 2003 a další), byl aplikován statický strečink po dobu  

od 100 s aţ 30 min (Yamaguchi et Ishii, 2005). Nicméně Bishop (2003) zdůrazňuje, ţe 

svaly vyuţívané v následném výkonu je nutné rozcvičit v omezeném čase. 

 

Yamaguchi et Ishii (2005) poukazují na fakt, ţe bylo prokázáno navrácení sníţení 

neuromuskulární aktivity do původního stavu ihned po ukončení 30s strečinku a rovněţ 

došlo po 30 s k navrácení viskoelastických struktur po 45s strečinku. To znamená, ţe 

dle autorů nemusí negativní mechanismy způsobené statickým strečinkem po ukončení 

strečinku přetrvávat. 

 

Ogura (2007) uvádí, ţe 30s strečink neovlivnil svalovou sílu, naopak po 60s strečinku 

došlo k výraznému sníţení svalové síly. 

 

Existují však i studie, které poukazují na to, ţe po statickém strečinku ke sníţení 

výkonnosti nedošlo (Manoel et al, 2008; Franco, 2012) a ţe mírný statický strečink 

nezapříčinil v daných výzkumech sníţení svalové síly na dolních končetinách (Behm et 

al., 2004; Yamaguchi et Ischii, 2005). 

 

Yamaguchi et Ischii (2005) ale dodávají, ţe k redukci výbušné svalové síly na dolních 

končetinách došlo u sportovců s velkou maximální svalovou sílou. Z toho důvodu autoři 

nedoporučují provádět statický strečink před výkonem sportovcům, kteří mají 
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potenciálně vysokou svalovou výkonnost. Proto doporučují zařadit dynamický strečink 

před silově zaměřeným tréninkem, naopak nedoporučují provádět statický strečink  

před výkonem sportovcům, kteří mají potenciálně vysokou svalovou výkonnost, a tuto 

sílu vyuţívají pro dosaţení maximálního výkonu ve svém sportu.  

 

Tohoto faktu je moţné vyuţít a zohlednit u elitních a výkonnostních lezců, na jejichţ 

silové schopnosti jsou kladeny vysoké nároky (Goddard, Neuman, 1993; Hörst, 2008; 

Kodejška, 2014; Baláš, 2009). 

 

Seki et al. (2010) sice uvádějí, ţe po statickém strečinku došlo k inhibici  

alfa motoneuronů, ale po 5min se hodnoty vrátily do původního stavu. Tento fakt 

koresponduje i s tvrzením Bishopa (2003) - po rozcvičení před výkonem je nutná 

optimální pauza pro zotavení. I kdyţ tento fakt uvádí z důvodu syntézy vysoce 

energetických fosfátů. 

 

V našem experimentu byla po statickém strečinku, dynamickém rozcvičení  

s Thera-Bandem i rozlezení bez strečinku zařazena pauza 2 min. Z důvodu nezařazení 

dostatečně dlouhé pauzy (zotavení) po rozcvičovacích intervencí, mohlo dojít 

k negativnímu ovlivnění výsledků a být to tedy jednou z moţností zapříčinění 

nevýznamnosti našich výsledků.  

 

Vzhledem k výše zmíněným pochybnostem o tradičně zařazovaném statickém strečinku 

před výkonem se profesionální i rekreační sportovci snaţí najít jinou alternativu 

rozcvičování před výkonem v podobě různých druhů dynamických strečinků (Manoel et 

al., 2008).  

 

Po dynamickém typu rozcvičení bylo prokázáno zvýšení vertikálního výskoku (Hought 

et al., 2009), zvýšení síly extenze dolní končetiny (Yamaguchi et Ischi 2005; 

Yamaguchi et Ischi 2007; Manoel et al. 2008), zvětšení výbušné síly dolních končetin  

a obratnosti (McMillian et al., 2006), vyšší amplituda EMG na dolních končetinách 

(Hought et al., 2009), zvýšení výkonu při Wingate testu (Franco et al, 2012). Naopak 

Nelson et Kokkonen (2001) uvedli, ţe dynamický strečink sníţil maximální sílu  

při flexi a extenzi v kolenním kloubu stejně jako statický strečink. 
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Na základě výsledků těchto studí se dynamický strečink zdá být efektivním rozcvičením 

pro zvyšování následného svalového výkonu.  

