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Abstrakt 

Táto práca si kladie za cieľ preskúmať zastúpenie kompenzačných metód  a 

prostriedkov v RTC u siedmych reprezentantov Slovenska v behu na lyžiach. Rovnako 

tak získať údaje o stave ich hybného systému, predovšetkým najviac skrátených 

svalových skupinách. 

Po spracovaní týchto dát ich vzájomne porovnať a vytvoriť návrh na doplnenie 

plánu kompenzácie podľa individuálnych potrieb.  

 

Kľúčové slová:  

telesná  záťaž, kompenzácia, ročný tréningový cyklus, hybný systém, skrátené svalové 

skupiny, bežecké lyžovanie 

 

Abstract 

Diploma thesis aims to explore the representation of compensation methods and 

tools in ATC with representatives of Slovakia in cross - country skiing. Then obtain 

data on the state of theirs motor system especially the shortened muscle groups.  

After processing this data to compare them and create a design of supplement 

the compensation an individual plan. 

 

Key words: 

body burden, compensation, annual training cycle,locomotor system, shortened muscle 

groups, cross country skiing  
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1. ÚVOD 

Vrcholový šport predstavuje pre organizmus enormnú záťaž. Obzvlášť neustále 

rastúca konkurencia núti športovcov siahať na hranice svojich možností. Aby bol 

ľudský organizmus schopný tieto požiadavky zvládať, musí ich racionálne 

a v dostatočnej miere kompenzovať. V súčasnosti existuje niekoľko publikácii, ktoré sa 

danej problematike venujú, no iba vo všeobecnej rovine.  

Šport na vrcholovej úrovni  sa vyznačuje vysokou špecializáciou, kde 

o úspešnosti/ neúspešnosti rozhodujú detaily. Každý z nás je individualita, ktorá na 

záťaž reaguje iným spôsobom. Nikdy v histórii sa neosvedčilo u športovcov 

napodobovaním tréningových plánov významných osobností dosiahnuť ich výsledkov. 

Naopak, vo väčšine prípadov to malo opačný účinok.  

Rovnako tak aj dopady často jednostranne zameraného tréningu majú na stav 

hybného systému nepredvídateľné dôsledky. 

Práve preto sa domnievam, že aj kompenzácia je neodmysliteľnou súčasťou 

úspešnosti a mala by vychádzať z aktuálneho stavu organizmu. 

Či je tomu naozaj tak, sa pokúsime ozrejmiť prostredníctvom výskumu tejto 

práce.  

Táto problematika ma zaujala jednak z dôvodu mojich skúsenosti 

s výkonnostným športom- bežeckým lyžovaním, jednak zo zvedavosti do akej miery sa 

v dnešnej dobe premietajú individuálne požiadavky reprezentantov i do oblasti 

kompenzácie telesného zaťaženia.  
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2. CIEĽ A PROBLÉMY PRÁCE 

2.1. Cieľ práce 

Hlavným cieľom tejto práce je preskúmať  zastúpenie kompenzácie v ročnom 

tréningovom cykle u reprezentantov v behu na lyžiach vo vzťahu k ich hybnému 

systému a vytvoriť návrh na doplnenie plánu kompenzácie. 

 

Čiastočný cieľ:  

 zostavenie návrhu na doplnenie plánu kompenzácie vo vzťahu k ich hybnému 

systému 

2.2. Problémy práce 

1) Aká metóda kompenzácie telesného zaťaženia je najvyužívanejšia v RTC bežcov 

na lyžiach? 

2) Koľko percent tvoria kompenzačné metódy z celého RTC u bežcov na lyžiach? 

3) Plnia reprezentanti v behu na lyžiach ročný plán kompenzácie? 

4) Ktoré svalové skupiny sú u reprezentantov v behu na lyžiach najviac skrátené? 
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3. TEORETICKÁ ČASŤ 

3.1. Telesná záťaž v športe 

Väčšina pohybových aktivít kladie dôraz na kondíciu, no kým v ich rekreačnom 

pojatí predstavuje hlavný cieľ popri zlepšovaní a formovaní zdravotnej stránky jedinca 

i stránka pôžitková, vo výkonnostnom a vrcholovom športe ide hlavne o zlepšovanie 

výkonnosti až na jej maximálne možný strop prostredníctvom pravidelného, vhodne 

dávkovaného telesného zaťažovania. 

„Telesné zaťažovanie vo všeobecnej podobe je dej, pri ktorom pôsobíme určitou 

pohybovou činnosťou, alebo prácou na organizmus ako celok a na jeho jednotlivé 

systémy.“( Palát, 1984, str. 42) 

Novosad, Lehnert, Neuls (2001) uvádzajú, že zaťaženie vychádza z chápania 

športového tréningu ako neustále zdokonaľujúcej sa adaptácie športovca na adaptačné 

podnety. 

Je nutné si uvedomiť, že funkčné  systémy organizmu sú obmedzené. Často sa v 

športe stretávame s tým, že zaťaženie je väčšie, než je samotný organizmus schopný 

prijať, i keď je trénovaný a na pravidelnú záťaž zvyknutý. Ak nastane takáto situácia, je 

na mieste už hovoriť o telesnom preťažovaní, kde v hraničných situáciách môže 

dochádzať až k poškodeniu organizmu. Palát (1984) v tomto prípade používa termín 

reverzibilné preťažovanie,  čo znamená, že po určitom čase sa plná výkonnosť daných 

funkcií vracia k predchádzajúcemu stavu. K takejto situácii môže dochádzať úplne 

bežne. Organizmus sa totiž do tohto stavu dostane ojedinele a ak je nasledujúca záťaž 

aplikovaná racionálne, tzn. v dávkach, ktoré umožňujú návrat  do normálneho, 

východzieho stavu, nemá to negatívne dopady na jedinca. 

Dovalil v takom prípade používa termín přepětí. „ Přepětí je dočasný, obvykle 

krátkodobý negativní stav, jednorázově narušující normální činnost organizmu.“ 

(Dovalil a kol., 2005, str. 105) 

Oveľa väčšie riziko je ak sa táto situácia opakuje. Vtedy môže dochádzať až k 

nenávratným zmenám funkcií v organizme.  



11 

 

Ide o tzv. ireverzibilné preťažovanie. Preťažovanie sa negatívne môže 

prejavovať na funkciách: srdcovo - cievnych, dýchacích, centrálne nervových, či 

nervovo svalových. ( Palát, 1984) 

Iní autori hovoria o pretrénovaní, ktoré nastáva obzvlášť v dobe, ktorá je 

charakteristická nesúladom  medzi úrovňou trénovanosti a zaťažovaním ( Dovalil a kol., 

2005).  

„Človek nie je umelo vytvorený stroj, ale komplikovaný, evolúciou a genetickými 

informáciami modelovaný zázrak prírody. Práve  príroda nám vytvorila hranice našich 

možností a ich lámanie je nezdravé. Tréningom len zlepšujeme možnosti tieto hranice 

dosiahnuť, ale určite ich nemôžeme zlomiť.“ ( Dívald, 2010, str. 106) 

 

3.2. Zaťažovanie v behu na lyžiach 

Beh na lyžiach zaraďujeme medzi aktivity aeróbneho cyklického charakteru, kde 

je hlavný dôraz kladený na vytrvalostnú a silovú stránku športovca. Do celkového 

pohybu sa zapája svalstvo celého tela, najmä trup a horné i dolné končatiny. Jedná sa o 

pohybovú aktivitu, ktorá je náročná na kardiovaskulárny a dýchací systém 

(Suchánková, 2011). 

3.2.1. Zaťažovanie respiračného systému 

Intenzívna telesná záťaž je typická pre bežecké lyžovanie celkovo, nehovoriac o 

vrcholovom pojatí. Minútová ventilácia je minimálne 10 krát vyššia než v kľude, alebo 

v rekreačnom športe. Dýchací systém je tým vystavovaný vysokým nárokom, čo 

umocňuje ešte fakt, že aktivita je vykonávaná často v nepriaznivých, chladných 

klimatických podmienkach. Radvanský (2013) uvádza, že už pri strednej záťaži, 

približne pri 4 až 5 násobnom zvýšení kľudovej ventilácie sa prestávame nadychovať 

nosom, čím poklesne dynamický odpor, ktorý je pre nadychovanie nosom 

charakteristický. 

Horné cesty dýchacie tvoria pri nádychu zhruba polovicu odporu dýchacích 

ciest, pri nádychu ústami sa odpor zníži až o pätinu. To má za následok, že za prvé z hry 
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vyradíme filtračnú funkciu nosných dutín a tým pádom do dýchacích ciest prenikne 

vyšší počet prachových častíc s alergénmi. Za druhé, dýchacie cesty vystavíme ďaleko 

väčšiemu ochladzovaniu. Práve vďaka týmto faktom bolo viacerými štúdiami dokázané, 

že astma bronchiale je u športovcov ďaleko viac zastúpená než u bežnej populácie. 

