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Abstrakt 

Název:      Kondiční a kompenzační cvičení ve sportovním tanci 

 

Cíle:  Cílem této práce je navrhnout a aplikovat kondiční a kompenzační 

cvičení do tréninkového režimu tanečníků tak, aby si je osvojili a 

zároveň jim napomohli ke zvýšení fyzické kondice, zlepšení 

zdravotního stavu a snížení rizika zranění. 

 

Metody:   Případová studie, ve které byl sledován soubor 4 tanečníků ve věku 

23 až 26 let. Za pomoci kineziologických rozborů a měření 

diagnostikovat zdravotní komplikace, zkrácené a oslabené svaly 

(dle Jandy) a navrhnout ideální intervenční program na jejich 

snížení. Podpůrnou metodou pro zjištění více informací týkajících 

se tréninkových návyků a zdravotního stavu tanečníků v České 

republice byla online anketa, kterou vyplnilo 230 respondentů. 

Mezi vstupním a kontrolním kineziologickým rozborem byl na 

probandech aplikován navržený intervenční program. 

      

Výsledky:   Potvrdila se snížená edukace tanečníků v oblasti sportovního 

tréninku, regenerace a kompenzačních cvičení. Předpokládané 

oslabení hlubokého stabilizačního systému páteře se potvrdilo u 

100 % probandů. Zkrácené svaly, svalové dysbalance a Trigger 

Pointy vyplývající z charakteru sportovního tance byly taktéž u 

probandů prokázány. Po 3–4měsíčním intervenčním programu bylo 

viditelné zlepšení ve snížení míry zkrácených svalů - u stupně 1 o 

75 %, u stupně 2 o 100 %.  Výskyt Trigger Pointů ve svalech se 

snížil přibližně o 67 %.  

 

Klíčová slova:  Sportovní tanec, kompenzační cvičení, kondiční cvičení, svalové 

dysbalance 



 

Abstrakt 

Title: Fitness and compensation exercises in dancesport 

 

Objectives: The aim of this thesis is proposing and including fitness and 

compensation exercises into the dancers’ training regime in order 

to enable them to increase their physical condition, improve their 

health, and reduce the risk of injury. 

 

Methods:  Case study monitoring a group of four dancers aged 23 to 26. 

Using kinesiological analyses and measurements to diagnose health 

complications, contracted and weakened muscles (according to 

Janda), and propose the ideal intervention programme to reduce 

their occurrence. An online survey to which 230 people responded 

was used as a support method to gather more information on the 

training habits and health condition of sport dancers in the Czech 

Republic. The proposed intervention programme was applied to the 

probands in between the initial and control kinesiology analyses. 

 

Results:  The insufficient education of sport dancers in the area of sport 

training, regeneration and compensation exercise was confirmed. 

The expected weakening of the deep stabilising spine system was 

confirmed with 100% of the probands. Also found with the 

probands were contracted muscles, muscle dysbalance and Trigger 

Points caused by the character of dancesport. After the 3–4 month 

long intervention programme, the visible improvement consisted 

mainly of the reduction of the amount of contracted muscles – by 

75% for grade 1, and by 100% for grade 2. The number of Trigger 

Points in muscles was reduced by c/a 67%. 

 

Key words: Dancesport, compensation exercise, fitness exercise, muscle 

dysbalance 
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1 Úvod 

Sportovní tanec se mezi laiky dostává stále více do povědomí. Nejen díky televizním 

přenosům velkých tanečních soutěží, ale také proto, že je společensky vhodné umět 

tancovat. Velká obliba tohoto elegantního sportu je i mezi mládeží a vysokoškoláky a 

není zanedbatelná ani mezi seniorskými kategoriemi. Ačkoliv se to na první pohled 

nezdá, výkon, který páry na soutěžích předvádějí, je srovnatelný s výkonem při 

vrcholovém sportu. Počet aktivních tanečníků v ČR stále stoupá, já sama se 

sportovnímu tanci věnuji 5let, i proto jsem si vybrala problematiku kompenzačních a 

kondičních cvičení ve sportovním tanci. V mém okolí si neustále kolegové tanečníci 

stěžují na bolestivá místa po celém těle, že nemohou trénovat, protože jsou zranění nebo 

naopak, ačkoliv trénují mnoho hodin, nemohou se dostat do dobré kondice. 

K vytvoření této diplomové práce mě navedla stále se zvyšující poptávka tanečníků z 

klubu TŠ Hes po informacích z oblasti sportovního tréninku, prevence a regenerace. 

Jsem přesvědčena, že každý trenér by měl rozšířit své znalosti kromě trénování techniky 

a dynamiky pohybu v jednotlivých tancích i o psychologickou přípravu a hlavně o část 

kondiční a kompenzační. 

I když se informace k trenérům dostávají díky školením trenérů 1. třídy na UK 

FTVS, nepřikládají tomuto problému takový důraz a význam, jaký by měli. 

Neuvědomují si, že špatná připravenost organismu a oslabený či zkrácený sval mají vliv 

na konečný výkon jedince a ten v tomto případě nemůže být 100%. 

V práci bych chtěla poukázat na nejčastější nešvary tanečníků v tréninkovém 

procesu, na nejčetnější zdravotní komplikace a svalová zkrácení spolu s intervenčním 

programem na jejich ovlivnění, abych dokázala, že při troše snahy a píle věnované 

kondičním a kompenzačním cvičením je možné zdravotní komplikace minimalizovat a 

věnovat se tanečnímu sportu naplno bez zbytečných přestávek zaviněných zraněními. 
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2 Taneční sport 

Tanec jako takový je znám již od počátku lidstva, kdy plnil funkci rituální, obřadní a 

zábavnou.  

Taneční sport se vyvinul z tance společenského, který má své kořeny v 19. století. 

Začátkem 20. století přišly do společenského tance nové impulzy, a to především z Jižní 

Ameriky (Odstrčil, 2004).   

Taneční sport je elegantní a zároveň velice fyzicky náročný sport, kde se slévá 

dohromady estetická složka a umění spolu se sportovním výkonem. Aniž bychom si to 

uvědomovali, musí tanečníci podat výkon na pokraji svých fyzických sil, aby výsledek, 

který na venek vypadá tak ladně a lehce, téměř „jednoduše“, byl přirozeně elegantní. 

Od ostatních sportů a sportovních odvětví se taneční sport odlišuje dle Odstrčila 

(2004) tím, že základní jednotku zde tvoří pár (páry můžeme nalézt například i v tenise 

nebo badmintonu jako čtyřhry, ale jedná se většinou o doplňkové soutěže, na rozdíl od 

tance, kde je důležitá neustálá spolupráce a kooperace obou tanečníků, individuální 

soutěže neexistují). Další odlišností je, že tanec je velmi úzce spojen s hudbou. Se 

cvičením na hudbu, stejně jako s párem, se setkáváme i v řadě jiných sportů, ale 

většinou je to jen pro potřebu synchronizace nebo vytvoření společného rytmu. 

Například gymnastky, krasobruslaři a krasobruslařky nebo dvojice ve sportovním 

aerobiku či  rock&rollu tančí choreografii na svoji předem vybranou hudbu. A většinou 

ji mají celou sezonu a mohou si choreografický program speciálně na danou hudbu 

vytvořit, popřípadě upravit. „Žádný jiný sport však nevyžaduje reagovat na neznámou 

hudbu, na její rytmus, melodii, strukturu a charakteristické prvky. V tanečním sportu je 

hudba především inspirací, nikoliv doprovodem tanečního výkonu.“  (Odstrčil, 2004, 

str. 8). 

Třetí zásadní odlišností je způsob soutěžení. Na parketě soutěží více párů. I přesto, že 

se jedná o individuální sport, je zde i aspekt kolektivního soupeření.  

Dovalil (2009, str. 173) řadí taneční sport do kategorie sportu se „složitou technickou 

náročností zahrnující velké množství dovedností cyklického a acyklického charakteru, 

které jsou propojeny do ucelených sestav. Standardní provedení je zaměřeno na 

přesnost a estetický dojem v relativně stálých soutěžních podmínkách.“ 
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Shledáváme se zde se dvěma hledisky dovedností, a to estetickou a kondiční. 

Tanečníci jsou nuceni, na rozdíl od jiných sportů, kde záleží jen na výkonu (např. běh 

na 100 m – je důležitý pouze čas, za který tuto vzdálenost překonám a už je jedno, jak 

toho dosáhnu), udržet tělo v nepřirozených liniích. Tím vzniká sice estetický a krásný 

pohled na ně, ale zároveň i nepřirozený a pro tělo neadekvátní pohyb zvláště proto, že 

v něm neustále trénují a staví se do tohoto postavení až 12 hodin týdně. Nutnost 

vysokého počtu tréninkových hodin je daná právě tím, že se musí rozvíjet více hledisek 

dovedností.  

2.1 Dělení sportovních tanců 

Sportovní tanec zaštiťuje organizace WDSF (World Dance Sport Federation), která 

kromě sportovního tance zaštituje také jiné organizace jako je například rock & roll, 

cheerleading a řadu dalších tanečních federací. Dle pravidel, která WDSF uvádí, dělíme 

tance mezinárodního soutěžního programu na tance standardní (dále jen STT) a tance 

latinskoamerické (dále jen LAT) (WDSF, 2014). 

2.1.1 Standardní tance 

Mezi tance standardní (nebo také moderní, jak je nazývají Angličané) řadíme waltz, 

tango, valčík, slowfoxtrot (nebo také slowfox) a quickstep. Tyto tance jsou 

charakterizovány spíše tím, co na diváka působí, a to je vnější forma a především 

uzavřené držení, ve kterém se páry nacházejí, dále švihový pohyb, kterým pár využívá 

celý parket, oblečení, ke kterému patří u pánů frak a u dam dlouhá taneční róba. Vývoj 

tanečních figur a techniky byl zpočátku velice bouřlivý, vyhovující forma STT byla již 

nalezena a nyní se odehrává vývoj skrytě. Odstrčil (2004) tuto formu charakterizoval 

jako dolaďování celého systému. Mění se například móda, hudební doprovody, výrazy 

tanců, ale i obsah (Odstrčil, 2004). Posun je to spíše k dravosti, rychlosti a sportovním 

výkonům, zároveň je ale umění ukázat při maximálním sportovním výkonu eleganci a 

romantičnost jednotlivých tanců. Je zde předepsán i směr tance, kterým se páry mají 

pohybovat – patří to k hlavním rozdílům mezi STT a LAT. 

Jednotlivé charakteristiky standardních tanců jsou znázorněny v následující tabulce 

(Tabulka 1). 
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Tabulka 1 Charakteristiky standardních tanců 

2.1.2 Latinskoamerické tance 

Patří k tancům mladším než tance standardní. Jejich období vývoje končí počátkem 

21. stol. Program disciplíny LAT se ustálil až v 60. letech minulého století. Tyto tance 

jsou charakteristické svou pestrostí, hravým rytmem, temperamentem, nezkrotností, 

smyslností a obrovským citovým nábojem. Každý tanec má svůj příběh a taneční pár se 

ho snaží svou sestavou vystihnout a divákovi předvést díky své choreografii a citu, 

kterým danou hudbu dokreslují. Na rozdíl od STT jsou to tance uvolněnější jak 

v tanečním držení, tak formě a obsahu, je zde větší výběr figur a možnost improvizace a 

nakonec i v oblečení, které pánové i dámy oblékají. Pohyb, který páry předvádějí je buď 

na místě, nebo do prostoru. Je jedno, jakým směrem se pár pohybuje (Odstrčil, 2004). 

V následující tabulce (Tabulka 2) jsou vypsány charakteristiky latinskoamerických 

tanců. 
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2.2 Soutěžní taneční sport a jeho struktura 

V České republice je toto sportovní odvětví zastoupeno organizací Český svaz 

tanečního sportu (dále jen ČSTS). Tato organizace je občanským sdružením, je to 

nepolitická a nezisková organizace. Předmětem činnosti ČSTS je taneční sport 

prováděný na rekreační i výkonnostní úrovni. Jeho smyslem je přetváření 

společenského tance na sportovní odvětví tanečního sportu. Zabývá se pravidelnou 

soutěžní činností, metodickou organizací i hospodářskou podporou pro masové zapojení 

zájemců o rekreační formu tanečního sportu. Posláním ČSTS je metodicky a 

organizačně podporovat rozvoj tanečního sportu (ČSTS, 2014). 

2.2.1 Taneční soutěže 

Soutěže tvoří ucelený systém, díky kterému soutěží taneční páry v odpovídajících 

věkových i výkonnostních třídách a jsou tímto systémem motivováni k tréninku a 

zlepšování se. Odstrčil (2004) dělí soutěže v ČR na: 

 Soutěže, na jejichž základě se vytvářejí dlouhodobé žebříčky a získávají 

se výkonnostní třídy – tzv. Postupové soutěže. 

 Seriály soutěží jsou vyhodnocovány za kalendářní rok nebo za sezonu – 

tzv. Taneční liga. 

Tabulka 2 Charakteristiky latinskoamerických tanců 
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 Mistrovství, které je pořádáno jednou za taneční sezonu. Kvalifikují se na 

něj pouze páry nejvyšších výkonnostních tříd a reprezentanti, kteří bojují o titul 

mistra ČR nebo poté Evropy či světa. 

 Pohárové soutěže jsou jednorázové soutěže, kde se nebojuje o body a 

postupová umístění, ale spíše o ceny a obdiv či sympatie publika. Je to 

příležitost, kdy se na parketu mohou setkat páry několika výkonnostních tříd a 

například rekreační tanečník si může zatancovat v jedné skupině s mistrem ČR. 

Dle výše uvedeného rozdělení soutěží tanečního sportu se shoduje rozdělení 

soutěžních disciplín pro páry: 

 Standardní tance – waltz, tango, valčík, slowfoxtrot, quickstep 

 Latinskoamerické tance – samba, cha-cha, rumba, paso doble a jive 

 Kombinace – všech 10 tanců (u dětí 8 resp. 6) – 10T, 8T, 6T (Odstrčil, 

2004). 

Kromě soutěží v LAT a soutěží ve STT můžeme vidět i tzv. soutěže v 10T (což je 

kombinace všech standardních i latinskoamerických tanců), kde se jednotlivé páry 

představí nejdříve v soutěži STT, poté se převléknou do latinského oblečení a znovu se 

utkají v souboji v LAT. Každý pár absolvuje v jednotlivých kolech 10 tanců a výsledky 

STT i LAT se sčítají. Taneční kola se na mistrovství české republiky tančí většinou 3 až 

4, takže páry, které se ve finále utkají o mistrovský titul, musí za jeden den zvládnout 

30–40 tanců trvajících přibližně minutu a půl, což v přepočtu na minuty je cca 60 minut 

maximálního úsilí. Takže mínění, že tanec je jednoduchý a člověk se u něj ani nezapotí, 

je zcela mylné. 

2.3 Věkové kategorie a výkonnostní třídy 

2.3.1 Věkové kategorie 

Stejně jako v jiných sportovních odvětvích i tanec je rozdělen do různých věkových 

kategorií, které jsou určené mezinárodními pravidly. Rozhodující je rok narození 

tanečníka – do nové kategorie se přechází 1. ledna daného roku a kategorie se řídí 

věkem staršího v páru. U seniorů je to právě naopak. 
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Dle pravidel WDSF je rozdělení kategorií následující: 

 Děti I    do 10 let 

 Děti II   11–12 let 

 Junioři I    12–13 let 

 Junioři II   14–15 let 

 Mládež  16–18 let 

 Dospělí  nad 18 let 

 Senioři I  nad 35 let 

 Senioři II  nad 40 let 

 Senioři III nad 45 let 

2.3.2 Výkonnostní třídy 

Páry jsou u nás rozdělovány do výkonnostních tříd D, C, B, A a M, kdy třída D je 

nejnižší registrovaná třída a M je třída mezinárodní, kdy mohou páry tančit mistrovství 

republiky a účastnit se mezinárodních soutěží. Postup mezi třídami se uskutečňuje na 

základě vytančených postupových bodů na soutěžích (postupového typu). Další 

podmínkou pro postup kromě získání 200 bodů je i účast ve finále a tzv. „efko“ - F, 

které pár získá, pokud se umístí na předních příčkách při dostatečném počtu tanečních 

párů na soutěži. Počet postupových bodů se počítá: body = počet poražených párů +      

5 bodů za každý postup do vyššího kola soutěže + bonifikace (za 1. místo 15 bodů,         

2. místo 10 bodů, 3. místo 5 bodů). K získaným 200 bodů je nutností ještě připsání 5 F – 

finálové umístění, která se rozdávají prvním x párům podle počtu startujících soutěžních 

párů (převzato z www.csts.cz): 

 účast 0–5 párů  0F – pouze body 

 účast 6–10 párů  2F – páry na 1. a 2. místě obdrží F 

 účast 11–15 párů  3F – páry na 1. – 3. místě obdrží F  

 účast 16–20 párů  4F – páry na 1. – 4. místě obdrží F 

 účast 21–25 párů  5F – páry na 1. – 5. místě obdrží F  

 účast více jak 25 párů  F obdrží každý taneční pár ve finále soutěže 
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3 Pohybový aparát 

„Aktivní pohyb je základním projevem života, probíhá podle fyzikálních zákonů a je 

účelově řízen nervovou soustavou reagující na podněty z vnitřního i zevního prostředí.“ 

(Véle, 2006, str. 17). Ke studiu lidského pohybu slouží především poznatky 

z biomechaniky a kineziologie, což je nutné jak k udržení fyzické zdatnosti, tak i 

k podpoře harmonického vývoje intelektuálních schopností. 

Pro veškeré pohybové aktivity je základní „stavební jednotkou“ pohybový aparát 

člověka. Pro tuto diplomovou práci je zejména důležité zaměřit se na opěrnou a 

svalovou soustavu trupu, pánve a krku. V tanci patří mezi nejvíce namáhané části 

lidského těla. „Charakteristickým rysem lidského pohybu je rytmické střídání 

pohybových fází, např. flexe – extenze apod. Pravidelný rytmus pohybu o určité 

harmonické frekvenci je provázen emotivním zážitkem a ovlivňuje psychiku a tím i 

pohybové chování osobnosti a bývá často sdílen skupinou jednotlivců.“( Véle 2006, str. 

17). 

 Véle (2006) dělí pohybový systém na 4 složky: 

 Podpůrná složka – tvoří pevnou mechanickou oporu pohybu – skelet, klouby, 

vazy. 

 Silová složka – přeměňuje chemickou energii na mechanickou pro pohyb – 

svaly. 

 Řídící složka – řídí a přizpůsobuje (adaptuje) pohybové programy podle 

měnících se podmínek – nervový aparát. 

 Logistická složka – nastavuje a udržuje podmínky pro činnost vnitřního 

prostředí – metabolismus. 

Pohyb je řízen myšlenkou a iniciují ho vjemy. Řízení pohybu je dynamický proces, 

který řídí časový průběh účelně orientovaného pohybu. Probíhá obousměrnou výměnou 

informací mezi řídícím a řízeným subjektem (mozek – svaly). Informace máme dvojího 

typu, ty co můžeme vnímat smysly – můžeme je popsat slovy, a proto je umíme 

používat – smyslové a ty, které nevnímáme a nelze je slovy popsat, neumíme je vědomě 

používat, přicházejí ze svalů, šlachových, vestibulárních a tlakových čidel – 

proprioceptivní. 
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Véle (2006) rozděluje hybný systém pro potřeby pohybové analýzy na pět navzájem 

souvisejících systémů. Respirační systém, řízen autonomně i volním úsilím, ovlivňuje 

svými pohyby utváření hrudníku, břišní krajiny i páteře, a tudíž má vliv na konfiguraci 

pohybových segmentů a tím i na držení těla. Je proto důležité při pohybových aktivitách 

dbát na správný stereotyp dýchání, který má díky svému neustálému opakování se 

velice účinný vliv na držení těla a na průběh pohybu. Systém posturální má za úkol 

udržování a nastavování konfigurace jednotlivých segmentů těla v klidové i výchozí 

účelově orientované poloze, ze které vychází pohyb. Posturální neboli tonický systém 

používá posturální svaly sloužící k udržování zaujaté polohy těla – probíhá spontánně, 

ale je také ovlivňován i volním rozhodováním. Posturální aktivita předchází pohybu, 

Véle (2006, str. 56) píše „postura provází pohyb jako stín“. Zatím co lokomoční systém 

vyžaduje snížení až potlačení vlivu posturální funkce bránící pohybu. Způsobuje změnu 

polohy jednotlivých segmentů těla a je řízen vědomě a následně jsou pohyby většinou 

přesunuty na okraj vědomí a řízeny automaticky podvědomě. Systém manipulační - jeho 

účelem je provádění obratných – ideomotorických pohybů. Je zdokonalován učením. 

Obratné pohyby se automatizují a nakonec probíhají podvědomě. Posledním systémem 

je systém komunikační, jehož funkcí je výměna informací mezi jednotlivcem a zevním 

prostředím.  

Všechny výše uvedené systémy spojuje Véle (2006) neodmyslitelně 

s myoskeletárním aparátem, jenž udává výkonovou část pohybového systému.  

V práci jsem se snažila postihnout souvislosti pohybového systému s přihlédnutím na 

trup, páteř a krk, proto uvádím níže popsaná fakta pouze s přihlédnutím k této oblasti. 

3.1 Opěrná soustava 

Pevnou a zároveň pohyblivou oporu lidského těla tvoří kostra, která představuje 

soubor kostí, chrupavek a vazů, které dohromady vytvářejí pevnou, pasivně pohyblivou 

oporu těla, na niž se upínají svaly. Je to tzv. pasivní pohybový aparát s celou řadou 

funkcí: 

 Opora - kosti tělo podpírají, udržují také orgány na správných místech. 

 Ochrana - kosti tvořící lebku chrání mozek, žebra chrání srdce, plíce a žaludek. 

 Pohyb - kosti spolu se svaly umožňují pohyb. 

