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Abstrakt 

Název práce: Efekt kompenzačních cvičení na hráčky florbalu - kategorie ženy, 

extraliga 

Cíle práce: Diagnostikovat u hráček florbalu stav svalového systému s ohledem na 

charakter sportovního zatížení. 

Sestavit zásobník cviků zaměřených na problémové oblasti, které pozitivně ovlivní 

pohybový aparát florbalistek, přičemž cviky by neměly být náročné na provedení a doba 

trvání jedné cvičební jednotky by se měla pohybovat v rozmezí 15-20 minut. 

Metodika: Případová studie, ve které jsme sledovali vybraný soubor hráček florbalu ve 

věku 18 až 32 let. Diagnostika zkrácených a oslabených svalů byla prováděna dle 

Jandových svalových funkčních testů metodou pretest - posttest. Naměřené hodnoty 

pretestu jsme porovnávali s hodnotami posttestu, přičemž v mezidobí obou testování byl 

na hráčky aplikován intervenční program v podobě kompenzačních cvičení. 

Výsledky: U 70% sledovaných hráček byly zjištěny předpokládané svalové dysbalance, 

které vyplývají z charakteru této sportovní hry. Bylo prokázáno, že dvouměsíčním 

cvičením lze pozitivně ovlivnit zkrácené a oslabené svaly hráček. Změna ze stupně 

"zkrácený" na "nezkrácený" nastala u 41% testovaných svalů. 

Klíčová slova: florbal, kompenzační cvičení, svalové dysbalance 



Abstract 

Title: Efect of compensatory exercises on female floorball players - category women, 

Czech top league 

Objectives: Diagnose muscles with a tendency to shorten and weaken and take the 

basic anthropometric parameters of female floorball players. Build a stack of exercises 

focusing on problem areas that are not difficult to perform and don't require correction 

of another person. 

Methods: A case study in which we watched the female floorball players aged 18-32 

years. Diagnose of shortened and weakened muscles was performed according to Janda 

muscle function test, method pretest - posttest. The measured values from pretest were 

compared with posttest values. In the meantime the intervention program (form of 

compensatory exercises) was applied on female floorball players. 

Results: 70% of the players were identified estimated muscle imbalances that arise 

from the nature of this sport. It has been shown that two months of exercise can 

positively affect shortened and weakened muscle. The change of the degree of "short" to 

"unshorted" occurred in 41% of muscles. 

Key words: floorball, compensatory exercises, muscle imbalance 
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1 Úvod 

Florbal je dynamická sportovní hra, která se za poslední roky stále více dostává do 

podvědomí nejen mladých sportovců. Stejně jako u většiny ostatních sportů, dochází i 

zde k nerovnoměrnému zatěžování pohybového aparátu, což může do budoucnosti vést 

k trvalému a někdy i nenávratnému poškození určitých tělesných partií a systémů. 

Vzhledem k tomu, že počet aktivních hráčů v České republice již přesahuje několik 

tisíc, zdá se nám problematika kompenzačních cvičení velice aktuální, ale po všech 

stránkách zanedbávaná. 

Záměrem pro vytvoření této práce bylo přesvědčení, že každý trenér, který se florbalu 

věnuje, by měl své komplexní znalosti o přípravě tréninkového procesu a koučování 

týmu v utkáních také rozšířit alespoň základními informacemi o možnostech 

kompenzačních cvičení a tyto znalosti patřičně zakomponovat do tréninkového procesu. 

Hlavním problémem ovšem není nedostatečná informovanost v této oblasti, jak by se 

mohlo zdát. Informace o kompenzačních cvičeních v různém rozsahu předkládá téměř 

každá publikace pojednávající o tomto sportu a také se této problematice dostává 

určitého prostoru na trenérských školeních. 

Zásadní nedostatek spatřujeme v tom, že trenéři nepovažují za příliš důležité 

kompenzačním cvičením věnovat tolik pozornosti a prostoru jako například nácviku 

herních činností jednotlivce či zlepšování fyzické zdatnosti. Tyto faktory lze poměrně 

jednoduše hodnotit různými testy a jejich interpretace je pro většinu populace 

srozumitelná. Ale velmi zjednodušeně to, že má daný jedinec oslabený či zkrácený sval, 

což jej následně může limitovat při snaze dosáhnout adekvátního výkonu, vidí jen 

málokdo.  

Běžná praxe vypadá tak, že trénink skončí a hráčky dostanou pokyn „protáhněte se“. 

Pokud závěrečný strečink není hromadný a ještě lépe řízený ze strany realizačního 

týmu, hráčky si tento povel přeloží tak, že trénink skončil a je nejvyšší čas odejít.  

V diplomové práci vycházíme z poznatků, kterých jsme dosáhli rešerší odborné 

literatury týkající se tohoto tématu. V teoretické části předkládáme informace z 

bakalářské práce a v části praktické je podkládáme experimentem. Naší snahou bylo 

vytipovat svaly s tendencí ke zkrácení a oslabení, které se nejčastěji vyskytují u 

florbalistek, a na tyto partie po určitou dobu působit intervencí, s cílem zlepšit výchozí 
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stav. Intervence měla podobu kompenzačních cvičení po skončení tréninkové jednotky, 

se snahou zařadit jednoduché cviky a minimalizovat čas tomuto cvičení věnovaný tak, 

aby byla alespoň nějaká šance, že hráčky budou provádět kompenzační cvičení i po 

skončení intervenčního programu. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Florbal 

Je heuristicko – kolektivní hrou míčového a brankového typu, kde o vítězi utkání 

rozhoduje, které ze dvou družstev nastřílí více branek. Na hřišti ohraničeném nízkými 

mantinely proti sobě soupeří dva týmy, většinou po pěti hráčích s hokejkami, každý tým 

má svého brankáře. Na dodržování pravidel dohlížejí dva rozhodčí s rovnocennou 

autoritou. Fyzická náročnost florbalu je na nejvyšší úrovni nepatrně nižší než u hokeje, 

což vyžaduje kvalitně fyzicky disponované hráče (Kysel, 2010). Oproti tomu na 

rekreační úrovni si může florbal zahrát téměř každý, protože ke hře je zapotřebí pouze 

elementární lokomoce typu chůze a běh ani ovládání florbalové hole není pro 

začátečníka nikterak náročné. 

2.1.1 Vznik a vývoj florbalu 

Počátky organizovaného florbalu jsou spojeny se skandinávskými zeměmi, primárně se 

Švédskem. Zde je tato kolektivní hra známa pod pojmem innebandy, ve Finsku 

salibandy a ve Švýcarsku, kde mimo jiné vznikla také malá forma florbalu, z důvodu 

tehdejšího nedostatku velkých hal, je tento sport znám pod pojmem unihockey. Do 

České republiky se florbal dostal díky výměnnému pobytu zahraničních studentů 

z Finska, ale o znatelnější rozvoj se zasloužili až bratři Vaculíkové, kteří přivezli ze 

Švédska dostatek florbalového vybavení (Skružný a kol., 2005). 

Florbal se začal rychle šířit po Evropě, což bylo impulsem k vytvoření zastřešující 

florbalové organizace. V roce 1896 vzniká International Floorball Federation (IFF), 

zakládajícími členy jsou Švédsko, Finsko a Švýcarsko. V současné době IFF registruje 

již 53 zemí, 3 983 klubů a 277 752 hráčů (URL 1). V dubnu roku 2011 je florbal 

zařazen do kategorie sportů, z nichž jsou vybíráni kandidáti pro zařazení na olympijský 

program (URL 2). 

Dle oficiální statistiky  v roce 1993 Česká florbalová unie registrovala 320 hráčů (URL 

3), o devatenáct let později se již počet registrovaných hráčů blíží 60 000 a dostává se 

tak na druhé místo nejpočetněji zastoupených kolektivních sportů v České republice a 

odsouvá na třetí příčku tradiční hokej. 

http://www.floorball.org/default.asp?sivu=2&alasivu=25&kieli=826
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2.1.2 Florbal dnes 

Čísla uvedená v předchozím odstavci dokazují, s jak obrovskou dynamikou se florbal 

v Čechách za poslední roky rozvinul, a lze očekávat, že rozvíjet se bude i nadále, 

protože stále má co nabídnout, a to jak z pohledu hráčského, tak diváckého. Vždyť 

například počet televizních přenosů z mužské i ženské extraligy za poslední roky 

výrazně stoupl, což florbalu může závidět nejen většina amatérských, ale i 

profesionálních sportů. Nahlédneme-li do školního prostředí, téměř každá nářaďovna 

disponuje základním florbalovým vybavením, což také velmi podporuje rozvoj široké 

hráčské základny. Snaha nejen České florbalové unie o propagaci této sportovní hry je 

opravdu velká a nutno konstatovat, že velmi úspěšná. 

Dříve se ve florbalových kruzích tvrdilo, že je tato hra kromě jiného velice populární i 

pro svou finanční nenáročnost, kdy je potřeba investovat pouze do herního náčiní a 

sportovní obuvi. S tímto názorem si dnes už dovolím nesouhlasit, vývoj technologií jde 

stále kupředu i ve florbale a s tím rostou i ceny vybavení. Připočteme-li další náklady 

nutné pro provozování této sportovní aktivity, nedá se již říci, že florbal je finančně 

nenáročný sport, ale ve srovnání například s hokejem můžeme stále tvrdit, že florbal lze 

hrát za pakatel. 

2.1.3 Kineziologické hledisko florbalu 

Jak tvrdí Kysel (2010), u florbalistů nejčastěji dochází k přetížení oblasti bederní páteře 

kvůli nerovným předklonům a torzním pohybům. Dochází k asymetrickému zkrácení 

prsních svalů. V celkovém výčtu hráči florbalu nejčastěji trpí: 

 Ochablým držením těla 

 Protrakcí (předsunutím) ramen 

 Hyperlordotickým držením těla 

 Hyperkyfotickým držením těla (kulatá záda) 

 Skoliotickým držením těla (kvůli ovládání hokejky) 

Nejčastější lokomoční činností ve florbalu je běh a herní činností střelba a přihrávka. 

Střelba vyžaduje pohyblivost v ramenním kloubu a značnou sílu svalstva pletence 

ramenního a celé paže. Jedná se o pohyb, při kterém se hráč snaží umístit florbalový 

míček do soupeřovy branky. Jedno z nejvíce používaných zakončení v ženském florbale 

je střelba švihem.  
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Tento typ střely můžeme rozdělit do tří základních fází: příprava, samotná střela a 

protažení. Při střelbě se horní končetina držící hokejku dole dostává do flexe v 

ramenním kloubu (m. deltoideus - pars clavicularis, m. coracobrachialis, m. biceps 

brachii caput breve) a druhá (držící hokejku nahoře) do mírné abdukce (m. deltoideus - 

pars acromion, m. serratus anterior, m. supraspinatus). Předloktí spodní končetiny se 

dostává do mírné palmární flexe (m. flexor carpi radalis et ulnaris, m. palmaris longus) 

a razanci střely udává síla m. triceps brachii. V této fázi je také důležité zapojení trupu, 

dochází k jeho rotaci ve směru střelby, kterou nám umožňují břišní svaly (m. obliquus 

internus abdominis a m. obliquus externus abdominis). V poslední fázi protažení se 

pohyb postupně zpomaluje, zatímco jednotlivé segmenty těla pokračují v pohybech fáze 

střely. Držení florbalové hokejky zajišťují flexory prstů (URL 4). 

 

Obr. č. 1. Zapojení jednotlivých svalových skupin při střelbě 

(http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/hry-florbal.html) 

Běh je modifikací chůze. U běžeckého kroku podobně jako u chůze rozdělujeme pohyb 

do dvou základních fází, letové a opěrné. Zapojují se svalové skupiny jako u chůze. Na 

konci opěrné fáze se na odrazové končetině zapojují především extenzory kyčle (m. 

glutaeus maximus, hamstringy) a kolene (m. quadriceps femoris) a dále plantární 

flexory hlezenního kloubu (m. triceps surae). V letové fázi se zapojují flexory kyčle (m. 

iliopsoas, m. rectus femoris) a m. tibialis anterior (URL 5). 
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Běh ve florbale má podobu dílčích sprintů, kterých musí hráč během střídání absolvovat 

i několik a v různých vzdálenostech. Z toho důvodu také dochází k zapojení břišního 

svalstva a celkového zpevnění těla. To je nutné pro absolvování osobních soubojů se 

soupeři, kterých může být v průběhu jednoho střídání rovněž několik. 

2.1.4 Zranění ve florbale 

„První oficiální pravidla vznikla roku 1986 a vymezovala florbal jako sport postrádající 

fyzický kontakt soupeřících stran“(Kysel, 2010, s 19). V  průběhu posledních let toto 

tvrzení přestává platit. Aktuálním moderním trendem je silové pojetí hry, kdy během 

jednoho střídání musí hráč absolvovat několik i velmi tvrdých osobních soubojů. 

Zranění při florbale vznikají buď kontaktem s jiným hráčem nebo špatným došlápnutím 

či pádem na zem, nárazem do mantinelu či branky. Mezi hlavní a časté zdravotní 

problémy ve florbale patří zranění převážně dolních končetin. Brankaři mívají odřeniny 

a modřiny na dlaních a prstech, způsobené sekáním od hokejek. Bolesti zad a svalové 

dysbalance vznikají následkem asymetrického zatížení svalů trupu při držení hokejky 

hráčem na jedné straně a v mírném předklonu trupu (URL 4). 

Nejčastější poranění a zdravotní obtíže dle Skružného (2005): 

 podvrtnutí (distorze) kloubu – nejčastěji hlezna nebo kolene 

 poranění svalů a šlach 

 zánět v oblasti šlachy nebo šlachového pouzdra 

 bolesti a blokády páteře 

 poranění oka 

 poranění lebky a mozku (otřes mozku) 

 tupé poranění břicha – úderem hokejkou, pádem na mantinel 

 pohmoždění hrudníku, zlomenina žeber 

 zlomenina předloktí 

 drobné řezné rány 

 odřená kůže 

 krvácení z nosu 
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Také lze poranění dělit na: 

1. akutní: podvrtnutí hlezenního kloubu, poranění kolene (poranění menisků, 

natažení či přetržení kolenních vazů), zlomené a naražené prsty, natažené a 

natržené svaly a vazy, tupá poranění břicha, otřes mozku, poranění oka 

2. chronické: bolesti bederní části páteře, zánět ramenního kloubu a zápěstí, zánět 

Achillovy šlachy (URL 6) 

 

Dle finského výzkumu na tamních elitních prvoligových a druholigových hráčkách 

florbalu ze sezóny 2004-2005, je nejfrekventovanějším zraněním podvrtnutí kloubu. 