(Približne 2,4 krát častejšie zastúpenie). Týka sa to hlavne vytrvalostných športov. 

U športovcov vykonávajúcich športovú aktivitu v zimných podmienkach a udáva 

prevalencia až 50%. ( Radvanský, 2013) 

Stav respiračného systému má priamu súvislosť aj so svalovým aparátom, 

ktorému je v tejto práci venovaná väčšia časť. Nutné je si uvedomiť, že prsné svaly sú 

pomocnými svalmi dýchacími a uplatňujú sa hlavne pri zvýšenej námahe. Preto 

napríklad ich extrémne skrátenie môže v negatívnom zmysle ovplyvniť celú ventiláciu, 

čo je v bežeckom lyžovaní, ale celkovo u vytrvalostných športov veľká prekážka pri 

získavaní vyššej výkonnostnej úrovne.  

3.2.2. Mentálna záťaž 

Šport by mal byť aktivitou, ktorú vykonávame pre radosť. Týmto heslom sa riadi 

hlavne rekreačné pojatie. Vrcholovo orientovaný šport ale často spolu s radosťou 

z pohybu prináša aj určité negatívne dôsledky nie len na telesnú stránku športovca, ale 

rovnako aj na stránku duševnú. 

Je ťažké získať nejaký kompletný prehľad o duševných problémoch športovcov, 

ale všeobecne je možné súhlasiť s tým, že vrcholoví športovci sú voči stresorom o niečo 

odolnejší, než bežná populácia. To vyplýva i z toho, že bez tejto odolnosti by neboli 

schopní dlhodobo znášať náročné tréningové požiadavky. 

„Pripravenosť športovca po psychickej stránke ovplyvňuje predovšetkým 

štruktúra osobnosti jedinca, hlavne jeho temperament, motivácia, charakter 

a hodnotová orientácia.“(Suchánková, 2011, str. 38) 

U bežcov na lyžiach je možné  vychádzať z výskumu Vaňka a Hošeka (1974), 

ktorý hovorí o tom, že „hodnocení osobnostních rysů bežců na lyžích bylo prováděno 

v široce založeném výzkumu vrcholových sportovců, byla použita baterie 

psychologických testů.  
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Běžci na lyžích vycházeli jako vysoce introvertní, zaujatí sami sebou a kladoucí 

velkou váhu na přijaté hodnoty.“ (Choutka, 1976, str., 162) 

Podľa Choutka (1976) sa v  bežeckom lyžovaní prejavuje mentálna náročnosť 

najmä v schopnosti udržiavať optimálnu rýchlosť pri stupňujúcej sa únave, odolnosti 

voči nie vždy priaznivým klimatickým podmienkam a vyrovnávaní sa športovca 

s nevhodne navoskovanými lyžami. 

Aj keď sa kompenzácia psychickej  záťaže nášho výskumu týka iba okrajovo, 

nie je potrebné zabúdať, že celkový psychický stav športovca má výrazný podiel na 

stave hybného systému. Lišková (2006) skúmala následky stresu na kvalitu života, kde 

jedným z nich je práve negatívny vplyv na hybný systém. „Bolesti páteře jsou velmi 

typické pro dlouhodobé napětí. V důsledku zvýšeného napětí svalů podpírající páteř 

(vzpřimovačů) může dojít k jejich zkrácení v oblasti krční, hrudní, bederní i křížové s 

následnými bolestivými stavy. Zvýšené svalové napětí se však může projevit i kdekoliv 

jinde na těle, například na končetinách, bolestmi či pálením svalů, křečemi nebo 

slabostí“.(Lišková, 2006, str. 21) 

3.2.3. Svalová a kostrová záťaž 

Beh na lyžiach patrí medzi športy, ktoré svojim charakterom nie sú náročné iba 

na kondičnú pripravenosť športovca, ale významnú úlohu preberá aj sila.  Vyplýva to aj 

z toho, že do práce sa zapája široká škála svalových skupín, kĺbov a kostí. Svalovú 

prácu vykonáva takmer celé telo, hlavne svaly horných, dolných končatín a trupu.  

Ako v každom vrcholovom športe, tak aj v bežeckom lyžovaní športovci majú 

oveľa väčšie problémy so skrátenými svalovými skupinami, než so svalmi 

ochabnutými. Preto sme u reprezentantov zamerali na tonické svalové skupiny.  

 

3.2.3.1. Klasická technika a zapojované svaly 

Pri behu klasickou technikou môžeme sledovať fázu odrazovú, sklzovú 

a švihovú. 

Pri odrazovej fáze DK sa do práce zapájajú : 

 extenzory bedrového kĺbu (m. glutaeus maximus a hamstringy) 
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 extenzory kolien (m. quadriceps femoris)  

 plantárne flexory (m. triceps surae)  

 

Pri švihovej a sklzovej fáze DK kontrahujú: 

  flexory kyčle (m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae) a opäť m. 

quadriceps femoris 

Prácu horných končatín rozdeľujeme na dve fáze, fázu odpichu a prenosu: 

Pri fáze odpichu sa zapájajú: 

 extenzory ramien (m. latissimus dorsi, m. deltoideus-pars spinae a m. teres 

major) 

  extenzory lakťov (m. triceps brachii a m. anconeus) a ulnární adduktory (m. 

flexor carpi ulnaris a m. extensor carpi ulnaris).  

Pri fáze prenosu  hornej končetiny vpred pracujú: 

 flexory ramien (m. deltoideus-pars clavicularis, m. coracobrachialis a m. 

biceps brachii-caput bereve)  

 flexory lakťov (m. biceps brachii, m. brachialis a m. brachioradialis) 

 

Dôležité je nezabúdať, že aj pri držaní palíc zapájame flexory prstov, pri 

rozovretí prstov po odpichu, v dobe keď vypúšťame palicu do pútok, naopak pracujú 

extenzory prstov. 

 

Svaly trupu majú hlavnú úlohu pri stabilizácii, ide hlavne o prácu : 

 m. erector spinae  

 brušných svalov (m.rectus abdominis, m.transversus abdominis, m.external 

obligue) ) (Bernaciková a kol., 2014) 

3.2.3.2. Korčuliarska technika a zapojované svaly 

Kým klasická technika je považovaná za náročnejšiu z hľadiska odrazu a citu 

preň, beh korčuliarskou technikou predstavuje oproti klasickej ešte vyššie nároky na 

svalovú pripravenosť športovca, hlavne prácu horných končatín.  
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Na Obr I je možné vidieť prehľad svalových skupín, ktoré sa zapájajú do práce v oboch 

technikách (Bernaciková a kol., 2014). 

 

 

  

Obr I. Porovnanie zapojovaných svalov pri korčuliarskej a klasickej techniky 

(Bernaciková a kol., 2014) 

 

3.3. Zotavenie 

„Po každém zatížení ve sportovním tréninku musí následovat zotavení směřující 

k obnovení homeostázy, je to jedna z hlavních podmínek efektu zatížení a zvyšování 

trénovanosti a výkonnosti.“ ( Perič, Dovalil, 2010, str. 39) Zvyšovanie trénovanosti 

prostredníctvom športového tréningu je dej, ktorý sa bez zotavovacej fáze neobíde. Dá 

sa povedať, že zmena výkonnosti sa odohráva nie behom pohybovej činnosti, ale práve 

po jej skončení. 

„Dobre vyladený a oddýchnutý organizmus podá lepší výkon ako organizmus 

pretrénovaný. Hranica medzi oboma stavmi nie je veľmi široká.“( Dívald, 2010,str. 98) 
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Hlavnou úlohou zotavovacích procesov je odbúravanie únavy a návrat 

organizmu do východzieho stavu. Medzi ne Dovalil (2005) radí najmä: 

 Obnova energetických rezerv 

 Pokles svalovej tenze 

 Ukľudnenie srdečnej činnosti, dýchania atď. 

 Odstránenie splodín látkovej výmeny 

Dívald (2010) poukazuje aj na dôležitosť subjektívnych pocitov u športovcov. 

Z jeho výskumov bolo zistené, že práve negatívne pocity u sledovaných sú priamo 

úmerné s výsledkami kontrolných mechanizmov, ktoré boli mimo normu. 

Medzi hlavné ukazovatele zaraďuje : 

 Bazálnu teplotu 

 Špecifickú váhu moču 

 Vegetatívnu skúšku 

 Polčas rozpadu CK 

 Subjektívne pocity 

Pokiaľ sa vyskytnú u športovca negatívne pocity ako únava, alebo nechuť k tréningu 

je dobré skontrolovať spomínané kontrolné mechanizmy. Pokiaľ tie preukážu odchýlku 

od normálu, je na mieste vynechať tréningové jednotky do doby, kým sa nevrátia do 

pôvodného stavu.  