 

Rosenbaum et al. (1995) zjistili, ţe pokles síly a výbušnosti v souvislosti 

s protahováním se vrátil k normálu po pouhých 10min následující aktivity. Toto zjištění 

tedy rovněţ naznačuje, ţe pokud skutečně existují nepříznivé akutní účinky statického  

a PNF strečinku, mohou být vyrovnány provedením dynamických pohybů  

před zahájením následné činnosti a výkonu. Budoucí studie by měly zkoumat tento 

moţný vzájemný vztah pomocí protokolů, které kombinují dynamické protahování  

s jinými typy protahování.  

 

Zvýšení výkonnosti po dynamickém strečinku mohlo být zapříčiněno zvýšením teploty 

ve svalech (Furgeson et al., 2006), postaktivačním zesílením (Bishop, 2003) 

zapříčiněným kontrakcí antagonistických svalových skupin nebo zvýšeným prouděním 

krve do svalů (Furgeson et al., 2006). Bylo prokázáno, ţe právě tyto děje, které 

nastávají po dynamickém rozcvičení, zvyšují dynamický krátce trvající výkon (Bishop, 

2003).  

 

Bishop (2003) shrnuje důvody, proč byly v různých studiích vyhodnoceny rozdílné 

výsledky po dynamickém rozcvičení. Uvádí, ţe vliv na zvýšení intermuskulární teploty 

má intenzita a počet opakování daného rozcvičení. Uvádí, ţe sníţení, či ţádná změna  

ve výkonu po dynamickém rozcvičením můţe být zapříčiněno nízkou intenzitou  

a nedostatečným opakováním cviků. Na druhou stranu upozorňuje, ţe přílišné 

opakování, vyšší intenzita a kratší pauzy mezi cviky můţe naopak zapříčinit únavu,  

a tím zapříčinit sníţení dostupnosti vysoce energetických fosfátů.  

 

V podkapitole „Fyziologické podklady rozcvičení pro různě dlouho trvající výkony“ 

jsou diskutovány účinky i pro středně a dlouho trvající výkony. Tyto vlivy je nutné 

zohlednit i v lezeckém výkonu. Při našem testování byl hodnocen rychlý a krátký výkon 

v podobě maximálního stisku ruky a visu na liště, který má souvislost s lezeckou 

výkonností. Je však nutné brát v úvahu fakt, ţe je u lezce nutné počítat i s delšími 

výkony při překonávání lezecký cest.  

 



 

88 

 

Je nutné si uvědomit, ţe lezec při zdolávání obtíţné lezecké cesty musí téměř  

při kaţdém lezeckém kroku vyvinout rychle a maximálně svalovou sílu flexorů prstů, 

ale to nejenom jednou, ale mnohokrát během zdolávání dané lezecké cesty.  

 

Přestoţe je optimální rozcvičení závislé na mnoha faktorech, Bishop (2003) uvádí, ţe  

dle dosavadních výzkumů je pro krátce trvající výkon optimální rozcvičení v intenzitě 

40 – 60 % VO2max (maximální spotřeby kyslíku), trvající 5 - 10 min a dobou zotavení  

5 min před následným výkonem. Toto rozcvičení by mělo zajistit zvýšení 

intermuskulární teploty, ale zároveň umoţnit okamţitou resyntézu vysoce energetických 

fosfátů ještě před začátkem výkonu. U středně a dlouho trvajícího výkonu se zdá být 

optimální rozcvičení v intenzitě 60 – 70 % VO2max po dobu 5 - 10 min s dobou 

zotavení více neţ 5 min před následným výkonem. Toto rozcvičení by tedy mělo zajistit 

zvýšení počáteční hodnoty VO2, ale výrazně nezpůsobit únavu ještě před začátkem 

výkonu. 