Nejčastěji zraněné partie jsou kolenní kloub a kotník. Na dalších místech pomyslného 

žebříčku nejčastějších zranění se dále řadí poranění měkkých tkání v důsledku přetížení, 

nadměrného natažení svalu, pohmožděniny, natržení vazů (Pasanen a kol., 2008a). 
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2.2 Držení těla 

Těžko v dnešní době hledat člověka, který by si ani jednou nestěžoval na bolesti 

v zádech. Ač se bolestivost projevuje spíše v dospělosti, na její pozdější projevy si 

zakládáme již od dětství. Mezníkem, kdy se spontánní pohybová činnost řízeně utlumí, 

je nástup dětí do školy. Najednou se děti dostávají do statických poloh při sezení 

v lavicích, ve kterých setrvávají několik hodin. Sedavý způsob života je od této chvíle 

začíná provázet po zbytek jejich života. Toto setrvávání ve statických polohách je 

v poslední době označováno jako civilizační choroba a přináší nespočet problémů. 

Sedavý způsob života ničí náš pohybový aparát a nejlepší prevencí je dostatek aktivního 

pohybu. I to však nemůžeme brát doslova, ne vždy pohyb přináší kladný efekt. Naopak i 

ti nejlepší sportovci by se měli o svoje tělo patřičně starat, jinak se nevyhnou obdobným 

potížím, které se vyskytují u běžné populace. Dá se říci, že tyto obtíže jdou ruku v ruce 

s hypokinézou a s převahou jednostranného či asymetrického přetížení. 

Na udržování vzpřímené polohy našeho těla se menším nebo větším dílem podílejí 

téměř všechny svaly v našem těle. Ty svaly, jejichž hlavní náplní je zajišťovat 

vzpřímené držení těla, označujeme jako svaly posturální. Tvoří osu těla od klenby nožní 

až po spojení páteře s lebkou (Čermák a kol., 1998). 

Bursová (2005) nazývá správné držení těla jako „individuálně optimální“ a označuje ho 

jako jeden z hlavních předpokladů pro správné zapojování odpovídajících svalových 

skupin v průběhu pohybu a efektivního provádění kompenzačních cvičení. Toto držení 

těla také umožňuje optimální funkci všech vnitřních orgánů. Ve výsledku tedy 

individuálně optimální držení těla významně ovlivňuje úroveň sportovního výkonu. 

V současné době neexistuje jednotný pohled (a dá se předpokládat, že ani existovat 

nebude) na to, jak by mělo optimální držení těla vypadat, protože se musejí brát v úvahu 

individuální předpoklady každého jedince. V běžné tělovýchovné praxi je nejčastěji 

zmiňováno hodnocení jednotlivých parametrů držení těla podle metodiky Jaroše a 

Lomíčka (1957), kterou Bursová (2005) předkládá takto: 

Jednotlivé parametry při pohledu z boku hodnotíme vzhledem k těžnici, kterou spustíme 

ze středu hrbolu kosti týlní (obr. 1a): 
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 hlava je vzpřímená, brada svírá pravý úhel s osou těla, spojnice oční štěrbiny a 

horního úponu ušního boltce je kolmá na těžnici spuštěnou z hrbolu kosti týlní, 

vzdálenost krční lordózy od těžnice je kolem 2 cm 

 hrudník je vyklenutý a symetrický, jeho osa je kolmá, žebra svírají s páteří 30
o
, 

vrchol hrudní kyfózy se dotýká těžnice spuštěné z hrbolu kosti týlní 

 břišní stěna je za kolmicí spuštěnou z mečíkovitého výběžku kosti hrudní, 

vzdálenost bederní lordózy os těžnice je 2,5 – 3 cm, pánev s kostí křížovou svírá 

s vertikálou úhel asi 30
o
 

 těžnice
 
prochází mezihýžďovou rýhou, středem mezi koleny a dopadá do středu 

spojnice pat 

Hodnocení držení těla v čelní rovině, při pohledu zezadu (obr. 1b): 

 osa páteře je totožná s osou těla 

 osa boků je rovnoběžná s osou ramen a je kolmá na osu těla 

 ramena jsou stejně vysoko a symetricky rozložená 

 lopatky jsou celou plochou přitisknuty k hrudníku a jsou symetricky oddáleny od 

páteře 

 thorako-abdominální trojúhelníky jsou symetrické 

 středy kyčelních, kolenních a hlezenních kloubů jsou na svislici 

 

 

Obr. 1a, b. (Bursová, 2005) 
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 Krištofič (2000) také hovoří o individuálně optimálním držení těla, ale odklání se od 

standardizovaných testů. Uvědomuje si, že způsob držení těla nezávisí jen na 

psychickém a fyzickém stavu, ale i na denní době a okolní teplotě. Zmiňuje se o 

následujících zásadách: 

 váha těla by se měla promítat do středu oporné báze, na udržení této polohy se 

vydá nejméně energie 

 optimální je centrované postavení kloubů (hmotnost segmentů těla by měla 

působit na spojnici středů kloubů, například kyčelních) 

 musí být zachována segmentová ohebnost páteře, testujeme z polohy vzpor 

stojmo, hluboký ohnutý  předklon pozvolným napřimováním; páteř by se měla 

narovnávat postupně obratel po obratli, nikdy by neměla vzniknout viditelná 

ploška, která je patrná na obr. 2 

 

 

 Obr.2 (Krištofič, 2000) 

 

 ze stejné polohy při pohledu zezadu by nemělo být patrné vybočení páteře a 

svalové valy  po obou stranách páteře by měly být během napřimování 

symetrické 

 ve stoji spatném, nebo visu na hrazdě, by měly být spojnice předních i zadních 

kyčelních trnů v přímce, která je rovnoběžná s podložkou; to samé platí o 

spojnici podkolenních jamek  a dolní části hýžďových svalů (obr. 3) 
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 Obr. 3 (Krištofič, 2000) 

 

 základním postojovým testem je Mathiasův test – stoj spojný, hlava 

v prodloužení trupu, předpažit, výdrž 30 s; během výdrže by nemělo dojít 

k viditelné postojové deformaci 

 při správném sklopení pánve by měla horní rovina pánevních kostí svírat 

s horizontálou úhel cca 60 stupňů; v lehu na zádech bychom měli být schopni 

přitisknout bedra k podložce 

Většina autorů posuzuje posturální funkce pouze ve stoji, což Kolář (2009) nepovažuje 

za dostatečné. Pro definici ideální postury vychází z biomechanických, anatomických a 

neurofyziologických funkcí. Jejich propojení chápe v kontextu motorického, respektive 

morfologického vývoje. Posturální funkce rozlišuje na: 

 posturální stabilita 

 posturální stabilizace 

 posturální reaktibilita 

 

POSTURÁLNÍ STABILITA 

Takto nazýváme schopnost zajistit takové držení těla tak, aby nedošlo k nezamýšlenému 

nebo neřízenému pádu. Nejde o jednorázové zaujetí stálé polohy, ale o kontinuální 

zaujímání stálé polohy. 
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POSTURÁLNÍ STABILIZACE 

Je chápána jako aktivní držení segmentů těla proti působení zevních sil. Tato aktivita 

zpevňuje segmenty těla proti působení především tíhové síly. Zpevnění těchto segmentů 

umožňuje dosažení vzpřímeného držení a lokomoci těla jako celku. Tento typ 

stabilizace je řízen centrálním nervovým systémem a bez něj by došlo ke zhroucení naší 

kostry. 

 

POSTURÁLNÍ REAKTIBILITA 

Účelem této reakční stabilizační funkce je zpevnění jednotlivých kloubů, aby bylo 

získáno co nejstabilnější punctum fixum (jedna z úponových částí svalu je zpevněna, 

aby druhá úponová část svalu mohla provádět v kloubu pohyb - tato část je označována 

jako punctum mobile). 

 

2.2.1 Vadné držení těla 

Čermák a kol. (1998) a Bursová (2005) se zmiňují o nejčastějších poruchách držení těla, 

kterými jsou: 

 chabé držení – pozorujeme celkově nižší napětí svalstva 

 plochá záda (nedostatečné zakřivení páteře) – rovná páteř nepůsobí špatným 

estetickým dojmem, ale je funkčně méněcenná, je méně pohyblivá, nepruží a 

více se opotřebovává. Páteř má v tomto případě tendenci k vybočení do strany, 

k tzv. skolióze 

 kulatá záda (zvětšená hrudní kyfóza) – zvětšené vyklenutí hrudní páteře 

s odstávajícími lopatkami, provázené ostřejším prohnutím páteře v oblasti krční 

a bederní 

 zvětšená bederní lordóza (zvětšené prohnutí bederní páteře) 

 skoliotické držení (vychýlení páteře do stran) 
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2.2.2 Horní a dolní zkřížený syndrom, vrstvový syndrom 

HORNÍ ZKŘÍŽENÝ SYNDROM 

Vyskytuje se v oblasti ramenního pletence kvůli vzniklé svalové dysbalanci, která se 

vyznačuje zkrácením horních vláken m. trapezius , m. levator scapulae, m. 

strenocleidomastoideus a m. pectorialis major. Naopak jsou oslabeny hluboké flexory 

šíje a dolní fixátory lopatek (Kolář, 2009). 

DOLNÍ ZKŘÍŽENÝ SYNDROM 

Je charakteristický  zkrácením m. rectus femoris, m. tensor fascia latae, m. iliopsoas a 

vzpřimovačů trupu. Dochází k útlumu gluteálního  a břišního svalstva. Tato zkrácení 

vedou  ke zvýšené anteverzi pánve se zvýšenou  lordózou v lumbosakrálním přechodu, 

což zapříčiňuje nedostatečnou extenzi v kyčelním kloubu při chůzi, jež následně 

způsobuje ještě větší anteverzi pánve. Také dochází k přetížení zadních okrajů 

meziobratlových plotének a nerovnoměrnému zatížení kyčelních kloubů (Kolář, 2009). 

VRSTVOVÝ SYNDROM 

Jde o střídání svalové hypertrofie, hypotonie a hypertrofie. Na dorzální straně se 

střídají ve vrstvách hypertrofické a hypotonické ischiokrurální svaly, dále hypertrofické 

gluteální svaly a lumbosakrální segmenty vzpřimovačů trupu, následuje vrstva 

hypertrofických vzpřimovačů trupu v oblasti Th/L přechodu, pak vrstva oslabených 

mezilopatkových svalů a hypertrofický m. trapezius v jeho horní části. Na ventrální 

straně spatřujeme oslabené břišní svalstvo a zvýšený tonus v m. pectorialis major a m. 

sternocleidomastoideus. Dále je hypertonie v oblasti m. Iliopsoas a m. rectus femoris 

(Kolář, 2009, s 66). 
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2.3 Svalová rovnováha 

Svaly se nejen pro účely kompenzačních cvičení dělí do dvou skupin. Fylogeneticky 

starší svaly, které udržují vzpřímený postoj a mají tendenci ke zkrácení, se nazývají 

svaly posturální. Fylogeneticky mladší svaly, které mají zvýšený práh dráždivosti a 

velkou tendenci k oslabování, jsou svaly fázické. Součinnost těchto dvou systémů je 

označována jako dynamická svalová rovnováha. Dochází – li k jednostrannému 

přetěžování, vzniká svalová nerovnováha, která se nesprávným pohybovým 

stereotypem stále prohlubuje (Stackeová, 2008). 

Bursová (2005) rozebírá svalovou rovnováhu z pohledu rozlišení svalů na agonisty a 

antagonisty. Klidové svalové napětí antagonistických svalových skupin by ideálně mělo 

být udržováno tak, aby bylo účelné jak pro držení jednotlivých částí těla, tak pro držení 

těla jako celku. V tomto případě je svalový tonus vyvážený a zajišťuje svalovou balanci. 

Neadekvátní pohybové stimuly, jako sedavý způsob života, nepřesné posilování, 

nedostatečné protahování, jsou příčinou vzniku funkční nerovnováhy. V tomto případě 

mají převahu svaly tonické (posturální) na úkor svalů fázických, jejichž zapojování 

v jednotlivých pohybech je reflexně tlumeno. 
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2.4 Svalová nerovnováha 

„Nesprávné tělesné zatěžování nebo vadné držení těla provází po určité době svalová 

nerovnováha mezi svaly ležícími na různých stranách téhož kloubu. Na jedné straně 

jsou svaly zkrácené, které brání normální pohyblivosti a znemožňují plný pohyb 

opačným směrem. Svalová dysbalance začíná obvykle ochabnutím určitých svalů, což je 

příčinou zhoršeného držení těla. Není-li včas vyrovnáno, dojde k zafixování poruchy 

zkrácením antagonistických svalů.“ (Hnízdil a kol., 2005, s 12). 

Důsledkem hyperaktivity jedněch a hypoaktivity druhých svalů dochází ke svalové 

nerovnováze. Nejedná se pouze o změny v periferních strukturách hybného aparátu, ale 

o hlubší poruchy v řízení pohybu. Rozpadají se fyziologické pohybové programy. 

Vznikají nové pohybové programy, ve kterých se více aktivují svaly s tendencí ke 

zkrácení na úkor svalů s tendencí k oslabení. Hyperaktivní svaly (převážně tonické) se 

dále posilují, pracují za  hypoaktivní svaly (fázické) a ty nadále slábnou (Kabelíková, 

Vávrová, 1997). 

Významným negativním důsledkem svalové nerovnováhy je zvýšení rizika vzniku 

úrazů a neekonomický a neefektivní tréninkový proces s neadekvátním sportovním 

výkonem (Bursová, 2005). 

Některé pohybové aktivity způsobují posturální nuance více než jiné. Sportovci, kteří 

více zapojují  přední tělesné partie, například plavci či boxeři, mají větší sklon ke 

vzniku svalových dysbalancí. To samé platí u sportů, kde dochází k jednostrannému 

zatížení v důsledku stranové preference (většina sportovních her). Zde je velký 

předpoklad ke vzniku skoliózy (Houglum, 2005). 