 

3.4. Kompenzácia v športe 

Kompenzácia je chápaná ako vyrovnávanie či nahradzovanie (Piťo,2010). 

V športovej oblasti má veľký význam obzvlášť vo výkonnostne pojatom športe. 

Súčasné pojatie tréningových metód, charakteristické veľkým objemom špecializovanej 

záťaže majú za následok zvyšujúce nároky na športovcov.  
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„Velmi mnoho tréninkových metod a postupů se dostává na hranici fyziologické 

snesitelnosti a jednostranná zátěž vyvolává lokální přetížení.“(Hošková, Nováková, 

2003). U bežnej populácie sa v takomto prípade postačí klasický odpočinok ako je 

dostatočný spánok, adekvátny denný režim, alebo odpočinok v ľahu. Vo fáze 

zotavovania u športovcov, najmä tam, kde je potrebné, aby sa fáza zotavenia skrátila a 

zefektívnila, sa siaha po regeneračných prostriedkoch.  

 

3.4.1. Regeneračné prostriedky 

Höhm a kol., (1987) poukazujú na to, že v regenerácii sa jedná hlavne o obnovu 

činností jednotlivých orgánov. Dovalil (2005) dodáva: 

„Pojem regenerace ve sportu zahrnuje veškeré činnosti, ktoré mají za cíl rychlé 

a dokonalé zotavení.“ ( Dovalil a kol., 2005, str. 97) 

Tam, kde zaťaženie dosahuje vysoké hodnoty, nie je možné spoliehať na 

prirodzené zotavenie. Dovalil (2010) delí regeneračné prostriedky do viacerých 

kategórii, ktoré sa vzájomne prelínajú. 

 

Pedagogické prostriedky 

 Životný štýl športovca 

 Racionálne tréningové zaťaženie 

 Kompenzačné cvičenia 

 

Biologicko- lekárske prostriedky 

 Masáže 

 Vodné procedúry 

 Elektroprocedúry 

 Tepelné procedúry 
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 Svetelné procedúry 

 

Psychologické prostriedky 

 Relaxácia 

 Dychové cvičenia 

 Pohovory a besedy  

 

Hanáčková (2008) sa venovala zastúpeniu kompenzácie u cyklistov a k daným 

regeneračným prostriedkom priraďuje ešte doplnkový šport, ktorého cieľom je 

zaťažovať iné svalové skupiny než šport hlavný.  

Soumar, Bolek (2012) sa v mnohých publikáciách venujú práve behu na lyžiach 

a rovnako pokladajú za vhodnú kompenzáciu zaťaženia aj iné aktivity ako plávanie, 

loptové hry, kanoistiku atď. Môžeme vyvodzovať, že práve individuálne športy siahajú 

v rámci kompenzácie aj po športových hrách, kde charakter zaťaženie je odlišný, čo sa 

týka zapojovania iných svalových skupín, ale napríklad aj kolektívneho vyžitia, čo 

môžeme pokladať za druh mentálneho odreagovania. 

3.4.2. Vybrané druhy pedagogicky zameraných regeneračných prostriedkov 

Existuje veľmi veľa delení kompenzácie podľa rôznych autorov, každé športové 

odvetvie môže kompenzovať záťaž inak. Preto sa zameriame iba na vybrané druhy 

kompenzácie, ktoré budú najpodstatnejšie smerom k ďalšiemu výskumu.  

 

3.4.2.1. Kompenzačné cvičenia 

Kompenzačné cvičenia predstavujú jednu z možností ako znižovať negatívny 

dopad nadmernej záťaže na organizmus jedinca a tým eliminovať spôsobené odchýlky 

na hybnom systéme. „Jako kompenzačná cvičení označujeme variabilní( proměnlivý) 

soubor jednoduchých cviků v jednotlivých cvičebních polohách, které můžeme účelně 
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modifikovat s využitím různeho náčiní a nářadí“. ( Bursová, 2005, str. 27). Pokiaľ majú 

byť tieto cvičenia efektívne, je dôležité dodržiavať niekoľko zásad: 

 Optimálna voľba cvikov 

 Správne prevedenie 

 Pravidelnosť zaraďovania do tréningových jednotiek 

Hronzová (2011) považuje ako hlavný prostriedok vyrovnávania svalových 

dysbalancií používaných v športovej praxi  a modifikovaných ku konkrétnym 

oslabeniam na: 

 Cvičenia mobilizačné 

 Cvičenia preťahovacie 

 Cvičenia posilňovacie 

 Cvičenia koordinačné 

 Cvičenia balančné  

 

A do zvláštnej kategórie pridáva špeciálne cvičenia 

 Dychové cvičenia 

 Relaxačné cvičenia 

3.4.2.2. Cvičenia mobilizačné 

Jedná sa o cvičenia ktoré využívajú hlavne krúživé či otáčavé pohyby. Ich 

cieľom je uvoľnenie kĺbnych spojení, zvýšenie kĺbnej pohyblivosti a zahriatie svalov 

okolo kĺbov. Tieto cvičenia musia byť k cvičencom šetrné, preto sa vyhýbame 

nepríjemným pocitom, necvičíme cez bolesť a vychádzame z prirodzeného rozsahu 

kĺbov. Vedenie pohybov a rýchlosť prevedenia je individuálna, dbáme na individualitu 

jedinca, ktorá súvisí s dĺžkou a veľkosťou telesných segmentov (Hronzová, 2011). Tieto 

cvičenia zaraďujeme na začiatok tréningových jednotiek ako rozcvičenie.  

3.4.2.3. Cvičenia naťahovacie  

Jedná sa cvičenia, ktorými sa snažíme zámerne ovplyvniť dĺžku tonických 

svalov, ktoré majú tendenciu sa skracovať. Používame ich hlavne pri snahe vyrovnať 

svalové dysbalancie a zlepšiť flexibilitu.  
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V športe tvoria tieto cvičenia neodmysliteľnú súčasť prípravy svalovej tkáne na 

každú pohybovú aktivitu. Existuje niekoľko spôsobov ako je možné naťahovať tonické 

svalstvo a často sa tieto spôsoby kombinujú. Medzi najčastejšie využívané patrí strečing 

a postizometrická relaxácia. 

3.4.2.3.1. Strečing 

„Strečink označuje proces  protahování. Strečinkové cviky mohou být prováděny 

mnoha různymi způsoby, které jsou závislé na cíli, schopnostech a stavu trénovanosti 

sportovce.“( Alter, 1999, str. 19) 

Táto forma cvičenia pozitívne pôsobí na svalové napätie čím naplňuje jednu 

z podmienok rýchleho priebehu zotavovacích procesov- dosiahnuť poklesu svalovej 

tenze.( Dovalil, 2010)  

3.4.2.3.2. Postizometrická relaxácia  

„Je terapeutická metoda, jež využíva efektu ochranného útlmu.“ (Stackeová, 

2011, str. 75)Sval najprv izometricky zaťažíme tak, že pôsobíme silou proti pevnému 

odporu, cca 7 sekúnd. Reakciou na túto záťaž je ochranný útlm. Nasleduje relaxačná 

pauza, po ktorej sval pozvoľna preťahujeme tak, aby sa nevyvolal napínací reflex. 

 

3.4.2.4. Cvičenia posilňovacie: 

Jedná sa o systém cvičení, ktorými cielene zväčšujeme svalovú silu. Majú byť 

tieto cvičenia efektívne, je nutné, aby intenzita posilňovania presahovala intenzitu 

obvyklej práce svalstva. Na rozdiel od bežnej populácie, kde využívame tieto cvičenia 

hlavne k prevencii svalov pred ochabovaním, v športe je svalová príprava sústredená 

hlavne na svalové skupiny, ktoré sú v danom športe dominantné a majú súvislosť s 

výkonnosťou.  

Bursová (2005) pripomína, že práve táto situácia často prehlbuje svalové 

dysbalancie a pôsobí smerom k výkonnosti kontraproduktívne. Existuje niekoľko 

výskumov, ktoré potvrdili negatívny vplyv svalovej nerovnováhy u vrcholových 

športovcov.  
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„U sportovců je svalová nerovnováha spojena s menší výkonností, velmi 

snadnou zranitelností hybného aparátu, zejména svalů, jejich šlachových úponů, vazů a 

kloubních pouzder.“( ČSLH, 2014)) 

 

Preto v rámci kompenzácie nie je prvoradé preťahovať iba svaly tonické, ale 

rovnako sa venovať aj svalovým skupinám, ktoré v danom športe nemajú až tak veľký 

podiel na svalovej práci. 