 

V případě našich rozcvičovacích intervencí byla pro statický strečink stanovena doba 

protaţení 30 s a uvolnění 20 s (s určitými odchylkami jako Yamaguchi et Ishii 2005; 

Samson et al, 2012; Manoel et al, 2008 ve svých studiích). Celková doba rozlezení  

na „bouldrové“ stěně a statického strečinku byla v průměru 13 min, doba rozlezení  

a dynamického rozcvičení s Thera-Bandem byla velmi individuální z důvodu 

individuálního ukončení při pocitu diskoordinace, ale vţdy okolo 15min a rozlezení  

bez strečinku trvalo lezcům v průměru 4 min. Obě intervence se strečinkem přesahovaly 

doporučení Bishopa (2003), pouze samotné rozlezení na „bouldové“ stěně odpovídalo 

limitům, které udává Bishop (2003). Intenzita rozcvičení při našem testování byla 

rovněţ ponechána na individuálních pocitech a zkušenostech lezců. Tedy celkový čas 

rozcvičení a nepřesně určená intenzita mohli negativně ovlivnit výsledky našeho 

experimentu.  

 

Pokračovatelům zabývajícím se touto problematikou bych pravděpodobně doporučila 

zkrátit celková trvání rozcvičovacích intervencí (zaměřit je například jenom na svaly 

v oblasti předloktí a ruky) a ještě více zpřesnit stanovení intenzity rozlezení.  

Pro stanovení přesné intenzity rozlezení by tedy bylo nutné stanovení VO2max 

(maximální spotřeby kyslíku) a TFmax (maximální tepovou frekvenci) lezců.  
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Na základě dosavadních výzkumů a dostupné literatury panuje stále mnoho rozporů 

týkajících se efektu protahovacích intervencí (protokolů) na maximální svalovou sílu. 

Kaţdá ze studií vyuţívá odlišných testovacích protokolů, v kterých je zařazeno odlišné 

mnoţství opakování protahovacích cviků, různý čas protahování, různé doby odpočinku 

mezi sériemi, odlišné pozice, ve kterých je strečink prováděn apod. Rovněţ se 

v jednotlivých studiích odlišují testovací procedury (isokinetický pohyb, opakování 

maximálních pohybů, vertikální výskoky, sprinty, Wingate test, izometrické kontrakce 

apod.); (Manoel, 2008). 

 

Také je nutné zohlednit, jakých druhů svalových kontrakcí, typů svalové síly, a tedy  

i testovacích intervencí bylo v dosavadních studiích vyuţíváno. V dosavadních studiích 

se jednalo zejména o testování maximální výbušné síly, maximální síly a rovněţ 

hodnocení času, za který byla maximální síla dosaţena.  Předchozí studie vyuţívaly 

isokinetické modality testování svalové síly v podobě izolovaného kopu - extenze 

kolenního kloubu (Manoel et al., 2008), dále výkonu vertikálního výskoku, tedy 

excentricky koncentrického kontrakce (Nelson, 2001; Church et al, 2001; Young  

et Behm, 2003; Hought et al. 2009), sprintů (Nelson et al., 2005), svalové vytrvalosti 

(Franco et al., 2008; Nelson et al., 2005), vedení nervového vstupu  

do protahovaného svalu (Fowles et al., 2000), maximální volní kontrakce plantárních 

flexorů nohy (Avela et al., 1999; Fowles et al. 2000), poklepu šlachy m. triceps surrae, 

(Rosenbaum et al., 1995). 

 

Hodnocení svalové výkonnosti a její zvyšování v podobě změn síly, rychlosti kontrakce, 

a výbušné síly bylo v zájmu mnoha autorů, kteří posuzovali strečink a jeho efekt  

na svalovou výkonnost. Pokud se jedná o sport a sportovní výkon, nejčastěji jsou 

zkoumány právě dynamické činnosti svalů (Franco et al., 2012). 