 Tvorba krve – v kostní dřeni některých kostí se tvoří krevní elementy – červené 

a bílé krvinky a krevní destičky. 
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 Ukládání minerálních látek - v kostech je skladován fosfor a vápník, které 

mohou být v případě potřeby uvolněny. 

Lidskou kostru dělí Čihák (2006) na 2 stavební a funkční celky: 

1. Osová kostra – nebo také skeleton axiale, axiální skeleton: 

 páteř 

 kostra hrudníku – žebra a hrudní kost 

 kostra hlavy – lebka. 

2. Kostra končetin – skeleton appendiculare: 

 kostra horní končetiny 

 kostra dolní končetiny. 

3.1.1 Osová kostra – axiální orgán 

„Osový orgán je tvořen hlavou, páteří a pánví. Jeho segmenty formují linii určující 

vzhled postavy projevující se statickým držením těla a dynamicky pohybovým 

chováním.“ (Véle, 2006, str. 195). 

Páteř člověka se skládá ze 33–34, obratlů z čehož je 7 krčních, 12 hrudních,               

5 bederních, 5 křížových obratlů, které splývají v křížovou kost a 4–5 obratlů 

kostrčních, srůstajících v kostrč. Vytvářejí tři flexibilní oporné sloupce – masivní je 

tvořen obratlovými těly a dva menší tvořené kloubními výběžky. Pokud je změněna 

jejich struktura co do tvaru nebo funkce, omezí to flexibilitu a může dojít i k poruše 

míchy. Tvoří přibližně 35 % celkové délky těla a je dvojesovitě zakřivená, zakřivení 

označujeme jako lordózu (bederní a krční) a kyfózu (hrudní). Obratle jsou mezi sebou 

spojeny meziobratlovými destičkami, které odpružují nárazy při pohybu a zároveň 

napomáhají pohyblivosti (Dylevský, 2007, Véle, 2006, Čihák, 2001).  

Páteř je díky své stavbě a uspořádání jednotlivých obratlů velmi pohyblivá, ale 

zároveň by měla být (musí být) dostatečně pevná. Jednotlivé úseky páteře mají díky 

odlišným tvarům obratlů a jejich výběžků různou pohyblivost. Všeobecně platí, že 

rozsah pohyblivosti záleží na výšce a velikosti meziobratlové destičky. Směr pohybu je 

určován také sklonem kloubních plošek a rozsah ovlivňuje mimo jiné stav měkkých 

struktur v okolí páteře (vazy, kloubní struktury a svaly) (Rychlíková, 1997).  
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Ve společenském tanci jsou kladeny velké nároky na pohyblivost páteře, zvláště pak 

u partnerek, které musí při soutěži zvládnout z rovného stoje během pár vteřin záklon 

téměř až hlavou na zem a zase zpět. Zároveň při standardním držení dochází                  

k nepřirozené rotaci a extenzi krční páteře a hyperlordóze páteře bederní (pokud nemá 

tanečnice perfektně zvládnutou techniku), při které může docházet k uskřinutí míšního 

nervu, což vyvolává bolestivé, senzitivní i motorické ridukární nebo míšní poruchy. 

Výhřezy jsou nejčastější v bederní oblasti. Pokud partnerka využije k záklonu všechny 

segmenty a obratle, není to pro ni nebezpečné a pro páteř devastující. Jenže                    

z kineziologických rozborů a z pozorování tanečnic jsem zjistila, že většina z nich má 

blokády v L segmentu páteře, nepohyblivý hrudní segment páteře a většina pohybu se 

děje zalomením přechodu TH/L a „dohnáním" velkého záklonu v úseku C páteře místo 

toho, aby se partnerka odkláněla plynule a v celém rozsahu. 

Dalším místem, které u tanečníků a tanečnic trpí, je sakroiliakální skloubení. Čili 

skloubení mezi pánví a páteří (os sacrum). Je to dáno hlavně nošením podpatků, tím se 

změní náklon pánve a ta není ve svém fyziologickém postavení. Tyto klouby jsou 

rozhodující pro správnou statickou fixaci páteře v oblasti pánve. Dle Olivera a 

Middleditche (2009) musí působit jako stabilizátor při pohybu páteře, zatímco na druhé 

straně přenášejí pohyby dolních končetin na páteř.  

Předpokládané změny v postavení hrudní kyfózy a bederní lordózy studie Matsuo 

Nana a kol. (2010) nepotvrdila. Zkoumaným souborem bylo 27 zdravých a dospělých 

žen, jejichž průměrný věk dosahoval 21,4 ± 2,5 roku; průměrná výška byla              

158,3 ± 5,0 cm; průměrná délka nohou byla 23,8 ± 0,5 cm. Měření probíhalo ve 

vzpřímeném stoji s pohledem přímo vpřed, na boso a poté na podpatcích s výškou 3, 6 a 

9 cm. Porovnávání úhlů bederní lordózy a hrudní kyfózy se s výškou podpatků změnilo, 

ale nebyly nalezeny žádné významné rozdíly. Výsledky této studie tedy ukazují, že 

nošení podpatků nemá vliv na zakřivení páteře ve vzpřímené poloze.  

3.1.2 Hrudník 

Je tvořen hrudním košem z 12 párů žeber, 7 je spojených vepředu nepravými klouby 

se sternem, ostatní jsou chrupavčitě připojena nebo končí volně a vzadu kloubním 

spojením s 12 hrudními obratli. Hrudník tvoří důležitou schránku pro ochranu vnitřních 

orgánů a zároveň se na něj upínají nebo zde začínají řady svalových skupin (Dylevský, 

2007). 
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U hrudníku pozorujeme nejčastěji jeho postavení a dýchací pohyby, které samy o 

sobě postavení hrudníku ovlivňují. Při nádechových pohybech je důležitá aktivita 

bránice, svalů pánevního dna a vnitřních břišních svalů, které stabilizují páteř v bederní 

oblasti a zabraňují tak nestabilnímu podsazení pánve a zhoršujícímu se držení těla 

(Véle, 2009). 

3.1.3 Pánevní pletenec 

Čihák (2001) řadí do pánevního pletence: 

Pánev (pelvis)  

 Kost křížová (os sacrum) (zároveň součást páteře) 

 Kost kostrční (os coccygis) – Kostrční obratle (vertebrae coccygeae) 

 Kost pánevní (os coxae)  

o Kost kyčelní (os ilium) 

o Kost sedací (os ischii) 

o Kost stydká (os pubis). 

Skládá se ze dvou kostí pánevních a kosti křížové. Je problematický 

z kineziologického hlediska – statické zařízení, které je plné vnitřních orgánů mající 

vliv na metabolickou funkci těla a zároveň je zdrojem nového života. Váha těla se 

v tomto místě rozděluje na dvě části: 1. pánevní kosti spojené ze tří částí dohromady,    

2. přechod páteře jako takové do kosti křížové je spojen 2 SI klouby (sacroiliacálními). 

Problémy s velkým zatížením na přechodu páteře a pánve se objevují jako postižení  

L5-S1 přechodu, poškození SI kloubů a bolestivé spojení pánve a kyčelních kloubů. 

Pohyb na pánvi je minimální. Pánev je zapojena i do dechových pohybů, vyšší 

lordóza zvětšuje zátěž v kyčli, která při trvalém špatném postavení (hyperlordóze) může 

vést až ke coxartroze za pár let.  

Pohyb v SI skloubení je nutační, při chůzi musí povolit pohyb pánvi, pokud je to 

nepříjemné a bolestivé, je zablokován, což se stává velmi často. Bolesti tohoto typu jsou 

neurčité, vycházejí z oblasti pánve a beder. 

Pánev je baze těla, o kterou se pohyb opírá, pokud je posunuta (například do 

anteflexe, retroflexe nebo SI kloub je posunut laterálně), tak je daný pohyb zvláštní – 

jiný než chci a vznikají tím přetížení jak na bedrech, tak v kyčelním kloubu. A kyčelní 

kloub má následně vliv na postavení kolenního i hlezeního kloubu (Véle, 2014). 
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3.2 Svalová soustava 

V této kapitole se zaměřím pouze na svalstvo, které je pro moji diplomovou práci 

stěžejní a tím je svalstvo v oblasti krku, ramen a okolí páteře.  

3.2.1 Musculus trapezius a musculus levator scapulae 

Musculus trapezius patří do povrchové vrstvy zad a je tvořen 3 částmi – horní, 

střední a spodní. Každá část má jinou funkci. Horní část m. trapezius zdvíhá rameno, 

kaudální snopce táhnou lopatku dolů a společně celý m. trapezius fixuje a stabilizuje 

lopatku. Jeho začátek je v oblasti protunerentia occipitalis externa a linea nuchalis 

superior a úpon je odlišný podle svalové části. Sestupné snopce se upínají na klíční kost, 

akromion a spinu lopatky, příčné snopce na spinu lopatky a vzestupné ze spodu spiny 

lopatky až po tuberculum deltoideum. 

Musculus levator scapulae je další velice namáhaný sval při tanci, patří do druhé 

vrstvy zádových svalů, rozprostírá se od horní krční páteře až k hornímu úhlu lopatky. 

Je to antagonista trapézového svalu a jeho hlavní funkcí je natáčet a zdvíhat lopatku. Při 

fixované lopatce uklání krční páteř, a právě proto je hlavně při STT velice namáhán a 

často bolestivý (Čihák, 2001). 

3.2.2 Hluboká vrstva zádového svalstva 

Tento celek značíme pojmem m. erector trunci, protože jeho hlavní funkcí je 

vzpřimování trupu při oboustranné aktivitě. Sahá od kosti křížové až po záhlaví. 

Obsahuje 3 systémy a to systém spinotransversální, transverzospinální a spinospinální. 

Jednotlivé systémy se navzájem liší průběhem svalových snopců. Spojují navzájem 

jednotlivé obratle buď přímo přes spinální výběžky, nebo spojují tranzverzální výběžek 

jednoho obratle se spinálním druhého. Jejich funkcí jsou úklony, záklony, rotace a 

vzpřimování páteře. Tyto svaly jsou taktéž při tanci často přetížené z hlediska 

nepřirozeného pohybu a postavení, ve kterém jsou tanečníci nuceni stát a pohybovat se. 

Mezi hluboké zádové svalstvo řadíme též hluboké svaly šíjové, které jsou neustále 

přetěžovány špatným postavením hlavy nejen při sedavém zaměstnání a práci na 

počítači, ale také předsunutým držením hlavy a v tanci držením statické polohy mimo 

osu těla a páteře a dynamického pohybu při rotaci nebo rychlé změny polohy hlavy. 

Patří sem 4 krátké svaly spojující obratle C1 a C2 s hlubokými týlními oblastmi. Jsou to 
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m. rectus capitis posterior major, m. rectus capitis posterior minor, m. obliquus capitis 

superior a m. obliquus capitis inferior. Jejich hlavní funkcí je balancování hlavy a 

vzájemná funkce obratlů C1 a C2 při zaklánění, rotaci, úklonu hlavy a atlasu (Čihák, 

2001). 

3.2.3 Svaly břicha 

I svaly břicha se řadí do několika částí.  M. rectus abdominis řadíme mezi ventrální 

svaly, laterální skupinu tvoří m. obliquus extenrus abdominis a m. obliquus internus 

abdominis a hlubokou vrstvu tvoří m. transversus abdominis. Správná funkce těchto 

svalů spolu s bránicí a svaly pánevního dna je důležitá pro oporu celého těla a hlavně 

svalového korzetu v okolí trupu. Pokud nejsou aktivní a jejich funkci přebírá pouze m. 

rectus abdominis a nebo zádové svalstvo, dochází k přetěžování oblastí zad a následným 

zdravotním komplikacím, proto je nutné tyto svaly posilovat a učit se je správně 

používat při běžných denních činnostech jako je sed, stoj, nošení břemen a následně to 

přenést i do sportu a pohybových aktivit, které provádíme.  

Svaly břicha mají několik funkcí, tou hlavní je flexe, rotace a úklony trupu, účast na 

břišním lisu a dýchacích pohybech (Čihák, 2001). 
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4 Zatížení a jeho působení na organismus 

„Zatížení, v nejširším slova smyslu, má jednak požadavky fyzické i psychické, které 

jsou na sportovce kladeny v tréninku a soutěžích s cílem zvyšovat jeho výkonnost, 

jednak vyrovnávání se s těmito požadavky; patří k ústředním kategoriím sportovního 

tréninku. Je realizováno prostřednictvím převážně tělesných cvičení, volených na 

základě úkolů příslušného sportu a struktury sportovního výkonu a prováděných podle 

určitých metod sportovního tréninku, a stává se tak tréninkovým (adaptačním) 

podnětem určitého zaměření.“ (Dovalil a kol., 1992, str. 218) 

Zatížení je tedy proměnná veličina, nelze ji přímo měřit, ale můžeme ji odhadovat za 

pomoci kondičních indikátorů výkonu (Süss, 2006). 

Paulík (2010) dělí zátěž na: 

 psychickou (kterou dále dělí na mentální, senzorickou a emocionální), 

 fyzickou (s požadavky na svalovou činnost), 

 biologickou (která vyvolává primárně biologickou odpověď). 

Nejen v tanečním sportu, ale i ve většině sportovních odvětví a pohybových 

aktivitách, se setkáváme se všemi druhy zátěže, kde je většinou dominantní zátěž 

fyzická, ale můžeme se setkat i se změnami druhu zátěže v rámci ročního tréninkového 

cyklu. 

4.1 Psychické zatížení 

Podle Paulíka (2010) lze jako specifický případ obecněji pojaté zátěže chápat stres. 

Lidský organismus se denně setkává se situacemi, na které je nucen reagovat, ať už si to 

uvědomuje nebo ne. Stres je větší částí společnosti brán jako situace ohrožující, obtížná, 

která ovlivňuje organismus a jeho humorální, oběhové i imunitní systémy. Je to stav, 

kdy zatížení překročí mez adaptace, na kterou je tělo zvyklé za daných podmínek.  

Selye (1983) označuje změny a reakce organismu na stres jako obecný adaptační 

syndrom a rozděluje ho do několika stadií. Prvním stadiem je tzv. poplachová reakce – 

hormonální a nervové soustavy aktivizují energetické zdroje organismu. Do dalšího 

stadia řadí fázi šoku s útlumem. Pokud ale je tělo schopno vyvolat poplachovou reakci 

tak velkou, že vede k překonání šoku, následuje fáze rezistence a obnovení homeostázy. 

Pokud jsou stresové signály dostatečně silné (vyvolají stresovou reakci) a opakující se, 
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můžeme hovořit o adaptaci. Adaptaci charakterizuje Máček a Vávra (1988) jako 

schopnost živé hmoty přizpůsobovat se různým vlivům prostředí při opakování stejného 

stimulu a to v kladném slova smyslu. Jedná se tedy o proces, kterého chceme tréninkem 

dosáhnout. Dylevský (2009) charakterizuje adaptaci jako proces, který probíhá na 

základě podnětů z vnějšího prostředí a probíhá pouze tehdy, když jsou podněty 

dostatečně silné (velké), intenzivní a víceméně specifické. Čím je sportovec více 

trénovaný (má vyšší úroveň trénovanosti), tím musí být podněty silnější, intenzivnější a 

specifičtější, tedy i malé změny výkonnosti vyžadují zatížení mnohem vyšší a 

specifičtější než dříve. 

4.2 Funkční (fyziologické) zatížení 

Tělesná zátěž se realizuje svalovou činností, která je uplatňována v určitých 

situacích. Musí splňovat nároky běžného dne - fyzickou zátěž zaměstnání. Je-li zátěž 

uvědoměle zaměřena na zvýšení fyzického výkonu, zdatnosti nebo ke zlepšení 

zdravotního stavu, můžeme hovořit o tělesných cvičeních. Ta se dále mohou podle cíle 

a velikosti zatížení nazývat sportovním tréninkem, rekreační tělovýchovnou aktivitou, 

výkonnostním sportem nebo vrcholovým sportem (Máček, 1988). 

4.3 Motorické zatížení 

U zatížení rozeznáváme druh, intenzitu, objem, velikost a funkci.  Druh zatížení se 

vyjadřuje tzv. mírou specifičnosti cvičení. Řešíme shodu, podobnost nebo odlišnost 

daného cvičení od finální sportovní činnosti, k níž se směřuje. Dovalil a kol. (1992) 

hovoří o bohatosti pohybových struktur díky rozlišnosti dimenzí na cvičení více a méně 

specifická a cvičení více a méně odlišná. Specifičnost vztahuje ke shodě v zapojování 

určitých svalových skupin a režimu jejich činnosti – rychlost pohybu, vynaložené úsilí, 

doba trvání svalového napětí, frekvence pohybu, jeho směr a rozsah. 

Intenzita zatížení nám určuje stupeň úsilí při dané pohybové aktivitě. Navenek se to 

projevuje rychlostí pohybu, frekvencí pohybu, distančními parametry pohybu (výška, 

dálka).  Při intenzitě cvičení a tréninku nás zajímá především zatížení na buněčné 

úrovni a to z hlediska energetického krytí dané pohybové aktivity. Dovalil a Jansa 

(2009) uvádějí ve své publikaci rozdělení intenzity dle metabolických zón 

energetického krytí: 

 nízká intenzita (O2 systém, aerobní krytí), 
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 střední intenzita (O2 – LA systém, aerobně-anaerobní krytí), 

 submaximální intenzita (LA systém, anaerobně-laktátové krytí), 

 maximální intenzita (ATP-CP systém, anaerobně-laktátové krytí). 

Objem zatížení představuje kvantitativní stránku cvičení. Lze ho charakterizovat 

časem (dobou trvání cvičení) a počtem opakování cvičení. 

U velikosti zatížení Dovalil a Choutka (2012) hovoří o velkém, středním a malém. 

Spojuje ji s intenzitou zatížení (např. prahová a podprahová), s kvantifikací objemu 

tréninkové činnosti. Univerzální ukazatel velikosti zatížení neexistuje, ale lze jej chápat 

jako vícerozměrnou veličinu, kterou vytvářejí charakteristiky zatížení: 

 intenzita cvičení, 

 doba trvání činnosti, 

 počet opakování cvičení, 

 interval odpočinku mezi cvičením, 

 způsob odpočinku. 

Funkce zatížení rozeznáváme v praxi 3 a to podle požadavku na: 

 požadavek rozvoje, 

 požadavek tréninkové renovace – tendence obnovit trénovanost, 

 požadavek regenerace (Dovalil a kol., 2012). 

4.4 Zatížení při sportovních pohybových aktivitách 

Adaptační podněty ve sportu mají povahu především pohybových činností. 

Pohybová činnost by měla být vykonávána tak, aby vyvolávala žádoucí aktuální změnu 

funkční aktivity člověka a ve svém důsledku trvalejší funkční, strukturální a 

psychologické změny. Pokud pohybová aktivita splňuje všechny výše uvedené 

podmínky, nazýváme ji zatížením. Již dávno se přišlo na to, že špičkových sportovních 

výkonů nelze dosáhnout pouze opakováním specifické sportovní činnosti, ale je 

zapotřebí „ovlivňovat a zdokonalovat jednotlivé faktory struktury daného výkonu a 

jejich průběžné a postupné slaďování v celek.“ (Dovalil a kol., 2012, str. 82) 

Výkonnost se trénuje za pomoci cvičení, které Dovalil nazývá také adaptačním 

podnětem (adaptace je chápána jako přizpůsobení se podnětům). Při posouzení cvičení 

se snažíme vymezit a určit: 
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 druh podnětu, 

 sílu podnětu, 

 dobu působení podnětu, 

 frekvenci opakování podnětu. 

Trénink je proces adaptace, při kterém jsou zasahovány všechny stránky organismu 

jedince – tréninkem lze vyvolat změny morfologické, fyziologické, psychologické a 

sociálně psychologické. Důsledkem těchto změn je vzrůst energetického potenciálu, 

přizpůsobení řídících mechanismů a psychická adaptace. Všechny tyto změny můžeme 

pozorovat v růstu trénovanosti (Dovalil a kol., 1992). 

4.5 Přetěžování a jeho následky 

Dovalil (2008, str. 163) charakterizuje přepětí „jako dočasný, obvykle krátkodobý 

negativní stav, jednorázově narušující normální činnost organismu“.  

Přetěžování a obecně přetížení lze rozdělit na lokální a systémová. U lokálního 

přetěžování se jedná o jednotlivé svalové skupiny, šlachy nebo klouby v určitém místě. 

Například přetížení rotátorů a extenzorů krční páteře v důsledku nepřirozeného držení 

hlavy ve standardním postavení tanečnic. Rašev (1992) hovoří o důsledku 

jednostranného lokálního zatěžování jako o statickém přetížení hybné soustavy. 

Systémové přetěžování vzniká vlivem dlouhodobého přetrénování, což je komplexní 

a déletrvající negativní stav, který je charakterizován nejen ztrátou sportovní formy, ale 

i trvalejším poklesem trénovanosti a výkonnosti. Pokud bude sportovec pokračovat 

v tréninku, může to vést k závažným zraněním a porušením funkce organismu. 

Véle (2006) mluví u pohybového zatížení o 3 druzích vlivu na životní pochody: 

 Nedostatek aktivního pohybu, který vyvolává nejen funkční, ale i strukturální 

změny v organismu. 

 Střední pohybové zatížení, o kterém se zmiňuje jako o velmi vhodném, neboť 

se jím pohybový systém udržuje neustále ve funkci a struktuře a jeho výkon 

roste s tréninkem. Navíc je vhodný i z hlediska hormonální aktivity, kdy se 

uvolňují endorfiny a pozitivně stoupá pocit zdraví a vnitřní pohody. 

 Přetěžování pohybového aparátu má za následek vznik mikrotraumat. Pokud je 

tomuto přetěžování vystaven sportovec delší dobu, vzniká omezení pohybu 
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z důvodu únavy až bolestivosti. Také může dojít až ke strukturálním poruchám 

nepříznivě ovlivňujícím pohybové chování. 