 

3.4.3. Vybrané druhy biologicko- lekárskych regeneračných prostriedkov 

3.4.3.1. Masáž 

„Masáž je speciální procedura, která je využívaná především k upevnění 

tělesného a duševního zdraví, k posílení organizmu, ke zvýšení výkonnosti nebo k 

osvěžení po fyzické i psychické námaze či ke zlepšení celkového vzhledu, popřípadě k 

léčení nebo doléčování některých chorobných a poúrazových stavů.“ ( Kvapilík a kol., 

1992) 

Z danej definície je zrejmé, že účinky masáže sú širokosiahle. Masáž je v oblasti 

športu prínosná hlavne z dôvodu rýchlejšieho zotavenia unavených svalov a uvoľnenia 

svalovej i psychickej tenze. Ovplyvňovanie organizmu masážou spočíva v aplikácii 

rôznych masérskych hmatov. Jánošdeák (1989) medzi hlavné účinky radí najmä: 

 

 Účinok na podkožné tkanivo v okolí kĺbov 

Aplikáciou správnych masérskych hmatov v okolí kĺbov  môžeme jednak 

odstraňovať opuchy a usadzovanie soli, ale aj zvyšovať rozsah pohybu v kĺbe.  

 

 Účinok na svaly 

Masáž spôsobuje otváranie vyššieho počtu krvných vlásočníc, ktoré sú v 

podmienkach pokoja prevažne uzavreté. Ich otvorením prostredníctvom reflexného 

pôsobenia zlepšujeme  prívod kyslíka a výživných látok, čím výrazne zlepšujeme 

podmienky pre svalovú prácu. Pomocou masáže môžeme výrazne ovplyvňovať aj 

svalový tonus. Jednak v príliš napnutých svaloch môžeme formou upokojujúcej masáže 
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dosiahnuť ich uvoľnenie, jednak pri ochabnutých svaloch je možné pri správnom 

dráždení docieliť vhodné napätie a tým na ne efektívne pôsobiť. V druhom prípade je 

ale nutné zdôrazniť, že u športovcov tohto účinku nejde docieliť bez cvičenia/ 

pohybovej aktivity, preto sa táto metóda využíva skôr u nešportujúcej populácie. Pre 

športovcov má opodstatnenie počas doby obmedzenia tréningu či zranenia, kde je iná 

forma pohybu vylúčená.  

 

 Účinok na nervový systém 

Masážou, hlavne väčších plôch kože a svalových skupín, tých, kde je zastúpené 

väčšie množstvo receptorov môžeme stimulovať  prenos vzruchov z centrálnej nervovej 

sústavy do svalov. Vo všeobecnosti platí, že každá činnosť, ktorá je vykonávaná 

dlhodobo, spôsobuje únavu nie len svalov, ale aj spojov privádzajúcich vzruchy  k 

mozgovej kôre. Tým je táto časť mozgovej kôry utlmená a môže dochádzať až k 

zníženiu výkonnosti.  

Úlohou útlmu je teda chrániť neuróny pred vyčerpaním a poškodením. Behom 

útlmu sa regenerujú nervové bunky a jeho prehlbovaním sa regenerácia nervových 

buniek urýchľuje. Poznatkami vedu v tejto súvislosti obohatil I.P.Pavlov, ktorý zistil, že 

útlm v jednej časti mozgovej kôry, sa dá prehlbovať zvyšovaním dráždenia inej časti 

mozgovej kôry (Pavlov, 2003). Tu sa teda môže výrazne uplatňovať úloha masáže. 

Tieto poznatky vychádzajú z akupunktúry , pri ktorej vpichovaním ihiel do 

určených miest na tele je možné docieliť zmiernenie až vymiznutie bolesti na 

vzdialenejších miestach tela, alebo dokonca i vnútorných orgánoch. Postupne sa 

preukázalo, že takýchto účinkov môžeme dosiahnuť aj tlakom, ktorý sa využíva napr. 

v akupresúre (Janošdeák, 1989). 

 

3.4.3.2. Sauna 

„ Sauna je typické zařízení , které umožňuje celkovou potní lázeň v horkém, 

suchém vzduchu ( popřípadě občas zvlhčeném parním nárazem) s následným 

ochlazením vzduchem a vodou.“( Kvapilík a kol., 1992, str., 156) Pred samotným 

zahratím organizmu v saune je na mieste dopriať  si očistný kúpeľ, až po ňom vstúpiť 
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do potnej miestnosti. Pokožka pri saunovaní by mala byť obnažená, aby sme nebránili 

potu v jeho odparovaní.  

Jeden pobyt v saune by nemal prekročiť hranicu 15 minút. Proces zahriatia a 

ochladenia by sme mali zopakovať 2-3 krát.  Medzi každým cyklom by mal nasledovať 

odpočinok v odpočinkovej miestnosti po dobu, kým sa organizmus upokojí zbaví pocitu 

chladu, potenia miernej závrate a iným sprievodným javov.  Celková doba saunovania s 

ochladením, odpočinkom a zopakovaním cyklu trvá okolo 1,5-2 hodín, preto je na 

mieste zaraďovať ako kompenzáciu po tréningovom procese, respektíve pred, alebo v 

deň tréningového voľna.  

Najviac využívanou u športovcov je tzv. „ fínska sauna“, známa aj pod slovom 

suchá, pre ktorú je typická malá vlhkosť vzduchu a vyššia teplota vzduchu.  Medzi jej 

najdôležitejšie účinky patrí okrem celkového posilňovania imunitného systému i 

uvoľňovanie svalstva pohybového aparátu a zbavovanie sa škodlivín prostredníctvom 

potenia.  Ako regeneračný prostriedok u športovcov má sauna najväčší význam v 

období celkovej únavy, ktoré je spojené so zvýšeným napätím svalov i celkovou tenziou 

organizmu.  V hlavnom období ju nie je vhodné zaraďovať častejšie ako 1x týždenne.  

(Novotná a Bernacik, 2014) 

 

3.4.3.3. Vodné procedúry 

Predstavujú procedúry, kde ponorením tela do vodného prostredia využívame 

pôsobenie teplotných zmien, tlaku a vztlaku vody na organizmus. Podľa toho či do 

daného prostredia ponárame celé telo, alebo iba jeho časť, rozlišujeme formu 

regenerácie na čiastočnú, alebo celkovú. Zaraďujeme tu rôzne druhy kúpeľov s rôznou 

teplotou vody s, alebo bez vírivého efektu.  

Tieto procedúry majú mnohostranné účinky. Od relaxácie, cez zvyšovanie 

odolnosti organizmu voči únave, kde prostredníctvom zvyšujúceho prekrvenia tkáne sa 

urýchľuje krvný a mízny  obeh, čím sa rovnako urýchľuje odplavovanie tzv. únavových 

látok zo svalov a kĺbov po námahe. ( Kvapilík a kol., 1992) 
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3.4.3.4. Kryoterapia 

Táto metóda je založená na 2-3 minútovom pobyte pri teplote  -150 
O
C alebo 

nižšej. Po schladení organizmu nasleduje zahriatie čo má niekoľko pozitívnych účinkov 

na organizmus. Spomenieme tie, ktoré majú prínos v rámci športu. 

 Zrýchlená biochemická regenerácia organizmu ( tzn. zrýchlené vyplavovanie 

produktov metabolizmu)  

 Vylučovanie hormónov s liečebným účinkom ( kortikoidy- eliminujú zápaly v tele, 

endorfíny- ovplyvňujú náladu a tlmia bolesť, testosteron- silná anabolický efekt) 

 Prevencia zranení  ( Petr, 2013). 

 

3.4.4. Kompenzačné metódy v RTC bežcov na lyžiach 

 Príloha I.  znázorňuje zastúpenie kompenzačných cvičení v mesačnom 

tréningovom cykle lyžiarov - bežcov. Neoznačené položky predstavujú špeciálne 

tréningové ukazovatele, ktoré majú súvislosť hlavne s nadobúdaním špecializovanej 

výkonnosti a rozvojom všeobecnej kondície, naopak označené položky predstavujú 

aktivity, ktoré k nim majú kompenzačný charakter.  

3.4.4.1. Hry a „Iné“ 

Pod tieto zložky tréningov zaraďujeme výhradne aktivity s kompenzačným 

charakterom Jednak tie, ktoré zaťažujú iné svalové skupiny než v špeciálnych 

tréningoch, ale aj tie, ktoré slúžia k mentálnemu odreagovaniu.  

Ich hlavným cieľom je: 

 spestrenie tréningového zaťaženia 

 obmedzenie jednotvárnosti z tréningov 

 kompenzácia jednostranného zaťaženia  

 u športových hier kolektívne vyžitie 

 mentálne odreagovanie 

 

Medzi hry sú najčastejšie zaraďované loptové športy ako futbal, basketbal, 

hádzaná... 
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Pod značkou Iné nájdeme všetky aktivity, ktoré nespadajú ani do jednej 

z predchádzajúcich koloniek. Patrí sem napr. samotný strečing, uvoľňovacie  

a posilňovacie cvičenia, ale také, ktoré slúžia ako forma kompenzácie.  