 

V naší práci byla hodnocena maximální svalová síla flexorů prstů při maximálním 

stisku ruky (handgripu) v izometrické kontrakci a maximální svalová síla flexorů prstů 

při visu na liště v izometrické kontrakci s mírným podílem kontrakce excentrické svalů 

předloktí (Baláš, 2015). Testování těchto modalit svalových kontrakcí po různých 

typech rozcvičení a strečinku jsem nedohledala a tudíţ všechny uvedené studie a jejich 

hodnocení a rovněţ uvedené fyziologické podklady strečinku jsou vţdy zaměřeny 
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zejména na pohyby zahrnující isokinetické nebo isotonické svalové kontrakce. Tento 

fakt je rovněţ nutné při hodnocení našich výsledků zohlednit. 

 

Většina studií zmíněných v kapitole 2.8.4 a 2.9 zařazuje měření svalové síly nebo 

daného výkonu před strečinkem a rovněţ po strečinku. Předchůdci tedy do svých studií 

většinou zařazovali „pretest“ a „postest“, a tedy měli moţnost hodnotit akutní vliv 

daného typu strečinku na následný maximální výkon.  V případě současné práce bylo 

testování maximální svalové síly a jejích časových parametrů zařazeno pouze  

po rozcvičovacích intervencích. Nebylo tedy moţné zhodnotit akutní vliv jednotlivých 

intervencí na svalovou sílu. I tento fakt tedy mohl negativně ovlivnit naše výsledky. 

 

Pokračovatelům zabývajících se touto problematikou bych tedy doporučila 

k rozcvičovacím intervencím zařadit „pretest“ a „postest“ hodnotící daný sportovní 

výkon. Tato změna v testování by mohla částečně eliminovat chybu vznikající z odlišné 

aktuální formy a kondice lezců při testování v různých dnech a umoţnit zhodnocení 

akutního vlivu strečinku (rozcvičení) na sportovní výkon. Následně by bylo moţné 

porovnat akutní vlivy na sportovní výkon u různých typů rozcvičení (strečinků). Tato 

změna by mohla rovněţ přispět ke zvýšení významnosti výsledků.  

 

Dalším diskutovaným tématem je zařazení specifického rozcvičení k danému výkonu  

do úvodní části tréninku. Young et Behm (2003) zhodnotili, ţe rozcvičení sloţené  

ze submaximálního běhu a opakovaných výskoků (tedy zařazení specifického 

rozcvičení) mělo pozitivní vliv na explozivní sílu, zatímco statický strečink měl vliv 

negativní. Samson et al. (2012) hodnotili zařazení běţecké abecedy a klasického 

rozběhání společně s dynamickým a statickým strečinkem a jejich vliv na 20m sprint. 

Výsledkem bylo, ţe nehledě na statický či dynamický strečink došlo ke zlepšení výkonu 

po zařazení běţecké abecedy neţ po samotném klasickém rozběhání rovněţ 

následovaném statickým a dynamickým strečinkem. Z jejich studie tedy vyplynulo, ţe 

druh strečinku neměl na výkon vliv, ale rozhodující bylo zařazení specifické aktivity 

před daným výkonem.  

 

Rovněţ Bartůňková (2006) uvádí pozitivní efekt zařazení specifického rozcvičení  

do úvodní části tréninku. Zmiňuje význam určité shody pohybových struktur s vlastním 

výkonem. 
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Zařazení specifického rozcvičení by bylo moţné podloţit fyziologickými zákonitostmi 

v podobě zvýšení intermuskulární teploty, zvýšení dodávky kyslíku do svalů, zvýšení 

počáteční hodnoty VO2. Rovněţ je ale nutné vzít v ohledu přiměřenou intenzitu 

rozcvičení a čas zotavení mezi rozcvičením a samotným výkonem Nepřiměřená 

intenzita (příliš nízká či vysoká), doba trvání rozcvičení i zotavení by mohli negativně 

ovlivnit následný výkon i po zařazení specifického rozcvičení (Bishop, 2003). 