Bunc (2013) uvedl při svých přednáškách, že přetížení – mechanické „porušení“ –

vzniká většinou neadekvátním nekompenzovaným zatížením, nerespektováním 

vlastního těla a jeho reakcí na zatížení, nevhodnou motivací (a to především 

nesoustředěnost a špatná nálada), lokální únavou, žádným nebo špatným kompenzačním 

cvičením anebo nevhodnou formou strečinku. 

4.6 Zatížení při sportovním tanci 

Taneční sport je výslednou formou vyvinutou ze společenských tanců, je to odvětví, 

ve kterém se kloubí umění a sport. Podávání kvalitních výkonů na soutěžích vede ke 

zvýšené aktivaci srdečně–cévního, dýchacího ale i ostatních systémů organismu 

(Kostič, 2001). 

Tanec rozvíjí u žáků afektivní i kognitivní myšlení, zlepšuje koordinaci a zdatnost. 

V závislosti na typu tance mohou někteří jednotlivci „spálit“ až 500 kcal za hodinu 

(Hart a kol., 2010). 

Při hodnocení tance z hlediska druhů svalové činnosti lze hovořit o činnosti 

dynamické (střídání kontrakce a relaxace se změnou, ale event. i beze změny svalové 

délky, a to s různou účastí silového působení). Ke střídání kontrakce a relaxace 

svalových vláken dochází nepravidelně a velice rychle, s rozhodující koordinací svalové 

činnosti (v krajních polohách a tanečních pózách je důležitá poloha paže, ruky i všech 

prstů), můžeme tedy tanec zařadit do dynamické činnosti rychlostně–obratnostní 

(Máček, 1988). Při tanci je důležitý rozvoj obecné i speciální vytrvalosti, aby tanečníci 

zvládli zatancovat všechny tance se submaximální intenzitou. 

Heler (Havlíčková a kol., 1993) píše o zatížení v gymnastice. Jelikož i tanec je 

esteticko–koordinačním sportem kvalitativní povahy, rozhodla jsem se z této publikace 

čerpat pro potřeby sportovního tance. I přesto se zde mohou vyskytnout rozdíly. 

Taneční cvičení stejně jako gymnastická mají převážně acyklický charakter, pohybový 

obsah zahrnuje činnosti statické, pomalé i rychlé švihové, které odpovídají různým 

režimům svalové práce. Tanec klade nároky na koordinaci svalové činnosti v prostoru a 

čase. Důležitá je zde funkce analyzátorů a především analyzátoru kinestetického. Ten 

představuje souhrn tělových receptorů, dostředivých drah a projekčních korových 
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oblastí, lokalizovaných převážně v závitu mozkové kůry za centrální rýhou. Základem 

pro tanečníka je informace o poloze a pohybu segmentů těla. Ty jsou důležité pro 

řetězce podmíněných pohybových reflexů a pohybových dynamických stereotypů.  

Z energetického hlediska představuje tanec acyklické zatížení submaximální až 

maximální intenzity.  

Heler (Havlíčková a kol., 1993) uvádí, že zatížení v moderní gymnastice je střední až 

submaximální intenzity. Doba trvání výkonu i převaha dynamické práce nad statickou 

určuje podíl oxidativního a neoxidativního energetického hrazení v poměru                  

50 % : 50 %. Ve sportovním tanci nalezneme statických poloh pouze pár. Z tance, který 

trvá podle pravidel 1 minutu a 30 sekund se nachází taneční pár ve statických polohách 

průměrně 15–20 vteřin, takže energetické krytí neodpovídá gymnastickému, ale spíše 

krasobruslařskému výkonu. Kde stejně jako ve sportovním tanci dochází k výkonům 

maximálního zatížení, což dokazuje níže uvedený graf (Graf 1) s hodnotami laktátu. 

Chren, Špánik a Kyselovičová (2011) měřili koncentraci laktátu v krvi tanečníků na 

mezinárodní soutěži ve standardních i latinskoamerických tancích u vybraných            

22 tanečníků ve věku 22,8 ± 2,9 roku. Měření proběhlo v soutěžních podmínkách, za 

přítomnosti diváků, trenérů i porotců. Vzorky krevního laktátu se odebíraly z ušního 

boltce ve 3. a 5. minutě po skončení soutěžního kola. Průměrné naměřené hodnoty 

laktátu po dobu celé soutěže se pohybovaly 9,89 ± 3,39 mmol/l. Po semifinálovém kole 

se hodnota zvýšila na 11,02 ± 3,54 mmol/l a po finálovém kole překvapivě průměrná 

hodnota laktátu v krvi klesla na 8,76 ± 2,82 mmol/l. Rozdíl u množství laktátu v krvi 

mezi tanečníky STT a LAT byl statisticky nevýznamný. Snížení množství laktátu v krvi 

po finálovém kole přisuzuje Chren nedostatečně zregenerovanému organismu. 

V semifinále jsou mezi tanci delší pauzy na odpočinek. I z jiných měření vychází, že 

páry nejsou schopné ve finále zatancovat lepší výkon než v semifinále (Chren a kol., 

2011). 
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Graf 1 Množství laktátu v krvi u tanečníků (průměrné hodnoty)                 

(Chren a kol., 2011) 

Dalším měřením v tanečním sportu, které proběhlo, bylo naměření tepové frekvence 

za pomoci sporttesterů značky Sunto, výzkum vedl Matej Chren a Milan Špánik (2010). 

Měřeno bylo 12 tanečníků STT i LAT nejvyšší výkonnostní třídy na Slovensku. Tepová 

frekvence se zaznamenávala od roztančení až po skončení finále v celé délce soutěže    

(2 hodiny a 34 minut i s pauzami). Chren a Špánik zjistili, že průměrná TF ve STT na 

začátku tance se pohybuje u mužů okolo 148 tepů/min. a u žen je o něco vyší a to      

157 tepů/min. Na konci tance se tep vyšplhal až na 188 tepů/min. u mužů a                

192 tepů/min. u žen. Průměrná délka skladby byla 1 minuta a 38 vteřin. Tyto hodnoty 

jsou průměrné pro celou soutěž. Ale hodnoty TF se na začátku i po konci 

semifinálových tanců téměř rovnaly průměrným hodnotám z celé soutěže a ve 

finálovém kole, i když pauza na zotavení tanečníků mezi tanci trvala 1 minutu, klesl 

jejich pulz v průměru na 162 a 165 tepů/min. u mužů a žen, na konci tance dosahovaly 

hodnoty u mužů 191 a 193 tepů/min. u žen. U LAT je průměrná tepová frekvence velice 

podobná (viz Graf 3), jen s tím rozdílem, že zde mají ženy nižší tepovou frekvenci než 

muži jak na začátku tance, tak po jeho skončení. 
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Graf 2 Průměrné hodnoty tepové frekvence STT u mužů a žen nejvyšší 

výkonnostní třídy na soutěži – semifinále, finále (Chren, Špánik, 2010) 

 

Graf 3 Průměrné hodnoty tepové frekvence LAT u mužů a žen nejvyšší 

výkonnostní třídy na soutěži – semifinále, finále (Chren, Špánik, 2010) 

Daniel O. Odebiyi, Eyitola O. Ajiboye, Smith I. Jaja se ve své studii zmiňují o tom, 

že zatížení při chůzi na 176,5 m na boso a na různě vysokých podpatcích je různé. 

Chůze na boso je energeticky méně náročná než chůze na podpatku, spolu se 

zvyšováním podpatku při chůzi se zvyšuje i vynakládané úsilí na pohybovou aktivitu, 

větší práci vykonávají také dýchací svaly a vyšší jsou i metabolické nároky na hrazení 

energie. Proto by se měly ženy a dívky věnující se tanci a tanečnímu sportu vyvarovat 
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nošení vysokých podpatků mimo trénink. Například do práce a v práci nebo celý den ve 

škole. Tělo je potom neodpočaté a kromě zatížení, které je na tréninku, se nachází 

v pohotovosti i během dne, kdy by mělo „odpočívat“ (Odebiyi a kol., 2011). 

4.6.1 Doba zatížení  

Kohout (2012) ve své diplomové práci uvádí, že dobu zatěžování ve sportovním 

tanci ovlivňuje především: 

 délka doprovodné skladby, 

 počet kol soutěže, 

 formát finálového kola soutěže. 

Minimální délka doprovodné skladby je dána pravidly – 1 minutu a 30 sekund, ale 

vždy v konkrétní situaci záleží na obsluze hudebního doprovodu, jestli se zapomene, 

zapovídá anebo jen páry potrápí a nechá hrát hudbu déle. Počet kol soutěže je ovlivněn 

především počtem párů, které se na soutěž přihlásí a přijedou. Samozřejmě to závisí na 

samotném páru, jakou předvede výkonnost a do kterého kola postoupí. Většinou se 

jedná o 3–4 kola po 5 tancích. Finálového kola se účástní až 6 párů (podle počtu 

účastníků v soutěži). Většinou se tancuje všech 5 tanců za sebou s krátkou (přibližně 15 

vteřinovou) pauzou na zaujetí výchozí polohy do následujícího tance. 

Doba zatížení ovlivňuje technický a estetický projev tanečního páru, čím je delší, tím 

více je pár ke konci tance unaven a jeho jemná motorika je negativně ovlivněna. Mění 

se také způsob hrazení energie (viz Obrázek 1). 

 

Obrázek 1 Průběh energetického výdeje v závislosti na době trvání zatížení 

(Heler, Pavliš, 1998) 
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4.6.2 Intenzita zatížení 

Na intenzitu zatížení má vliv: 

 tempo tance, 

 choreografie tance, 

 charakter tance, 

 volný prostor k tanci na parketě. 

Tempo tance určuje počet úderů metronomu za minutu (bpm), které je stanoveno 

intervalem pro každý určitý tanec. Choreografie tance se projevuje na intenzitě zatížení 

tím, že obsahuje rychlejší a pomalejší úseky, střídání vysokofrekvenčních krokových 

variací se statickými figurami. Charakter tance sám o sobě ovlivňuje jak tempo, 

choreografii tance, tak především (spojením těchto tří faktorů) i intenzitu tance. Pomalá 

rumba s milostným a romantickým charakterem má nižší intenzitu zatížení než hravý 

rychlý jive, ve kterém pár absolvuje nespočetně skoků. Pokud nemá pár dostatek 

prostoru k předvedení vlastní choreografie, přichází na řadu improvizace. Velmi často 

se stává, že je taneční pár uzavřen do malého prostoru v rohu a přes ostatní se nedostane 

k volnému parketu a je nucen tančit statické figury a čekat, než se místo uvolní. I tím se 

mění intenzita zatížení ve sportovním tanci (Kohout, 2012). 

Z výzkumu Chrena (2005) a Štrbové (2002) vyplývá, že tanečníci se při svých 

výkonech pohybují v pásmu anaerobně–aerobním. Usuzují to z hodnot naměřených SF 

při soutěži a simulované soutěži, kdy se tepová frekvence pohybovala nad 180 tepů za 

minutu.  

4.6.3 Délka odpočinku 

Kohout (2012) popisuje určení délky odpočinku na taneční soutěži takto: 

 počet tanečních skupin, 

 program soutěže, 

 typ taneční skupiny,  

 účast v opravném kole, 

 formát finálového kola. 

Podle počtu účastníků se určí počet skupin na soutěži, a to nám udává délku 

odpočinku mezi jednotlivými tanci. Pokud jsou skupiny konstantní a pár je neustále ve 
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skupině, do které byl nalosován, má poměr zatížení a doby odpočinku stále stejný. Když 

chtějí pořadatelé udělat objektivní podmínky pro všechny páry, nalosují skupiny na 

každý tanec zvlášť, a tudíž se může stát, že taneční pár absolvuje za sebou 2 tance, nebo 

naopak bude mít odpočinek delší než 2 tance (příklad: v soutěži jsou 3 skupiny, taneční 

pár č. 14 je nalosován na sambu do 1. skupiny na cha-chu do 3. skupiny, na rumbu do 1. 

skupiny, na paso doble do 3. skupiny a na jive do skupiny 2. – tudíž bude mít odpočinek 

pokaždé jinak dlouhý). Opravné kolo se používá pouze v mistrovských soutěžích a 

mezinárodních soutěžích grand slam, pro mou diplomovou práci je toto irelevantní. 

Doba odpočinku mezi jednotlivými koly je dána předpisem soutěže a tím, jak vedoucí 

soutěže promíchává kategorie. Pravidla ČSTS určují pouze pauzu mezi koly od 

výkonnostní třídy B dál a to v délce min. 15 min. Pauza nižších kategorií závisí na 

rychlosti spočítání výsledků a na tom, kolik skupin má kategorie, která po nich tančí 

atd.  Posledním faktorem ovlivňujícím délku odpočinku je formát finálového kola. 

Můžeme se setkat se dvěma formami, a to všechny tance odtancované za sebou 

s minimální pauzou na potlesk a zaujmutí pozice na další tanec. Nebo vedoucí soutěže 

střídá jednotlivé kategorie po tanci a tudíž poměr zatížení a doby odpočinku je 1:1.  

Rozdílné je to v tréninku, kdy je délka odpočinku různá a to podle toho, na co se 

zrovna daný pár zaměřuje. Pokud chce trénovat kondici, dobu odpočinku si snižuje na 

minimum a trénuje v soutěžním zatížení, pokud chce rozvíjet maximální rychlost 

například u quickstepu nebo jivu, pauzy na odpočinek se budou zvyšovat, aby se mohly 

obnovit energetické zdroje hradící maximální rychlost. Při zlepšování techniky je 

potřeba dbát na odpočinek páru z důvodu tréninku jemné motoriky, ta se nedá 

zlepšovat, pokud je tanečník příliš unaven a nekoncentrován. 

4.6.4 Pohyb tanečních párů 

Pohyb jako takový je dán především tím, o jakou skupinu tanců se jedná. Tance 

standardní jsou typické švihovým pohybem a pohybem celého těla, přičemž těsné 

držení partnera a partnerky vyžaduje enormní zapojení svalových skupin horních 

končetin a trupu z hlediska udržení stability. LAT se na rozdíl od STT zakládá na 

plastickém pohybu celého těla spolu s izolovanými pohyby horních nebo u partnerky i 

dolních končetin (Krämer, 2000). 

Pro pohyb po parketu je výstižnější dělení dle Zaletela a kol. (2010) na tance 

postupové a stacionární. Mezi postupové tance řadíme tance, při kterých se páry 
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pohybují po tanečním směru okolo celého parketu – STT - waltz, tango, valčík, 

slowfoxtrot a quickstep a LAT – samba a paso doble (tyto tance mají základ 

v pochodech). Taneční pár při tancích stacionárních využívá daleko méně prostoru na 

tanečním parketu – LAT – cha-cha, rumba, jive. 

Trajektorii pohybu páru zaznamenal ve své práci Zaletel a kol. (2010), kde pohyb 

partnera určuje žlutá křivka a pohyb partnerky křivka červená. Trajektorie pro tango 

(tzv. „psí kost“, viz Obrázek 2), je typická taktéž pro waltz a slowfoxtrot. Pro valčík je 

typická elipsa okolo tanečního parketu a quickstep využívá oba tyto druhy trajektorií. 

  

Obrázek 2 Vlevo: trajektorie pohybu páru při tanci tanga, vpravo: trajektorie 

pohybu páru při tanci samby (partner – žlutá křivka, partnerka – červená křivka)  

(Zaletel a kol., 2010) 

Při sambě (Obrázek 2) je viditelný rozdílný pohyb partnera a partnerky, na rozdíl od 

tanců standardních. Porovnáme-li trajektorie uvedených tanců, je zde viditelný rozdíl 

mezi tanci postupovými – tango a samba, a mezi tanci stacionárními – rumba. 
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5 Zranění ve sportu 

Lidské tělo se skládá z 11 soustav – kosterní, svalové, nervové, kardiovaskulární, 

lymfatické, dýchací, trávicí, vylučovací, rozmnožovací, endokrinní a kůže. Pokud 

chceme, aby lidské tělo fungovalo optimálně a sportovní výkon byl co nejlepší, musí 

všechny tyto soustavy pracovat na 100 % a v souladu (Bartůňková, 2006). Z hlediska 

sportovních zranění nás nejvíce zajímají soustavy svalová, kosterní (kloubní). Každý ze 

sportů má samozřejmě svá „typická“ zranění. Jakákoliv pohybová aktivita je spojená 

s rizikem poškození zdraví a ani tanec není výjimkou.  Read a Wide (1996) píší ve své 

knize o třech jednoduchých pravidlech, jak se vyvarovat zranění. Poslouchat své tělo a 

zároveň mít vyvážené schopnosti pohyblivosti, síly a vytrvalosti. Vždy se před 

tréninkem rozehřát (rozběhat), uvést svaly do aktivního stavu a po tréninku se pořádně 

protáhnout a nechat svaly regenerovat. Posledním pravidlem je užívat správné náčiní a 

dávat pozor na techniku. Zdůrazňují hlavně individuální přístup např. k botám na běhání 

a zatížení při tréninku.  

5.1 Zranění a tanec 

Fred Astaire kdysi řekl: „Někteří lidé si myslí, že dobrým tanečníkem se musíte 

narodit, ale všichni dobří tanečníci, které znám, se museli učit a tvrdě trénovat.“ 

Opravdu dobří tanečníci stráví na parketu tisíce hodin tréninku a dřiny, takže není divu, 

že ani tomuto sportu se zranění nevyhnou a často se stane, že musí kvůli svému 

zdravotnímu stavu předčasně ukončit taneční kariéru. Již samotný název taneční sport 

označuje, že u tohoto odvětví tance je dbáno i na sportovní výkony, a tudíž je zde 

vysoká míra specifického zatížení a spolu s používáním předepsaného vybavení (vysoké 

podpatky) to může mít vliv na zdravotní stav jedince. 

Dle Malkogeorgose a kol. (2011) je nejčastějším místem výskytu úrazů tanečníků 

dolní končetina (kyčle, koleno, kotník a noha) a dále pak oblast páteře (spodní část zad 

nebo pánev a krk). Obvykle vycházejí tyto úrazy z anatomického uspořádání, špatné 

edukace tanečníků, technických chyb, nové neznámé choreografie nebo stylu, a mimo 

jiné i environmentálních faktorů jako teplota vzduchu a tvrdost a odpruženost podlahy. 

Taneční sport a nové styly nejsou v literatuře téměř popsány, proto se většina informací 

získává z baletu, který se studuje již několik století.  
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Witkovski (2012) porovnal několik výzkumů a na jejich základě uvádí incidenci 

tanečních zranění v rozsahu od 17 do 95 %. Malkogeorgos a kol. (2011) poukazují na 

nejčastější zranění tanečníků účinkujících na Broadway. Jedná se o dolní končetiny     

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

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

zajímavým faktem je, že se nenašel žádný tanečník starší 35 let, který by nebyl nikdy 

zraněný. 75 % dotázaných spojovalo bolesti nedávno prodělané s tancem a jeho 

tréninkem a 35 % uvedlo, že při nástupu bolesti nepřestali s tréninkem a tancem, 

z čehož následně vyplynulo jejich zranění a zdravotní komplikace (Thomas, Tarr, 

2009).  

Příčiny vzniku úrazů: 

 osobní vlastnosti sportovce – antropologické vlastnosti sportovce, psychické 

vlastnosti (roztržitost, nepozornost, strach), současný zdravotní stav jedince, 

výkonnost, 

 vliv druhé osoby – vliv trenéra či cvičitele, rodičů, vliv spoluhráče či 

protihráče,  

 objektivní příčiny vyplývající z daného sportovního odvětví – některé sporty 

svým charakterem inklinují ke vzniku určitého úrazu, 

 klimatické a hygienické podmínky – v chladném prostředí, nebo naopak při 

vysokých teplotách se stává více úrazů a zdravotních obtíží, 

 vliv technického vybavení – výzbroj a výstroj sportovců, 

 organizační činitel – vhodné uspořádání závodů, tréninků, regenerace                   

(Pilný a kol., 2012). 

5.2 Zranění v tanečním sportu 

U tanečního sportu se mohou objevovat taktéž specifické zdravotní obtíže, je to dané 

charakterem pohybu a typem obutí, při kterém bývají často přetěžovány některé partie a 

to většinou vlivem nesprávného tanečního postavení nebo techniky. Odstrčil (2004,    

str. 39) píše ve své knize o rozsahu pohybu – čím větší, tím lepší. Jako studentka 

fyzioterapie s tímto tvrzením nesouhlasím. Z hlediska subjektivního hodnocení tance 

porotcem je to možná pravdivý výrok, ale většinou se jedná o nefyziologické pohyby 

obzvláště u partnerek při STT, které ještě nemají dostatek zkušeností a pohybové 

průpravy na to, aby záklony a odklony zvládly pro jejich záda šetrným způsobem.  
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Ačkoliv se může zdát, že společenský tanec kultivuje postavení a správné držení těla, 

skutečnost je odlišná. Držení v páru mění stereotypy postavení především proto, že 

tanečníci musí spolupracovat a vyvažovat se do jednoho těžiště, které je mezi nimi. 

Svou vlastní váhu pouštějí doprostřed páru a mezi sebou „komunikují“ za pomoci 

spojených dlaní a kontaktu partnerovy ruky na zádech partnerky (v tancích STT) a 

spojením levé partnerovy a pravé partnerky ruky v tancích latinskoamerických          

(viz Obrázek 3 a Obrázek 4). 

 

Obrázek 3 Postavení a držení v páru ve standardních tancích 

 

Obrázek 4 Postavení a držení v páru v latinskoamerických tancích 

Technické požadavky na držení těla (především ve STT) jsou nefyziologické a často 

trenéři volí „taktiku“ čím více tím lépe (ale za jakou cenu). Landsfeld a Plamínek 

(2001) charakterizuje postavení partnerky ve standardním držení jako mírný svalový 

odklon od vertikální linie páru. Odklon dává pocit objemu v páru, ale riziko přetížení 

svalového a kosterního aparátu je velké, jelikož zatěžuje pohybový aparát 

nerovnoměrně - ve STT po celou dobu tance, v LAT od kategorie B a výš pouze 

v některých figurách. Jelikož by se měl pár pohybovat po parketu „jako jeden tanečník“, 

je patrné ovlivňování pohybu a postavení partnerů navzájem. I tím vznikají dysbalance 
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a vychylování osy těla mimo těžiště a jednostranné zatěžování. Zvláště u začínajících 

tanečních párů je to patrné. Partnerka nechce nechat vedení jen na partnerovi a snaží se 

mu pomoci, tím zabírá ve chvíli, kdy nemá a partner je nucen kromě své váhy 

usměrňovat i pohyb a váhu partnerky a tím vzniká přetěžování na jeho DK (Odstrčil, 

2004). 