Rovnako sem patrí aj plávanie, ktoré narozdiel od hier nevyžaduje kolektív, čím ho 

môžu využívať aj jedinci v kluboch, kde pre športové hry nie je dostatok aktérov. Medzi 

prednosť plávania patrí aj vhodnosť vodného prostredie, ktoré zároveň spĺňa formu 

regenerácie. 

3.5. Metódy vyšetrovania hybného systému 

„ Vyšetřovací metody představují objektivní hodnocení v práci fyzioterapeuta.“  

(Haladová a Nechvátalová, 2005, str. 5). Medzi jednu z hlavných diagnostických  metód 

zaraďujeme aj kineziologický rozbor, ktorý využíva rôzne typy testov: 

 

 Testy kĺbnej pohyblivosti 

 Testy svalovej sily 

 Testy na stabilitu a koordináciu 

 Testy zamerané na konkrétny problém či diagnózu 

 

Vzhľadom k cieľu nášho výskumu sme sa zamerali najmä na konkrétny 

problém, teda na skrátené svalové skupiny u vrcholových bežcov na lyžiach. Tomanová 

(2007) popisuje svalové skrátenie ako stav, kedy dochádza z rôznych príčin ku 

kľudovému obmedzeniu v rozsahu. Sval sa skracuje a ani pri pasívnom naťahovaní 

nedosiahne plného rozsahu pohybu. V športe k tejto situácii dochádza pri nedostatočnej, 

alebo neadekvátnej kompenzácii zaťaženia. 

Vyšetrovacie metódy nemajú za cieľ len zistenie stavu hybného systému, ale 

omnoho väčší význam má táto znalosť pre športovcov a trénerov z hľadiska možnosti 

zaraďovania kompenzácie postavenej na mieru daného jedinca, čím môžeme veľmi 

výrazne ovplyvňovať jeho stav. Pri vyšetrovaní skrátených svalových skupín 

postupujeme štandardne ako pri svalových testoch. Najpresnejšie je meranie uhlov 

medzi dvoma segmentmi tela, avšak u väčšiny svalov nie je možné určiť presný stupeň 

skrátenia. V princípe ide o zmeranie pasívneho rozsahu pohybu v kĺbe v takej pozícii a 
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takom smere, aby postihli izolovanú, presne determinovanou svalovou skupinu. 

Dôležité je zachovávať presné východzie polohy, smer pohybu a dostatočnú fixáciu ( 

Janda, 2004). 
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4. VÝSKUMNÁ ČASŤ  

5. HYPOTÉZY: 

H1 Predpokladáme, že najvyužívanejšou metódou a prostriedkom kompenzácie 

telesného zaťaženia v RTC je regenerácia, najmä sauna. 

H2 Predpokladáme, že kompenzačné metódy tvoria minimálne 20% z RTC 

u všetkých probandov. 

H3 Predpokladáme, že všetci reprezentanti v behu na lyžiach plnia plán 

kompenzácie minimálne z 80%.  

H4 Predpokladáme, že najviac skrátené svalové skupiny u reprezentantov v behu na 

lyžiach sú prsné svaly. 

 

6. METÓDY A POSTUP PRÁCE 

6.1. Metódy práce 

 Obsahová analýza 

Obsahová analýza vychádza z dokumentov RTC- ročného plánu a skutočnosti 

odtrénovaných hodín siedmych reprezentantov v behu na lyžiach za sezónu 

2013/2014. 

 Metóda riadeného rozhovoru 

Prebehla zo siedmymi reprezentantmi v behu na lyžiach počas Majstrovstiev 

Slovenska na Skalke pri Kremnici a v Stredisku štátnej športovej reprezentácie 

MVSR. 

 Metóda pozorovania 

Pozorovanie bolo uskutočnené formou kineziologického rozboru v spolupráci 

s fyzioterapeutkou z FN Motol. 
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6.2. Plánovaný postup práce: 

 Vyhľadanie, získanie a preštudovanie literatúry vhodnej k danej problematike 

 Vytýčenie cieľa práce a položenie vedeckých otázok 

 Zostavenie štruktúry práce 

 Teoretický rozbor základných, vhodných a potrebných informácii 

 Vyvodenie hypotéz 

 Zostavenie otázok k riadenému rozhovoru 

 Prevedenie rozhovoru a jeho následné spracovanie  

 Spracovanie vedeckej a teoretickej časti práce 

 Diskusia 

 Závery 
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6.3. Popis skúmaného súboru 

Skúmaným súborom sú reprezentanti Slovenska v behu na lyžiach v sezóne 

2013/ 2014. Celkovo budeme pracovať so siedmymi reprezentantmi- 2 mužmi, 4 mužmi 

do 23 rokov a výkonnostne najlepším juniorom.  

Tab. 1: Základné údaje o reprezentantoch 

Reprezentant Vek 
Počet rokov  

v reprezentácii 
Klubová 

príslušnosť 
Kategória 

M.B. 37 21 ŠKP- Š.Pleso Muži 

P.M. 26 8 ŠKP- Š.Pleso Muži 

M.K 23 10 MKL Kremnica U-23 

D.B. 23 8 MKL Kremnica U-23 

M.Š. 21 5 SKI JASE Látky U-23 

E.U. 21 4 MKL Kremnica U-23 

A.S. 19 3 SKI JASE Látky Junior 
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6.4. Forma zastúpenia kompenzačných metód v RTC 

Pomocou získaných údajov z RTC skúmaného vzorku bola prevedená obsahová 

analýza zastúpenia kompenzačných metód. Boli vybrané kompenzačné metódy, ktoré sú 

podstatné smerom k výsledkom výskumu. 

Jedná sa o: 

 REGENERÁCIU 

 HRY 

 INÉ 

Hodinový podiel daných metód za RTC  bol následne prevedený na percentá. 

Po spracovaní týchto dát bol uskutočnený riadený rozhovor s probandmi, zameraný na 

postoje reprezentantov k danej problematike. Nadväzoval na výsledky obsahovej 

analýzy pri čom predošlé výsledky verifikoval/ vyvrátil a pomohol získať podrobnejšie 

informácie. 

6.4.1. Obsahová analýza RTC 

Tab. 2: Rozloženie sledovaných údajov v RTC 

PROBAND REGENERÁCIA INÉ HRY 

M.B. 66 hod. 18 hod. 1 hod. 

P.M. 100 hod. 15 hod. 3 hod. 

M.K. 10 hod. 18,25 hod. 75 hod. 

D.B. 35,75 hod. 21,75 hod. 45,67 hod. 

M.Š. 77,17 hod. 28,25 hod. 35,13 hod. 

E.U. 81 hod. 25,33 hod. 23,67 hod. 

A.S. 59 hod. 31 hod. 41 hod. 

Celkom hodín 61,27 hod. 22,51 hod. 32,07 hod. 

Celkom percent 52,89 % 19,43 % 27,68 % 

 

6.4.1.1. Súhrn: 

Najväčšiu časť kompenzačných metód v RTC tvorí regenerácia- 52,89%, 

nasledujú hry s 27,68 % a iné aktivity s 19,43%.  
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6.4.2. Riadený rozhovor 

Riadený rozhovor  s dvojicou mužských reprezentantov bol uskutočnený 

v stredisku vrcholového športu MVSR na Štrbskom Plese 21.4.2014. Ostatní 

reprezentanti poskytli rozhovor počas Majstrovstiev Slovenska na Skalke pri Kremnici 

21-23.2. 2014. 

Otázky boli zaznamenávané do záznamového archu, následne spracované 

čiarkovou metódou podľa Chrásky (2007) a ďalej spracované do grafu v počítačovom 

programe MS Office Excel. Úvodné otázky slúžili k overeniu základných informácii 

o probandoch (vek a počet rokov v reprezentácii), nasledujúca otázka smerovala 

k verifikácii  údajov z obsahovej analýzy. Cieľom otázok č. 5- 12 bolo získanie 

detailnejších informácii a tiež možnosti vyjadrenia vlastného stanoviska probandov 

k danej problematike. 

Metódy kompenzácie telesného zaťažovania 

Otázka smerovala k zisteniu najčastejšie využívaných kompenzačných metód 

v RTC u reprezentantov v bežeckom lyžovaní. Probandi mali zoradiť jednotlivé 

kompenzačné metódy od najčastejšie po najmenej časté využívané.  

 

 

Graf 1: Metódy kompenzácie TZ, v percentách. 