Hošková (2003) charakterizuje oblasti, které jsou nejvíce náchylné ke vzniku svalové 

dysbalance: 

- Oblast krku a horní části trupu 

- Oblast beder 

- Oblast pánve a kyčelního kloubu 

- Oblast dolních končetin 
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Laický souhrn informací, co dělat pro své tělo, abychom zachovali správné individuálně 

optimální držení podává, Jarkovská (2005). Je zapotřebí protahovat posturální svaly, 

které jsou zkrácené, protože jsou přetížené. Posilovat fázické svaly, které jsou oslabené 

a málo používané k fyzické práci. Uvolňovat zkrácené svaly před posilováním. Krištofič 

(2007) toto zjednodušení považuje za zavádějící, protože i fázické svaly plní funkce 

posturální a naopak. Žádný sval není složen pouze z jednoho druhu svalových vláken, 

mluvíme o převaze, a jednotlivé části stejného svalu mohou být rozdílné (tonické nebo 

fázické). 
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2.5 Kompenzační cvičení 

Kompenzační neboli vyrovnávací cvičení hrají nezastupitelnou úlohu v prevenci 

funkčních poruch, a to zejména poruch našeho hybného systému. Nejlepší sportovní 

výkony se často pohybují na samotné hranici funkčních fyziologických schopností 

lidského organismu a běžně při nich dochází k přetěžování hybného systému, které 

nezřídka vede k jeho poškození. Tato cvičení pomáhají redukovat nežádoucí vlivy 

přetěžování, mohou udržet optimální funkční schopnost pohybového systému a jsou 

vhodným prostředkem k odstranění funkčních poruch neboli změn na kostní a svalové 

tkáni (Hošková, 2003). 

Za hlavní cíl kompenzačních cvičení tedy považujeme vyrovnávání svalových 

dysbalancí, jejichž příčinou může být aktivní pohyb, ale i setrvávání ve statických 

polohách, jako například několika hodinové sezení u počítače. Dalším úkolem je 

prevence vzniku svalové nerovnováhy a s ní spojených poruch hybnosti v kloubech. 

Kompenzační cvičení také přispívají k vytvoření kvalitních pohybových stereotypů a 

rychlejší regeneraci sil (Zlatník a kol., 2007). 

Dle Bursové (2005) je pravidelné provádění kompenzačních cvičení jednou z možností, 

jak snižovat riziko vzniku nežádoucích fyziologických změn pohybového aparátu. Jako 

kompenzační cvičení označuje variabilní soubor jednoduchých cviků v jednotlivých 

cvičebních polohách, které lze účinně modifikovat využitím různého náčiní a nářadí. 

Výběr cviků však vždy musí být individuálně zacílený a má-li být cvičení efektivní 

s pozitivním účinkem, musí se v jeho průběhu respektovat neurofyziologické 

zákonitosti a provádět je vždy přesným způsobem. 

Zlatník (2007) dělí kompenzační cvičení z didaktického hlediska na: 

 Cvičení mobilizační (kloubně uvolňovací) 

 Cvičení protahovací a napínací (strečink) 

 Cvičení relaxační 

 Cvičení cíleně posilovací 

 Cvičení dechová 

 Cvičení pro vypracování kvalitních pohybových stereotypů 
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Autorky jako Bursová (2005), Hošková (2003), Kabelíková a Vávrová (1997)  

zabývající se problematikou kompenzačních cvičení rozdělují tato cvičení do tří skupin: 

 Kompenzační cvičení uvolňovací 

 Kompenzační cvičení protahovací 

 Kompenzační cvičení posilovací 

 

2.5.1 Cvičení uvolňovací 

Pohled na problematiku tohoto typu cvičení se u různých autorů liší v detailech. 

Bursová (2005) spojuje uvolňování svalstva především s dechovými a relaxačními 

cvičeními. Relaxační cvičení pomáhají snižovat svalové, ale současně i duševní napětí. 

Dechová cvičení jsou jakýmsi základním východiskem pro účelné provádění většiny 

cviků. Předkládá uvolňovací cvičení převážně ve statických polohách, kde je důležité 

myslet na danou oblast a vědomě dýchat. 

Krištofič (2000) pro uvolňovací cvičení používá název mobilizační cvičení. Definuje je 

jako cvičení, která „mají za úkol procvičit kloubní struktury a odblokovat sníženou 

pohyblivost v kloubním spojení.“ Nemělo by docházet k větší svalové kontrakci, pohyby 

by měly být vedené a měly by využívat gravitace a setrvačnosti. Používají se komíháni 

a pohyby krouživé, nejdříve v malém rozsahu, který se postupně zvětšuje, ale není 

žádoucí dosahovat krajních poloh. 

Logicky se tato cvičení aplikují na klouby zápěstí, lokte, ramen, kyčle, kolen, kotníků a 

nelze opomenout kroužení trupem a boky. 

Novotná a kol. (2006) se ve vztahu k rozsahu pohybu v kloubně-svalové jednotce 

zmiňuje o pojmu flexibilita, neboli pohyblivost. Sníženou i nadměrnou pohyblivost lze 

regulovat systematickým cvičením. V případě snížené pohyblivosti Novotná a kol. 

(2006) doporučuje protahovací a mobilizační cvičení, která jsou založena na principu 

kroužení a úklonů jako u Krištofiče (2000). Zítko (1998) kroužení a komíhání doplňuje 

o aktivní či pasivní pohyby vedené do krajních poloh. 

Popis uvolňovacích (mobilizačních) cvičení dle Krištofiče (2000) se nám ve spojení 

s florbalem zdá být efektivnější. Tato cvičení se řadí vždy na začátek tréninkové 

jednotky (po úvodním zahřátí) a mají nabuzující charakter. Uvolňovací cvičení dle 
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Bursové (2005) mají charakter spíše tlumivý, takže pro potřeby sportovního tréninku 

bych je řadila až na konec nebo do samostatné tréninkové jednotky zaměřené na 

kompenzační cvičení. Dalším rozdílem je, že u Bursové (2005) jde ruku v ruce uvolnění 

s protažením, zatímco Krištofič (2000) používá pro uvolnění rotace a klony, samostatné 

protažení následuje poté. 

 

2.5.2 Cvičení protahovací 

Protahovací cvičení nebo-li strečink (z angl. stretch = natahovat, napínat) je založen na 

principu hathajógy, kterou lidstvo využívá přes tři a půl tisíce let. Do součinnosti se 

dostává nejen tělo a mozek, ale i emoce (Osten, 2005). 

Strečink slouží k obnově fyziologické délky zkrácených svalů a svalů s tendencí ke 

zkracování. Jako součást rozcvičení připravuje svaly na další zátěž a působí jako 

prevence před zraněním. V závěrečné části tréninkové jednotky zklidňuje organismus a 

omezuje vznik bolestivosti svalů. Strečink se také využívá jako samostatné cvičení pro 

rozvoj ohebnosti (Dostálová, Miklánková, 2005). 

2.5.2.1 Benefity strečinku dle Nelsona a Kokkonena (2007) 

 zlepšení ohebnosti, svalové vytrvalosti a svalové síly. Stupeň prospěšnosti závisí 

na velikosti zatížení působícího na sval. Doporučuje se střední nebo vyšší stupeň 

intenzity, kterého se dosahuje dlouhou výdrží v dané poloze 

 redukce svalové bolestivosti 

 zlepšení ohebnosti použitím statické metody či metody proprioreceptivní 

neuromuskulární facilitace (PNF). Opět se doporučuje střední nebo vysoká 

intenzita protažení 

 dobrá svalová a kloubní pohyblivost 

 efektivnější pohyby svalů a větší plynulost pohybu 

 větší schopnost vydat co nejvíce svalové síly při větším rozsahu pohybu 

 prevence před některými obtížemi v oblasti zad 
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2.5.2.2 Typy strečinku  

Aktivní strečink 

Nevyužívá se jiné vnější síly během aktivního protahování svalu. Osoba, která tento 

pohyb vykonává, sama udrží část těla v protahovací poloze (Nelson a Kokkonen, 2007). 

Ke zlepšení rozsahu pohybu se využívá dobrovolného stažení agonistického svalu. 

Tento rozsah pohybu závisí na odolnosti svalu být protažen a také na síle jeho agonisty 

(Ylinen, 2008). 

Pasivní strečink 

Je prováděn za asistence vnější síly, ať už druhé osoby či vnější opory (rám dveří, 

žebřiny). Ylinen (2008) se zmiňuje také o asistovaném strečinku, který může být aktivní 

i pasivní. V případě asistovaného pasivního strečinku osoba, se kterou je cvičeno, 

nevyvíjí žádnou svalovou aktivitu. V případě asistovaného aktivního strečinku 

protahovaná osoba zapojuje svaly (např. působí proti síle vytvářené partnerem).  

 

2.5.2.3 Druhy strečinku 

Statický strečink 

Je nejčastěji používaná technika. V první fázi je sval pomalu protažen do žádoucí 

polohy a druhá fáze znamená setrvání v této poloze po určitý čas. Doba výdrže se 

s jednotlivými autory liší. Blahušová (2005) udává dobu od 3-60 sekund a za optimální 

dobu výdrže svalu v protažení považuje 30 sekund při 1-4 opakování, Krištofič (2000) 

setrvává ve výdrži 20-30 sekund s následnou 3 sekundovou relaxací a 20-30 

sekund dlouhým výraznějším protažením. Bursová (2005) ve  statickém strečinku 

doporučuje individuálně dlouhé výdrže i počet opakování. Většina jejích cvičení je 

řízena dýcháním, stejně jako u Hoškové (2003). Buzková (2006) optimální dobu výdrže 

neudává, což v případě cvičení u začátečníků není vhodné. 

Dynamický strečink 

Využívá pohybové energie těla a dochází k plynulému přechodu z jedné polohy do 

druhé. V protahovací poloze jsou prováděny malé, vedené a rytmické pohyby. Je 
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důležité, aby během cvičení bylo zachováno protahovací napětí (Slomka, Regelin, 

2008). Tento typ strečinku se využívá především na začátku tréninkové jednotky, po 

úvodním zahřátí a kloubních mobilizacích. 

Balistický strečink 

Je švihový typ strečinku, kde se udává impuls k pohybu pouze na začátku. Zbytek 

pohybu je veden setrvačností. Švihový pohyb není pod volní kontrolou a setrvání 

v krajní poloze je krátké. Lehce může dojít k úrazu při zvýšeném riziku natažení či 

natržení svalu (Buzková, 2006). Výhodou této metody je, že kombinuje protahování 

s koordinačními cvičeními (Ylinen, 2008). 

Postizometrická relaxace (PIR) 

Využívá efektu ochranného útlumu. Protahovaný sval nejdříve izometricky zatížíme 

(působíme silou proti pevnému odporu cca 7 s). Sval reaguje ochranným útlumem a 

ochabuje. Následuje relaxační pauza cca 3 s a poté sval znovu zvolna protahujeme po 

dobu cca 15 s (Stackeová, 2008). Nevýhodou této metody je, že je poměrně časově 

náročná a vyžaduje vysoký stupeň vnímání vlastního těla, ale pokud se provádí správně, 

je považována za velmi efektivní (Slomka, Relegin, 2008) 

Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

Tato metoda využívá efektu reciproční inhibice (útlumu) antagonisty. První fází je 

aktivace agonisty (izometricky, stejně jako u PIR), tím dojde k útlumu antagonisty a 

jeho následné protažení je účinnější (Stackeová, 2008). Krištofič (2000) tuto metodu 

demonstruje na srozumitelném příkladu protahování prsního svalstva, kdy nejdříve 

aktivuje mezilopatkové svalstvo  (silou přitahovat lopatky k trupu při širokém rozložení 

ramen) a následně cca 15 s protahuje prsní svalstvo.  

Další metody PNF: 

 Holtova strečinková metoda (metoda 3 s) 

 Sölvebornova metoda 
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2.5.2.4 Didaktické zásady uvolňovacích a protahovacích cvičení 

Shrnutí základních pravidel pro uvolňování a protahování pro splnění cvičebního cviku 

dle Hoškové (2008): 

1. stabilní, pohodlná poloha 

2. dokonalá relaxace 

3. jasný cíl cvičebního účinku 

4. pohyby vedené, vyloučení švihových pohybů 

5. protahované svaly nesmí plnit antigravitační funkci 

6. protahování pod volní kontrolou 

7. protahování nesmí být bolestivé 

8. někdy pouze uvolňovat, jindy protahovat 

9. využití reflexních mechanismů 

10. fixace centrálního a periferního úponu 

11. cvičit soustředěně, ne mechanicky 

Bursová (2005) podává detailnější přehled zásad, které se mají dodržovat při 

protahování. Uvádím hlavně ty, které v předchozím výčtu chybějí nebo nejsou 

dostatečně popsány: 

1. svalové skupiny protahovat po dokonalém zahřátí a následném uvolnění 

kloubních struktur 

2. protahovat se v teple, chlad způsobuje kontrahovaní svalů a znemožňuje 

dokonalé uvolnění 

3. protahování provádět hlavně ve stabilních polohách, jako je leh či sed. Cvičení, 

při kterých musí protahovaný sval udržovat polohu těla jsou víceméně 

kontraproduktivní 

4. optimální dýchání. Fázi protažení koordinovat s dlouhým, zvýrazněným 

výdechem 

5. cvičit pravidelně, nejlépe každý den 

6. volit různé varianty protahovacích cviků a nikdy v krajní poloze nehmitat 

(výjimkou je dynamický strečink) 
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2.5.2.5 Hypermobilita 

Hypermobilita znamená nadměrnou kloubní pohyblivost a je opakem omezené 

pohyblivosti v důsledku svalového zkrácení. Může být buď celková (postihuje všechny 

klouby) nebo lokální (jen v některém kloubu). Hypermobilní jedinci by se měli 

vyvarovat švihových pohybů, prudkých rotací a provádění cviků do krajních poloh. 

Naopak by tito jedinci měli hodně posilovat (Buzková, 2006).  

Hypermobilita postihuje více ženy než muže, děti více než dospělé, a vyskytuje se u 5-

7% populace (Ylinen, 2008). 