5.2.1 Zdravotní komplikace v oblasti zad 

Bolesti a zdravotní komplikace plynoucí z postavení tanečníků ve společenském 

tanci jsou spojené především s trupem a páteří. Tsung a kol. (1998) popisují příklad, 

kdy v důsledku postavení partnerky ve STT, kdy se její krční páteř nachází v boční 

rotaci a hyperextenzi, vznikly úrazy spojené s krční radikulopatií v oblasti C7 na levé 

straně páteře. Radikulopatie je spojená s útlakem nervových kořenů v dané oblasti a 

jejím následkem může být bolest nebo slabost v oblasti hlavy, krku, ramen a záhlaví, 

někdy může vést až do oblasti horní končetiny a prostoru mezi lopatkami.  

K místním poruchám dochází i po celé délce páteře, jsou označovány jako blokády. 

Dochází ke snížené pohyblivosti mezi sousedními obratli a daný segment je pocitově 

bolestivý. Dá se jim předcházet preventivně a to udržováním pohyblivosti jednotlivých 

segmentů a to rozdělením pohybu harmonicky na celý systém, čím se předejde 

lokálnímu přetížení (Véle, 2009). 

Starší literatura uvádí, že většina bolestí zad byla spojována s hypermobilitou 

tanečníků a tanečnic, ale poslední dobou se od této teze ustupuje a kloní se spíše 

k problémům svalové dysbalance v oblasti bederní páteře a břicha (slabé břišní svalstvo, 

přetížené paravertebrální svalstvo v bederní části páteře, zkrácený m. iliopsoas, pevná 

thoracolumbální fascie). Většina z testovaných tanečníků má v normálním postavení 

hyperlordózu, která se při tanci zvětšuje a nejsou schopni ji vlastní silou a myslí 

vyrovnat. Hyperlordóza předurčuje u tanečníků spondylolýzu a spondylolistézu, jejich 

výskyt je zvýšen i u ostatních sportů s náchylností k hyperextenčnímu postavení bederní 

části páteře jako je například gymnastika, potápění, volejbal, fotbal a tenis (Gottschlich, 

2011). 

McCabe a kol. (2014) píší o extenčních zraněních krku u žen tančících STT. Za 

pomoci tohoto online průzkumu bylo zjištěno, že ze 127 dotázaných se ENI objevilo u 

25 % dotázaných v tréninku a u 68 % při soutěžích anebo soutěžním zatížení. Vzniklé 

problémy s krční páteří plynou z neustálého držení hlavy v hyperextenčním postavení 
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s mírnou rotací vlevo. Hlava je vychýlena mimo osu těla. Správné vedení by mělo být 

přes taneční rám a vedeno svaly krku, horní části zad a tělesného jádra. Významnou 

proměnou v tomto výzkumu byl věk. Starší tanečnice se sice věnují tanci déle, ale za to 

mají zvládnutou techniku držení těla a objevuje se u nich ENI méně často než u 

mladších tanečnic, které nemají dostatek zkušeností a naučenou správnou techniku a 

zároveň nejsou dostatečně fyzicky zdatné. Je tedy důležité se na tréninku věnovat nejen 

správné technice držení a ovládání svého těla, ale také především fyzické kondici. 

5.2.2 Vliv taneční obuvi na pohybový aparát 

Nošení a chůze v botách na vysokém podpatku mění postavení pánve. Kromě toho 

mění i kinetické síly působící na koleno a tím se zvýší zatížení v dolní končetině 

(Kennedy a kol. 1982). Patologické stavy v koleni, jako je například osteoartritida nebo 

syndrom patelofemorální bolesti jsou běžné zdravotní komplikace způsobené svalovými 

dysbalancemi a nestejným zatěžováním. Častěji se vyskytují u žen než u mužů. Studie 

Park a kol. (2010) poukazuje na zatížení svalů v okolí kolenního kloubu se závislostí na 

výšce podpatku. Studie byla prováděna na 17 zdravých ženách, kterým byla za pomoci 

EMG měřena aktivita musculus vastus medialis a musculus vastus lateralis při chůzi na 

chodítku na boso, s 3 cm vysokým podpatkem a 7 cm vysokým podpatkem. 

Signifikantní rozdíly byly pozorovány v činnosti m. vastus lateralis na nedominantní 

straně mezi chůzí na boso a 7 cm vysokým podpatkem při chůzi bez i se sklonem. 

Výsledky naznačují, že vysoké podpatky mohou přispět k případné změně svalů 

kolenního kloubu zejména na nedominantní straně. Nedávné studie ukázaly taktéž na 

zvyšující se riziko vzniku některých bolestivých onemocnění pohybové soustavy. Mika, 

Clark a Oleksy (2013) zkoumali pomocí EMG nástup aktivity svalů – m. gluteus 

maximus, m. biceps femoris a m. erector spinae v bederní části páteře, při flexi             

(v sagitální rovině) a lateroflexi trupu u zdravých žen na 4 cm vysokém podpatku,       

10 cm vysokém podpatku a na boso. Byl zaznamenán výrazněji dřívější nástup aktivity 

m. erector spinae (1,36 ± 0,61 vs 1,56 ± 0,67 s) a pozdější nástup m. gluteus maximus 

(1,72 ± 0,66 vs 1,28 ± 0,58 s) během flexe ve fázi ohýbání při stoji na 10 cm vysokém 

podpatku oproti stoji na boso. Stejně tak při pohybu zpět do extenze (normálního 

postavení trupu) je m. erector spinae déle aktivován a m. gluteus maximus se dříve 

„vypne“. Z výsledků vyplývá změna pohybového vzoru při používání vysokých 

podpatků, a to může vést v kombinaci s ostatními faktory ke zvýšenému riziku vzniku 
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poranění pohybového aparátu v oblasti trupu, bederní páteře a pánve. Zvláště, pokud se 

tanečnice pohybují na vysokých botách 5–6x týdně v plném zatížení. 

Försterová (2004) uvádí ve své práci tabulku, v níž jsou zaznamenány jednotlivé 

nejvíce problémové partie dle charakteristiky tanců. (Tabulka 3) 

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

 nadprůměrné zatížení zejména stehenních svalů 

partner kolena, třísla 

partnerka kolena, krční a bederní páteř šíjové svaly, halixy, prsty 

na nohou 

LAT  chybí fixace základního postavení, větší rozmanitost pohybů 

 větší nároky na rozsah pohybu a tím zároveň i větší riziko natržení svalu či 

úponu 

partner kolena 

partnerka kolena, bederní páteř, halixy, Achillova šlacha 

Tabulka 3 Základní charakteristiky a problémy spojované s tanečním sportem 

(Försterová, 2004) 

5.2.3 Prevence 

Prevence (z lat. praevenire, předcházet) znamená soustavu opatření, která mají 

předcházet nějakému nežádoucímu jevu, v tomto případě nemocem, takováto opatření 

nazýváme preventivními (Vokurka a kol., 2009). 

Prevenci můžeme rozdělit na: 

 Prevenci primární – postupy praktikované s cílem zabránit vzniku 

onemocnění či úrazu. V medicíně to nazýváme taktéž profylaxí. Tato 

prevence je nejjednodušší, většinou nebolestivá a hlavně z hlediska 

ekonomiky i nejlevnější. 

 Prevenci sekundární – Vokurka a kol. (2009) uvádí pod pojmem sekundární 

prevence snahu o detekci presymptomatických stadií onemocnění, u kterých 

je léčba zahájena v časnějším stadiu nemoci účinnější a vede k lepší 

prognóze. Zjednodušeně řečeno je sekundární prevence zaměřena na 
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odstranění následků již vzniklých zranění a nemocí. Patří k finančně 

nákladnějším a náročnějším prevencím. 

 Prevenci terciální – kam můžeme zařadit činnosti lékařů, zdravotnického 

personálu a samotných pacientů, které vedou k zabránění recidivy daného 

zranění nebo nemoci. 

U prevence je důležitá interdisciplinární spolupráce mezi lékaři a zdravotnickým 

personálem a pacientem. Do této skupiny můžeme zařadit i samotného klienta (v tomto 

případě tanečníka), který by si měl sám svého těla vážit a umět ho poslouchat. 

Důležitost se klade především na edukaci o prevenci a správném tréninkovém a 

regeneračním procesu. V tomto případě musíme do skupiny, která tanečníka ovlivňuje, 

zařadit kromě fyzioterapeutů a ortopedů především (a to na 1. místě) rodiče a trenéry. 

Kolář (2009) a Janda (2004) doporučují jako sekundární prevenci zkrácené svaly 

protáhnout (pomocí postizometrické relaxace s následným protažením a nebo agisticko 

excentrické kontrakce nebo autoterapie), oslabené svaly posílit (nejlépe za pomoci 

fyzioterapeuta, který vše řádně předvede a vysvětlí, aby cvičenec neposiloval 

v nefyziologických polohách a pohybech a vadné držení neprohluboval) a jako poslední 

a neméně důležitý krok uvádí zařazování kompenzačních cvičení, strečinku apod. 

Bolesti zad jsou naštěstí většinou v první fázi funkční – nejsou poškozeny 

anatomické struktury jako meziobratlová ploténka nebo vazy a svaly v okolí páteře, ale 

je porušena jejich souhra (Lewit, 2003). 

5.3 Svalové dysbalance a trigger pointy 

Svalové dysbalance jsou často diskutované téma ve všech sportovních odvětvích a ve 

zdravotnických odvětvích týkajících se sportu. Jednou z nejčastějších příčin vadného 

držení těla jsou dle Tichého (2000) právě svalové dysbalance. Janda (2004) zjistil při 

soustavném zkoušení jednoduchých pohybů podle svalového testu, že existuje 

překvapivá zákonitost. „Zatímco některé svaly (svalové skupiny) byly pravidelně 

oslabené a ochablé, jiné byly hyperaktivní s tendencí ke zvýšenému napětí a tuhosti.“ 

(Lewit, 2003, str. 42) Svalové dysbalance vznikají následkem pravidelných pohybových 

aktivit s použitím těchto svalů a jejich špatné kompenzace při pohybu. Rašev (1992) 

pak dodává, že důsledkem statického přetížení hybné soustavy vzniká  právě 

nevyvážené jednostranné zatěžování. 
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Vznikají taktéž při tanci díky jeho nepřirozenému průběhu pohybu a postavení. 

Vlivem jejich vzniku se mění jednotlivé napětí ostatních svalových skupin a nastavení 

kloubních ploch a opor při pohybu, což ovlivňuje zdravotní stav jedince. Pokud se 

podchytí včas a kompenzují se jinými cvičeními, nemusí být jejich následek nijak 

veliký. Pokud na ně ale nebude brán zřetel a toto nepřirozené postavení a pohyb přejdou 

do chronicity, bude jejich ovlivnění poté velice složité a zdravotní komplikace mohou 

vést až k přerušení kariéry. 

5.3.1 Svaly s tendencí k oslabení a zkrácení 

Tomuto rozdělení se věnuje množství autorů, pro potřeby mé práce jsem si vybrala 

Lewita (2003) a jeho rozdělení dle Jandy (2004), protože kromě stručného výpisu svalů 

uvádí i jejich testování. Dělení svalů na svaly s tendencí k oslabení a ke zkrácení je 

důležité pro uvědomění si, které svaly je potřeba protahovat, které posilovat a kromě 

toho i jak spolu tyto svalové skupiny souvisí a kooperují. Důsledkem oslabených a 

zkrácených svalů je výše zmíněná svalová dysbalance, která může vést k následným 

snížením sportovního výkonu a zraněním jedince. 

Svaly s tendencí k oslabení: 

 M. rectus abdominis, 

 Ascendentní 

 Část m. trapezius 

 M. serratus anterior 

 Hluboké flexori šíje 

 M. tibialis anterior 

 Mm. peronei 

 Mm. vasti 

 M. levator scapulae 

 M. supra- a infraspinatus 

 M. gluteus maximus a medius 

Svaly s tendencí ke zkracování – dle Jandy 

(2004) svaly s tendencí k hyperaktivitě a 

následné tuhosti: 

 M. triceps surae 

 Ischiokrurální svalstvo – m. biceps 

femoris, m. semitendinosus, m. 

semimembranosus 

 Flexory kyčle – m. iliopsoas, m. 

rectus femoris, m. tensor fascie latae 

 M. quadratus lumborum 

 M. erector spinae – lumbální část 

 Mm. pectorales 

 Horní část m. trapezius 

 Adduktory stehna  

 M. rectus femoris 

 M. iliopsoas 

 Mm. obliqui abdominis -  externus et 
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internus 

 M. subscapularis 

 Mm. scaleni   

 Mm. sternocleidomastoideus 

5.3.2 Trigger point  

Trigger point neboli spoušťový bod (dále jen TrP) je charakteristická změna ve 

tkáních, kterou zajišťujeme pomocí palpací. Travellová a Simons (1983) formulovali 

definici, kterou používá i Lewit (2003) „Jde o bod zvýšené iritability v tuhém svalovém 

snopečku, který je bolestivý na tlak a z něhož lze vyvolávat charakteristickou 

přenesenou bolest i vegetativní příznaky, při „přebrnknutí“ takového snopečku pod 

prsty dojde k svalovému záškubu, který lze prokázat na EMG, při čemž nemocný udává 

bolest.“ Dá se říci, že ve svazečku, v němž se nachází TrP, jsou svalová vlákna ve stavu 

kontrakce, zatímco ostatní sval je v klidu. To znamená, že pokud je TrP ve svalu, tak při 

jeho používání se jako první aktivují svalová vlákna s TrP, tím pádem se přetěžují a 

tento začarovaný kruh nemá konce. Dělíme je dle Lewita (2003) na aktivní a latentní. 

Čili aktivní jsou zdrojem bolesti, především přenesené a latentní nepůsobí bolest, ale po 

přebrnknutí bolestivé jsou.  

 

Obrázek 5 Palpace TrP - vpravo plošnou palpací, uprostřed klešťovým 

hmatem, vpravo struktura TrP. 

Nejohroženější skupinou k výskytu TrP jsou aktivní lidé mezi 20–50 lety věku. TrP 

se vyskytují díky nečekanému poškození nebo přetížení svalu například při doskoku 

nebo nečekaném dopadu. Nejčastěji přibližně ve středu délky svalu. 
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Z hlediska kineziologického je podstatná změna dynamiky pohybu ve svalově –

kloubní jednotce při přítomnosti TrP. TrP limituje rozsah pohybů v kloubu v určitém 

směru. Při aktivaci svalu se vlákna tvořící TrP stahují jako první a navíc neekonomicky, 

přičemž příslušná část aktivovaného svalu vykazuje oslabení svalové síly (Richter, 

Hebgen, 2009). 

5.3.2.1 Terapie trigger pointů 

Některé terapie si může tanečník v rámci regenerace provádět sám nebo poprosit 

svou taneční partnerku. Nejjednodušší regenerací na TrP je masáž nebo tlaková terapie, 

kterou se naučí i laik, dále poté postizometrická relaxace, kterou může provádět jako 

autoterapii po zacvičení fyzioterapeutem. 

Manuální terapie: 

 postizometrická relaxace (PIR) – technika, kterou využívají fyzioterapeuti – 

využití svalové kontrakce a následného uvolnění s použitím dechu, 

 reciproční inhibice (RI) – pacient provádí izometrický pohyb proti odporu 

terapeuta ve směru antagonisty svalu, v němž se TrP nachází, 

 antagonisticko-excentrická kontrakce (AEK) – stejný princip jako RI avšak 

místo izometrické kontrakce je zde použita kontrakce excentrická, 

 tlaková terapie – vyvíjíme tlak na místo s TrP po delší dobu (než ucítíme 

snížení napětí a pacient snížení bolesti). 

Fyzikální terapie: 

 termoterapie – aplikace tepla na kůži, podkoží a svaly, 

 ultrazvuk,  

 elektroterapie. 

Ostatní: 

 spray and stretch, 

 aplikace suché jehly. 
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6 Kondiční parametry 

U párů vyšších výkonnostních tříd – v ČR se jedná o páry třídy B, A a M – je 

intenzita pohybu vysoká a zatížení se pohybuje v pásmu anaerobním, tudíž je nutné 

rozvíjet i anaerobní vytrvalost, ale zároveň se vyžaduje i vysoká úroveň aerobní 

vytrvalosti (délka zátěže v tréninku i soutěži je 30–50 minut), specifické taneční 

vytrvalosti a rychlostní (specifické) vytrvalosti. Největší zastoupení má krátkodobá 

vytrvalost i z hlediska délky taneční skladby, která se pohybuje od 1 min. a 30 s až do   

2 min. Důležitost vykazují rychlé změny směru pohybu v soutěžním tanci a také jeho 

dynamika (Chren, 2005). 

Sportovní výkon určují faktory techniky, taktiky, psychické faktory a faktory 

kondiční. Dovalil a kol. (2009) považuje za kondiční faktory sportovního výkonu 

pohybové schopnosti. Při jakékoliv pohybové aktivitě se setkáváme s projevy „síly“, 

„vytrvalosti“, „rychlosti“ aj. „Pohybové schopnosti se v tomto duchu chápou jako 

relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů k pohybové činnosti (zčásti 

vrozené), v pohybové činnosti se také projevují.“ (Dovalil a kol., 2009, str. 24)  

 

Obrázek 6 Model hierarchické struktury komplexu pohybových schopností 

(Dovalil a kol., 2009) 
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Pohybové schopnosti dělí Měkota (2000) na kondiční schopnosti, hybridní 

schopnosti a koordinační schopnosti (Obrázek 6). Pro účely této práce postačí rozdělení 

na silové, rychlostní, vytrvalostní a koordinační schopnosti. 

6.1 Kondiční faktory 

Mezi kondiční faktory řadíme schopnosti silové, rychlostní, vytrvalostní a 

koordinační. 

6.1.1 Silové schopnosti 

Síla je charakterizována pro účel kondice jako schopnost překonat, udržet nebo 

brzdit určitý odpor. Silové schopnosti, jež využíváme ve sportu, berou v úvahu kromě 

mohutnosti svalového stahu také jeho rychlost, trvání pohybu či počet opakování. Podle 

toho rozlišuje Dovalil a kol. (2009) silovou schopnost: 

 síla absolutní – maximální, 

 síla rychlá, výbušná – překonávání nemaximálního odporu vysokou až 

maximální rychlostí, 

 síla vytrvalostní – překonávat nemaximální odpor opakováním pohybu 

v daných podmínkách nebo dlouhodobě odpor udržovat. 

Zlepšování silových schopností probíhá na úrovni biochemických, fyziologických a 

morfologických činitelů. Silová adaptace probíhá v první fázi jako mezisvalová 

koordinace, až poté je možné sledovat hypertrofíi (cca po několika měsících). Při 

silových cvičeních se využívá stimulačního efektu, jenž se zakládá na rychlosti pohybu, 

odporu, intervalu odpočinku a době trvání pohybu (počtu opakování). Různými 

kombinacemi těchto metodotvorných činitelů jsou tvořeny metody posilování vedoucí 

ke zlepšení silových schopností (Dovalil a kol., 2009). 

6.1.2 Rychlostní schopnosti 

Jsou charakterizovány vysokou až maximální rychlostí pohybu prováděného 

maximální intenzitou, zajištěnou ATP-CP systémem a doba trvání pohybové aktivity je 

přibližně bez přerušení do 10–15 sekund. Dovalil a kol. (2009) rozlišuje rychlostní 

schopnosti na: 

 rychlost reakční – spojená se zahájením pohybu, 
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 rychlost acyklickou – co nejvyšší rychlost jednotlivých pohybů, 

 rychlost cyklickou – dána vysokou frekvencí opakujících se stejných 

pohybů, 

 rychlost komplexní – kombinace cyklických i acyklických pohybů včetně 

reakce. 

Ovlivňovat rychlostní schopnosti je složité nejen z hlediska důležitých informací a 

vědeckých znalostí trenéra, ale je to proces zdlouhavý, pokud doba odpočinku a zatížení 

neodpovídá předepsaným limitům, velice jednoduše sklouzne cvičenec do rozvoje 

rychlostní vytrvalosti. V tanci je potřeba trénovat rychlost ruku v ruce s přesností 

pohybu. Čím rychleji je schopný tanečník daný pohyb vytvořit, tím více má času v dané 

poloze setrvat, vyprezentovat se a připravit si výchozí polohu na další pohyb.  

Podmínky pro rozvoj rychlosti se vyskytují mezi 12–13 rokem, kde se formuje spíše 

nervový základ rychlostních pohybů, další období rozvoje rychlosti se odhaduje na věk 

mezi 18–21 rokem života, kdy je dosahováno maxima (Dovalil a kol., 2009). 

Rychlostní zatížení, podobně jako silové, je dáno rychlostí pohybu, intenzitou 

cvičení, dobou trvání cvičení, počtem opakování a způsobem a dobou odpočinku. 