Probandi uviedli ako najčastejšie využívanú  metódu kompenzácie regeneráciu, pred 

hrami a inými aktivitami.  
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Miera zastúpenia kompenzácie 

V otázke týkajúcej sa miery zastúpenia kompenzácie v RTC mali probandi 

možnosť vyjadriť svoj názor, či považujú využívané kompenzačné metódy za  

dostatočné, nedostatočné respektíve adekvátne. 

 

 

Graf 2: Postoje reprezentantov k miere zastúpenia kompenzácie TZ, v percentách. 

71% probandov (5 zo 7), považujú mieru využívanej kompenzácie zaťaženia  za 

nedostatočnú. Zvyšným 29%, (2reprezentantom) táto miera vyhovuje, považuje ju za 

dostačujúcu. 
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Druhy regenerácie 

Otázka smerovala k zisteniu aké prostriedky regenerácie reprezentanti 

najčastejšie využívajú. 

 

Graf 3:  Najčastejšie využívané prostriedky regenerácie, v percentách. 

Zo 46% je ako hlavný druh regenerácie využívaná saunu, z 23% masáže, zo 16% 

a 15% vodoliečba respektíve kryoterapia. 

 

Absencia regenerácie 

Otázka mala za cieľ zistiť či reprezentanti postrádajú nejakú  formu regenerácie. 

Pokiaľ odpovedali áno, boli dotazovaný nato, o aký druh sa jedná.  

 

Graf 4:  Odpovede probandov na otázku či postrádajú nejaký druh regenerácie. 
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3 probandi, čo odpovedá 43% sa vyjadrilo, že žiadny druh regenerácie nepostráda. 

57%- 4 probandi naopak odpovedalo áno, že im chýba najmä častejšie zaraďovanie 

masáži. 

Postoj k regenerácii: 

Otázka bola cielene zameraná na  postoje reprezentantov k regenerácii. Tí ju 

vnímajú predovšetkým ako: 

 

Graf 5:  Vnímanie regenerácie reprezentantmi, v percentách. 

 

Regenerácia má pre reprezentantov význam z hľadiska mentálneho 

odreagovania a  kompenzácie jednostranného zaťaženia (po 35%). Z 20% je oceňovaná 

ako spestrenie tréningov, z 10% ako kolektívne vyžitie. 
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Najčastejšie využívané hry: 

Otázka týkajúca sa najčastejšie zaraďovaných hier mala odhaliť, aké  hry 

konkrétne reprezentanti využívajú v RTC.  

 

 

Graf 6: Najčastejšie využívané hry v RTC, v percentách. 

 

Najčastejšie zaraďovanými hrami v RTC je futbal s 32%, z 20% volejbal, o 5% 

menej má tenis spoločne s florbalom. 
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Postoj k hrám 

Otázka mala preskúmať postoje reprezentantov k hrám. Tí ich vnímajú ako: 

 

Graf 7: Vnímanie hier reprezentantmi, v percentách.  

 

Hry majú najpodstatnejší význam z hľadiska spestrenia tréningov (42%) pred 

mentálnym odreagovaním (34%) a kolektívnym vyžitím (16%). 
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Zaraďované aktivity pod „INÉ“ 

Otázka smerovala k zisteniu, aké aktivity v RTC sú najčastejšie evidované pod 

položkou INÉ.  

 

Graf 8: Najčastejšie využívané aktivity spadajúce pod položku „iné“. 

 

 

Najčastejšie zaraďovanými aktivitami po položku „iné“ sú uvoľňovacie cvičenia 

(30,77%), rozcvičenie zamerané na mobilizáciu (20,51%), plávanie s turistikou/ 

pobytom vo vysokohorskom teréne (po 17,95%).  
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Postoj s „iným“ aktivitám 

Cieľom otázky bolo zistiť ako „iné“ aktivity reprezentanti vnímajú a čo im 

prinášajú. Vyjadrili sa následovne: 

 

Graf 9: Vnímanie „iných“ aktivít reprezentantmi. 

 

 

„Iné“ aktivity majú pre reprezentantov najväčší význam z hľadiska spestrenia 

tréningového zaťaženia( 50%), kompenzácie jednostrannosti ( 38%) a kolektívneho 

vyžitia(12%).
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Miera zastúpenia kompenzácie v RTC  

Po získaní RTC od všetkých probandov sme nahliadli do sumáru ročného cyklu, 

kde sme sa zamerali na hodiny celkového tréningového zaťaženia a na hodiny venované 

kompenzácii v sezóne 2013/2014. Následne sme tieto hodnoty vzájomne porovnali 

a vypočítali koľko percent tvoria kompenzačné metódy z celého ročného tréningového 

cyklu. 

                  

                   
   

                     

 

Tab. 3: Podiel kompenzácie TZ v RTC, v percentách. 

PROBAND HODINY- celkové HODINY- kompenzácie % komp. z RTC 

M.B. 632:35 85 13,4% 

P.M. 625 115 11,04% 

M.K. 654 103:15 15,8% 

D.B. 605:20 103:10 17% 

M.Š. 714:25 140:33 19,7% 

E.U. 705:30 130 18,4% 

A.S. 664:45 131 19,7% 

 

Súhrn 

20% hranici sa priblížili dvaja reprezentanti M.Š. a A.S. 

Ostatní probandi dosiahli nižších hodnôt.  
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Plnenie kompenzačných metód  

Na základe analýzy ročného tréningového plánu a skutočne odtrénovaných  

hodín venovaných kompenzácii v RTC za rok 2013/ 2014  sme sa zamerali na plnenie 

ročného plánu. Boli zistené nasledujúce údaje o probandoch: 

Proband M.B. 

Tab. 4: Plnenie plánu kompenzácie u probanda M.B. 

 
Regenerácia Iné Hry Celkom 

Ročný plán 120 hod. 15 hod. 0 hod. 135 hod. 

Ročná skutočnosť 66 hod. 18 hod. 1 hod. 85 hod. 

Percentá plnenia 

TP 
55% 120% x 62,96% 

 

 

Proband P.M. 

Tab. 5: Plnenie plánu kompenzácie u probanda P.M. 

 
Regenerácia Iné Hry Celkom 

Ročný plán 120 hod. 10 hod. 10 hod. 140 hod. 

Ročná skutočnosť 100 hod. 15 hod. 0 hod. 115 hod. 

Percentá plnenia 

TP 
83,33% 150% 0% 82,14% 

 

 

Proband M.K 

Tab. 6: Plnenie plánu u probanda M.K. 

 
Regenerácia Iné Hry Celkom 

Ročný plán 65 hod. 31 hod. 48 hod. 144 hod. 

Ročná skutočnosť 10 hod. 
18:15 

hod. 
75 hod. 

103:15 

hod. 

Percentá plnenia 

TP 
15,38% 58,87% 156,25% 71,70% 
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Proband D.B. 

Tab. 7: Plnenie plánu u probanda D.B. 

 
Regenerácia Iné Hry Celkom 

Ročný plán 65 hod. 31 hod. 48 hod. 144 hod. 

Ročná skutočnosť 35:45 hod. 
21:45 

hod. 

45:40 

hod. 
103:10 

hod. 

Percentá plnenia 

TP 
55% 70,16% 95,14% 71,64% 

 

 

Proband M.Š. 

Tab. 8: Plnenie plánu u probanda M.Š. 

 
Regenerácia Iné Hry Celkom 

Ročný plán 250 hod. 49 hod. 30 hod. 329 hod. 

Ročná skutočnost 77:10 hod. 
28:15 

hod. 

35:08 

hod. 
140:33 

hod. 

Percentá plnenia 

TP 
30,86% 59,65% 117% 42,72% 

 

 

Proband E.U. 

Tab. 9: Plnenie plánu u probanda E.U. 

 
Regenerácia Iné Hry Celkom 

Ročný plán 65 31 48 144 

Ročná skutočnosť 81 25,33 23,67 130 

Percentá plnenia 

TP 
124,62% 82,42% 50,24% 90,28% 
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Proband A.S. 

Tab. 10: Plnenie plánu u probanda A.S. 

 
Regenerácia Iné Hry Celkom 

Ročný plán 200 50 30 280 

Ročná skutočnosť 59 31 41 131 

Percentá plnenia 

TP 
29,50% 62% 136,67% 46,79% 

 

Súhrn 

Plneniu kompenzačných metód sa najviac priblížili probandi E.U. z 90,28% a 

P.M. z 82,14%. Najmenšiu mieru plnenia vykázal A.S.- 46,79% a M.Š.- 42,72%. 