Buzková považuje hypermobilitu za patologický jev, který je způsoben chorobnými 

činiteli. Zatímco Ylinen (2008) ji za patologický jev nepovažuje, protože ne vždy 

způsobuje kloubní obtíže a může podle ní být naopak výhodou, například pro atlety. 

2.5.3 Cvičení posilovací 

Cvičeními zaměřenými na posilování svalstva se zabývá nespočet autorů, Krištofič, 

(2007), Delavier, (2007), Jarkovská (2005, 2009), Stackeová (2008), Jebavý, Zumr 

(2009), Adamiová (2005) a mnoho dalších. Lze vyhledat velké množství ať už 

literárních či internetových zdrojů s informačně kvalitním, ale i chabým obsahem. Tuto 

kapitolu pojmu spíše jako celek a pokusím se vyhnout detailnímu rozebírání 

jednotlivých posilovacích principů a metod a utřídit fakta, která jsou méně známá. 

2.5.3.1 Posilování s vlastním tělem 

Pomocí cviků prováděných s vlastním tělem se najednou posilují celé komplexy svalů. 

Zpevňují se, jejich svalová síla se zvětšuje, ale nevytváří se maximální síla. Toto 

posilování je důležité pro svalovou rovnováhu  a pro správné držení těla. 

Posilovací cviky s vlastním tělem mají charakter cyklických pohybů. Cvičí se převážně 

stejnou technikou, pohyb je vedený tahem a tlakem se zvýšeným svalovým napětím. 

Technika cviků je náročnější než izolované cvičení na posilovacích strojích. Důležité je, 

aby bylo posilování cílené. Cviky musí být prováděny tak, aby oslabené fázické svaly 

potlačily práci svalů s tendencí ke zkrácení. 

Výhodou tohoto typu posilování je, že se dá cvičit kdykoli a kdekoli a dá se zpestřit 

různým náčiním, ale i nářadím (Jarkovská, 2005). 
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2.5.3.2 Posilování na strojích a v posilovně 

Cvičení v posilovně nabízí širokou škálu variant každého cviku, umožňuje snadnou 

modifikaci velikosti zátěže a usnadňuje izolaci zatěžované svalové skupiny vyloučením 

podílu synergistů. Řada přístrojů zajišťuje bezpečné zatížení cílových svalů bez rizika 

poškození organismu (URL 6). 

Pro posilování začátečníků se doporučují hlavně trenažéry, protože minimalizují riziko 

nesprávně vedeného pohybu, ale ani to nelze vyloučit, vždy by měl pohyb být pod 

vědomou kontrolou (Stackeová, 2008). 

 

2.5.3.3 Věkové zákonitosti posilování 

U dětí ve věku 6-11 let převládá nácvik určitých výkonů na nářadí, ve hře apod., čímž 

jedinci dynamicky posilují. Cvičení v tomto věku má komplexní charakter, nejde o 

speciální cviky síly, ty se zařazují od věku 16 let, přičemž se ale stále musí brát ohled na 

biologický věk (Kos, Žižka, 1986). 

U mládeže a začátečníků se dává přednost cvičení s malými činkami před cvičením 

s velkou činkou, protože tito jedinci obvykle mají jednu paži slabší a váhu činky potom 

přenášejí na silnější končetinu (Kos, Žižka, 1986). 

Stackeová (2008) v období dospívání doporučuje kondiční posilování v kombinaci 

s dalšími pohybovými aktivitami, cvičení ve fitness by rozhodně nemělo být stěžejní 

pohybovou aktivitou. Negativní vliv posilování přináší kulturistický trénink. 

 

2.5.3.4 Intersexuální rozdíly 

Ženy mají v průměru asi 2/3 síly mužů. Nejmenší rozdíl je v těch svalových partiích, 

které se denně používají. Svalové skupiny na levé straně těla jsou v průměru o 10% 

slabší než na pravé straně. Do 10 let se síla u chlapců a dívek rozvíjí stejně, poté 

dochází k diferenciaci. Úbytek síly probíhá u mužů i žen stejně (Kos, Žižka, 1986). 

Díky anatomickým odlišnostem pohybového aparátu a odlišnému hormonálnímu 

vybavení mužů a žen vznikají rozdíly, které je zapotřebí při tvorbě posilovacího 

programu respektovat. Ženy mají tendenci k rychlému nárůstu síly a svalové hmoty 
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v oblasti stehen a hýždí, což s vyšší tendencí k ukládání tuku v těchto partiích může 

zdůraznit nežádoucí disproporce. Nejvíce se ženy objemem svalstva přibližují mužům 

v oblasti dolních končetin, nejméně na pažích (Stackeová, 2008). 

Svalová hmota se ženám nezvětšuje, protože postrádají dostatečné množství 

testosteronu. Právě přítomnost vyšší hladiny tohoto hormonu naznačuje hypertrofie u 

některých žen a je provázena výraznějším obličejovým a tělesným ochlupením 

(Blahušová, 2005). 

 

2.5.3.5 Didaktické zásady posilovacích cvičení dle Blahušové (2005), Krištofiče 

(2000) a Bursové (2005) 

 Nikdy nevynechávat úvodní zahřátí a závěrečný strečink 

 Při posilování oslabených svalů volit co nejjednodušší cviky 

 Před vlastním posilováním zpevnit pánevní oblast a osový (hluboký stabilizační) 

systém 

 Posilovat od centra k periferii 

 Nezvyšovat zátěž či rychlost na úkor správné techniky 

 Optimální dýchán, stimulovat aktivaci svalu s výdechem, návrat do základní 

polohy s nádechem 

 Pro udržení rovnováhy a souměrnosti těla je třeba posilovat svaly na obou 

stranách kloubu 

 Nejprve posilovat velké svalové skupiny (hrudník, záda) a poté malé svalové 

skupiny (biceps, břišní svaly) z toho důvodu, že pro posilování velkých 

svalových skupin je zapotřebí větší energie, které by v závěru cvičení mohla 

chybět. 

 Cvičit všestranně, vybírat si cviky pro všechny svalové partie a cviky obměňovat 

 Plný rozsah pohybu, přičemž kloub by se neměl při protažení úplně dopnout 

(loketní a kolenní kloub při zvedání velké zátěže) 
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2.6 Core training 

Core training, neboli posilování tělesného jádra se řadí mezi relativně nové pojmy 

v kondičním tréninku. Principem je aktivace (zpevnění) určitých svalů, které vede ke 

stabilitě axiálního systému, k možnosti vyvinutí větší síly na periferiích a lepší 

ekonomice pohybu (Jebavý, Zumr, 2009). Tělesné jádro je převodní stupeň mezi 

horními a dolními končetinami a jeho stabilita je, zjednodušeně řečeno, rozhodující pro 

přenos „energie“ z velkých svalových skupin na malé (Krištofič, 2007). 

 

2.6.1 Svaly tělesného jádra 

Seznam svalů, které tvoří tělesné jádro, není pevně vymezen. Nejčastěji se mezi 

stabilizátory  tělesného jádra a „převaděče energie“ ze středu těla ke končetinám řadí 

tyto svaly: 

1. Svaly břišní (přímý, zevní, vnitřní a příčný) 

2. Vzpřimovače trupu 

3. Svaly hýžďové (velký, střední, malý) 

4. Hruškovitý sval 

5. Dvojhlavý sval stehenní, poloblanitý a pološlašitý 

6. Ohybače a přitahovače kyčle 

 (Jebavý, Zumr, 2009) 

Muchová a Tománková (2009) mezi svaly tělesného jádra navíc řadí ještě bránici, 

čtyřhranný sval bederní, svaly pánevního dna a hluboký stabilizační systém páteře, kam 

spadá čtvrtá vrstva zádových svalů. 

 

2.6.2 Balanční cvičení 

Balanční cvičení jsou nejčastěji využívanou technikou pro posilování tělesného jádra. 

„Balancování je specifický způsob posilování, kdy nemaximální silou, koordinací 
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participujících svalových jednotek, plníme pohybový úkol. Děje se tak v labilní poloze 

výdrží, vedenými nebo dynamickými pohyby.“ (Krištofič, 2007, s 11). 

Balanční cvičení přispívá ke zpevnění svalového systému, který zajišťuje správnou 

funkčnost kloubních struktur, hlavně páteře a kyčlí, urychluje nácvik optimálního držení 

těla, rozvíjí rovnováhu (Muchová, Tománková, 2009). 

Pohybový úkol by se neměl stávat obtížnějším navýšením zátěže (přidáváním váhy na 

čince), ale primárně zvyšováním koordinační náročnosti. Při cvičení není efekt cílen do 

oblasti tvarování jednotlivých svalů, ale do oblasti funkční způsobilosti a komplexní 

pohybové vybavenosti s univerzální využitelností (Krištofič, 2007). 

Jebavý a Zumr (2009) upozorňují, že je nutné nejprve zvládnout požadovaný pohyb na 

stabilním (pevném) podkladu a teprve potom zařadit balanční pomůcky. Chybné 

provedení na stabilní ploše se při balančních technikách může prohlubovat a vést ke 

zdravotním obtížím svalového aparátu. 

Ve Finsku proběhl výzkum na tamních elitních florbalových hráčkách, který se 

zaměřoval na to, zda je neuromuskulární trénink užitečný v otázce prevence 

bezkontaktního zranění dolních končetin. Tento tréninkový program trval šest měsíců a  

soustředil se na čtyři komponenty: běžecká technika, stabilita a kontrola těla, 

plyometrická a posilovací cvičení. V tréninku se využívalo balančních pomůcek, jako 

například balanční desky a podložky, medicinbaly. Výsledkem bylo, že tento trénink 

přispěl k redukci bezkontaktních zranění dolních končetin, pravděpodobnost vzniku 

zranění u takto intervenovaných hráček byla o 66% menší než u těch, které se tréninků 

nezúčastnily (Pasanen a kol, 2008b). 
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2.7 Analýza tělesného složení bioimpedanční metodou 

Princip bioimpedanční metody spočívá v rozdílech šíření elektrického proudu nízké 

intenzity v různých biologických strukturách. Tukuprostá hmota, která obsahuje vysoký 

podíl vody a elektrolytů, je dobrým vodičem, kdežto tuková tkáň se chová spíše jako 

izolátor. Aplikace konstantního střídavého proudu nízké intenzity vyvolává impedanci 

vůči šíření proudu, závislou na frekvenci, délce vodiče, jeho konfiguraci a průřezu. 

Hodnota odporu tkáně  (bioelektrická impedance) je nepřímo úměrná objemu tkáně, 

kterou elektrický proud prochází (Riegrová, 2006). 

2.7.1 Základní sledované proměnné  

Mezi základní sledované (a pro hodnocení významné) proměnné, které jsme schopni 

prostřednictvím bioelektrické impedanční analýzy změřit, patří:  

 celková tělesná voda (TBW – Total Body Water)  

 intracelulární (ICW – Intracellular Water) a extracelulární (ECW – Extracellular 

Water)  tekutina; 

 tukuprostá hmota (FFM – Fat Free Mass); 

 tuková hmota (FM – Fat Mass)  

 vnitrobuněčná hmota (BCM – Body Cell Mass) a mimobuněčná hmota (ECM – 

Extra Cell Mass)  

2.7.1.1 Celková tělesná voda (TBW)  

Celková tělesná voda je nejvýznamnější složkou celkové tělesné hmotnosti. Postupem 

věku podíl celkové tělesné vody klesá. Její průměrné hodnoty se však u kojenců 

pohybují okolo 80 – 85 %, u dětí 75 %, u dospělých mužů 63 % a dospělých žen 53 %. 

Nejvíce vody je v krvi a ostatních tělních tekutinách (91 – 99 %), ve svalové tkáni (75 – 

80 %) a kůži. Menší množství se nachází také v kostech (22 %) a tukové tkáni (10 %). 

Množství celkové tělesné vody je dáno poměrem extra- a intracelulární tekutiny, jež se 

během života mění (Riegerová, 2006). 
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2.7.1.2 Intracelulární (ICW) a extracelulární (ECW) tekutina  

Intracelulární voda (ICW) tvoří u dospělého muže asi 40 % tělesné hmotnosti, tzn. 66% 

veškeré tělesné vody, extracelulární voda (ECW) se na tělesné hmotnosti podílí asi z 

20%. Ženy disponují menším množstvím vody, konkrétně 32% ICW a 21% ECW, což 

je dáno vyšším podílem tukové frakce (Riegerová, 2006).  

V intracelulární tekutině se nachází téměř 4x více bílkovin než v krevní plazmě, dále 

také obsahuje relativně velké množství draselných a fosfátových iontů, ale o to méně se 

v ní nachází iontů sodíku a chlóru. V malém množství se v buňkách také vyskytují ionty 

vápníku, jejichž hladina je udržována na nízké úrovni (Rokyta, 2000).  

Velké množství iontů sodíku a chlóru se naopak nachází v tekutině extracelulární, stejně 

tak jak iontů kyseliny uhličité. Tato tekutina omývající buňky jim přináší veškeré 

rozpuštěné živiny a kyslík a odplavuje odpadní látky, čímž se velkou měrou podílí na 

udržování stálosti vnitřního prostředí – homeostázy. V plazmě se navíc nachází velké 

množství bílkovin. Extracelulární tekutinu dělíme na krevní plazmu, tkáňový mok a 

lymfu a tekutiny v pojivových tkáních (Rokyta, 2002). 

2.7.1.3 Tukuprostá hmota (FFM)  

Tukuprostá hmota (FFM) je komponentou heterogenní. Je tvořena kostrou, svalstvem a 

ostatními tkáněmi, což jsou složky, jejichž vzájemný poměr je variabilní v závislosti na 

věku, pohybové aktivitě a dalších exo- i endogenních faktorech. Je uváděno, že FFM je 

ze 60 % tvořena svalstvem, z 25 % opěrnou a pojivovou tkání a z 15 % hmotností 

vnitřních orgánů (Riegerová, 2006). 