Dovalil a kol. (2009) udává jako příklad: 

Rychlostní zatížení:  intenzita cvičení - maximální 

    doba cvičení  - do 10–15 s 

    interval odpočinku - 2–5 minut 

    počet opakování - 10–15 

    způsob odpočinku - aktivní 

6.1.3 Vytrvalostní schopnosti 

Vytrvalost charakterizuje Dovalil a kol. (2009, str. 29) jako „komplex předpokladů 

provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve 

stanoveném čase.“  Vytrvalost, podobně jako ostatní kondiční faktory dělíme na další 

dílčí části: 

 dlouhodobá vytrvalost – schopnost vykonávat pohybovou aktivitu 

požadované intenzity déle než 10 minut, energetické hrazení je aerobního 

charakteru, 
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 střednědobá vytrvalost – schopnost vykonávat pohybovou aktivitu 

intenzitou odpovídající nejvyšší možné spotřebě kyslíku po dobu cca         

8–10 minut, 

 krátkodobá vytrvalost – schopnost vykonávat činnost co možná nejvyšší 

intenzitou po dobu cca 2–3 minut; energetickým systémem (dominantním) 

je zde anaerobní glykolýza, 

 rychlostní vytrvalost – schopnost vykonávat pohybovou aktivitu nejvyšší 

možnou intenzitou po co nejdelší dobu cca 20–30 sekund. 

Na rozdíl od rychlostních schopností patří rozvoj vytrvalostních schopností mezi 

jednodušší tréninkové metody. Především je důležité určit si vhodnou intenzitu zatížení 

a dobu trvání, nelze totiž rozvíjet všechny druhy vytrvalosti najednou. K největším 

přírůstkům aerobního výkonu vedlo zatížení v zóně mezi 60 % a 90 % VO2max (Dovalil 

a kol., 2009). Nejběžnější stimulací vytrvalostních schopností je metoda 

nepřerušovaného zatížení, které existují 3 varianty – metoda souvislá, střídavá a 

fartleková.  

Pro tanec se zaměříme kromě dlouhodobé vytrvalosti výše popsané také na 

rychlostní vytrvalost; rychlostně vytrvalostní zatížení nám vymezují parametry: 

 doba cvičení – 5–20 s, 

 intenzita cvičení – maximální (95 – 100 % ), 

 interval odpočinku – 1 : 4 (poměr zatížení – zotavení), 

 charakter odpočinku – mírně aktivní, 

 počet opakování – vyšší – 15–20 (30-50) v sériích po 5–10 s odpočinkem 

mezi sériemi 5–10 minut. 

6.1.4 Koordinační schopnosti 

Jsou důležitou součástí kondičních faktorů hlavně pro sporty, ve kterých se „objevují 

vysoké nároky na dokonalé sladění složitějších pohybů, na rytmus, rovnováhu, na odhad 

vzdálenosti, orientace v prostoru, pružné změny a přizpůsobení se, na přesnost a 

provedení atd.“ (Dovalil a kol., 2009, str. 31) U koordinačních předpokladů je 

důležitější funkce centrálního nervového systému než energetické krytí, proto je 

důležité se na tréninky koordinace soustředit a netrénovat v únavě, ale vždy odpočatí a 

v plné síle.  
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Do koordinačních schopností řadíme: 

 diferenciační schopnost, 

 orientační schopnost, 

 schopnost rovnováhy, 

 schopnost reakce, 

 schopnost rytmu, 

 schopnost spojovací (spojování pohybů a jejich částí), 

 schopnost přizpůsobování (Dovalil a kol., 2009). 

V tanci mají také své místo a to především s ohledem na přesnost pohybu a vyjádření 

rytmu. Ovlivňují kvalitu dovedností, snižují množství použité energie na danou 

pohybovou aktivitu – čím lépe jsou rozvíjeny, tím kvalitnější je osvojování techniky a 

jejího využívání. Rozvoj koordinačních předpokladů by měl být veden u sportovců již 

od dětství, množství pohybových úkonů naučených v dětském věku podporuje rozvoj 

motorického učení a pohybového jednání ve věku pozdějším. Důležitou součástí 

sportovní kariéry je jejich trénink v období před pubertou a celoživotní rozšiřování 

pohybových zkušeností novými originálními strukturami pohybu. Náročnost 

koordinačních cvičení zvyšujeme zapojením většího množství svalů a svalových skupin, 

změnou prostředí, ve kterém se cvičení provádí, změnou rychlosti pohybu, omezením 

nebo vyloučením zrakové kontroly, kombinací a spojením jednotlivých cviků a pohybů, 

použitím těžšího či lehčího náčiní atd. (Dovalil a kol, 2009). 

6.1.5 Pohyblivost a její ovlivňování 

Pohyblivost charakterizuje Dovalil a kol. (2009, str. 32) „jako schopnost člověka 

vykonávat pohyby v kloubech ve velkém rozsahu“. Její význam pro sportovní činnost je 

dvojího charakteru. Přímo ovlivňuje výkony ve specifických sportovních odvětvích jako 

je například gymnastika, skoky do vody, tanec atd. a vliv nepřímý uplatňující se při 

pohybových aktivitách v ekonomii pohybu. Pokud je pohyblivost snížená, může vést 

k mikrorupturám ve svalech a šlachách, a tím pádem se i zvyšuje riziko zranění a 

bolestivých obtíží. Je ovlivňována teplotou okolí, prohřátím a rozcvičením organismu i 

denní dobou. Kromě zlepšení techniky a ekonomičnosti pohybu má pohyblivost význam 

regenerační. Druhy pohyblivosti nazýváme: 

 sníženou pohyblivostí,  
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 normální pohyblivostí, 

 hypermobilitou. 

Při ovlivňování pohyblivosti usilujeme o uvolnění svalových struktur a zvyšování 

jejich pružnosti, usměrňování reflexních aktivit svalů v okolí kloubů a posilovaní svalů 

podílejících se na dosažení krajní polohy v kloubu. Na cvičení stejně jako u 

koordinačních schopností je potřeba se plně koncentrovat. Mezi cvičení ovlivňující 

pohyblivost patří uvolňovací cvičení pro snížení napětí ve svalech i psychice. Po 

uvolnění svalů následují cvičení protahovací a to způsobem dynamickým či statickým 

pohybem, rychlým nebo pomalým pohybem a aktivní či pasivní cvičení. A posledním 

cvičením ovlivňujícím pohyblivost jsou cvičení na posílení svalů (Dovalil a kol., 2009). 

6.2 Kompenzační cvičení 

„Kompenzace – com = předpona s významem „k“, penso = vážit, doslova 

k vyvážení.“ (Bursová, 2009, str. 27) 

„Cvičení jsou cíleně zaměřena na harmonizaci pohybového systému se „správným“ 

držením těla a svalovou rovnováhou, jež současně napomáhá optimalizaci jednotlivých 

funkcí vnitřních orgánů a psychické i sociální pohodě. Hlavní důraz je kladen na přesné 

provedení jednotlivých cvičení.“ (Bursová, 2009, str. 9) 

Nejlepší sportovní výkony jsou většinou tvořeny až na hranici fyziologických 

funkčních schopností organismu a tím dochází k jeho přetěžování následované 

zdravotními komplikace a postižením hybného systému. Za pomoci kompenzačních 

cvičení snižujeme nežádoucí vlivy nadměrného tréninkového procesu a napomáháme 

udržovat optimální funkční schopnost organismu (Hošková, 2003). 

Kompenzační cvičení jsou většinou jednoduchá cvičení v předem daných polohách, 

která je možno ztěžovat za použití různých pomůcek. Důležité je individuální zacílení 

cviků a jejich přesné technické provedení. Pokud dodržíme veškeré didaktické zásady 

(pravidelnost, účelnost, trvalost, přiměřenost a racionálnost), mohou se stát 

nejspolehlivější možností prevence a zároveň i nejúčinnějším prostředkem odstranění 

vzniklých funkčních poruch hybného systému, ale pouze tehdy, zařadí-li se do 

každodenního života. Bursová (2009) dělí kompenzační cvičení na: 

 kompenzační cvičení uvolňovací, 

 kompenzační cvičení protahovací, 
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 kompenzační cvičení posilovací. 

Jak jsem se zmínila již dříve, jedná se zejména o posilování svalových skupin 

fyzických a protahování svalových skupin tonických. Bursová (2009) vidí podmínku 

efektivity výsledku v dodržování posloupnosti jednotlivých cvičení, kde zařazujeme 

protahovací cvičení po předchozím důkladném uvolnění. Následuje posílení svalových 

skupin s opačnou funkcí (antagonistů). Pozor se musí dávat při sestavování plánu na 

konstituční typ postavy, kdy jedinci se zvýšenou kloubní pohyblivostí by měli posilovat 

přiměřeně a jedinci hypomobilní by měli upřednostňovat cvičení uvolňovací a 

protahovací. Druhou podmínkou efektivity je počet opakování, délka cvičení a 

frekvence. Nejideálnější je každodenní alespoň půlhodinové cvičení. Počet opakování 

se pohybuje okolo 8–10 (cviky uvolňovací), 5–6 (cviky protahovací), 10–12 (cviky 

posilovací) (Bursová, 2009). 
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7 Shrnutí 

Taneční sport je náročný na fyzickou kondici a celkově tělesnou zdatnost tanečníka. 

Výkony, které při soutěžích tanečníci podávají, se mohou srovnávat s vrcholovými 

sportovci jiných odvětví (například krasobruslení nebo gymnastika). Během soutěže 

musí předvést dynamický a vysoce koordinovaný sportovní výkon maximální intenzity 

po dobu předepsanou pravidly. Zároveň se tanečník pohybuje v pravidly vymezeném 

oblečení a obuvi (u žen vysoké podpatky, u mužů jsou podpatky o něco nižší). Nároky 

kladené na tanečníky (stejně tak jako na jiné sportovce) jsou čím dál tím vyšší, zatím co 

jejich edukace (ve sportovním a zdravotním ohledu) moc neroste. Z toho plynoucí 

zvyšující se objem tréninkových hodin má za následek zdravotní komplikace a pauzy 

v tréninkovém procesu. 

Nejčastěji dochází ke zdravotním komplikacím v oblasti dolních končetin, jejichž 

strukturální a funkční změny mají poté vliv na postavení kyčlí, pánve, páteře a nakonec 

i hlavy. Poranění páteře a pohybového systému v oblasti zad a krku je dáno především 

špatnou technikou a neadekvátně malou fyzickou připraveností tanečníků, která podle 

hodnot naměřeného laktátu udávaná v některých studiích není optimální. 

Sportovní tanec, ač vypadá velice půvabně a krásně, je pohyb nepřirozený. Nezáleží 

zde pouze na výkonu, ale i na tom, jak při něm účinkující vypadá. Toto je hlavní rozdíl 

mezi jinými sporty a sporty s estetickým podtextem. V atletice je jedno, jak danou 

vzdálenost překonáte, ale důležitý je čas, za který se dostanete do cíle, techniku běhu 

zde nikdo nehodnotí. V tanci je důležitý jako výkon (vydržet tančit celou skladbu 

naplno a v soutěži i několik kol), ale především, jak u toho daný pár vypadá. Svazují je 

k tomu pravidla, která požadují „zatuhlé“ držení horních končetin ve STT, které je 

nefyziologické, a právě pohyb v tomto postavení několik hodin denně má za následek 

zdravotní komplikace, které jsou mnohdy závažné.  

Cíl výzkumu mojí práce vychází z kondičních a kompenzačních předpokladů a 

principů, které jsou dříve popsány. Neméně důležité je dbát především na prevenci. 

Pokud už nějaké dysbalance a komplikace v oblasti zdraví nastaly, musí se podchytit 

včas, než se z nich stanou chronická zranění a proces to bude nevratný.  
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8 Cíle, úkoly a metodika práce 

8.1 Cíle práce 

Hlavním cílem této práce je navrhnout a aplikovat kondiční a kompenzační cvičení 

do tréninkového režimu tanečníků tak, aby si je osvojili a zároveň jim napomohli ke 

zlepšení zdravotního stavu a snížení rizika zranění. 

Dílčími cíli je zjistit tréninkové návyky tanečníků v České republice, pomocí online 

ankety zjistit nejčastější místa zranění a to, jak jsou tanečníci edukováni v oblasti 

kondičních a kompenzačních cvičení. 

8.2 Hypotézy 

H1:  Jsou tanečníci dostatečně edukováni v tématu sportovního tréninku, regenerace 

a kompenzace? 

H2: Minimálně u 50 % probandů předpokládáme sníženou svalovou sílu hlubokého 

stabilizačního systému páteře, mezilopatkových svalů, zkrácení m. triceps surrae, 

problémy s bolestmi zad, krku a hlavy. 

H3: Sníží se u probandů po absolvování 3měsíčního individuálního kondičního a 

kompenzačního cvičení počet trigger pointů ve svalech a dojde ke snížení míry 

zkrácených svalů? 

8.3 Úkoly  

 prostudovat dostupnou literaturu k tématu práce, 

 zpracovat teoretickou část dle poznatků z literatury, 

 stanovit hypotézy, 

 vytvořit online anketu a zajistit přes 200 vyplňovatelů, 

 vybrat výzkumnou skupinu probandů, 

 vyšetřit za pomoci dvou kineziologických rozborů (vstupního a kontrolního) 

pohybový aparát probandů, 

 na základě výsledků z kineziologického rozboru vytvořit intervenční program 

aplikovaný na probandech, 

 zpracování a vyhodnocení výsledků. 
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9 Metodika 

9.1 Výzkumná metoda 

Diplomová práce je pojata jako případová studie čtyř vybraných tanečníků a tanečnic 

společenského tance. Za pomoci měření a vyhodnocování získaných dat navrhnout 

ideální program na snížení zdravotních komplikací a efektivního zvýšení kondice. 

Podpůrnou metodou pro zjištění více dat v oblasti zranění a tréninkových návyků byla 

online anketa na serveru www.vyplnto.cz.  

9.2 Výběr probandů 

Pro účely práce byl vybrán výzkumný soubor čítající 4 tanečníky a tanečnice ze dvou 

pražských klubů TŠ Hes o. s. a STK Praha. Jedná se o 2 muže a 2 ženy. 1 taneční pár se 

věnuje pouze STT ve výkonnostní třídě „M“, druhý taneční pár se věnuje 10T ve 

výkonnostní třídě „A“. Věkové rozpětí je 22–25 let. Frekvence tréninků je různá, podle 

soutěžního období, ale v období testování absolvovali probandi 5–7 tréninkových 

jednotek týdně trvajících 90–120 minut.  

Navržený intervenční program absolvovali po dobu 3 měsíců minimálně 3x týdně. 

V ideálním případě měli mezi měřeními za sebou 36 jednotek intervenčního programu, 

z čehož 20 bylo pod mým vedením. Před zahájením intervenčního programu se žádný 

z probandů nevěnoval speciálnímu kondičnímu ani kompenzačnímu cvičení. 

9.3 Metody měření a jejich charakteristika 

9.3.1 Biomedicínská měření 

Měření probíhala v Laboratoři sportovní motoriky na UK FTVS, vyšetření prováděl 

proškolený zaměstnanec a člen laboratoře. Jednalo se o vyšetření tělesného složení se 

segmentální analýzou a zjištění antropometrických dat za pomoci bioimpedančního 

přístroje Tanita MC–980MA a BIA 2000-M.   

Přístroj Tanita MC–980MA je segmentální multifrekvenční analyzátor složení těla, 

jenž pracuje na principu vedení proudu (do lidského těla) za pomoci 8 elektrod o           
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6 frekvencích   (1, 5, 50, 250, 500, 1000 kHz). Používáme ho pro zjištění dat o celkové 

tělesné analýze, segmentální analýze a vyhodnocení tělesné bilance. 
1
  

Přístroj BIA 2000 - M patří taktéž k multifrekvenčním analyzátorům složení těla. 

Využívá metodu BIA a pouští do těla proud o 4 frekvencích (1, 5, 50, 100 kHz), 

přičemž snímá jeho průchod 4 elektrodami. Dopočítáním dat přes predikční rovnice 

jsou získávána data tělesného složení (TBW, BCM, ECM, ECW, ICW, tělesný tuk). 
2
 

Poslední měření v Laboratoři sportovní motoriky bylo zátěžové vyšetření na běhacím 

pásu, kde byla zjišťována reakce na submaximální zatížení, maximální parametry a 

údaje pro řízení tréninku. 

9.3.2 Kineziologický rozbor a řízený rozhovor 

Po konzultaci s vedoucí katedry fyzioterapie na UK FTVS paní doc. PaedDr. 

Dagmar Pavlů, CSc. jsem si jako studentka 2. ročníku fyzioterapie na UK FTVS vedla 

kineziologické rozbory sama (patřičné vzdělání k tomuto fyzioterapeutickému úkonu 

mají studenti již po prvním ročníku). Součástí KR je anamnéza a vyšetření dle Lewita a 

Jandy - vyšetření stoje, chůze, pohybových stereotypů, palpační vyšetření, vyšetření 

zkrácených svalů a svalové síly a vyšetření hypermobility. Výsledky a poznámky jsou 

zaznamenávány do předem určené tabulky. Součástí anamnézy byl řízený rozhovor pro 

zjištění informací o pohybovém zatížení, zdravotních komplikacích spojených s tancem 

a další relevantní otázky pro výzkum. 

9.3.3 Online anketa 

Za pomoci internetových stránek www.vyplnto.cz jsem sestavila anketu (viz. Příloha 

5) s otázkami relevantními pro mou diplomovou práci. Anketu jsem prošla se čtyřmi na 

sobě nezávislými tanečníky, abych zjistila, jestli dotázaní všem otázkám rozumí a 

odpoví na to, na co se otázka ptá. Za pomoci e-mailové databáze tanečníků celé ČR byl 

rozeslán odkaz na anketu, kterou vyplnilo 230 tanečníků a tanečnic z 25 klubů z ČR. 

                                                 

1
 Informace o přístroji zjištěny na základě stránek Analýza tělesného složení (2014) 

2
 Informace o přístroji zjištěny na základě příspěvku Stablové, Skorocké a Bunce (2003) 

2
 Informace o přístroji zjištěny na základě příspěvku Stablové, Skorocké a Bunce (2003) 
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9.3.4 Pomocná měření 

Pro lepší pochopení tanečního tréninku a zatížení jsem používala při tréninkových 

jednotkách sporttestery značky Polar na zjištění tepové frekvence při klasickém 

tréninku nebo naopak při soutěžním zatížení. 

9.4 Interpretace a způsob vyhodnocení získaných dat  

Veškerá vyšetření v laboratoři probíhala pod vedením expertů, kteří testy vyhodnotili 

dle standardizovaných postupů a výsledky předali k hodnocení ve formě 

standardizovaných výstupů. 

Jednotlivé výsledky a ankety jsou zaznamenávány a pro lepší a přehlednější práci 

s nimi byl využit program Microsoft excel 2011. V práci jsou uváděny v grafech, 

tabulkách a textu. 
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10 Výsledky 

10.1 Složení těla 

První měření v Laboratoři sportovní motoriky probíhalo v září 2013. Účastnilo se ho 

6 tanečníků z výkonnostních tříd B, A, M. Za pomoci přístroje BIA 2000 - M a 

predikčních rovnic spolu s váhou a výškovým měřidlem byly zaznamenávány 

parametry tělesného složení. 

Průměrný BMI u testovaných probandů byl 22,18, u žen jsme naměřili v průměru 

19,9 a u mužů 23,7.  Z online ankety, kterou vyplnilo 230 tanečníků, z čehož bylo     

102 mužů a 128 žen vyšlo průměrné BMI 21,3 ± 2,64. Všechny tyto průměry spadají do 

normální hmotnosti. 

 

Graf 4 Četnost BMI u tanečníků – data získaná pomocí internetové online 

ankety 

Další zajímavou hodnotou je poměr ECM/BCM – poměr mimobuněčné a 

vnitrobuněčné hmoty charakterizující kvalitu svalové hmoty. Čím je hodnota nižší, tím 

lepší jsou předpoklady pro svalovou práci a svalová hmota je „kvalitnější“.  

Samozřejmě je to závislé na trénovanosti, věku a pohlaví. Trénovaní sportovci by měli 

dosahovat koeficientu nižšího než 0,7. U lidí bez pravidelné pohybové aktivity je 

rozmezí od 0,75–1,05.  U testovaných jedinců se pohybuje koeficient od 0,72 do 0,97. 

Z uvedeného vyplývá, že kvalita svalstva u tanečníků není dobrá. Nejlépe na tom jsou 

muži s taneční třídou „M“ – 0,72 a 0,74, jejich partnerky jsou na tom o poznání hůře – 

0,85 a 0,87. Taneční pár třídy „A“ taneční partner – 0,86 a partnerka 0,97. Z těchto 
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výsledků můžeme předpokládat, že taneční pár nižší výkonnostní třídy má méně 

tréninků a horší techniku, proto kvalita svalové hmoty není taková, jako u párů třídy 

„M“, ale ani u nich koeficient neodpovídá aktivně trénujícímu sportovci. V případě 

zájmu úpravy tělesné hmotnosti by se dal využít z měření parametr celkové tělesné 

vody, ale pro tuto práci postačí pouze BMI a poměr ECM/BCM. 

10.2 Segmentální analýza svalové tkáně a její souměrnost 

Segmentální analýza byla zjišťována na přístroji Tanita MC-980MA, u 50 % 

testovaných se objevila svalová asymetrie buď v oblasti dolních, nebo horních končetin 

(hodnotící program bere trup jako jeden celek, tudíž svalové asymetrie a dysbalance 

v oblasti trupu budou hodnoceny v kineziologickém rozboru probandů).   

 

Obrázek 7 Segmentální analýza a svalová vyváženost (O. V.) 

 

Obrázek 8 Segmentální analýza a svalová vyváženost (Z. V.) 
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Obrázek 9 Segmentální analýza a svalová vyváženost (J. V.) 

 

Obrázek 10 Segmentální analýza a svalová vyváženost (V. K.) 

 

U testovaného V. K. (Obrázek 10) dosáhl rozdíl mezi levou a pravou DK 0,3 kg, 

dřívější zranění, které by mohlo ovlivnit tuto asymetrii, nezmiňuje. Zmínil se pouze o 

problémech s nožní klenbou, ale to se týkalo obou DK. Partnerka (Z. V.) má ve 

zmenšené míře více svalové hmoty (o 0,1 kg) na pravé DK, může to tudíž souviset 

s technikou STT tanců, která v jejich podání má větší zátěž na levou stranu těla partnera 

a pravou stranu těla partnerky (Obrázek 8). Pro potvrzení tohoto tvrzení je potřeba 

udělat další sadu testů například EMG, rozbor techniky za pomoci videozáznamu atd. 