Ostatní reprezentanti sa pohybovali v rozmedzí 62,96%  až 71,70%. 
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6.4.3. Kineziologický rozbor 

Kineziologický rozbor bol uskutočnený v stredisku vrcholového šport MVSR na 

Štrbskom Plese 21.4.2014. Prevádzala ho fyzioterapeuta Alexandra Janečková z FN 

Motol v Prahe. Rozboru sa zúčastnili všetci probandi a bol cielene zameraný na 

predpokladané skrátené svalové skupiny. Po konzultácii boli vybrané za tieto skupiny 

konkrétne svaly. 

6.4.3.1. Dorzálna rovina 

 m.trapezius 

 m.quadratus lumborum 

 m.biceps femoris 

 m.soleus 

 

6.4.3.2. Frontálna rovina 

 m. pectoralis major 

 adduktory bedrového kĺbu 

 

Po získaní údajov z kineziologického rozboru boli výsledky zhrnuté do tabuľky 

a porovnané s normou podľa Jandy (1996). Pre zanalyzovanie najviac skrátených 

svalových skupín sme použili štatisticky medián, ktorý je rovnako uvedený v tabuľke 

a jeho číselné hodnoty sú vysvetlené následovne: 

 0 –nemerateľné skrátenie  

 1 – mierne skrátenie 

 2 – výraznejšie skrátenie 
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Tab. 11: Konkrétne skrátené svaly u jednotlivých probandov, porovnané s normou podľa Jandy 

( 1996), vyjadrené štatisticky v mediáne. 

  M.B. P.M. M.K. D.B. M.Š. A.S. E.U. Medián 

m.trapezius 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 

m.quadratus 
lumborum 

0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

m.biceps femoris 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

m.soleus 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

m. pectoralis major 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

Adduktory 
bedrového. kĺbu 

1 1 2 1 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 

 

 

Súhrn 

Podľa kineziologického rozboru bolo zistené, že medzi najviac skrátené svaly 

u reprezentantov v behu na lyžiach patria hamstringy- hlavne m. biceps femoris, kde 

skrátenie vykázalo 100% reprezentantov, z toho 57,14% (čo odpovedá 4 probandom zo 

7), vykázalo veľké skrátenie na pravej končatine. Väčšie skrátenie na ľavej končatine 

bolo zistené u 42,86%, (čo odpovedá 3 probandom zo 7).Skrátený m.pectoralis major 

bol rovnako u všetkých reprezentantov, ale väčšia miera skrátenia sa vyskytla u 42,86% 

(3 zo 7).Ďalšie odchýlky vykázali adduktory bedrového kĺbu  a m. trapezius.  

Najmenšiu mieru skrátenia vykázal m. quadratus lumborum spoločne s m.soleus. 
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6.4.4. Zaraďované kompenzačné metódy vo vzťahu k stavu hybného 

systému  

Na základe kineziologického rozboru, preštudovaného RTC a uskutočneného 

riadeného rozhovoru u všetkých siedmych probandov boli získané dáta porovnané 

a zanalyzované, prostredníctvom čoho bol zostavený návrh na doplnenie plánu 

kompenzačných metód  i prostriedkov, vychádzajúci z aktuálne využívanej 

kompenzácie a zisteného stavu hybného systému.  

Do tohto návrhu boli zaradené regeneračné prostriedky, hry a iné aktivity, teda všetky 

aktivity kompenzačného charakteru využívané u bežcov na lyžiach, doplnené 

o ADL(Activities of Daily Living)
1
 a odporúčania do tréningového procesu.  

Jednotlivé odporúčania konkrétnym reprezentantom sú radené v poradí podľa miery 

dôležitosti a doplňujú nimi využívané metódy a prostriedky.   

Vzhľadom k tomu, že nie je možné tento vzájomný vzťah medzi využívanou 

kompenzáciou a stavom hybného systému  objektívne zmerať  a vyvodiť vedecky 

overiteľné výsledky, jedná sa iba o odporúčanie, ktoré by mohlo viesť k skvalitneniu 

kompenzácie. Účinnosť zaradenia návrhu do RTC by sa mohla stať predmetom 

ďalšieho výskumu.  

  

                                                 
1
 ADL(Activities of Daily Living) sú aktivity ktoré majú ľudia tendenciu vykonávať každý deň. Jedná sa 

najmä o stravovanie, hygienu,  obliekanie a chôdzu.  
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Proband M.B. 

Stav hybného systému: 

 

 

Obr II. Skrátené svaly u probanda M.B. 

Najčastejšia forma kompenzácie: 

1. Regenerácia 66 hod./RTC (masáž)  

2. Iné 18 hod./RTC (mobilizačné cvičenia- rozcvičenie, pobyt vo 

vysokohorskom prostredí, strečingové cvičenia) 

3. Hry 1 hod./ RTC  
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Návrh na doplnenia plánu kompenzácie k danému skráteniu:  

 

Aktivity denného života:  

Manipulácia s predmetmi pravou rukou (napr. nosenie nákupu v pravej ruke, 

nalievanie vody, čistenie zubov...). Predklony s napnutými DK (šnurovanie šnúrok, 

zdvíhanie rôznych predmetov...). Pri sprchovaní teplú vodu aplikovať na ľavý trapéz.  

 

Iné aktivity:  

Plávanie výlučne znakom, modifikovať so znakom súpažným 

Dychová gymnastika 

Hry vo vodnom prostredí 

Strečingové cvičenia, viz. príloha č. II-VI. 

 

Hry: 

bedminton, squash  

lukostreľba (naťahovanie tetivy pravou rukou) 

 

Tréningové odporučenie: 

Pri dvojdobom behu asymetrickom i symetrickom sa zamerať na lyžovanie na 

pravú stranu. Pri behu bez palíc korčuliarskou technikou striedať ruky v týl s rukami za 

chrbtom.  

Regenerácia:  

Masáž s míčkovou facilitáciou
2
, doplňovať vodoliečbou 

 

  

Súhrn 

U probanda M.B. neboli v kineziologickom rozbore zaznamenané extrémne 

skrátenia na žiadnej svalovej skupine.  Bola ale zistená dysbalancia, kde prevláda 

skrátenie ľavého trapézu a pravej strany bedier. 

                                                 
2
 Míčková facilitace je pomocná reflexná fyzioterapeutická metóda, kde prostredníctvom masáže s 

molitanovou loptičkou pozitívne pôsobíme na svaly v oblasti chrbta a hrudníka.   
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V pláne sa preto vyskytujú v popredí  aktivity denného života, kde je vhodné 

zapájať menej dominantnú končatinu (pravú), tak i v tréningoch korčuliarskou 

technikou venovať pozornosť menej zaťažovanej strane. Určité odchýlky zaznamenal i 

na prsných svaloch, zadnej strane stehien a adduktoroch bedrového kĺbu. 

Z hier by bol prínosný napríklad bedminton, squash aj lukostreľbu.Z iných aktivít 

posilnenie kompenzačných cvičení doplňovaných plávaním znakom i dychovými 

cvičeniami. 

Regeneráciu proband využíva najmä formou masáži, v čom by mal pokračovať, 

prípadne doplňovať míčkovou facilitáciou do oblasti skráteného trapézu a pravej časti 

bedier.  
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Proband P.M. 

Stav hybného systému: 

 

 

Obr III. Skátené svaly u probanda P.M. 

Najvyužívanejšia kompenzácia:  

1. Regenerácia 100 hod./RTC (vodoliečba)  

2. Iné 15 hod./RTC ( pobyt vo vysokohorskom prostredí, psychohygiena,  

posilňovanie málo zaťažovaných svalov)  

3. Hry 3 hod./ RTC (futbal, florbal, tenis) 
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Návrh na doplnenia plánu kompenzácie k danému skráteniu:  

 

Iné: 

Strečingové cvičenia viz. príloha č. II-VI. 

Dychová gymnastika 

Plávanie znakom, modifikovať zo znakom súpažným 

 

Aktivity denného života: 

Denne používané veci nechávať na vyvýšenom mieste, tzn. tak kde je potrebné po ne 

ruky dostať do vzpaženia- preferovať ĽHK (napr. zubná kefka, spodné bielizeň). 

Pri prechádzaní dverami pretiahnuť prsné svaly o ich rám. Pri zdvíhaní vecí zo 

zeme sa snažiť prepínať nohy v kolene Kúpeľ s prídavkom soli, pri sprchovaní 

aplikovať vstreky teplou vodou na trapézy a prsné svaly 

 

Regenerácia: 

Masáž celého tela, doplňovať automasážou 

 

Hry:  

Hry s prevahou hádzania- hádzaná, volejbal (striedať HK, vo väčšej miere zapájať 

ĽHK). 

lukostreľba (striedať HK, vo väčšej miere zapájať ĽHK) 

tenis, bedminton 
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Tréningové odporučenie 

Pri korčuliarskej technike striedať strany zaťažovania. Pri behu bez palíc ruky v týl 

striedať s rukami za chrbtom. Zaraďovať do klasickej techniky nácvik behu len s pravou 

palicou.  