 

Vliv specifického rozcvičení nebylo moţné v naší práci zhodnotit, jelikoţ bylo pokaţdé 

vyuţíváno specifického rozcvičení (rozlezení na „bouldrové stěně“) a není tedy 

k dispozici porovnání, jakých by bylo dosaţeno výsledků po zařazení jiného úvodního 

rozcvičení (například běhu apod.). Bezpochyby by ale bylo zajímavé obdobnou studii 

provést a zhodnotit, zda pro lezecký výkon vůbec hraje roli typ strečinku, anebo ţádný 

vliv nemají a důleţitější je typ úvodního zahřátí (rozcvičení). 

 

V naší práci byly pro statický strečink zvoleny cviky inspirovány zejména výchozími 

pozicemi a směry protaţení dle metody PIR (Lewit, 2001). Přesto, ţe jiţ mnoho 

sportovců (lezců) vyuţívá k rozcvičení před výkonem jiných typů strečinků neţ 

zmíněného pasivního statického, stále je mezi lezci vídaným. Vzhledem k doposud 

provedeným studiím a mnohým pochybnostem o zařazení statického strečinku  

před sportovním výkon jsme naším experimentem chtěli přispět a potvrdit či vyvrátit 

výše zmíněná tvrzení o negativním vlivu statického strečinku před výkonem.  

 

Dynamické rozcvičení s Thera-Bandem bylo sestaveno dle Pavlů (2004) se zřetelem  

ke konceptu Dr. Brüggera. Záměrem tohoto rozcvičení bylo, ţe lezec během jednoho 

cviku jednu svalovou skupinu protáhne a antagonistickou svalovou skupinu aktivuje. 

Další pozitivitum tohoto typu rozcvičení jsme viděli v tom, ţe je pohyb pomalý, 

kontrolovaný a počet opakování je vymezen do pocitu diskoordinace. Vzhledem 

k těmto faktům byl předpoklad, ţe lezec by měl při provádění cviků zaměřených 

například na pletenec ramenní zapojit svaly rotátorové manţety. Právě jejich 

nedostatečná funkce často zapříčiňuje zdravotní obtíţe a syndromy z přetíţení v oblasti 

ramenních kloubů u lezců. Více viz kapitola 2.7.2 „Syndromy z přetíţení“ (Hochholzer, 

Schoeffl, 2003). Kromě jiného je Thera-Band výbornou pomůckou pro aktivaci 

extenzorů zápěstí a prstů, jejichţ dysfunkce bývá rovněţ častou příčinou zdravotních 

obtíţí u lezců (Hochholzer, Schoeffl, 2003).  
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Individuální počet opakování by se mohlo naopak pro testování zdát nevýhodné 

zejména z důvodu subjektivního ohodnocení pocitu diskoordinace. I přesto, ţe lezci byli 

se cviky seznámeni předem, většina z nich přišla při testování do kontaktu  

s Thera-Bandem poprvé. Tento fakt mohl zapříčinit neekonomické provádění cviků  

a zapříčinit neţádoucí přílišnou únavu svalů před výkonem. S tím je spojeno jiţ výše 

zmíněné dávkování cviků a moţné nedostatečné zotavení před výkonem, v našem 

případě měřením maximální svalové síly (Bishop, 2003).  

 

Pro posouzení vhodnosti zařazení rozcvičení s Thera-Bandem bych tedy 

pokračovatelům zabývajícím se touto problematikou doporučila, aby byl proveden 

„pretest“, rozcvičení s Thera-Bandem a následně „postest“ a byl posouzen akutní vliv 

toho rozcvičení na výkon. Rovněţ bych doporučila vybrat pouze určité cviky, a to 

například pouze takové, které budou nejčastěji pouţívané svalové skupiny aktivovat, 

tedy vyuţití koncentrické a brzdivé excentrické kontrakce během cvičení  

s Thera-Bandem. Rovněţ by bylo zajímavé porovnat akutní vliv cviků s Thera-Bandem, 

a to na stejné svalové skupiny (pouze několik hlavních), přičemţ jednou je protahovat  

a při druhém měření stejné skupiny pomocí Thera-Bandu aktivovat. Tím by rovněţ bylo 

moţné posoudit dvojí efekt rozcvičení s Thera-Bandem, a to zda je pozitivní ta část 

cviků na nejčastěji pouţívané svaly, která svaly protahuje, anebo naopak část cviku, 

která svaly aktivuje. 