Menší rozdíl a to 0,1 kg nacházíme u všech tanečníků u jejich horních končetin.           

U tanečního páru V. K. a Z. V. je hmotnost pravé horní končetiny o 0,1 kg nižší, jelikož 

jejich dominantní strana je pravá, můžeme předpokládat, že tento rozdíl je dán tanečním 

zatížením ve standardním uzavřeném držení (věnují se pouze STT). U testované O. V. 

je rozdíl 0,1 kg mezi levou a pravou horní končetinou (Obrázek 7). U jejího partnera     

J. V. (Obrázek 9) je také rozdíl 0,1 kg (levá horní končetina má více svalové hmoty). Je 

možné, že tento rozdíl je dán držením v LAT, protože tento pár je v tréninku preferuje.  

Landsfeld a Plamínek (2001) poukazují na jednostranné zatížení horních končetin při 

neomezených tanečních figurách v LAT, protože se přednostně využívá u pánů levá HK 
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a u dam HK pravá. Čas strávený v uzavřeném držení nebo v držení pravou HK za levou 

HK se pohybuje podle Křivohlávka (2012) mezi 60–80 % v každém z tanců. Přes horní 

končetinu se síla přenáší na trup a osový orgán a i zde může dle Dylevského (2009) 

docházet k jednostrannému zatížení přes ramenní kloub až po SI skloubení. 

10.3 Kineziologické rozbory 

V této kapitole se věnuji pouze nejdůležitějším funkčním a strukturálním změnám na 

těle probandů, které se vyskytují ve vyšší míře a mohou být spojovány s větším 

zatížením ve sportovním tanci a s nižší mírou protahování a kompenzace 

jednostranného zatížení. 

Pro souhrn informací jsem si rozdělila ženy a muže zvlášť, protože každý zastává 

v tanci své místo a tím pádem i jiné postavení a tudíž i jiné zatížení svalstva. 

Ženy 

Vyšetření stoje: 

 zúžená stojná báze, 

 zborcená nožní klenba, 

 na levé noze halux valgus, na pravé začínající, 

 zvýšená hra šlach (snížená stabilita, posun těžiště dopředu), 

 otlačené Achillovy šlachy od bot, 

 levá strana těla zrotovaná vpřed, 

 neaktivní mezilopatkové svaly, vyrovnaná hrudní kyfóza, zvýšená bederní 

lordóza, 

 hypertonus m. trapezius bilaterálně, m. erectror spinae v TH a L části páteře. 

Dynamické vyšetření stoje: 

 předklon – obě až na zem, nerozvíjí se L část páteře, 

 úklon – symetrický, zalomení v TH/L přechodu, 

 záklon – L část páteře bez rozvinutí. 

Vyšetření chůze: 

 užší stojná báze, 

 zvýšený pohyb paží, hypertonus m. erector spinae v L a TH části páteře, 

hypertonus extenzorů kyčle. 
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Hypermobilita: 

 vrozená hypermobilita u obou probandek. 

Zkrácené svaly dle Jandy (2004): 

 m. triceps surace, 

 m. rectus femoris a m. tensor fascie latae, 

 flexory kolenního kloubu – pouze O. V.,  

 m. piriformis,  

 vše bilaterálně. 

Palpace svalového hypertonu a TrP: 

 palpačně bolestivý m. piriformis, m. erector spinae v TH části páteře více 

vpravo, bolestivá reakce na Kieblerovu řasu v oblasti L páteře bilaterálně. 

Hypertonus m. sternocleidomastoideus – vpravo více, 

 palpační nález TrP v oblasti horní části m. trapezius a úponu m. levator 

scapulae bilaterálně, 

 bolestivost v oblasti SI skloubení. 

Vyšetření HSSP: 

 nedostatečné zapojení HSSP do stereotypních pohybů a neschopnost jeho 

aktivace na povel. Jeho funkci přebírají paravertebrální svaly v L oblasti zad a 

zevní svaly břišní. 

Muži 

Vyšetření stoje: 

 zborcená klenba, 

 zhoršená stabilita – zvýšená hra šlach a prstce zatažené do podložky, 

 otlačené Achillovy šlachy od bot, 

 mírně valgózní postavení hlezen, 

 tělo mírně zrotováno L stranou dopředu, 

 hypertrofie L paravertebrálního valu v celé délce páteře, 

 hypertrofie P m. trapezius, 

 torzní postavení pánve. 
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Vyšetření chůze: 

 chůze hodně přes paty, hyperaktivita paravertebrálního svalstva více na P 

straně, 

 paže v semiflexi v loketním kloubu. 

Dynamické vyšetření stoje: 

 flexe – postupný rozvin páteře, v TH/L přechodu zalomení a L páteř bez 

rozvinutí, pouze se překlopí pánev, 

 lateroflexe – symetrická, rozvin po celé délce páteře, 

 extenze – rozvin až do přechodu TH/L v pořádku, poté bez rozvinu. 

Zkrácené svaly dle Jandy (2004): 

 m. triceps surae bilat.,  

 m. biceps femoris, m. tensor fascie latae, m. rectus femoris bilat.,  

 J. V. adduktory bilat., 

 m. piriformis L strana, 

 m. pectoralis major – L,  

 m. trapezius horní část L,  

 m. levator scapulae L,  

Palpace svalového hypertonu a TrP: 

 palpační hypertonus paravertebrálních svalů v oblasti páteře bilaterálně – L 

více – po přebrnknutí prsty se objeví S reflex, 

 bolestivý piriformis na L straně, 

 TrP bilaterálně v horní části m. trapezius a m. levator scapulae. 

Vyšetření HSSP: 

 stejně jako u žen i zde je neaktivní HSSP, ale o něco méně, stereotyp flexe 

trupu – m. rectus abdominis a illiopsoas přebírá hlavní funkci 
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10.4 Zdravotní anamnéza 

V této kapitole se věnuji pouze zdravotním komplikacím způsobeným tancem. 

Tanečnice Z. V. 

 Probandka uvádí časté problémy s krční páteří a svalstvem krku různého 

charakteru, od namožených svalů přes natažené svalstvo až po blokády krku. 

Intenzita bolesti byla vysoká a někdy nemohla probandka ani otočit hlavu 

doprava a na pár dní musela vynechat tréninky.  

 Při prudkém otočení hlavy doprava (například v tangu) uvádí přebrnknutí od 

levé lopatky přes krk až do jazyka, který na chvíli zatuhl (nejspíše podráždění 

hlavového nervu) – někdy až pár dní vynechání tréninku.  

 Celkové bolesti m. trapezius bilat. po těžším tréninku nebo náročnějším týdnu.  

 Dříve při valčíku nebo na soutěžích měla křeče do m. sternocleidomastoideu 

bilat. Nyní už problémy ustoupily.  

 Časté komplikace v oblasti paravertebrálních svalů, jednou musela vynechat i 

týden tréninku.  

 Poslední rok zatuhává zadní strana krku stranově nespecificky.  

 Za poslední rok 2x bolesti P m. trapezous až k lebce, tak že musela týden 

vynechat tréninky. 

Tanečník V. K. 

 Propadlé příčné klenby cca před 2 lety, musel kvůli tomu 6 měsíců vynechat 

tanec úplně. 

 Zánět okostice, bez tance cca 2–3 měsíce. 

 Vyhřezlá plotýnka přibližně před rokem a půl opět při tanci, přibližně 2 měsíce 

vynechán trénink. 

 Pootočený obratel TH1, přerušení tréninku cca na 1 měsíc. 

 Drobnější zranění, cca týden pauzy: 

o bolest levé strany zad až pod lopatku, 

o bolest v bederní části zad, 

o natažené tříslo a gluteus maximus. 
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Tanečnice O. V. 

 2010 blokáda SI skloubení a bederní části zad – mobilizace neurologem, od té 

doby se to několikrát vrátilo. 

 Časté bolesti bederní části páteře při delším stoji nebo tréninku, v poslední 

době zlepšení. 

 V poslední době blokáda spíše horní části zad, při STT držení bolí a píchá 

v oblasti kloubního spojení žeber a hrudních obratlů. 

Tanečník J. V. 

 Fenomén lupnutí v kotníkách při běhu nebo vetším pohybu v kloubu, občas i 

bolestivé. 

 Při delším stoji bolestivost v bederní části páteře a někdy to přechází až do SI 

skloubení. 

 Bolestivost svalů v okolí pravé lopatky, někdy bolest vystřeluje až do krku. 

 Občasná bolest pravého ramene. 

 Zborcená klenba bilaterálně. 

 Při delším a intenzivnějším tréninku STT bolest v pravém koleni, ale není 

natolik výrazná, aby byl kvůli tomu tréninkový proces přerušen. 

Ze zdravotní anamnézy jsou patrné problémy s přetěžováním svalstva okolo páteře 

v celé její délce, kvůli nimž pak musí tanečníci svoji tréninkovou přípravu přerušit.      

U partnerek se k tomu přidává i svalstvo krku a u partnerů naopak zranění a bolesti DK 

a to zejména v oblasti kolenního kloubu a palce u nohy. Následující Graf 5 potvrzuje to, 

co nám vyšlo ze zdravotní anamnézy probandů, a to že největší problémy mají 

respondenti v oblasti DK a páteře. 
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Graf 5 Četnost zranění podle druhu – každý respondent mohl uvést jednotlivá 

místa zranění 1x (data získaná z internetové ankety)  

10.5 Sportovní anamnéza 

Taneční pár Z. V. a V. K. se věnují pouze STT. Spolu tancují již 3 roky, ale 

tancování společenských tanců se oba věnují již 7 let. Pravidelné tréninky mají 5–6x 

týdně v průměru 120–180 minut. Týdně nejde jejich tréninková dotace pod 12,5 hodiny. 

Společnému tanci se tedy věnují 3 roky, ale uvádějí, že dohromady přibližně rok a půl 

netancovali kvůli různým zraněním a zdravotním komplikacím. 

Dříve nevěnovali rozcvičení před tréninkem ani protažení po tréninku velký důraz, i 

proto je neustále provázela zranění. V posledních 3 měsících se snaží dbát na pořádné 

rozehřátí před tréninkem a připravení svalů na zátěž za pomoci koordinačních silových 

cvičení na zapojení všech svalů do pohybu a dynamického strečinku. 

O. V. a J. V. spolu tančí již 5 let. Věnují se 10T, tréninky absolvují 5–6x týdně 

v rozmezí 100–120 minut. Což znamená přibližně 10–12 hodin strávených v podpatcích 

na parketě.  
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Rozcvičení před tréninkem věnují přibližně 10–15 minut a protažení po tréninku 

minimum. Většinou spěchají do práce nebo do školy. Speciální tréninky určené na 

kondici nemají, fyzičku trénují za pomoci stimulace soutěžního zatížení všech 10 tanců 

ve 2–3 kolech (20– 30 tanců o délce 1 minuty a 30 vteřin).  

Závěr – ze sportovní anamnézy nám vychází fakt, že tanečníci stráví na parketu    

10–16 hodin týdně v tréninkovém zatížení a přitom nevěnují pozornost rozcvičení před 

tréninkem, z čehož mohou vznikat pozdější zdravotní komplikace (viz bolesti zad při 

tréninku nebo blokády krční páteře během rychlého otočení hlavou), ale nejsou jediní, 

kdo se rozcvičení nevěnuje v plné míře. Z 230 dotázaných se dokonce 8 tanečníků 

vůbec nerozcvičuje, dalších 129 se rozehřívá 1-10 minut a 76 dotázaných se rozcvičuje 

10–20 minut. Dle Večeři a kol. (2013) by měl být dynamičtější strečink zařazen po     

3–5 minutách rozehřátí organismu a trvat by měl přibližně 10–15 minut (což je 

dohromady min. 20 minut). Pozátěžovému strečinku by se měl sportovec věnovat až 30 

minut. 

 

Graf 6 Délka rozcvičení před tréninkem (data získaná z internetové ankety) 

Stejně jako rozcvičení před tréninkem je také důležité protažení zatěžovaných partií i 

po jeho skončení. Zde jsou výsledky ještě horší. Polovina z probandů sice tvrdí, že se po 

tréninku protahují, ale otázka je, jestli to dělají správně a jestli vědí, jak to provádět. 

Alter (1999) se zmiňuje o strečinku, že je přínosem pouze tehdy, pokud je prováděn 

správnou technikou a musí být zařazen pravidelně do tréninkového procesu. 

Z grafu níže (Graf 7) je jasné, že u většiny dotázaných je čas věnovaný strečinku a 

protažení po tréninku nedostačující. 68 respondentů dokonce uvedlo, že se po tréninku 
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neprotahují vůbec a 102 se věnuje protažení pouze 1–10 minut. Pouhých                      

15 respondentů z 230 – což je 6,5 % dotázaných - se protahuje časově správně.  

 

Graf 7 Rozdělení četnosti délky protažení věnované tanečníky po tréninku (data 

získaná z internetové ankety) 
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10.6 Závěr vyšetření pro praxi 

1) Z vyšetření stoje je patrné zhoršení nožní klenby, z čehož plyne zařazení 

senzomotorické stimulace nohy do tréninkového procesu spolu s posilováním svalů 

v okolí hlezna, aby nedocházelo při stoji a odrazu ze špičky k valgóznímu postavení.  

2) Dále protahování svalů krku pro snížení výskytu TrP a snížení hypertonu svalstva. 

Naučit při pohybu aktivaci HSSP a posilování středu těla, aby se snížilo přetížení 

bederního paravertebrálního svalstva a zlepšila se i mobilita L části páteře, zlepšit 

koordinaci zapojování svalstva trupu. Posílit a naučit používat mezilopatkové svalstvo a 

m. serratus anterior.  

3) Zlepšit stabilitu DK za pomoci cvičení a posilování na balančních pomůckách.  

4) Je zde viditelná potřeba kompenzačních cvičení a zařazení aerobní cyklické 

aktivity pro snížení negativních vlivů jednostranné sportovní zátěže. 

5) Dalším ukazatelem pro návrh tréninkové jednotky je fakt, že kvalita svalové 

hmoty neodpovídá trénovaným jedincům. Je třeba zařadit dynamické posilovací prvky 

na svalstvo DK a trupu. 

6) Edukace rozcvičení a protažení po tréninkové jednotce. 

7) Zařazení pilates do tréninkového cyklu. 

10.7 Návrh tréninkových jednotek a jejich zařazení do 

tréninkového cyklu 

Vlivem velkého počtu technických dovedností, které se musí tanečníci učit a neustále 

zlepšovat a pilovat, tráví na parketu spoustu hodin. U testovaných probandů jde o       

12–15 hodin strávených tréninkem za týden. Stejnou otázku jsem položila v internetové 

anketě a došla k podobnému závěru. Nejvíce dotazovaných trénuje 6–9 hodin týdně a 

9–12 hodin týdně, z čehož drtivá většina uvedla, že doba trávená tréninkem je shodná 

s dobou tréninku pouze tance. Tím zase narážíme na špatnou vzdělanost tanečníků 

v oblasti zlepšování fyzické kondice a dbání na své zdraví. Graf 8 zobrazuje rozdělení 

četností dle hodin trávených na tréninku. 39 respondentů se věnuje tréninku přes         

12 hodin týdně, což odpovídá přibližně 6 tréninkovým jednotkám týdně, čímž se 

dostávají na hranici vrcholového sportu. 



-70- 

 

Graf 8 Počet hodin strávených tanečníky trénováním za jeden týden (data 

získaná z internetové ankety) 

10.7.1 Návrh taneční tréninkové jednotky 

Úvod: 15–20 min. – rozehřátí pomocí běhu okolo sálu a prvků atletické běžecké 

abecedy (bez tanečních bot), dynamický strečink na hlavní používané svaly (svaly DK, 

svaly zad, krku a paží) a mobilizace kloubů hlezna a předonoží, tonizace svalstva. 

Hlavní část: 90 min. – taneční trénink – dle potřeby páru. 

Závěrečná část: 20–30 min. – statický strečink – protažení lýtek, svalů zadní a přední 

strany stehna, svaly zad a krku. (Viz zásobník cviků, Příloha 3). 

10.7.2 Návrh kondiční tréninkové jednotky 

Úvod: 15 minut rozcvičení – rozehřátí pomocí skákání přes švihadlo, dynamický 

strečink, tonizace svalstva trupu a DK. 

Hlavní část: Kruhový trénink na balančních pomůckách – dynamická síla DK, 

stabilita DK a trupu, zvýšení síly a funkce HSSP (cviky viz Příloha 4) 

Závěrečná část: 15–20 min. – statický strečink používaných svalových skupin. 
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10.7.3 Návrh kompenzační tréninkové jednotky 

Úvod: není nutný po předešlém rozehřátí z tréninku. 

Hlavní část: 30 min. – 2–3 cviky na aktivaci a posílení oslabených svalů po          

10–12 opakováních ve třech sériích následováno přibližně 10 cviky na protažení 

zkrácených svalů. Protažení může být vedeno buď statickou výdrží v poloze přibližně 

15–20 sekund nebo za pomoci postizometrické relaxace, kdy po předešlém protažení 

svalu následuje jeho kontrakce do funkce svalu (přibližně na 10–15 % svalové síly) a po 

10 sekundách v kontrakci následuje jeho relaxace s protažením. 

Závěrečná část: není nutná, protože protažení obsahuje již hlavní část. 

10.7.4 Návrh domácího cvičení 

Během jedné tréninkové lekce byla provedena ukázka a nácvik jednotlivých cviků, 

které měly probandi za úkol dělat doma, pokud možno v doporučeném množství a 

správném provedení. K tomu sloužilo i video, které bylo pro tento účel natočeno a 

probandům zapůjčeno. 

Cvičení v domácím prostředí 

senzomotorická stimulace nohy 
3 3x týdně 

cvičení na stabilní kotník a koleno – cvičení na čočce 4-5x týdně 

uvolnění oblasti mezi křížovou a pánevní kostí 3x týdně 

hluboký stabilizační systém páteře 4-5x týdně 

cvičení na stabilizaci lopatek a aktivaci dolních fixátorů lopatek 4-5x týdně 

Tabulka 4 Návrh týdenního tréninkového cyklu - cvičení v domácím prostředí 

  

                                                 

3
 viz Příloha 1 (část 7). 
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10.7.5 Návrh týdenního tréninkového cyklu 

Den Trénink (hodiny/týden) 

  
taneční kondiční kompenzační 

aerobní 

aktivita 
strečink prektis 

baletní 

příprava 
regenerace 

pondělí 2 1** 0,5 

     úterý 1,5* 0,75 

      středa 

  

0,5 1 0,5 

   čtvrtek 1,5 

    

1 

  pátek 2 

     

0,5 

 sobota 1,5* 

  

1 

    neděle 

       

1 

Celkem 8,5 1,75 1 2 0,5 1 0,5 1 

Tabulka 5 Návrh týdenního tréninkového cyklu 

*pouze trénink techniky (trénink fyzicky méně náročný)  

**pilates 

 

Počet hodin věnovaných pouze tanci se tímto návrhem snížil, ale ne natolik, aby to 

výrazně zasáhlo do nácviku technických prvků a tanečníci na ně pak neměli čas. 

Celkový počet hodin věnovaný v týdnu pouze tanci se snížil na 9,5 z čehož 3 hodiny 

jsou zaměřeny jen na techniku, a tím pádem není trénink natolik fyzicky náročný, a       

1 hodinu se věnují prektisu. Ten mohou v kratším čase zařadit i na konec tréninkových 

jednotek tance. Hodinová dotace tréninku pro týden činí 16,25 hodiny. Čímž jsem 

objem odtrénovaných hodin nesnížila. 

10.8 Kondiční a kompenzační intervenční program 

Kompenzační intervenční program 

Příloha 3 uvádí cviky používané v intervenčním programu kompenzačních cvičení, 

které jsem s probandy cvičila 1x týdně a jejich úkolem bylo je cvičit 1x týdně 

samostatně po tréninku. Cvičební jednotka se skládala z 13 cviků, z čehož 3 byly 

posilovací a 10 protahovacích. Jak jsem se zmínila již výše v návrhu jednotky, 

posilovací cviky byly prováděny 10–12x ve 3 sériích a protahovací cvičení buď 

statickou výdrží 15–20 sekund, nebo za pomoci efektu PIR. 
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Kondiční intervenční program  

Příloha 4 obsahuje kondiční cvičení. Je zde soubor cviků, které je třeba měnit a po 14 

dnech intervence mírně ztěžovat, aby nedošlo k adaptaci organismu na zátěž a následné 

zlepšování by tím pádem vymizelo. Jedná se o soubor cviků na balančních pomůckách 

ke zlepšení svalové hmoty a kondice probandů. 

Jednotlivé tréninky jsou navrženy tak, aby se snížil dopad tanečního sportu na 

zdravotní stav jedinců, zlepšila se jejich kondice a tím i výsledky v tanečních soutěžích 

a zamezilo se pauzám způsobeným zdravotními komplikacemi. 

10.9 Interpretace získaných dat 

Tanečníci absolvovali 3–4měsíční intervenční program, během kterého bylo do jejich 

tréninkového cyklu zařazeno 1x týdně kondiční cvičení pod mým vedením a 2x týdně 

kompenzační cvičení (1x se mnou a 1x samostatně). K tomu obdrželi instruktážní video 

a doporučení na domácí cvičení.  

Po absolvování intervenčního programu proběhlo znovu měření v Laboratoři 

sportovní motoriky na UK FTVS a kontrolní kineziologický rozbor 4 probandů spolu 

s řízeným rozhovorem.  