2.7.1.4 Tuková hmota (FM)  

Tuk, který je hlavním faktorem inter- a intraindividuální variability tělesného složení, je 

nejvariabilnější komponentou hmotnosti těla. Na jednu stranu je snadno ovlivnitelný 

pohybovou aktivitou a výživovými aspekty, na straně druhé stojí za vznikem a 

průběhem řady onemocnění. Nízké zastoupení podkožního tuku může způsobit různé 

dysfunkce, neboť k zachování základních fyziologických funkcí je potřeba jeho určité 

množství. Oproti tomu vysoké zastoupení podkožního tuku je samozřejmě spojováno s 

nadváhou, případně obezitou, která může nakonec vyústit až poruchy ortopedického, 

kardiorespiračního (případně obecně fyziologické) či psychosociálního charakteru 

(Riegerová, 2006). 
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2.7.1.5 Vnitrobuněčná (BCM) a mimobuněčná (ECM) hmota  

Vnitrobuněčná hmota byla odvozena z tukuprosté hmoty (FFM) na základě vztahu: 

BCM = ICW × α × konstanta, kde α je fázový úhel (Riegerová, 2006).  

Vnitrobuněčnou hmotu definujeme jako množství všech buněk schopných využívat 

kyslík, buněk bohatých na vápník, buněk schopných oxidovat sacharidy a buněk 

podílejících se na činnostech (Andreoli et al., 2012).  

Dle Bunce (2007) je vnitrobuněčná hmota svalovou hmotou, která dokáže utilizovat 

kyslík, přičemž pokles její úrovně je důsledkem nedostatečného pohybové zatížení a 

nevhodného stravovacího režimu.  

Mimobuněčná hmota vyjadřuje množství tukuprosté hmoty uložené mimo buňky a je 

dána rovnicí: ECM = FFM – BCM (Riegerová, 2006).  

Protože FFM je ve vztahu s celkovou hmotností jedince, je pro potřeby srovnání a 

normování využíváno poměru ECM/BCM (Bunc, 2006b).  

Hodnota poměru ECM/BCM je využívána jako doplňující měřítko hodnocení 

predispozic ke cvičení. Čím nižší hodnota, tím jsou pro pohybové činnosti lepší 

předpoklady. Poměr ECM/BCM je rozhodujícím ukazatelem u těch sportovních 

disciplín, které vyžadují vysoké výkony, jako např. vytrvalostní běh, běh na lyžích 

apod. Stanovení poměru ECM/BCM je hlavním problémem pro výběr vhodného typu 

každé sportovní činnosti (Bunc, 2006a). 

2.7.1.6 Svalová hmota (MM) 

Tento ukazatel udává hmotnost svalů v těle. Zahrnuje kosterní svalstvo, hladké svalstvo 

(např. srdeční a zažívací svaly) a vodu obsaženou v těchto svalech. Svaly působí jako 

motor při spotřebě energie. S nárůstem svalové hmoty se zvyšuje spotřeba energie a tím 

pomáhá snížit nadměrné množství tělesného tuku v těle (URL 7). 
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3 Cíle, hypotézy a úkoly práce 

3.1 Cíle práce 

Diagnostikovat u hráček florbalu stav svalového systému s ohledem na charakter 

sportovního zatížení  

Sestavit zásobník cviků zaměřených na problémové oblasti, které pozitivně ovlivní 

pohybový aparát florbalistek, přičemž cviky by neměly být náročné na provedení a doba 

trvání jedné cvičební jednotky by se měla pohybovat v rozmezí 15-20 minut. 
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3.2 Hypotézy 

H1: Předpokládáme, že alespoň 50% hráček bude mít tyto svalové dysbalance: 

(50% hráček bude mít zkrácené svaly minimálně na hodnotu 1 a stejný počet hráček 

nedosáhne při testování oslabení svalů hodnoty 5) 

 v oblasti dolních končetin zkrácené flexory kyčelního a kolenního kloubu, 

zkrácený m. triceps surae 

 v oblasti dolní části trupu zkrácený m. quadratus lumborum a oslabené břišní 

svaly 

 v oblasti horní části trupu zkrácené prsní svaly, horní část trapézového svalu, 

levator scapulae a  oslabené dolní fixátory lopatek. 

H2: Po absolvování dvaceti cvičebních jednotek dojde ke zmenšení míry zkrácení 

testovaných svalů a k posílení svalů oslabených. 

H3: Hodnota ECM/BCM se bude pohybovat pod hranicí 0,7. 
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3.3 Úkoly 

 prostudovat dostupnou literaturu týkající se dané problematiky 

 poznatky zpracovat v teoretické části 

 stanovit hypotézy práce 

 výběr výzkumného souboru 

 realizace dvou kineziologických rozborů, první na začátku výzkumu a druhý po 

skončení intervence 

 sestavit baterii kompenzačních cviků 

 aplikovat intervenční program na florbalistky 

 zpracování a vyhodnocení výsledků  
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4 Metodika 

4.1 Výzkumná metoda 

Tato diplomová práce je pojata jako případová studie, ve které je sledován jeden soubor 

florbalistek.  
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4.2 Výběr souboru 

Výzkumný soubor byl sestaven z deseti hráček extraligového týmu Fbš Bohemians, 

které mají odpovídající tréninkovou morálku, absolvují téměř každý trénink a jsou 

ochotny se účastnit intervenčního programu. Věkové rozmezí testovaných hráček je od 

18 do 32 let. Frekvence tréninků je  4x - 5x týdně, přičemž jedna tréninková jednotka 

trvá 90 minut. Intervenční program trval 10 týdnů, dvě cvičební jednotky v týdnu byly 

pod mým vedením, dvě probíhaly individuálně. V ideálním případě tedy hráčky 

absolvovaly 20 vedených cvičebních jednotek. Před začátkem intervence se žádná 

z hráček pravidelně kompenzačním cvičením po skončení tréninku nevěnovala.  

Všechny testované osoby si přečetly a podepsaly informovaný souhlas, který schválila 

Etická komise FTVS UK v Praze, ve kterém byly seznámeny se záměrem diplomové 

práce a plánovaným průběhem výzkumu. Informovaný souhlas je přílohou č. 2. Soubor 

testovaných nepředstavuje reprezentativní vzorek florbalových hráček, protože nejde o 

náhodný výběr.  
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4.3 Metody měření 

Svalová oslabení a zkrácení  nejvíce zatěžovaných svalových skupin jsme otestovali dle 

Jandy (2004). Testování prováděla zkušená fyzioterapeutka, která zaznamenávala 

naměřené hodnoty do předem připravené tabulky. Součástí měření bylo shromáždění 

antropometrických dat, konkrétně tělesné hmotnosti a výšky, a také analýza tělesného 

složení pomocí bioimpedančního přístroje TANITA MC - 980. 

První měření (pretest) proběhlo 27.9.2013, druhé měření (posttest) proběhlo 7.1.2014. 

V době mezi oběma měřeními hráčky absolvovaly intervenční program. Obě měření 

probíhala v Laboratoři sportovní motoriky na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze. 

Výsledky vyšetření jsou zcela ovlivněny subjektivním pocitem fyzioterapeuta, proto 

obě měření prováděla stejná osoba. 

Každé osobě, která intervenční program podstoupila, bylo přiděleno číslo od 1 do 10. 

Následné použití dat je tedy anonymní. 
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4.4 Svalový test – svalové zkrácení a oslabení – popis postupu 

vyšetření 

Pod pojmem svalové zkrácení se rozumí stav, kdy dojde z nejrůznějších příčin ke 

klidovému zkrácení. Sval je in vivo v klidu kratší a při pasivním natahování nedovolí 

dosáhnout plného rozsahu pohybu v kloubu. U většiny zkrácených svalů je velmi 

obtížné stanovit přesný stupeň zkrácení, ovšem tam, kde je možné přesné změření 

dosaženého úhlu mezi dvěma segmenty těla, je naopak vyšetření zkrácených svalových 

skupin velmi přesné (Janda, 2004). 

Při vyšetření zkrácených svalových skupin jde o změření pasivního rozsahu pohybu v 

kloubu v takové pozici a v takovém směru, abychom postihli pokud možno izolovanou, 

přesně determinovanou svalovou skupinu. Je nutné zachovávat přesné výchozí polohy, 

přesné fixace a směr pohybu. Sval který vyšetřujeme, nemá být stlačen a síla, kterou 

působíme  ve směru vyšetřovaného rozsahu, nemá jít přes dva klouby. Celé vyšetření se 

má provádět pomalu a stále stejnou rychlostí (Janda, 2004). 

Testovali jsme tyto svaly s tendencí ke zkrácení: 

 m. gastrocnemius 

 m. soleus 

 m. biceps femoris 

 m. semitendonosus, m. semimembranosus 

 m. iliopsoas 

 m. rectus femoris 

 m. tensor fasciae latae 

 adduktory kyčelního kloubu 

 m. piriformis 

 paravertebrální zádové svaly 

 m. quadratus lumborum 

 horní část m. trapezius 

 m. levator scapulae 

 pectoralis minor a  pars clavicularis pectorialis major 

Testovali jsme tyto svaly s tendencí k oslabení: 
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 m. rectus abdominis 

 m. obliquus abd. int. et ext. 

 dolní fixátory lopatek 

 

Janda (2004) používá pro hodnocení úrovně zkrácených svalů třístupňovou 

kvalitativní škálu s následujícím vyjádřením zkrácení: 

0 – nejde o zkrácení 

1 – malé zkrácení 

2 – velké zkrácení 

 

M. triceps surrae (m. soleus a m. gastrocnemius) 

Poloha: Vleže na zádech, netestovaná dolní končetina flektována, chodilo na podložce, 

testovaná dolní končetina v extenzi, dolní polovina bérce mimo stůl (obr. 4). 

Hodnotíme velikost dosažené dorzální flexe, a to zvlášť pro m. soleus a m. 

gastrocnemius. 

0: v kloubu hlezenním je možné dosáhnout alespoň 90° postavení 

1: v kloubu hlezenním chybí do 90° postavení 5° 

2: v kloubu hlezenním chybí do 90° postavení více jak 5° 

 

 

Obr. 4. Vyšetření zkrácení m. triceps surrae (Janda, 2004) 

 

Flexory kyčelního kloubu (m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae) 

Poloha: Vyšetřovaný se posadí “za kostrč“ na hranu stolu, jednu dolní končetinu drží 

rukama ve flexi. Pak vyšetřovaného pasivně položíme na záda a současně flektujeme 

druhou dolní končetinu. Výchozí poloha je pak vleže na zádech s pánví na stole a s 

vyloučením anteverze a zešikmení pánve. Netestovaná dolní končetina je pevně 

přitažena k břichu tak, aby byla zcela vyrovnaná bederní lordóza. Přitažení se provádí 
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lépe za koleno, poněvadž je delší páka. Jestliže je koleno při takto dosažené flexi 

bolestivé, je lépe fixovat pod kolenem. Vyšetřovanou dolní končetinu uvede vyšetřující 

pasivně a šetrně do takové polohy, aby končetina volně visela. Fixace: Je provedena 

přitažením kolena nevyšetřované končetiny k trupu. Mimoto ještě pomáhá vyšetřující 

končetinu u trupu přidržovat, aby v žádné fázi vyšetřování nedošlo k lordotizaci bederní 

páteře. 

Hodnotíme podle postavení stehna, bérce a podle deviace pately. Dále podle možnosti 

stlačení stehna do hyperextenze, bérce do flexe a stehna do hyperaddukce (obr. 5). 

 

 

Obr. 5. Vyšetření zkráceni flexorů kyčelního kloubu (Janda, 2004) 

 

0: stehno v horizontále bez deviací, bérec visí při relaxovaném koleni kolmo k zemi, 

patela je nepatrně posunuta laterálně. Na zevní straně stehna je jen nepatrná prohlubeň. 

Při tlaku na distální třetinu stehna do hyperextenze je možno stlačit stehno lehce pod 

horizontálu, při tlaku na dolní třetinu bérce směrem do flexe je možné lehce zvětšit flexi 

v kloubu kolenním 

1: malé zkrácení – v kyčelním kloubu je lehké flekční postavení – zkrácený m. 

iliopsoas. Bérec trčí šikmo vpřed – zkrácený rectus femoris. Stehno je v lehké abdukci, 

prohlubeň na laterální straně stehna je zvýrazněná – m. tensor fasciae latae. Při tlaku 

na distální třetinu stehna do hyperextenze je možné stlačit stehno do horizontály, při 

tlaku na dolní třetinu bérce směrem do flexe je možné dosáhnout kolmého postavení 

bérce, aniž dojde ke kompenzační flexi v kyčelním kloubu. Při tlaku na dolní třetinu 

stehna z laterální strany je možné dosáhnout postavení bez odchylky do abdukce. 

 

2: v kyčelním kloubu je výrazné flekční postavení, při tlaku na  distální plochu stehna 

směrem do hyperextenze není možné dosáhnout horizontálního postavení stehna – m. 
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iliopsoas. Bérec trčí šikmo vpřed, patela je vytažena vzhůru, takže je viditelný a dobře 

hmatný její horní okraj. Při tlaku na dolní třetinu bérce dochází ke kompenzační flexi 

v kyčelním kloubu – zkrácen m. rectus femoris. Stehno je v abdukčním postavení, na 

laterální ploše stehna je výrazná prohlubeň. Při tlaku na laterální stranu stehna v jeho 

dolní třetině směrem do abdukce se prohlubeň na laterální ploše stehna zvýrazní a 

addukci není možno provést - zkrácený tensor fasciae latae. 

 

Flexory kolenního kloubu (m. biceps femoris, m. semitendonosus a 

semimembranosus) 

Poloha: Leh na zádech, horní končetiny podél těla. Netestovaná dolní končetina je 

flektována v kyčelním kloubu, chodidlo na podložce. Testovaná dolní končetina spočívá 

na podložce v nulovém postavení. Fixace: Vyšetřující fixuje pánev na testované straně. 

Pohyb: Vyšetřující uchopí testovanou, expandovanou dolní končetinu tak, že pata 

vyšetřovaného spočívá v loketním ohbí vyšetřujícího (aby se zabránilo rotaci dolní 

končetiny) a dlaň vyšetřujícího, která spočívá na ventrální straně bérce, vykonává tlak, 

který zajišťuje stálou extenzi v kolenním kloubu (tlak na patelu). Takto uchopenou 

dolní končetinou provádí vyšetřující flexi v kyčelním kloubu. 

Hodnotíme rozsah flexe v kloubu kyčelním. Vyšetření ukončujeme v okamžiku, kdy 

začneme cítit tendenci k flexi v kolenním kloubu testované končetiny, nebo pohyb 

pánve (tzn. sklápění pánve nazad), nebo když dojde k bolesti svalstva na dorzální straně 

stehna (obr. 6). 