 

I přestoţe při našem testování nebyl zhodnocen významný vliv typů rozcvičení  

na svalovou sílu u lezců, hodnotím jako pozitivní fakt, ţe lezci si se zájmem osvojili 

novou techniku rozcvičení, subjektivně se po rozcvičení cítili dobře a připraveně  

na následný výkon. Seznam cviků si vyţádali i pro další vyuţití v jejich tréninku. 

 

Za výhodu Thera-Bandu povaţujeme i fakt, ţe je moţné ho vzhledem k jeho pozitivům 

vyuţít nejen pro rozcvičení před výkonem, ale rovněţ jako kompenzační cvičení  

po výkonu či pro samostatnou tréninkovou jednotku.  

 

V neposlední řadě je nutné zmínit psychickou stránku připravenosti na následný výkon. 

Jak bylo výše zmíněno, Bartůňková (2006) udává pozitivní účinek rozcvičení  

a strečinku na mentální připravenost před výkonem. Rovněţ Véle (2006) uvádí, ţe stav 

mysli je rozhodující pro podávaný výkon. Tyto poznatky jsou bezpochyby nutné zmínit 
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a zejména poukázat na fakt, ţe právě stav mysli a mentální „naladěnost“ v odlišných 

testovacích dnech mohla mít na výkon lezců při testování maximální svalové síly velký 

vliv a rovněţ mohly tyto odchylky ovlivnit neprokazatelný a nevýznamný vliv 

rozcvičení na následný výkon u lezců.  
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9 ZÁVĚR 

 

V této práci byl hodnocen vliv statického strečinku a dynamického rozcvičení  

s Thera-Bandem na maximální svalovou sílu flexorů prstů a její časové parametry  

u lezců. 

 

I přes neprokázání vlivu statického strečinku a dynamického rozcvičení  

s Thera-Bandem na svalovou sílu horní končetiny (zejména flexorů prstů) u lezců, 

přinesla práce souhrn teoretických i prakticích informací týkajících se strečinku  

a rozcvičování před výkonem. Byly zhodnoceny nedostatky a klady experimentu, 

doporučeno několik typů pro zpřesnění výsledků, a tím byly připraveny podklady  

pro případné další studie zabývající se obdobnou problematikou. 

 

Rovněţ byla lezcům poskytnuta cvičební jednotka s obrázkovou dokumentací  

a detailním popisem cviků s Thera-Bandem, které mohou vyuţít jak v jejich úvodní 

(rozcvičovací) části tréninku, tak rovněţ jako kompenzaci po tréninku či v samostatné 

tréninkové jednotce. Lezcům byla v případě nutnosti rovněţ nabídnuta potřebná 

konzultace a osobní korekce při budoucím samostatném cvičení. 
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Příloha 1 Souhlas etické komise. 

 
 

 

 

  



 

 

 

Příloha 2 Informovaný souhlas. 

 

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

 

Ve výzkumu nebudou pouţity ţádné 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 kaţdým 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 ţádné (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. Rovněţ druhý 

maximální test visu na liště bude po 3 min pauze. 

 

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

výše), včetně moţnosti následného anonymního pouţití 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 moţností 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 zkříţená vazivová poutka (Hörst, 2003). 

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

přetrţení 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] dosaţení 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 dosaţená 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 Protaţení svalů provádějících elevaci pletence paţního 

Výchozí pozice: 

Stoj, úklon hlavy na jednu stranu, druhá horní 

končetina poloţena dlaní na uchu strany 

protahované horní končetiny. 