10.9.1 Svalová zkrácení 

Vyšetření proběhlo dle Jandy (2004), kde stupeň: 

  0 = bez zkrácení 

 1 = malé zkrácení 

 2 = velké zkrácení 

Aby byly výsledky přehledné, zanesla jsem je do tabulky (Tabulka 6) dle relativních 

četností výskytu u testovaných tanečníků, vyčtených ze vstupního kineziologického 

rozboru. Mezi nejvíce zkrácené svaly u probandů patří m. gastrocnemius, m. rectus 

femoris, m. piriformis a m. tensor fascie latae, ostatní svaly jsou buď nezkrácené, nebo 

na stupni 1. Levopravé odlišnosti ve svalových zkráceních se nacházejí nejvíce v oblasti 

zádového a krčního svalstva, což je způsobeno jednostranným zatížením ve STT držení 

a držení pravou rukou za levou v tancích LAT. 
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Pretest Pravá strana Levá strana Počet 
testovaných  

 Stupeň zkrácení 0 1 2 0 1 2 

m. gastrocnemius 0 2 2 0 3 1 

4 

m. soleus 4 0 0 4 0 0 

Flexory kyčelního kloubu             

m. iliopsoas 2 2 0 2 2 0 

m. rectus femoris 0 3 1 1 3 0 

m. tensor fasciae latae 0 4 0 0 3 1 

Adduktory kyčelního kloubu             

krátké adduktory 2 2 0 1 3 0 

dlouhé adduktory 1 3 0 1 3 0 

Flexory kolenního kloubu             

m. biceps femoris 0 4 0 4 0 0 

m. semitendinosus, m. 

semimembranosus 1 3 0 4 0 0 

m. piriformis 1 2 1 1 3 0 

m. quadratus lumborum 4 0 0 2 2 0 

m. erectores spinae 1 3 0 2 2 0 

m. pectoralis major             

Pars clavicularis a m. pectoralis 

minor 3 1 0 2 2 0 

Pars sternocostalis 3 1 0 3 1 0 

Pars abdominalis 4 0 0 2 2 0 

m. trapezius – horní část 3 1 0 2 2 0 

m. levator scapulae 4 0 0 3 1 0 

m. sternocleidomastoideus 3 1 0 2 2 0 

Celkový počet zkrácení 36 32 4 36 34 2 
 

Tabulka 6 Četnost zkrácených svalů u tanečníků – pretest 

 

V následující tabulce (Tabulka 7) jsou zaznamenány relativní četnosti svalového 

zkrácení měřené po 3–4 měsících absolvování intervenčního programu. V tabulce se 

nenalézá žádný sval, který by byl zkrácen na stupeň 2 (na rozdíl od pretestu, kde se jich 

nacházelo 6), což značí 100% zlepšení, to je viditelné taktéž u stupňů 1, kde v součtu 

všech probandů a jejich testovaných svalů se snížil počet na pravé straně z 32 na 8 a na 

levé straně z 34 na 12. 
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Posttest Pravá strana Levá strana Počet 
testovaných 

Stupeň zkrácení 0 1 2 0 1 2 

m. gastrocnemius 2 2 0 3 1 0 

4 

m. soleus 4 0 0 4 0 0 

Flexory kyčelního kloubu             

m. iliopsoas 4 0 0 3 1 0 

m. rectus femoris 3 1 0 3 1 0 

m. tensor fasciae latae 4 0 0 3 1 0 

Adduktory kyčelního kloubu             

krátké adduktory 4 0 0 3 1 0 

dlouhé adduktory 3 1 0 3 1 0 

Flexory kolenního kloubu             

m. biceps femoris 4 0 0 4 0 0 

m. semitendinosus, m. 

semimembranosus 4 0 0 4 0 0 

m. piriformis 2 2 0 3 1 0 

m. quadratus lumborum 4 0 0 4 0 0 

m. erectores spinae 4 0 0 3 1 0 

m. pectoralis major             

Pars clavicularis a m. pectoralis 

minor 4 0 0 3 1 0 

Pars sternocostalis 4 0 0 4 0 0 

Pars abdominalis 4 0 0 2 2 0 

m. trapezius – horní část 3 1 0 4 0 0 

m. levator scapulae 4 0 0 4 0 0 

m. sternocleidomastoideus 3 1 0 3 1 0 

Celkový počet zkrácení 64 8 0 60 12 0 
 

Tabulka 7 Četnost zkrácených svalů u tanečníků po absolvování intervenčního 

programu - posttest 
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10.9.2 Trigger pointy 

Po absolvování intervenčního programu s pravidelným protahováním a uvolňováním 

nejvíce namáhaných svalových skupin, ve kterých byly napalpovány TrP, se objevilo 

zlepšení. Na pravé straně se snížil počet TrP v testovaných svalech (Tabulka 8) o 66,6 

% (z 15 na 5 TrP) a na levé straně se snížil počet o 69,3 % (ze 13 na 4). Největší 

zlepšení a to o 100 % se objevilo u m. levator scapulae na levé straně těla.  

Pretest Pravá strana Levá strana 

sval ano ne ano ne 

m. erectores spinae - TH 3 1 2 2 

m. erectores spinae - L 4 0 3 1 

m. trapezius – horní část 4 0 4 0 

m. levator scapulae 4 0 4 0 

Celkem 15 1 13 3 

Tabulka 8 Počet TrP při palpačním vyšetření svalů všech probandů -         

pretest 

 

Posttest Pravá strana Levá strana 

sval ano ne ano ne 

m. erectores spinae - TH 1 3 1 3 

m. erectores spinae - L 1 3 2 2 

m. trapezius – horní část 2 2 1 3 

m. levator scapulae 1 3 0 4 

Celkem 5 11 4 12 

Tabulka 9 Počet TrP při palpačním vyšetření svalů po intervenčním programu - 

posttest  
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11 Diskuze 

Testování v laboratoři se účastnilo 6 probandů, z čehož kineziologický rozbor a 

intervenční program absolvovali 4 probandi - dvě tanečnice a dva tanečníci, kteří tvořili 

dohromady dva taneční páry. Jejich průměrný věk činil 25 let. Kontrolního 

kineziologického rozboru i rozhovoru se účastnili všichni čtyři vybraní probandi, tudíž 

mortalita výzkumného souboru se rovná 0 %. Společně s testováním probandů 

probíhala na internetu online anketa, která byla vyplněna od 230 tanečníků z celé České 

republiky a v této práci je využita jako podpůrná metoda zjištěných dat u výše 

zmíněných 4 probandů. 

Sledovaný soubor tanečníků se věnuje sportovnímu tanci již více než 5 let a 

v posledním roce s tréninky minimálně 4–5x do týdne, s průměrnou délkou tréninku 

90–120 minut. Na jiné sportovní aktivity jim již nezbývá čas. V probíhajícím 

intervenčním programu byl zařazen běh 1x týdně a podle potřeby probandů i plavání. 

Výzkum probíhal v období hlavní taneční sezóny, kdy se soustředili tanečníci 

především na zlepšování techniky, ale ne na úkor zlepšování kondice.  

Z úvodního řízeného rozhovoru vedeného pouze mezi testujícím a testovaným vyšlo 

najevo, že ani jeden z probandů nezná problematiku sportovního tréninku a zdravotních 

komplikací plynoucích ze špatných návyků při sportovních aktivitách, jako je například 

nevhodná (kratší) délka rozcvičení a závěrečného strečinku po tréninku, nedostatečná 

regenerace a kompenzace jednostranného zatížení v daném sportu. To se potvrdilo i 

v anketě,  kde 134 respondentů (58,2 % ) odpovědělo, že neví, co kompenzační cvičení 

jsou, a 140 respondentů uvedlo, že je nepoučil trenér, k čemu kompenzační cvičení 

slouží a co to kompenzační cvičení jsou. 

Největším problémem v tomto případě byla špatná informovanost a vzdělanost 

tanečníků na téma kompenzace, regenerace a kondiční trénink. Problém ale vzniká již u 

trenérů. V poslední době se zvýšila vzdělanost trenérů díky trenérské škole na UK 

FTVS, ale ty pak nedávají dále informace svým svěřencům a dostatečně je nepoučují, 

protože v čase stanoveném na trénink se soustředí pouze na trénink techniky a sportovní 

trénink jde stranou.  V tom vidím hlavní problém, proč tanečníci nemají dostatečné 

rozcvičení před tréninkem, protažení po tréninku a mají špatné návyky na kondiční 

cvičení. Větší důslednost trenérů ve vzdělávání a předávání informací z těchto oblastí 
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svým svěřencům by mohla vést ke snížení předčasně ukončené kariéry ze zdravotních 

důvodů a ke snížení zdravotních komplikací mezi tanečníky.  

 

 

Graf 9 Četnost znalosti pojmu kompenzační cvičení (data získaná z internetové 

ankety) 

 

Graf 10 Četnost poučení od trenéra, k čemu je kompenzační cvičení dobré (data 

získaná z internetové ankety)  

Potvrdilo se to i na době věnované rozcvičení před tréninkem, 3,5 % respondentů se 

nerozcvičuje vůbec, 56,1 % se rozehřívá na začátku tréninku 1–10 minut a pouhých 

40,4 % věnuje rozcvičce více jak 10 minut. Podobné je to i s protažením po tréninku. 

Nedostatečné je u 73,9 % odpovídajících (170 z 230), ti věnují strečinku a zklidnění po 

tréninku 0–10 minut, z čehož 0 minut je u neuvěřitelných 68 respondentů. Právě tento 
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faktor se může podílet na zraněních limitujících tanečníky v jejich tréninkové píli kvůli 

zdravotním komplikacím. 

Z diplomové práce Křivohlávka (2013) je patrné, že vedení v LAT probíhá 

především silovým působením levé ruky partnera za pravou ruku partnerky, tomu 

odpovídá i tělesná analýza z laboratoře, kdy O. V. má na PHK o 0,1 kg svalové hmoty 

více než na LHK a její partner J. V. má na LHK o 0,1 kg svalové hmoty více než na 

PHK. Jelikož má J. V. dominantní horní končetinu pravou, můžeme zde uvažovat o 

svalové dysbalanci, která vznikla právě díky tanečnímu držení v LAT. Druhý pár se 

věnuje výhradně tancům standardním. Hlavní rozdíl je u dolních končetin obou 

tanečníků a to u V. K., který má LDK o 0,3 kg svalové hmoty těžší a partnerka má na 

PDK o 0,1 kg svalové hmoty více, i když její dominantní a odrazová noha je levá. 

Nejspíše je to dáno tím, že 70–80 % figur, které tančí ve svých sestavách, začíná partner 

silovou kontrakcí od pravé dolní končetiny a partnerka od své levé dolní končetiny. 

Většina tanečníků řeší problém tam, kde ho vidí, ale Véle (2006) se ve své knize 

zmiňuje o tom, že nejde oddělit funkci končetin od funkce osového orgánu, tudíž 

důsledky těchto změn se promítají do trupu a zad. To potvrzuje i výsledek vyšetření 

probandů – snížená pohyblivost v oblasti TH páteře, bolesti svalů v oblasti krku 

bilaterálně a u dolních končetin je to přes SI skloubení bolest v oblasti L části páteře. I 

když se jedná tedy o nesymetrickou zátěž, u žádného z vyšetřovaných se nepotvrdilo 

skoliotické držení těla, jako je tomu například u jiných sportů s dominancí jedné 

končetiny. Uvádí to ve své práci u volejbalistů Modi a kol. (2008) a Zachrla (2004), 

který se soustředil na zjišťování této problematiky u hokejistů. Jednalo se o výskyt 

skoliotického držení těla korespondujícího s držením hole.  

Právě tyto dysbalance a nepoměry by měly být snižovány pomocí kompenzačních 

cvičení a správně vedeného rozcvičení a strečinku po tréninku. Intervenční program byl 

příliš krátký na to, aby se tyto drobné nuance v segmentální analýze objevily. 

Výsledky úvodního vyšetření odpovídají předpokladům vyčteným z práce Vitoška 

(2011), který se sice soustředil na měření EMG pouze u valčíkové otáčky vlevo, ale i 

tak je patrná vysoká aktivita vzpřimovačů páteře a zevních šikmých svalů břišních. 

Tomu odpovídá vyšetření probandů - přetížení paravertebrálních svalů v oblasti bederní 

a hrudní páteře. Může to být následek standardního uzavřeného držení (tím i vychýlení 

těžiště mimo tělesnou osu do středu páru) a neustálé nošení podpatků. Přetížení a 

hypertonus m. sternocleidomastoideu a TrP v m. trapezius a m. levator scapulae je také 
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výsledkem držení hlavy v extenzi a rotaci ve standardním držení a nepřirozených a 

dynamických střídáních poloh jako je hyperextenze, lateroflexe a hyper rotace v tancích 

latinskoamerických.   

Zkrácené svaly na DK mohou být dány dlouhodobým stojem na podpatcích a 

nedostačujícím protahováním po tréninku. Park a kol. (2010) uvádí dřívější nástup 

aktivity svalů na přední straně stehna. Tím může docházet ke zkrácení svalů zadní 

strany stehna, která se u probandů objevila na pravé straně v 87,5 %.  Z kontrolního 

vyšetření po přidání strečinku, kompenzace a regenerace do tréninkového programu je 

patrné zlepšení ve sníženém výskytu TrP v namáhaných svalech při tanci, a to o 66,6 % 

na pravé straně probandů a o 69,3 % na straně levé. Podobný výsledek se ukázal i u 

svalů zkrácených, kde po ukončení intervenčního programu neměl žádný z probandů 

zkrácený sval na stupni 2 a počet zkrácených svalů na stupni 1 se snížil z 66 na 20.  

Probandi přiznali, že před poučením a začátkem intervence se regeneraci nevěnovali 

vůbec nebo pouze do 30 minut týdně. 17,6 % respondentů z online ankety se nevěnuje 

regeneraci vůbec, 24,3 % se regeneruje 1–30 minut týdně, 29,6 % tráví regenerací     

30–60 minut týdně a 28,7 % regeneruje více jak 60 minut týdně. 

 

Graf 11 Rozdělení četností dle doby strávené regenerací za týden (data získaná 

z online ankety) 

Většina dotázaných si neuvědomuje fakt, že tanec je také sport a to velice náročný. 

Myslí si, že se nemusí rozcvičovat a po tréninku protahovat, věnovat svůj tréninkový 

čas regeneraci nebo kompenzaci jednostranného zatížení, ale opak je pravdou. Když se 

podíváme na výsledky  ankety, většina respondentů trénuje 6–9 hodin týdně anebo 
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dokonce 9–12 hodin týdně, což odpovídá vrcholovému sportu, a proto není divu, že se 

často setkávají se zdravotními komplikacemi. 

Z nedostatečné regenerace plynou i zranění, která tanečníky provází jejich celou 

kariéru. 153 respondentů udává, že někdy byli zraněni a 77 bylo bez zdravotních 

komplikací. Zajímavé zjištění je v četnosti podle pohlaví, kdy 62,7 % zranění bylo u žen 

a 37,3 % u mužů. Nejvíce zraněných bylo žen věnujících se 10T - a to 57, a mužů 

věnujících se 10T - a to 31. V článku Extension Neck Injury in Female DanceSport 

Competitors kladou autoři velký důraz na výskyt ENI (a jiných zranění) v korelaci 

s technikou, čím déle probandky tančily, tím méně se u nich zdravotní komplikace 

vyskytovaly, protože se zlepšovala jejich technika. S tímto tvrzením se shodují i 

výsledky mé práce, kde zvyšování času stráveného tréninkem neznamená zvyšování 

počtu zranění. U společenských tanců je obecně známo, že čím vyšší třídu taneční pár 

má, tím má lepší techniku a zároveň trénuje více hodin. Se zlepšující technikou se 

snižuje i riziko zranění – viz Graf 12. Do 6–9 hodin věnovaných tréninku týdně korelují 

zdravotní komplikace s tréninkovým časem a to pozitivně, zvyšující se čas tréninku = 

zvyšující se výskyt zranění u tanečníků. Od 9 hodin tréninku týdně se výskyt zranění 

snižuje až o cca 50 %. I z rozhovorů vyplynulo, že po pochopení a zlepšení techniky 

držení těla se snížil výskyt bolestí v oblasti krku a hlavy a tím i počet vynechaných 

tréninkových jednotek.  

 

Graf 12 Četnost výskytu zranění v závislosti na době tréninku 
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Důležitým zjištěním byla taktéž oblast prevence, které nevěnuje pozornost téměř 

nikdo. ČSTS by se měl zaměřit na vzdělávání trenérů a tanečníků v oblasti prevence 

zdravotních komplikací a následných zranění. Z důvodů pravidly předepsaného obutí a 

nepřirozenému postavení nemají tanečníci ani možnost provozovat tento sport „zdravěji 

a přirozeněji“. Tudíž se musí více věnovat tomu, jak vysoké podpatky a strnulé držení 

paží a trupu kompenzovat a předcházet poškození zdraví. Nezanedbatelným faktem je 

to, že řešit by se měly příčiny zdravotních komplikací a ne pouze následky, protože 

pokud se nevyřeší příčina bolesti nebo problému, budou se tyto problémy neustále 

vracet a mnohdy i zhoršovat. Bohužel v oblasti sportovního tance je literatura velice 

omezená a to na zkoumání zapojování svalstva, tepových frekvencí při soutěžích, 

měření hladiny laktátu. Ale už není nikde popsáno, jak by měla vypadat sportovní a 

pohybová příprava u tohoto sportu, aby docházelo k co nejvyšším sportovním výkonům 

a co nejnižším počtům zranění. Každý trenér vychází pouze z toho, co se naučí od 

ostatních trenérů tance, ale bohužel se už nevzdělávají v ostatních oblastech ať už 

kondiční přípravy nebo zdravotní prevence. Závěrečné práce kandidátů na trenérskou 

licenci č. 1 jsou většinou nedostatečné a neadekvátní k citování v diplomových pracích 

nebo dalších možných výzkumech. V českém jazyce existuje pouze několik publikací 

zabývajících se sportovním tancem, ale spíše jeho přiblížením laikům a amatérům 

anebo technice. Ale ucelená literatura k problematice sportovního tréninku, regenerace a 

prevence ve sportovním tanci chybí. Zahraniční literatura, studie a vědecké práce se 

věnují spíše chůzi na podpatcích a jejímu ovlivňování tělesného držení. Informace 

z oblasti zdravotní jsou většinou u tanečního stylu jako je balet nebo moderní tance, 

kterým se věnuje věda již léta. Možností, jak tento problém zlepšit, je dohodnout 

spolupráci mezi ČSTS a FTVS v oblasti sportovního tréninku a kondiční přípravy a 

zapojit žadatele o trenérskou licenci č. 1 více do vědeckých prací místo pouhého 

popisování systému tanečního sportu v ČR nebo rešerší o výživě. 

Faktorem ovlivňujícím zdravotní stav je i kondice jedince. Tanečník s lepší kondicí a 

zdatnějším svalovým aparátem je schopen vydržet delší zátěž a s ní spojenou i únavu. 

Jenže kvalita svalových vláken u vybraných probandů není taková, jakou by měl 

sportovec mít. Jak uvádí ve své literatuře Riegerová (2006), optimální hodnotou indexu 

ECM/BCM je koeficient 0,7-0,8. Hodnoty vyšší než 0,8 jsou běžné u nesportující 

populace. Průměrná hodnota tohoto indexu u zkoumaného souboru 4 tanečníků je 0,86, 
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což neodpovídá skupinám sportovců na vrcholové úrovni. Měřený soubor tanečníků se 

pohybuje daleko pod průměrem. 

Taneční sport jde neustále výkonnostně nahoru a je potřeba stále více se věnovat 

kondičnímu tréninku i regeneraci a správné kompenzaci, protože pohyb ve STT i LAT 

je pro člověka nepřirozený a zátěž ať už z podpatků nebo jednostranného držení těla 

vede k následným dysbalancím a zkracováním svalů, což má za následek zranění. 

Stále je třeba mít na mysli, že čas věnovaný regeneraci a kompenzaci je kratší než 

čas strávený v nefyziologickém postavení při tanci, ale i tak je možno díky nim učinit 

korekci svalových dysbalancí. Jsou podpůrným prostředkem v tréninkovém procesu na 

snížení zdravotních komplikací a bolestí. Důležitá je jejich pravidelnost a správná 

technika provedení. 

V následujícím grafu (Graf 13) jsou srovnané výsledky řízeného rozhovoru před 

zahájením a po ukončení intervence. Během intervence a v následujících 3 měsících po 

ní se zlepšila regenerace tanečníků o 100 % a i díky tomu je snížen subjektivní pocit 

únavy a bolesti krku a zad. Počet vynechaných tréninků u všech probandů byl za           

3 měsíce 30, po ukončení intervence se snížil na 17 % z původních 100 %.  Všechny 

pozorované veličiny v řízeném rozhovoru vykazují zlepšení. 
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Graf 13 Řízený rozhovor pretest – posttest 

* anamnéza se týkala posledních 3-4 měsíců před intervencí 

** stupnice 1-10: 1 nejmenší, 10 největší; (10 = 100 % v grafu) 

*** Součet vynechaných tréninků 4 probandů na začátku intervence je 30 = 100 % v 
grafu 
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11.1 Diskuze nad hypotézami 

H1: Jsou tanečníci dostatečně edukováni v tématu sportovního tréninku, 

regenerace a kompenzace? 

Na základě výsledků z řízených rozhovorů a online ankety je jasné, že edukace 

ohledně těchto témat je u populace věnující se tanečnímu sportu minimální. Trenéři 

nejsou dost motivováni k informování svých svěřenců.  

 Více než 60 % dotázaných neví, co kompenzační cvičení jsou a k čemu slouží.  

 Více než 55 % dotázaných se před tréninkem rozcvičuje do 10 minut. 

 29 % dotázaných se po tréninku neprotahuje vůbec a 44 % věnuje protažení po 

tréninku maximálně 10 minut. 

První hypotéza se tímto potvrdila. 

H2: Minimálně u 50 % probandů předpokládáme sníženou svalovou sílu 

hlubokého stabilizačního systému páteře, mezilopatkových svalů, zkrácení m. 

triceps surrae, problémy s bolestmi zad, krku a hlavy. 

Z kineziologických rozhovorů byly zjištěny tyto problémy u 100 % probandů. I tato 

hypotéza se potvrdila. 

H3: Sníží se u probandů po absolvování 3měsíčního individuálního kondičního a 

kompenzačního cvičení počet trigger pointů ve svalech a dojde ke snížení míry 

zkrácených svalů? 