 

Obr. 6. Vyšetření zkrácení flexorů kolenního kloubu (Janda, 2004) 

 

0 : flexe v kloubu kyčelním 90°. 

1:  malé zkrácení - flexe v kloubu kyčelním 80o-90°. 



49 

 

2:  velké zkrácení - flexe v kloubu kyčelním je menší než 80°. 

 

Adduktory kyčelního kloubu 

Poloha: Vleže na zádech při okraji stolu vyšetřované končetiny, nevyšetřovaná dolní 

končetina v extenzi kloubu kolenním a v 15-25° abdukci v kyčelním kloubu. Fixace je 

zajištěna pomocí mírně abdukované nevyšetřované dolní končetiny. Navíc vyšetřující 

fixuje pánev na straně vyšetřované. Vyšetřující uchopí testovanou, v kolenním kloubu 

extendovanou dolní končetinu tím způsobem, že pata vyšetřovaného spočívá v loketním 

ohbí vyšetřujícího a dlaň vyšetřujícího, která spočívá na ventrální straně bérce, 

vykonává tlak, kterým zajišťuje stálou extenzi v kolenním kloubu. Takto uchopenou 

dolní končetinou provádí vyšetřující pasivně abdukci v kloubu kyčelním, a to v 

maximálním možném rozsahu. V okamžiku dosažení maximální možné abdukce 

provede vyšetřující pasivně lehkou flexi v kolenním kloubu (10-15°) vyšetřované dolní 

končetiny a poté se pokusí zvětšit rozsah pohybu. 

Hodnotíme rozsah abdukce v kloubu kyčelním při extendovaném i lehce flektovaném 

kolenním kloubu. Je-li rozsah abdukce omezen ve stejném nebo téměř stejném rozsahu 

při extendovaném i flektovaném kolenním kloubu, jde o zkrácení jednokloubových 

adduktorů. Zvětší-li se rozsah abdukce při flektovaném kolenním kloubu, jde o zkrácení 

adduktorů dvoukloubových (obr. 7). 

 

Obr. 7. Vyšetření zkrácení adduktorů kyčelního kloubu (Janda, 2004) 

0: rozsah abdukce v kyčelním kloubu 40° 

1: rozsah abdukce v kyčelním kloubu je v rozmezí 30 - 40° 

2: rozsah abdukce v kyčelním kloubu je menší než 30° 
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M. piriformis 

Poloha: Leh na zádech, horní končetiny volně podle těla, dolní končetina na straně 

nevyšetřované v nulovém postavení. Vyšetřující stabilizuje pánev tlakem na koleno. 

Vyšetřující provede 60° flexi v kyčelním kloubu vyšetřovaného. Svou rukou provádí 

vyšetřující tlak na koleno strany testované, čímž zajišťuje stabilizaci pánve (předloktí 

vyšetřujícího je na stehně vyšetřovaného, svou rukou se zavěsí za jeho koleno). Druhou 

horní končetinou uchopí vyšetřující bérec vyšetřovaného, který je v poloze horizontální. 

Takto uchopenou dolní končetinou provede vyšetřující maximální addukci v kloubu 

kyčelním a poté vnitřní rotaci v kloubu kyčelním (obr. 8). 

Hodnotíme podle možnosti provedení vnitřní rotace a addukce. 

 

Obr. 8. Vyšetření zkrácení m. piriformis (Janda, 2004) 

0: je možné provést addukci i volně vnitřní rotaci, tzn. konečný pocit je měkký 

1: v případě zkrácení m. piriformis je omezená vnitřní rotace, navíc je omezena i 

addukce 

2: je omezená nebo i nemožná vnitřní rotace s tvrdým konečným pocitem, navíc je 

omezena i addukce 

M. quadratus lumborum 

Před vlastním vyšetřením uděláme ve vzpřímeném stoji na laterální straně hrudníku 

vyšetřovaného značku, v úrovni dolního úhlu lopatky na vyšetřované straně. Na boku 

testované strany, spodní končetina je lehce flektována v kyčelním a kolenním kloubu, 

horní dolní končetina je extendována. Vrchní horní končetina položena dlaní před 

trupem a pomáhá udržovat stabilitu trupu. Spodní horní končetina je vzpažena pod 
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hlavou, flektována v 90° v kloubu loketním, předloktí na podložce a směřuje vpřed. 

Fixace není nutná. Vyšetřovaný provádí úklon trupu tím způsobem, že se zvedá na 

předloktí spodní horní končetiny. Pohyb končí v okamžiku, kdy se objeví souhyb pánve 

(obr. 9). 

Měříme kolmou vzdálenost označeného místa na laterální straně hrudníku a podložky. 

Dále hodnotíme taili na straně vyšetřované, která je v případě zkrácení konkávní. 

Sledujeme rozvíjení bederní a hrudní páteře. Vždy porovnáváme obě strany. 

 

Obr. 9. Vyšetření zkrácení m. quadratus lumborum (Janda, 2004) 

0: měřená vzdálenost je 5 a více cm 

1: měřená vzdálenost je 3-5 cm 

2: měřená vzdálenost je menší než 3 cm 

 

Paravertebrální zádové svaly 

Poloha: Vzpřímený sed, horní končetiny volně podle těla, dolní končetiny flektovány v 

90
o
 v kloubech kolenních i kyčelních, stehna na vyšetřovacím stole. Celá chodidla jsou 

opřena tak, aby byl zachován pravý úhel v hlezenních kloubech. Vyšetřující fixuje 

pánev za lopaty kostí kyčelních tak, aby zabránil anteverzi pánve. Maximální předklon, 

při kterém se páteř musí rozvíjet plynulým obloukem. Během celého pohybu nesmí 

pánev změnit své výchozí postavení (obr. 10). 

Měříme kolmou vzdálenost čelo – stehna. 
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Obr. 10. Vyšetření zkrácení paravertebrálních zádových svalů (Janda, 2004) 

0: měřená vzdálenost není větší než 10 cm 

1: měřená vzdálenost je 10 - 15 cm 

2: měřená vzdálenost je větší než 15 cm 

 

M. pectoralis minor a pars clavicularis pectorialis major 

Poloha: Leh na zádech při okraji vyšetřovacího stolu. Dolní končetiny flektovány v 

kolenních i kyčelních kloubech, chodidla na vyšetřovacím stole. Horní končetiny volně 

podél těla, hlava ve středním postavení. Před provedením pasivního pohybu horní 

končetinou fixuje vyšetřující svou rukou a celým předloktím diagonálním tlakem 

hrudník. V loketním kloubu extendovanou a v ramenním kloubu zevně rotovanou horní 

končetinu necháme volně sklesnout mimo stůl. Dále provede vyšetřující stlačení proti 

podložce a současně palpuje vlákna vyšetřované části m. pectorialis (obr. 11). 

Hodnotíme podle možnosti stlačení ramene do retrakce a podle palpací zjištěného napětí 

vláken klavikulární části m. pectorialis. 

 

Obr. 11. Vyšetření zkrácení m. pectorialis minor a pars clavicularis pectorialis major (Janda, 2004) 
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0: stlačení ramene je možné provést lehce, palpací nenachází vyšetřující zvýšené napětí 

1: stlačení ramene je možné provést, ale s malým odporem. Současně palpací vyšetřující 

zjišťuje zvýšené napětí palpované části m. pectorialis major 

2: stlačení ramene není možné provést, navíc vyšetřující palpací zjišťuje značně zvýšené 

napětí klavikulární části m. pectorialis major. Toto palpované napětí může vyšetřovaný 

pociťovat i bolestivě. 

 

M. trapezius - horní část 

Poloha: Leh na zádech, horní končetiny podél těla, dolní končetiny lehce podloženy pod 

koleny, hlava mimo podložku ve středním postavení podepřená vyšetřujícím v zátylí. 

Vyšetřující fixuje pletenec ramenní tím způsobem, že jej stlačí do deprese na straně 

vyšetřované, a to měkce, volně, do vyčerpání pohybu. Druhou rukou, která podpírá 

hlavu v zátylí, provede vyšetřující maximálně možný pasivní úklon hlavy na stranu 

nevyšetřovanou. Poté pokračuje v depresi pletence ramenního (obr. 12). 

Hodnotíme podle stupně stlačení pletence ramenního. 

 

Obr. 12. Vyšetření zkrácení hormí části m. trapezius (Janda, 2004) 

0: stlačení ramene je možné provést lehce 

1: stlačení ramene je možné provést, ale s malým odporem 

2: stlačení ramene nelze provést, při pokusu o stlačení ramene narazíme na tvrdý odpor. 

Mimo to může být omezen i úklon. 

 

M. levator scapulae 

Poloha: Leh na zádech, horní končetiny podél těla, dolní končetiny lehce podloženy pod 

koleny, hlava na podložce ve středním postavení. Vyšetřující fixuje pletenec ramenní 
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tím způsobem, že jej stlačí do deprese na straně vyšetřované, a to měkce, volně do 

vyčerpání pohybu. Současně palpuje palcem fixující ruky m. levator scapulae při jeho 

úponu na angulus superior scapulae. Druhou rukou, která podpírá hlavu v zátylí, povede 

vyšetřující pasivně maximálně možnou flexi šíje, maximálně možný úklon hlavy na 

stranu nevyšetřovanou a maximálně možnou rotaci na stranu nevyšetřovanou. Poté 

pokračuje v depresi pletence (obr.13). 

Hodnotíme podle možnosti stlačení pletence ramenního. 

 

Obr. 13. Vyšetření zkrácení m. levator scapulae (Janda, 2004) 

0: stlačení ramene je možné provést lehce 

1: stlačení ramene je možné provést, ale s malým odporem 

2: stlačení ramene nelze provést, při pokusu o stlačení narážíme na tvrdý odpor až 

zarážku. Mimo to může být v tomto případě omezen i úklon. 
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Testování svalů s tendencí k oslabení 

Testování probíhalo opět podle Jandovy metodiky, která rozlišuje stupně 0 až 5. 

Výsledky testování se pohybovaly pouze ve stupních 4 až 5, pro jemnější rozlišení 

výsledků jsme používali přechodnou hodnotu + (plus), kterou hodnotíme přibližně 5-

10% síly. V případě testování síly dolních fixátorů lopatek jsme využili metodiku podle 

Riegrové (2006) při zachování pětibodové stupnice. 

Stupeň 5: odpovídá svalu s velmi dobrou funkcí. Sval je schopen překonat při plném 

rozsahu pohybu značný vnější odpor. Odpovídá tedy 100% normálu. Nicméně to 

neznamená, že takový sval je zcela normální ve všech funkcích, například v 

unavitelnosti. 

Stupeň 4: odpovídá přibližně 75% síly normálního svalu. Znamená to, že testovaný sval 

provede lehce pohyb v celém rozsahu a dokáže překonat středně velký vnější odpor. 

 

Dolní fixátory lopatek (mm. rhomboidei, střední a dolní část m. trapezius, m. 

serratus anterior) 

Test 1: Vyšetření probíhá v poloze lehu na břiše. Vidlicí mezi palci a prsty uchopíme u 

relaxovaného probanda úhly lopatek. Pokyneme mu, aby zvedal ramena a celé 

končetiny  a tlačil lopatky k páteři. Klademe silný odpor. Pokud lopatky udržíme, jsou 

svaly oslabené. Jasnou známkou oslabení jsou odstávající lopatky. 

Test 2: Zkouškou na oslabení m. serratus anterior je test kliku. Vyšetřovaný leží na břiše 

a pomalu provádí klik při extendovaných dolních končetinách. Páteř musí být dokonale 

stabilizována. Test informuje o stavu pletence ramenního, v případě insufience dojde k 

odlepení lopatky od hrudníku ve smyslu scapula alata. 

 

M. rectus abdominis, m. obliquus internus et externus 

Základní pohyb: obloukovitá flexe trupu z polohy vleže do okamžiku, než se začne od 

podložky zvedat horní okraj pánve. Ve stoji před testováním  s pažemi podél těla  

označíme na páteři výši dolních úhlů lopatek. 
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Stupeň 5: Leh na zádech, dolní končetiny lehce podloženy pod koleny, bederní lordóza 

vyhlazena, nohy uvolněny, horní končetiny jsou složeny na hrudníku tak, že se ruce drží 

za nadloktí. Fixace není nutná. Plynulá obloukovitá flexe trupu bez souhybu pánve, v 

takovém rozsahu, aby kolmá vzdálenost mezi podložkou a značkou byla alespoň 5 cm. 

Odpor se neklade (obr. 14). 

 

Obr. 14.Testování oslabení břišních svalů stupeň 5 (Janda, 2004) 

Stupeň 4: Leh na zádech, dolní končetiny lehce podloženy pod koleny, bederní lordóza 

vyhlazena, nohy uvolněny, ruce v týl, lokty vpřed. Fixace není nutná. Plynulá 

obloukovitá flexe trupu bez souhybu pánve, v takovém rozsahu, aby kolmá vzdálenost 

mezi podložkou a značkou byla alespoň 5 cm. Odpor se neklade (obr.15). 

 

Obr. 15. Testování oslabení břišních svalů stupeň 4 (Janda, 2004) 
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4.5 Kompenzační program 

V příloze č. 4 jsou uvedeny cviky, které byly používány v intervenčním programu. 

Každý druhý týden došlo k obměně cviků, aby se zamezilo adaptaci svalů na 

jednotvárné protahování či posilování. Instrukce pro výdrž v dané poloze při 

protahování  byla 15 sekund při dvou opakováních. U posilovacích cviků bylo 

prováděno 12 opakování ve 3 sériích. U výdrží (například podpor na předloktích ležmo) 

byla instrukce pro setrvání v dané poloze alespoň 30 sekund. V jedné jednotce bylo 

průměrně zařazeno 10 cviků, z toho 2 posilovací a 8 cviků protahovacích. Posilování 

vždy předcházelo protažení.  