Provedení cviku: 

Mírné doprotaţení do lateroflexe hlavy pomocí 

druhé končetiny, rameno protahované horní 

končetiny táhnout mírně směrem k zemi 

(kaudálně). 

 

 

 

 

 

 

Cvik č. 2 Protaţení 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: 

Protaţení (zatlačení do lokte) ve směru addukce 

v ramenním kloubu a abdukce lopatky. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Cvik č. 3 Protaţení vnitřních rotátorů a horizontálních adduktorů ramenního 

kloubu  

Výchozí pozice: 

Stoj, protilehlá dolní končetina neţ 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 neţ je 

protahovaná horní končetina (např. protahovaná 

pravá horní končetina, rotace trupu a pánve 

doleva). 

 

 

 

 

 

Cvik č. 4 Protaţení adduktorů ramenního kloubu 

Výchozí pozice: 

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

flexe v loketním kloubu, předloktí volně směrem 

kaudálním (předloktí poloţené 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 Protaţení extenzorů loketního kloubu 

Výchozí pozice: 

Stoj, flexe testované horní končetiny do 180°  

(tj. vzpaţení), 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 protaţení 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, protaţení do dorzální flexe zápěstí, prstů  

a extenze v loketním kloubu. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

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

Výchozí postavení: 

Stoj, extenze a vnitřní rotace v ramenním kloubu 

(dorzum ruky otočené k protilehlé hýţdi).  

Provedení: 

Uchopení druhou rukou zápěstí protahované horní 

končetiny. Protaţení do pronace, extenze 

v ramenním kloubu, dále tah směrem laterálně  

a dolů k zemi). 

 

 

 

 

 

 

 

Cvik č. 8 Protaţení 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 doprotaţení do flexe zápěstí a prstů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Cvik č. 9 Protaţení 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 poloţit palec na dorzum ruky. Tlak na 

ulnární část ruky a prstů. Protaţení do dorzální 

flexe a pronace.  

 

 

 

 

 

 

Cvik č. 10 Protaţení 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 Protaţení 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, 

protaţení do dorzální flexe zapěstí a prstů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvik č. 12 Protaţení 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 Protaţení svalů provádějící elevaci pletence paţního (zvětšení deprese 

pletence paţního, posílení svalů provádějících depresi pletence paţního) 

Výchozí postavení: 

Vzpřímený stoj, lehká elevace pletence paţního 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 vzpaţené horní končetině. 

Thera-band vykonává tah ve směru elevace pletence paţního. 

 

Provedení cviku: 

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

fixující horní končetiny. 

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

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

 

Fáze 1                                                  Fáze 2                          

 

 

             

  



 

 

 

Cvik č. 2 Protaţení 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 

Poloţit 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 nataţenými 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 Protaţení 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 paţe 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 paţi rotovat dovnitř, tzn. 

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

 

Fáze 1 Fáze 2 

 

 

 



 

 

 

Cvik č. 4 Protaţení 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 paţe v horizontální rovině 

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

 

Fáze 1                                              Fáze 2 

 

  



 

 

 

Cvik č. 5 Protaţení 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 kaţdým 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 paţe proti odporu Thera-Bandu. 

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

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

 

Fáze 1 Fáze 2 

 

 

 

 

  



 

 

 

Cvik č. 6 Protaţení 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 

Poloţit 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: Protaţení 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: 

Přeloţit Thera-Band na polovinu a nohama přišlápnout přeloţenou část. Překříţit  

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

loketních kloubech kolem hřbetů rukou tak, ţe 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: Protaţení 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 poloţit do pasu na dorzální straně těla a za lehkého napětí jej ovinout 

kolem hřbetů rukou. Poté podvléknout pod pruhy Thera-Bandu obě paţe. 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: Protaţení 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: Protaţení 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 poloţit přes protahovanou ruku tak, ţe budou překryty všechny prsty 

včetně jejich špiček, přičemţ 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 

 