Na základě výsledků posttestu se potvrdila i tato hypotéza, intervenční program 

trvající 3–4 měsíce pozitivně ovlivnil svalové zkrácení a snížil počet TrP ve svalech.  
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12 Závěr 

Cílem této případové studie bylo přiblížení a navržení sportovního tréninkového 

cyklu pro taneční sport a zjistit, je–li možné dodržováním základních pravidel 

sportovního tréninku snížit zdravotní komplikace. Teoretická část seznamuje čtenáře 

s tanečním sportem, který se stal v posledních letech populárním individuálním 

estetickým sportem pro všechny věkové kategorie, základními teoretickými východisky 

sportovního tréninku s ohledem na kondiční faktory, anatomii posturálního systému a 

zdravotního hlediska jako je zranění a přetěžování ve sportu. Konec teoretické části se 

věnuje prevenci zranění a kompenzačním cvičením. 

V praktické části jsem se věnovala vyhodnocení aktuálního zdravotního stavu 

probandů, získání důležitých informací ohledně tréninkových návyků. Následovala 

analýza získaných dat a vytvoření návrhu týdenního tréninkového cyklu a intervenčního 

programu pro následující 3 měsíce. Podpůrnou metodou při zjišťování dat byla 

internetová anketa vyplněná 230 respondenty. 

Vyšetření se skládala z laboratorního šetření na UK FTVS (analýza tělesného 

složení, antropometrická měření), z kineziologického rozboru probandů a řízeného 

rozhovoru s následnou analýzou dat. 

Z vyšetření vyšlo, že každý tanečník ze sledovaného souboru má zkrácené nebo 

oslabené různé svalové skupiny a potýká se více či méně se zdravotními komplikacemi, 

které ho nutí přerušit nebo omezit tréninkový proces. Díky analýze dat a kontrolnímu 

kineziologickému rozboru jsem došla k závěru, že již za pouhé 3 měsíce vedených 

kompenzačních a kondičních cvičení je možné snížit míru zkrácení jednotlivých svalů a 

díky tomu předcházet zdravotním komplikacím. 

Průměrná hodnota koeficientu ECM/BCM se pohybovala v rozmezí 0,86–0,87, což 

poukazuje na velmi špatnou kvalitu svalových vláken. Testované osoby jsou tanečníci 

nejvyšší výkonnostní mezinárodní třídy „M“ a nejvyšší třídy pro Českou republiku, 

třídy „A“. I právě proto byl výsledek šokující. Měření se účastnily pouze 4 osoby, 

výsledky tedy mohou být zkreslené, proto je potřeba pro další informace provést měření 

u více tanečníků a pokusit se provést měření u finalistů mistrovství České republiky ve 

standardních i latinskoamerických tancích a porovnat je s ostatními vrcholovými sporty. 

Toto porovnání a měření jsem v literatuře nenašla a je tedy nutné zjistit, zda-li  alespoň 

česká špička tanečního sportu dosahuje koeficientu ECM/BCM pod 0,7. 
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Po 3–4 měsíčním intervenčním programu si testované osoby pochvalovaly snížení 

bolestí v oblasti krku a zad, zvětšení rozsahu pohybu u dolních končetin a obecně větší 

energii v tréninku. Pokud tanečníci vydrží s pílí, kterou do navrženého intervenčního 

programu vkládali, i nadále, sníží se počet jejich zdravotních komplikací a budou mít 

více času na trénink.  

Pro praxi doporučuji zjištění dodržování životosprávy a výživy u tanečníků. I to 

může ovlivnit zdravotní stav jedince. Zjištění koeficientu ECM/BCM u většího 

množství tanečníků a finalistů MČR v LAT i STT. A samozřejmě další výzkumy, díky 

kterým by se mohly zjištěné odchylky lépe kvantifikovat a vyhodnocovat pro podklad 

následujícím kondičním a kompenzačním tréninkům. A zároveň tak učinit u většího 

počtu probandů.  
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Příloha 1 Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 

  



-II- 

Příloha 2  Informovaný souhlas 

Já …………………………….., níže podepsaný(á), narozený(á) …………………, 

souhlasím s účastí na testování výkonnosti, které se uskuteční v rámci diplomové práce 

Bc. Elišky Křížové na FTVS UK.  

 

Toto testování bude sloužit k objektivnímu stanovení výkonnosti testovaného jedince a 

k návazné aplikaci opatření, které tuto výkonnost dále rozvíjejí. 

Sledování výkonnosti budou probíhat v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK, a to 

ve dvou termínech, na začátku intervenčního ovlivňování a po jeho skončení. Testovaný 

jedinec bude mezi těmito měřeními samostatně v pravidelných intervalech 

zaznamenávat svou výkonnost pomocí měřičů tepové frekvence.  

Intervenční opatření aplikované na probandech budou neinvazivní a budou se skládat    

z programu cvičení zvyšujících výkonnost. V rámci vyšetření nebudou prováděny 

invazivní odběry. 

Získané výsledky ani osobní údaje testovaných jedinců nebudou nijak zneužity či 

veřejně publikovány. 

 

Potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o způsobu a postupu při všech měřících 

procedurách, včetně rizik a možností následného použití naměřených dat. Dále 

potvrzuji, že nemám žádné zdravotní potíže.  

 

 

 

V Praze dne …………………. 

 

 

Podpis: ………………………..  
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Příloha 3 Přehled protahovacích a aktivačních cviků 

používaných v intervenčním programu 

1. Cviky na protahování bederní oblasti zad 

Leh skrčmo přednožný, ruce na kolena. 3x 

vdech a 3x výdech, poté mírný tlak kolen do 

rukou (10 vteřin), poté s výdechem přitáhnout 

rukama kolena k hrudníku tak, aby se kostrč 

odlepila od země, položíme bedra do podložky 

bez napětí. 

 

Vzpor klečmo, páteř v rovině 

výdech – podsazení pánve (NE kočičí hřbet) 

udržet rovně hrudní část páteře, krk a hlavu 

nádech – posun v této pozici vzad směrem 

k patám, výdrž s volným dýcháním a vrácením 

zpět. 

 

 

Turecký sed – jedna HK opřena o zem vedle 

těla, druhá HK do vzpažení  

úklon – plynulý ohnutý (bez zalomení) 

vytahuji se pocitově směrem nahoru. 

 

 

 

Vzpor klečmo 

vdech – úklon vlevo, bérce směřují vlevo – 

výdech  

 

2. Cviky na protahování flexorů kolenního kloubu a m. triceps surae 

Leh pokrčmo levou, chodidlo na podložce, 

skrčit přednožmo pravou, horními končetinami 

chytneme pravou DK, pánev v neutrálním 

postavení. 

Na 10 vteřin mírný tlak DK do rukou, poté 

hluboký nádech a s výdechem mírně 

propínáme PDK a zárověň ji přitahujeme 

k hrudníku. 
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Stoj přednožný pravou, pata na vyvýšeném 

místě, skrčit připažmo, ruce na pravé koleno – 

s výdechem rovný předklon do mírného tahu. 

 

 

Ve dvojici nebo o zeď – podřep zánožný, 

pravou HK opora o stěnu, pánev v neutrální 

pozici, vyrovnaná páteř, pata PDK na 

podložce, s výdechem protlačit pánev vpřed a 

volně s výdrží prodýchat. 

 

 

 

Vzpor dřepmo, paty ve vzduchu, váha těla je 

na špičkách, volně přibližujeme paty 

k podložce, ale většina váhy je stále na HK 

opřených o podložku (paty se nemusejí 

dotknout podložky). 

 

 

Stoj přednožný pravou – opora o zeď, kolena 

mírně pokrčená, pata zadní DK zůstává na 

podložce, krčíme více koleno zadní DK a patu 

stále držíme na podložce. 

 

 

 

 

Vzpor podřepmo zánožný pravou, pata levé 

DK  na podložce - výdrž - volně dýchat. 
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3. Hluboký stabilizační systém páteře + posilování bříšního svalstva 

Nácvik bráničního dýchání, leh pokrčmo nohy 

na podložce (na šířku pánve), podložená hlava 

ručníkem, pánev v neutrální pozici (pod bedry 

musí zůstat mezírka). Hrudník se snažíme 

držet celou dobu ve výdechovém postavení a 

dýcháme „do břicha“. Po zvládnutí ruce v bok, 

stlačíme rukama žebra a bok, snažíme se 

dýchat co nejvíce do široka do celého 

hrudníku a břicha a tímto tlakem vytlačit ruce 

do šířky. 

 

Nácvik aktivace hlubokého příčného svalu. 

Leh pokrčmo, nohy na podložce na šířku 

pánve. Pomůcka - ukazováčky položíme na 

třísla a palce do boků. S výdechem se snažíme 

vytlačit a zatnout svalstvo pod prsty a zároveň 

udržet spodní žebra ve výdechovém postavení. 

Střídáme různé stupně aktivace svalu a 

snažíme se i vydržet a prodýchat při aktivním 

hlubokém příčném svalu. 

 

Aktivace HSSP s pomocí dolních končetin (po 

zvládnutí výše uvedených cviků).  Leh 

pokrčmo, nohy na podložce na šířku pánve. 

Hrudník a pánev v neutrální pozici. Pozvolné 

zvedání a položení jedné DK. DK střídáme. 

Těžší varianta – obě DK najednou. 

 

 

Podpor na předloktích vpředu ležmo 

s aktivním HSSP, výdrž. Můžeme měnit 

podpor a vzpor na předloktích. 

 

Vzpor klečmo, aktivace HSSP, vzpažit pravou 

a zároveň zanožit levou, výdrž v poloze 

s pravidelným dechem. 
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4. Cvičení na stabilizaci lopatek a aktivaci dolních fixátorů lopatek 

Leh na břiše, pokrčit upažmo, předloktí svisle 

vzhůru. Ramena od uší. Čelo podložené 

ručníkem. Tlakem do předloktí mírně zvedáme 

ramena (i s hrudníkem) směrem ke stropu, 

poté přidáme hlavu (páteř neustále v rovině).  

Poté překlopíme pánev – „přiblížení stydké 

kosti k dolním žebrům“ – vyrovnání bederní 

části páteře. 

 

 

 

Leh na břiše, vzpažit, s výdechem zvolna 

skrčit připažmo  s předloktím nad podložkou. 

 

 

 

Vzpor klečmo, s výdechem upažit levou 

s otočením trupu vlelo. S nádechem zpět do 

vzporu klečmo. 

 

 

Leh na břiše, připažit, aktivací 

mezilopatkových svalů (stáhnutím lopatek) 

zapažit, otočit dlaně k sobě a s výdrží 

pravidelně dýcháme. 

 

 

5. Cvičení na protažení adduktorů kyčelního kloubu 

 

Leh na bříše, pokrčit upažmo, hlava otočená 

na stranu protahované DK, pravá DK pokrčená 

v koleni do pravého úhlu. Po podložce skrčit 

únožmo pravou, bércem po podložce. V krajní 

poloze výdrž s pravidelným dýcháním 

 

 

Leh na zádech, přednožit směrem ke stropu, 

DK volně spustit do roznožení, rukama se 

můžeme zachytit za nohy a podle potřeby 

zvyšovat tlak směrem k podložce. 
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Široký sed roznožný, rovná záda, hluboký 

nádech a s výdechem předklon s narovnanými 

zády (pánev a páteř jdou do předklonu 

najednou). V krajní poloze výdrž a volně 

dýchat. 

 

 

Vzpor dřepmo únožný levou, důraz na rovná 

záda a protažení adduktorů. S výdrží v poloze 

volně dýcháme. 

 

6. Protažení svalů krku – m. trapezius, m. levator scapulae, m. sternocleidomastoideus, 

extenzory krční páteře 

Turecký sed, ruce na kolena, zastrčením brady 

a protáhnutím temene ke stropu vyrovnání 

krční páteře, ramena od uší. Plynulým 

obloukem úklon vpravo (vlevo). Brada stále 

zastrčená, výdrž v poloze a volně dýchat. 

 

Turecký sed, ruce na kolena, zastrčením brady 

a protáhnutím temene ke stropu vyrovnání 

krční páteře, ramena od uší. Hlava do rotace 

(cca 45°) poté plynulý předklon. V krajní 

poloze výdrž a volně dýchat. Ramena jsou po 

celou dobu uvolněná. 

 

Turecký sed, ruce na kolena, zastrčením brady 

a protáhnutím temene ke stropu vyrovnání 

krční páteře, ramena od uší. Plynulý předklon 

hlavy bradou ke hrudní kosti (bradu stále 

tlačíme dozadu). 

 

Turecký sed, ruce na kolena, zastrčením brady 

a protáhnutím temene ke stropu vyrovnání 

krční páteře, ramena od uší. Rotace hlavy do 

krajní polohy v té záklon do mírného tahu.  

 

 

 

 



-VIII- 

7.  Cvičení na zlepšení nožní klenby a opory nohy 

Autoterapie plosky nohy, automasáž krátkých svalů nohy – krouživé pohyby 3–4 

prsty na chodidle. Uvolnění jednotlyvých  šlach a svalů mezi prsty. Uchopení 

jednotlivých zánártních kůstek a jejich mobilizace společně s klouby prstů (oddálení 

kloubních ploch a následné minimální pohyby dolu, nahoru a do rotace). Mobilizace 

patní kosti. Fixace patní kosti a rotace předonoží na jednu a druhou stranu. Uvolňování 

nártu do „vějíře“. Palce na nártu, prsty zespodu nohy a pohybem palců ven „otvírám“ 

nárt přes prsty. 

Nácvik tříbodové opory a „malé“ nohy. 3 základní body opory – základní kloub 

palce, malíku a pata. Nácvik probíhá vsedě. Prsty jsou uvolněné. Body opory se 

snažíme k sobě jemně přiblížit, chvíli vydržet a zase povolit. (Prsty zůstávají stále 

volně). 

Aktivace příčné klenby – uchopování předmětů ze země. Například mince 10 Kč 

nebo 20 Kč. Vsedě na židli a snažíme se předmět sebrat pomocí příčné klenby. 

Nácvik správného odvíjení chodidla vsedě na židli. Odvíjení od paty postupně 

pomalu vpřed. Zhoupnutí přes celé chodidlo plynule. Při zvednuté patě se zastavíme a 

zpět ji pokládáme plynule na zem a zvedáme špičku. Chybně – vyvalení kotníku, kolene 

nebo paty stranou. Po zvládnutí zkoušíme ve stoje. 
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Příloha 4 Příklad kruhového tréninku použitého 

v intervenčním programu 

Kruhový trénink – 3 série po 30 s zátěže s 15 s pauzou mezi cvičeními, pauza mezi 

sériemi - 3 minuty 

1. Flexibar 

 

a) Stoj rozkročný, mírně pokrčená kolena 

(kolena směřují nad špičky), vyrovnaná záda, 

hlava v prodloužení trupu – snažíme se 

rozhmitat flexibar do stran. 

 

 

 

b) Sed pokrčmo, nohy na podložce, úhel mezi 

trupem a podložkou je co nejmenší (jak to 

cvičenec udrží), rovná záda, aktivovaný HSSP. 

Flexibar v předpažení, hmitáme nahoru a dolů. 

 

 

c) Vzpor klečmo, na „kolečku“ jezdíme vpřed 

a vzad, kam až to s rovnými zády udržíme. 

 

2. Bosu 

 

a) Stoj na bosu, mírný podřep, následně 

dynamicky do výskoku a po dopadu na bosu 

zastabilizovat polohu a znovu do mírného 

podřepu a výskoku. 

 

 

 

 

b) Výkrok výpadem vpřed na bosu a zase zpět 

(střídáme nohy). 
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c) Stoj na bosu (obráceném) hluboký dřep – 

dbáme na techniku dřepu. 

 

 

3. TRX 

 

a) Vzpor nohy v TRX, aktivací břišních svalů 

přitahujeme natažené DK k hrudníku (udržet 

rovná bedra). 

 

 

 

 

b) Stoj na podložce, držíme TRX v rukách 

vedle těla, napnutými pažemi do vzpažení 

zevnitř poníž. 

 

 

 

c) Leh na podložce, paty v TRX, přitahujeme 

paty k zadku a zároveň podsazujeme pánev. 

V konečné fázi se dotýkají podložky pouze 

lopatky a hlava. 

 

4. Bez pomůcek 

 

a) Dlouhý dynamický skok stranou a mírně 

vpřed z pravé DK na levou DK, doskok je do 

podřepu se zastabilizováním polohy. 

 

 

 

b) Výpady s výměnou nohy a posunem vpřed. 
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c) „Žabáky“ dozadu dynamicky (co nejkratší 

dotek s podložkou a co nejdelší skok) 

 

 

5. Gymball 

 

a) Leh, přednožit pokrčmo, paty na gymball. 

Zvednutý trup až po konce lopatek, ruce 

v mírném předpažení, střídavé plynulé 

dotýkání se rukou gymballu. 

 

 

b) Podpor na předloktích na gymballu. 

Vyrovnaná záda, zpevněný střed těla, hlava 

v prodloužení trupu. Tlak do předloktí a celým 

tělem provádíme mírná kolečka v ramenou. 

 

 

c) Podpor na předloktích na gymballu, 

vyrovnaná záda, hlava v prodloužení trupu, 

aktivovaný HSSP. Střídavě zanožit DK 

s následným unožením. 

 

6. Balanční čočka 

 

a) Výkrokem vpřed na čočku přes tříbodovou 

oporu do stoje na jedné noze. 

 

 

 

b) Stoj na čočce, medicinball v ruce, mírně 

pokrčená kolena, stabilní trup. Přehazování 

medicinballu z levé ruky do pravé a zase zpět. 

Nebo vyhazování medicinballu do vzduchu 

obouruč a chytání. 

 



-XII- 

 

c) Výkrokem vzad na čočku přes tříbodovou 

oporu do stoje na jedné noze. 

 

 

 

 

Cvičení na stabilizaci trupu a posilovaní na balančních pomůckách můžeme postupně 

stěžovat tak, že budeme zmenšovat plochu opory a zvyšovat těžiště cvičence. Můžeme 

postupně přidávat i další vjemy, aby se musel cvičenec soustředit na více věcí, například  

u dřepování na bosu chytat a odhazovat medicinball, u stoje na čočce mírně postrkovat 

cvičence střídavě do ramenou, zad a hrudníku. Cvičení je nespočetné množství a dají se 

sehnat jak v tištěné literatuře, tak na internetu. Důležité je dbát na výchozí polohu a 

během celého cvičení na techniku, jakmile nebude technika správná, ihned cvičení 

přerušte, snižte zátěž tím, že zjednodušíte cvik, nebo si odpočiňte a začněte znovu. 
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Příloha 5 Internetová online anketa 

1. Pohlaví 

2. Výška 

3. Váha 

4. Věk – 0-15 ; 16-20 ; 21-25 ; 26-30 ; 31-40; 41 a starší 

5. Taneční klub, který reprezentujete? 

6. Jakému stylu tance se věnujete? Standardní tance; latinskoamerické tance; oboje 

7. Kolik hodin týdně strávíte trénováním? 0-3; 3-6; 6-9; 9-12; 12 a více 

8. Kolik hodin je z toho pouze tanec? 0-3; 3-6; 6-9; 9-12; 12 a více; stejně 

9. Kolik hodin týdně se věnujete kondičnímu tréninku? 0; 0,1-1; 1-2; 2-3; 3-4; 4 a 

více 

10. Kolik času (v minutách) věnujete rozcvičení před tréninkem? 0; 1-10; 10-20; 20-

30; vice (napište číslo v minutách) 

11. Kolik času (v minutách) věnujete protažení po tréninku? 0; 1-10; 10-20; 20-30; 

vice (napište číslo v minutách) 

12. Slyšeli jste někdy pojem kompenzační cvičení? Ano; ne 

13. Do kompenzačních cvičení patří: běhání; protahovací cvičení; posilovací cvičení; 

pouze strečink; protahovací a posilovací cvičení 

14. Poučil Vás někdy Váš trenér, k čemu je dobré kompenzační cvičení? Ano; ne 

15. Kolik minut týdně věnujete regeneraci? 0; 1-30; 60-90; 90-120; 120 a vice 

16. Už jste měl(a) někdy zdravotní komplikace způsobené tancem(za které mohl 

tanec)? Ano; ne 

17. Kolikrát jste byl(a) zraněn(á) (měl(a) jste problémy se zdravím kvůli tanci)? 0; 1-

2; 3-4; 5-6; 7-8; více než 8x – napište číslo 

18. Řešil(a) jste tyto problémy s fyzioterapeutem či lékařem? Ano; ne; nebyl(a) jsem 

zraněný(á) 

19. Zdravotní komplikace se týkaly: svalového aparátu; kosterního aparátu; 

kloubního aparátu; nebyl(a) jsem zraněný(á) 
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20. Místo vašeho zranění: (uveďte i „zranění“ – bolest – kvůli kterým jste museli 

vynechat trénink)  palec u nohy; kotník; koleno; svalové zranění na dolní končetině; 

tříslo; bedra; páteř obecně; ramena; krk; svalové zranění na horní končetině; hlava; 

kyčel; nebyl(a) jsem zraněný(á); napište místo, s kterým jste měli potíže 

21. Na jak dlouho jste musel(a) (průměrně) kvůli těmto problémům se zdravím 

přerušit tréninkový proces? Nebyl(a) jsem zraněný(á); 0-7 dní; 8-14 dní; 15-28 dní; vice 

než 28 dní 

22. Když Vás po tréninku bolí záda nebo krk, řešíte to nějak? Ano; ne; nebolí mě; 

pokud ano, tak jak? 

23. Kolik % z tréninku věnujete strečinku? Do 10%; do 20%; do 30%; do 50% 

24. Je rozdíl ve způsobu Vaší tréninkové přípravy v průběhu roku? Ano; ne; pokud 

ano, tak jaký? 

25. Kolik minut týdně věnujete prektisu? (Simulace soutěžního zatížení) 0-15; 15-30; 

30-60; 60-90; 90-120; 120-180; více 