58 

 

5 Výsledky 

V této kapitole jsou přehledně uspořádány výsledky testů zkrácených a oslabených 

svalových skupin v tabulkách. Dále zde najdeme shromážděná antropometrická data s 

parametry tělesného složení jednotlivých florbalistek. Grafy, které znázorňují výsledky 

v tabulkách, jsou umístěny v příloze č. 3 této práce.  
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5.1 Svalová zkrácení 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (2004), legenda: 

1 - malé zkrácení 

2 - velké zkrácení 

 

V tabulce č. 1 jsou zaznamenány relativní četnosti výsledků všech testovaných hráček 

po prvním měření. Nejvíce zkrácenými svaly u hráček před intervencí byly m. soleus 

(87,5%), flexory kyčelního kloubu (87,5%), flexory kolenního kloubu (75%), m. 

iliopsoas (87,5%), m. tensor fascia latae (87,5%) a adduktory kyčelního kloubu 

(87,5%). Díky jednostrannému zatížení ovlivněnému stranovou preferencí držení 

florbalové hole se liší míra zkrácení u svalstva zad. Tabulka je podložena grafy č. 1-4 v 

příloze č. 3. 

Tab.1. Výsledky vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (2004) - pretest 
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V tabulce č. 2 jsou zaneseny relativní četnosti měření svalového zkrácení po 

absolvování intervenčního programu. 100% hráček mělo před intervencí zkrácený m. 

levator scapulae, což není z tabulek dostatečně patrné, protože výsledky jsou zkresleny 

stranovou preferencí úchopu hole. Ke zlepšení došlo u tří hráček (37,5%).  

 

 

Tab. 2. Výsledky vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (2004) - posttest 
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Tabulka č. 3 předkládá, k jakým procentuálním změnám došlo ve výsledcích prvního a 

druhého měření. Jak vidno, nejlépe intervence zafungovala na m. gastrocnemius 

(zlepšení o 50%) a na flexory kolenního kloubu (taktéž zlepšení o 50% na hodnotu 

"nezkrácený"). Špatně ovlivnitelnými svaly jsou m. piriformis (25%) a m. iliopsoas, kde 

došlo ke zlepšení pouze u jedné hráčky (12,5%).  Grafy č. 5 a 6 v příloze č. 3 znázorňují 

dané zlepšení hráček 

 

 

 

Tab. 3. Rozdíl relativních četností pretest/ posttest v procentech 

 

 

 

Grafy č. 7 a 8 porovnávají průměrné výsledky zkrácení svalových skupin dosažených v 

prvním a druhém měření. Oba grafy odlišují levou a pravou stranu, nicméně o 

významnějších rozdílech mezi stranami můžeme hovořit v případě m. quadratus 

lumborum, m. levator scapulae a horní části m. trapezius. Oba grafy potvrzují, že 

intervenční program měl největší efekt na flexory kolenního kloubu a naopak nejmenší 

efekt na m. piriformis a m. iliopsoas.  
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Graf č. 7. Porovnání průměrného zkrácení svalových skupin pretest - posttest/ levá strana 

 

 

Graf č. 8. Porovnání průměrného zkrácení svalových skupin pretest - posttest/ pravá strana 
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5.2 Svalová oslabení 

Tabulka č. 4 ukazuje relativní četnosti výsledků prvního měření svalového oslabení. 

Povrchové břišní svalstvo se už před intervenčním programem jevilo v poměrně dobrém 

stavu. U dolních fixátorů lopatek se naskytl prostor pro zlepšení na hodnotu 5, které 

žádná hráčka před intervencí nedosáhla. U tří hráček (37,5%) jsme ovšem 

diagnostikovali diastázu břišní s přetížením m. rectus abdominis. V tomto případě bylo 

doporučeno zaměřit se spíše na dolní část m. rectus abdominis a vyřadit klasické cviky 

na břicho jako tzv. "zkracovačky". 

Tab. 4. Výsledky vyšetření oslabených svalů - pretest 

 

 

 

 

Tabulka č. 5 znázorňuje relativní četnosti výsledků druhého měření. Efekt intervenčního 

programu se pozitivně projevil jak v případě m. rectus abdominis a m.obliquus abd. int. 

et ext., tak i v případě dolních fixátorů lopatek. Srovnání výsledků pretestu a posttestu 

oslabených svalů je přehledně znázorněno v grafech 9, 10 a 11 v příloze č. 3 této práce. 

 

Tab. 5. Výsledky vyšetření oslabených svalů - posttest 
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5.3 Tělesné složení 

Tabulka č. 6 předkládá jednotlivé hodnoty tělesného složení, které byly hráčkám 

naměřeny. Za povšimnutí stojí ukazatel ECM/BCM, který je oproti očekávání nezvykle 

vysoký. Hodnoty mezi 0,8 až 1 jsou optimální u nesportující populace. Proto je 

překvapením, že u velmi trénovaných florbalistek se hodnota indexu pohybuje kolem 

0,8. Oproti tomu hodnoty tuku (FAT) se pohybují v podprůměrných hodnotách u 100% 

hráček. BMI (Body Mass Index) se využívá především u běžné populace, ovšem přístroj 

Tanita MC-980 dokáže hodnotu BMI vypočítat i pro sportovce, aniž by docházelo k 

zásadnímu zkreslení vlivem převažující těžké svalové hmoty. Hodnota BMI je u všech 

hráček průměrná. Svalové dysbalance se významně neprojevují na hmotnostním 

rozložení končetin. Maximální rozdíl ve hmotnosti končetin je 0,1 kg, což můžeme 

hodnotit jako zanedbatelnou změnu. 

 

Tab. 6. Výsledky měření tělesného složení 
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6 Diskuse 

Prvního testování se zúčastnilo 10 hráček extraligového týmu Fbš Bohemians, jejichž 

průměrný věk je 22,6 let. Do výsledků diplomové práce je ovšem zahrnuto pouze 8 

osob z důvodu, že jedna hráčka se nemohla zúčastnit druhého měření a další 

neabsolvovala požadovaný počet cvičebních jednotek. Mortalita výzkumného souboru 

je tedy 20%. 

Sledované hráčky hrají florbal různě dlouho, od 5 do 18 let, průměrně každá hráčka 

obětovala florbalu již 11,5 roku. Většina z nich se věnuje i jiným sportovním aktivitám, 

ale v období výzkumu byla primární pohybová činnost spojena pouze s florbalem, 

vzhledem k časovému úseku sezony. Tréninky probíhají 4x až 5x do týdne. Ve druhé 

části probíhajícího intervenčního programu byly tréninkové jednotky zaměřené 

především na rozvoj kondice. 

Původní model výzkumu byl zamýšlen formou pretest - posttest a následný posttest s 

delším časovým odstupem. Tato varianta se ovšem ukázala jako nerealizovatelná, 

vzhledem k časovým možnostem všech participujících stran. Přesto výsledky 

jednodušší formy (pretest - posttest) lze hodnotit jako přínosné.  
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6.1 Diskuse nad výsledky 

U každé hráčky jsme diagnostikovali poměrně vysoký počet svalových zkrácení. Ze 

všech testovaných svalů byly nalezeny změny oproti ideálnímu stavu u 71,6% 

vyšetřovaných svalů. U 41% zkrácených svalů přinesl kompenzační program očekávaný 

efekt. Tuto skutečnost můžeme demonstrovat na značném zlepšení flexorů kolenního 

kloubu a m. gastrocnemius. Naopak u m. tensor fascia latae, m. iliopsoas došlo k 

ovlivnění pouze u 37,5%, (u m. iliopsoas pouze u 12,5%).  

Ač ve florbale není nouze o hráče, kteří se často potýkají se zraněním, jenž by je na 

delší dobu vyřadilo z tréninkového procesu, polovina zkoumaných hráček (50%) úraz 

trvalejšího charakteru neguje. Dvě hráčky (25%) se zmiňují o zlomenině a podvrtnutí 

kotníku, jedna hráčka (12,5%) o luxaci ramene a jedna (12,5%) o natažení svalu. 

Zranění kotníku a luxace ramene se udála v rámci souboje v utkání. K natažení m. 

biceps femoris došlo při tréninku. Jednou z příčin poranění svalu může být svalová 

dysbalance. Jsou-li agonisté a antagonisté v nerovnováze  a navíc nejsou před výkonem 

dostatečně zapracovány, může dojít k nekoordinované svalové kontrakci a k natržení 

svalu. V mechanismu běhu se jedna část svalu napíná tehdy, kdy by měla relaxovat, a 

tím vytváří předpoklady pro přetížení s výsledným roztržením svalových snopců nebo 

celých svalů (Kučera a kol. 1997). 

Jak předkládá Pasanen (2008a) ve své studii, 29% hráček z jeho testovaného souboru 

mělo zraněný kotník, což koresponduje i s našimi výsledky (25%). Tento autor rovněž 

uvádí, že podobnou prevalenci výskytu mělo zranění kolene (28%), což je v praxi velice 

častý florbalový úraz, nicméně v našem zkoumaném vzorku se toto zranění neobjevilo. 

Výsledky prvního měření znázorněné v tabulce č. 1 prokázaly, že u hráček florbalu se 

projevují očekávaná svalová zkrácení, která podle Pánkové (2004) odpovídají 

charakteru zatížení při hře, kdy se hráči nacházejí v mírném podřepu, s trupem v 

předklonu. Toto zatížení je umocněno protrakcí ramen, elevací lopatek a předsunutím 

hlavy. V této poloze rovněž dochází k povolení břišního svalstva a následnému prohnutí 

v bedrech. Překvapením je, že vzhledem ke stranové preferenci, která se projevuje 

rozdílným zkrácením svalstva zad, nedochází taktéž k rozdílu mezi levou a pravou 

stranou m. pectoralis minor a pars clavicularis m. pectoralis major. Kysel (2010) tvrdí, 

že tato dysbalance v m. pectorialis je u florbalistů běžná. 
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Co se týká oslabení m. rectus abdominis, 100% hráček již při prvním měření dosáhlo 

hodnoty 4 a lepší. Ovšem při testování je důležité sledovat i to, jak se svaly zapojují při 

snaze dosáhnout požadované polohy a zde zkušené oko fyzioterapeuta může odhalit 

začínající rozestup m. rectus abdominis. Vypracované břišní svalstvo vůbec nemusí 

znamenat, že je z fyzioterapeutického hlediska funkční. Jak uvádí Kolář a kol. (2009), 

diastázu břišní lze ovlivnit aktivací hlubokého stabilizačního systému a šikmých 

břišních řetězců s velkou pozorností věnovanou m. transversus abdominis. To je ovšem 

opět úkol spíše pro fyzioterapeuta. V běžné praxi bychom se proto snažili nezakládat 

posilování břicha na typických "zkracovačkách", ale zařadili bychom cviky spojené s 

aktivací pánevního dna. 

Jak uvádí Riegrová (2006), výsledná hodnota indexu ECM/BCM 0,7 - 0,8 poukazuje na 

optimální stav. Hodnoty mezi 0,8 až 1 jsou běžné u nesportující populace. Bunc (URL 

8) uvádí průměrné hodnoty poměru ECM/ BCM u ženské skupiny sportovců vrcholové 

úrovně tako: hokej 0,69; fotbal 0,70; biatlon 0,71; tenis 0,74; plavání 0,76. Měřený 

soubor florbalistek se svou průměrnou hodnotou poměru ECM/BCM 0,82 se pohybuje 

pod průměrem. 
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6.2 Diskuse nad hypotézami 

H1: Předpokládáme, že alespoň 50% hráček bude mít tyto svalové dysbalance: 

(50% hráček bude mít zkrácené svaly minimálně na hodnotu 1 a stejný počet hráček 

nedosáhne při testování oslabení svalů hodnoty 5). 

 v oblasti dolních končetin zkrácené flexory kyčelního a kolenního kloubu, 

zkrácený m. triceps surae 

 v oblasti dolní části trupu zkrácený m. quadratus lumborum a oslabené břišní 

svaly 

 v oblasti horní části trupu zkrácené prsní svaly, horní část trapézového svalu, 

levator scapulae a  oslabené dolní fixátory lopatek. 

Na základě předložených výsledků z prvního testování lze konstatovat, že zmíněné 

svaly byly zkráceny alespoň u 50% testovaných hráček, u svalů oslabených stejný počet 

hráček nedosáhl maximální hodnoty 5. První hypotéza se potvrdila. 

H2: Po absolvování dvaceti cvičebních jednotek dojde ke zmenšení míry zkrácení 

testovaných svalů a k posílení svalů oslabených. 

Na základě výsledků posttestu se potvrdil i druhý hypotetický předpoklad, že 

intervenční program zahrnující 20 cvičebních jednotek pozitivně ovlivní stav 

pohybového aparátu hráček. 

H3: Hodnota ECM/BCM se bude pohybovat pod hranicí 0,7 

Třetí hypotéza se nepotvrdila. Většina výsledků indexu ECM/BCM se pohybovala 

okolo hodnoty 0,8, která je charakteristická pro běžnou populaci, nikoliv však pro 

trénované sportovkyně.  
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6.3 Doporučení pro praxi 

Kompenzační program byl zaměřen především na povrchové svaly, protože na ty je 

schopen působit i laik se základními znalostmi. Pro hráčky je tato forma cvičení 

snesitelná a dle výsledků uváděných v této práci i účinná. Ideální v praxi by ovšem 

bylo, začít vždy od vyšetření fyzioterapeutem, který by zhodnotil nejen stav svalů 

povrchových, ale také hlubokých a nainstruoval by hráčky ke cvikům vhodných pro 

jejich stav. Tato varianta se zatím jeví jako nereálná ze čtyř důvodů. Prvním je stránka 

finanční, kluby nemají peníze na zaplacení služeb kondičního trenéra, natož 

fyzioterapeuta. Druhým důvodem je čas hráček strávený tímto cvičením, který je delší 

než u běžného kompenzačního cvičení. Vzhledem k celkovému objemu času stráveným 

florbalem, je právě čas pro kompenzaci a regeneraci tím, ze kterého hráčky ukrajují. 

Třetím důvodem je, že tato cvičení, pokud mají být prováděna účelně a efektivně, 

vyžadují účast zkušeného fyzioterapeuta, který neustále provádí korekci. To lze 

provozovat individuální formou, nikoliv kolektivní. Posledním důvodem je to, že pro 

hráčky je už nutným zlem absolvování klasického, "povrchového" kompenzačního 

programu, který je v porovnání s cvičením hlubokého stabilizačního systému poměrně 

nenáročný. Dokud hráčky trvale nemají bolestivé obtíže, většinou je nic nenutí, aby se 

kompenzačním cvičením věnovaly. Toto přichází až s přibývajícím věkem a problémy, 

které se na sebe nabalují. Teprve tehdy hráčky začínají pátrat, jak by se daly obtíže řešit. 

Opět se vracím k v dnešní době tolik proklamovanému cvičení hlubokého stabilizačního 

systému, které může vyřešit problémy, které spolu na první laikův pohled nesouvisí.  

Proto by bylo ideální, aby již od žákovských kategorií spolupracovali trenéři s 

fyzioterapeutem, rehabilitačním lékařem a také kondičním trenérem. Jen tak vidím 

možnost ke zlepšení, zejména v individuálním přístupu hráček. Návyk získaný již na 

začátku aktivní sportovní kariéry – před tréninkem zahřátí, po tréninku kvalitní 

kompenzační program s kondičním trenérem, dostatečná regenerace – povede ke snížení 

výskytu nekontaktních zranění, lepší pohodě hráček a také k lepšímu vědomí, že tělo je 

nástroj, o který se také musím starat, zejména pokud se aktivně věnuji jednostranně 

zaměřenému sportu.  

Z výsledků této práce jednoznačně vyplývá pozitivní vliv kompenzačních cviků 

zařazených za tréninkovou jednotku. Na druhou stranu nelze efekt přeceňovat. Pokud 

svalové dysbalance přesáhnou pomyslnou mez, zvyšuje se především riziko vzniku 
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úrazu a přichází chvíle, kdy by měl být povolán fyzioterapeut. Nicméně bychom byli 

rádi, aby se třeba právě baterie námi navržených cviků stala součástí tréninkového 

programu všech hráček FBŠ Bohemians, protože pozitivní vliv těchto cviků na 

pohybový aparát jsme v této diplomové práci ověřili. 
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7 Závěr 

Tato studie měla za cíl přiblížit problematiku svalové nerovnováhy a následných 

kompenzačních cvičení v ženské kategorii hráček florbalu a následně prokázat účinnost 

intervenčního programu. 

V teoretické části stručně charakterizujeme florbal jakožto moderní kolektivní sport, 

který do své základny v posledních letech láká tisíce hráčů. Dále se zmiňujeme o 

zraněních, která vyplývají ze hry a předkládáme problematiku svalové nerovnováhy a 

způsob, jak na ni lze za pomoci kompenzačních cvičení působit. Na konci teoretické 

části se zmiňujeme o tělesném složení, které v diplomové práci pouze doplňuje 

informaci o hráčkách. 

V praktické části jsme nejprve diagnostikovali svalová zkrácení a oslabení hráček a na 

základě vyšetření byly vybrány cviky, které měly za cíl pozitivně ovlivnit dané zkrácení 

či oslabení. Požadavkem bylo, aby cviky nebyly náročné na provedení, nevyžadovaly 

korekci druhé osoby a aby cvičební jednotka trvala nejkratší možnou dobu. Cviky je 

vhodné v průběhu času obměňovat, aby svaly neměly možnost se na danou cvičební 

polohu adaptovat. 

Dospěli jsme k závěrům, že každá hráčka ze sledovaného souboru má zkrácené i 

oslabené určité svaly a že za již pouhé dva měsíce je možné kompenzačními cvičeními 

stav pohybového aparátu pozitivně ovlivnit. Intervenční program nezpůsobil u žádné 

hráčky zhoršení výchozího stavu. 

Je třeba mít na paměti, že kompenzační cvičení jsou skvělým podpůrným prostředkem 

pro korekci svalových dysbalancí, ale že v určitém momentu, kdy špatný stav 

pohybového aparátu přesáhne pomyslnou mez, nemají kompenzační cvičení velký 

efekt. Pokud porovnáme čas věnovaný cvičení a čas strávený na hřišti s holí v ruce, v 

postavení, kdy se hlava nachází v předsunutí, ramena v elevaci a protrakci se zvětšenou 

krční lordózou, hrudní kyfózou a ve většině případů se zvětšeným prohnutím v bederní 

páteři, je jasné, že dvacetiminutové cvičení nemůže učinit zázrak. 
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Příloha č. 2 - informovaný souhlas 

Informovaný souhlas 

 Prosím Vás o účast na studii k diplomové práci, prováděné v rámci magisterského 

studia tělesné výchovy a sportu na FTVS UK studentkou Bc. Olgou Šimáčkovou. Tato práce je 

zaměřená na ovlivnění a korekci svalových zkrácení a oslabení extraligových florbalových 

hráček. V rámci studie budete 3x (před intervencí, po intervenci a po intervenci s delším 

časovým odstupem) vyšetřena v laboratoři. Bude Vám proveden kineziologický rozbor 

s důrazem na svalová zkrácení a oslabení (funkční svalové testy) a zjištěno tělesné složení  

bioimpedanční technikou. Jedná se o neinvazivní, bezbolestné měření, které bude trvat cca. 15 

minut. Po vyšetření v laboratoři absolvujete cvičební program v rozsahu 20- 24 cvičebních 

jednotek o délce trvání 15-20 minut/ jednotka. 

Získané výsledky nebudou nijak zneužity, budou zveřejněny anonymně v diplomové práci. 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb.) a Úmluvou o 

lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádáme o souhlas k účasti na experimentu. 

Dnešního dne jsem byl/a odborným pracovníkem poučen/a o plánovaném vyšetření. 

Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že odborný pracovník, 

který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného 

informovaného souhlasu, a měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. 

 

Datum: 27.9. 2013 

Osoba, která provedla poučení: Mgr. Lenka Hellebrandová 

Probandi:  ............................................... 

   ............................................... 

   ............................................... 

   ............................................... 

   ............................................... 

   ............................................... 
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Příloha č. 3 - grafy 

Graf č. 1. Četnosti zkrácených svalů levá strana - pretest 

 

Graf č. 2. Četnosti zkrácených svalů pravá strana - pretest 
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Graf č. 3. Četnosti zkrácených svalů levá strana - posttest  

 

Graf č. 4. Četnosti zkrácených svalů pravá strana - posttest 
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Graf č. 5. Zkrácení levá strana - srovnání pretest/ posttest 

 

Graf č. 6. Zkrácení pravá strana - srovnání pretest/ posttest 
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Graf č. 9. Četnosti oslabení m. rectus abdominis 

 

 

 

 
Graf č. 10. Četnosti oslabení m. obliquus abd. int. et. ext. 
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Graf č. 11. Četnosti oslabení dolních fixátorů lopatek 
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Příloha č. 4 - přehled cviků použitých v intervenčním programu 

1. Cviky k protahování flexorů kolenních kloubů a m. triceps surae 

leh pokrčmo pravou, chodidlo na podložce, skrčit 

přednožmo levou, skrčit předpažmo, ruce na stehno - s 

výdechem propínat levou do přednožení 

 

leh pokrčmo pravou, chodidlo na podložce, přednožit 

povýš levou, uchopit za kotník, s výdechem přitahovat k 

tělu 

 

stoj přednožný levou, pata na lavičce, skrčit připažmo, 

předloktí dovnitř, ruce na koleno levé - při výdechu 

rovný předklon do pocitu tahu v protahovaném svalu 

 

 

podřep zánožný levou čelem k opoře, pata levé nohy 

zůstává na podložce, protlačit pánev vpřed - výdrž - 

volně dýchat 

 

 

stoj čelem k opoře - předpažit, ruce na oporu - při 

výdechu přechod do dřepu na plných chodidlech, 

chodidla rovnoběžně, protlačovat kolena dopředu, 

zvětšovat ohnutí v hlezenních kloubech do pocitu tahu 

 

 

 



X 

 

 

 

vzpor podřepmo zánožný levou, pata levé nohy zůstává 

na podložce - výdrž - volně dýchat 

 

 

stoj čelem k opoře, podřep na pravé, pokrčit 

přednožmo levou, nohu opřít ve výšce pasu, napnout 

obě dolní končetiny - vdech - hluboký předklon - 

výdech - výdrž - volně dýchat 



XI 

 

2. cviky k protahování flexorů kyčelního kloubu 

leh skrčmo přednožný levou - pokrčit předpažmo, 

obejmout rukama koleno - s výdechem přitáhnout 

koleno k hrudníku, protáhnout pravou do pocitu tahu s 

plantární flexí 

 

leh na levém boku, skrčit přinožmo pravou a uchopit 

nárt pravou rukou - s výdechem zafixovat pánev v 

podsazení, protáhnout tělo v podélné ose páteře se 

 stahem ramen a lopatek - přitahovat patu k hýždi 

 

klek na pravé, pokrčit přednožmo levou, v kolenním 

kloubu levé tupý úhel - s výdechem protlačit pánev 

vpřed, rovná záda 

 

stoj (podřep) na pravé, skrčit zánožmo levou, uchopit 

rukou nárt levé nohy - s výdechem protáhnout vzaf 

vzhůru - výdrž, volně dýchat 

 

 

 

stoj čelem k žebřinám, skrčit přednožmo levou, 

chodidlo opřít o příčku, uchopit příčku v předpažení - 

s výdechem přitahovat pánev k žebřinám, výdrž, 

volně dýchat 

 

 



XII 

 

leh pokrčmo roznožný, pokrčit upažmo, předloktí 

svisle vzhůru, koleno pravé položit vlevo dovnitř, 

hlavu otočit doprava - výdrž, volně dýchat 

 

vzpor sedmo levou, dlaň opřená u levé hýždě - skrčit 

přednožmo levou zkřižmo přes pravou, chodidlo na 

podložce vpravo zevně pravého kolena - skrčit 

předpažmo dovnitř pravou, předloktí svisle vzhůru, 

loket opřít zevně o koleno levé 

 

stoj čelem k žebřinám, skrčit přednožmo levou 

dovnitř, chodidlo na příčce ve výši hýždí, předpažit, 

ruce na příčce ve výši ramen - s výdechem náklon 

trupu a pánve vpřed 



XIII 

 

3. cviky k protahování adduktorů kyčelního kloubu 

leh na břiše, skrčit vzpažmo zevnitř, ruce pod čelo, 

směrem po podložce skrčit únožmo pravou, bérec 

pravé na podložce, tisknout pánev do podložky,  - 

výdrž - volně dýchat 

 

široký sed roznožný - vdech - hluboký předklon - 

výdech - výdrž, volně dýchat 

 

 

podřep únožný levou, skrčit připažmo dolů, ruce v 

bok - výdrž - volně dýchat 

 

 

vzpor dřepmo únožný levou - výdrž - volně dýchat 

 

 

stoj na levé pravým bokem k opoře, unožit pravou - za 

pomocí paží provést rovný předklon do prostoru mezi 

koleny co nejblíže podložce - volně dýchat 

 

 

klek únožný levou, skrčit upažmo dolů, ruce v bok - 

vdech - sunem po podložce klek únožný levou podál - 

výdech - výdrž - volně dýchat 



XIV 

 

4. cviky k posílení břišního svalstva 

 

leh, přednožit, vdech,  podsadit pánev a zvednout 

dolní část trupu kolmo vzhůru, položit, výdech 

 

 

leh, upažit, přednožit, s výdechem pokládat nohy 

střídavě na strany, s nádechem zpět do základní 

polohy 

 

 

 

podpor vlevo ležmo na levém předloktí, zpevnit trup, 

výdrž 

 

 

podpor na předloktích vpředu ležmo, zpevnit trup, 

výdrž 

 

leh skrčmo, skrčit připažmo, ruce na ramena, vdech, 

postupný ohnutý předklon po úhly lopatek, výdech 

 

vzpor klečmo, stáhnout svaly pánevního dna, vzpažit 

levou, zanožit pravou, výdrž, pravidelně dýchat 



XV 

 

5. cviky k protahování svalstva bederní páteře 

 

sed roznožný skrčmo pravou, pravá noha k levému 

koleni - vdech - předklon k levé - výdech - výdrž - 

volně dýchat 

 

 

vzpor klečmo - vdech - úklon vpravo, bérce směřují 

vpravo - výdech  

 

 

leh skrčmo přednožný, ruce na kolena - vdech - 

přitáhnout kolena k hrudníku - výdech 

 

 

vzpor klečmo, od bederní páteře vyhrbit, výdrž, od 

bederní páteře prohnout, podívat se do stropu 

 

 

 

stoj spojný čelem k žebřinám, uchopit žebřinu ve výši 

ramen, výpon dřepmo, podsadit pánev - výdrž - volně 

dýchat 

 

 



XVI 

 

6. cviky k protahování prsních svalů a horních končetin 

 

vzpor klečmo dohmatem podál, protlačit ramena k 

podložce, s výdechem sunout ruce po podložce vlevo 

a vpravo 

 

 

vzpor klečmo, prsty rukou směřují ke kolenům - 

vdech - posunutím trupu vzad vzpor klečmo sedmo - 

výdech - výdrž, volně dýchat 

 

 

vzpor klečmo dohmatem na žebřiny, protlačit ramena 

dolů 

 

 

stoj levým bokem ke stěně, pokrčit upažmo levou, 

předloktí svisle vzhůru opřít o stěnu - vdech - výkrok 

levou vpřed - výdech - výdrž (opakovat v různých 

polohách: pokrčení upažmo povýš, poníž, dolů) 

 

 

sed A zády k B, vzpažit, spojit vzájemně ruce, A 

hrudní předklon, B hrudní záklon 

 

 



XVII 

 

7. cviky k posilování hlubokých svalů zádových a dolních fixátorů 

lopatek 

leh na břiše, připažit, stahem lopatek zapažit, otočit 

dlaně k sobě - výdrž - pravidelně dýchat 

 

leh na břiše, pokrčit upažmo, předloktí svisle vzhůru, 

opakované hmity pažemi vzad, volně dýchat 

 

 

 

leh na břiše, skrčit připažmo, předloktí nad podložkou, 

zvolna vzpažit - vdech ,skrčit připažmo - výdech 

 

 

 

stoj levým bokem k žebřinám, pokrčit upažmo levou, 

předloktí svisle vzhůru, uchopit rukou žebřinu, 

táhnout žebřinu dolů - výdrž - pravidelně dýchat 

 

 

vzpor klečmo - s výdechem upažit pravou, otočit trup 

vpravo - vdech a návrat do základní polohy 