 

Súhrn 

U probanda P.M. boli zistené značné odchýlky vo forme skrátenia na ľavej 

strane prsných svalov, rovnako i ľavej strane adduktorov bedrového kĺbu a zadnej strane 

stehna. Ostatné skrátenia ( trapézy, PS prsných svalov, bedier, zadnej strany stehna, PS 

adduktoru bedrového kĺbu a lýtka boli menej znateľné. 

Celkovo proband dosahuje vysokých hodnôt regenerácie (100 hod. v RTC), 

ktorú využíva hlavne prostriedkami vodoliečby. Preto by bolo vhodné posilniť  

zastúpenie masáži, doplňované automasážou, ktorá sa dá zapojovať aj počas 

odporučenia každodenných aktivít ako vstreky teplou vodou na prsné svaly (obzvlášť 

ľavej strany), preventívne i na trapézy. Navýšené strečingových cvičení, doplňované 

plávaním, najmä znakom. 

V rámci hier, ktoré sú v RTC zastúpené v zanedbateľnej miere, by bolo 

priaznivé venovať sa hrám, ktoré by dané skrátenie nepodporovali. Napríklad hádzaná, 

alebo individuálny šport ako lukostreľba. Rovnako je možné zapojovať do tréningov 

modifikácie, ktoré môžu na danú dysbalanciu pôsobiť preventívne. 
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Proband M.K. 

Stav hybného systému: 

 

 

Obr IV. Skrátené svaly u probanda M.K. 

 

Najvyužívanejšia kompenzácia: 

1. Hry 75 hod./ RTC (hokejbal, futbal, volejbal) 

2. Iné 18,25 hod./RTC(strečingové cvičenia, plávanie, posiľňovanie málo 

zaťažovaných svalov) 

3. Regenerácia 10 hod./RTC (Sauna) 
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Návrh na doplnenie plánu kompenzácie k danému skráteniu: 

 

Regenerácia: 

Masáž 

Míčková facilitácia prsných svalov a trapézov 

 

Iné: 

Strečingové cvičenia viz. Príloha č. II-VI. 

Dychová gymnastika 

Plávanie znakom a jeho modifikáciami 

 

Aktivity denného života: 

Denne používané veci nechávať na vyvýšenom mieste, tzn. tak kde je potrebné 

po ne ruky dostať do vzpaženia- preferovať ĽHK (napr. zubná kefka, spodná bielizeň). 

Pri prechádzaní dverami pretiahnuť prsné svaly o ich rám. Pri sprchovaní aplikovať 

streky teplou vodou na prsné svaly i trapézy. 

 

Tréningové odporúčenie: 

Pri behu bez palíc ruky v týl striedať s rukami za chrbtom 

 

Hry 

Častejšie zaraďovanie volejbalu, bedmintonu, hádzanej. 

 

Súhrn 

U probanda M.K. výraznejšie skrátenie zaznamenala ĽS prsných svalov. 

Miernejšia forma bola na PS prsných svalov, trapézoch, zadnej strane stehien a 
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adduktoroch bedrového kĺbu. Využívaná kompenzácia je hlavne zastúpená vo forme 

hier, iné aktivity s regeneráciou sú využívané podstatne menej. Medzi doporučené 

aktivity vzhľadom k stavu hybného systému sú najmä masáže, doplňované saunou, 

ktorú proband využíva. Medzi ďalšie aktivity, ktoré pôsobia preventívne k danému 

skráteniu je zvýšenie času venovaného strečingovým cvičeniam, dychovej 

gymnastike...Hry tvoria u probanda najväčšiu časť kompenzácie, preto by bolo vhodné 

vystriedať hokejbal s futbalom za hry, kde rozsah práce horných končatín je väčší než 

u spomínaných. Napr. basketbal, bedminton...  
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Proband D. B. 

Stav hybného systému: 

 

 

Obr V. Skrátené svaly u probanda D.B. 

 

Najvyužívanejšia kompenzácia: 

1. Hry 45,67hod./RTC(futbal, tenis) 

2. Regenerácia 35,75 hod./RTC (sauna) 

3. Iné 21,75 hod./RTC (strečingové cvičenia, plávanie, pobyt vo 

vysokohorskom prostredí) 
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Návrh na doplnenie plánu kompenzácie k danému skráteniu: 

 

Regenerácia: 

Masáž nôh, hlavne zadnej strany stehien. 

Míčková facilitácia (najmä prsné svaly, PS trapézu, LS bedier). 

Automasáž 

 

Aktivity denného života 

Manipulovať s vecami každodennej potreby nedominantnou končatinou. Ohýbať 

sa pre veci s prepnutými kolenami. Denne používané veci nechávať na vyvýšenom 

mieste, tzn. tam kde je potrebné po ne HK dostať do vzpaženia- preferovať ĽHK (napr. 

zubná kefka, spodná bielizeň...). Pri prechádzaní dverami pretiahnuť prsné svaly o ich 

rám. Pri sprchovaní aplikovať vstreky teplou vodou na skrátené svalové skupiny. Kúpeľ 

s prídavkom soli. 

 

Iné 

Strečingové cviky viz. príloha  č. II-VI. 

Plávanie znakom a jeho modifikáciami 

Lukostreľba, meniť HK 

Hry: 

Hry doplňovať napr. bedmintonom, hádzanou 

 

Tréningové odporučenie: 

Pri behu dvojdobom symetrickom i asymetrickom  preferovať v tréningu beh na menej 

dominantnú stranu. 
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Súhrn 

U probanda D.B. bolo zistené výrazné skrátenie na zadnej strane stehien a 

adduktoroch bedrových kĺbov. Prsné svaly boli rovnako s PS trapézu a LS bedier 

skrátené v menšej miere. Najviac zastúpená kompenzácia je vo forme hier (futbal, 

tenis), pred regeneráciou, ktorú tvorí sauna. U iných aktivít dominujú uvoľňovacie 

cvičenia a plávanie. Do návrhu plánu kompenzácie boli vzhľadom na vyššie uvedené 

zaradené najmä  rôzne  formy masáže. Z denných aktivít manipulácia menej 

dominantnou končatinou. Ostatné prostriedky sú u probanda zastúpené, odporučené je 

iba posilnenie ich postavenia a čiastočná špecifikácia (napr. plávanie, dbať na techniku 

znak a jej rôzne modifikácie).  
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Proband M. Š. 

Stav hybného systému: 

 

 

Obr VI. Skrátené svaly u probanda M.Š. 

 

Najvyužívanejšia kompenzácia: 

1. Regenerácia 77,17hod./RTC ( automasáž, kryoterapia) 

2. Hry 35,13hod./RTC (volejbal, florbal, futbal) 

3. Iné 28, 25hod./RTC (mobilizačné cviky-rozcvičenia, plávanie, strečingové 

cvičenia) 
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Návrh na doplnenie plánu kompenzácie k danému skráteniu: 

 

Regenerácia: 

Masáž (predovšetkým nôh) 

Vodoliečba (vírivá vaňa) 

Sauna 

 

Iné: 

Strečingové cvičenia viz. príloha č. II-VI.  

Plávanie znak 

Dychová gymnastika 

 

Aktivity denného života: 

Manipulovať s vecami každodennej potreby nedominantnou končatinou. Ohýbať 

sa pre veci s prepnutými kolenami. Denne používané veci nechávať na vyvýšenom 

mieste, tzn. tak kde je potrebné po ne ruky dostať do vzpaženia- preferovať ĽHK (napr. 

zubná kefka, spodná bielizeň...). Kúpeľ s prídavkom soli. 

 

Tréningové odporučenie: 

Pri behu dvojdobom symetrickom i asymetrickom  preferovať v tréningu beh na 

menej dominantnú stranu 

Súhrn 

Probandovi M.Š. bolo v kineziologickom rozbore zistené veľké skrátenie zadnej 

strany stehien. Miernejšie hodnoty boli namerané aj na adduktoroch bedrového kĺbu a 

lýtkových svaloch.  Krížnu dysbalancia (ĽS trapézu, PS bedier) bola doplnená 

skrátením prsných svalov v nie tak výraznej odchýlke.  V kompenzácii proband využíva 
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najčastejšie regeneráciu prostredníctvom automasáže a kryoterapie.  Nasledujú hry 

(volejbal, futbal), a iné aktivity ( mobilizácia, plávanie, pred uvoľňovacími cvičeniami) 

Vzhľadom k týmto zisteniam boli do návrhu plánu zaradené do popredia  

regeneračné metódy hlavne masáže, doplňované saunou i vodoliečbou. Rovnako 

dôležitá úloha je prikladaná strečingovým cvičeniam vo zvýšenej miere. Medzi 

odporúčanie patrí aj zapojovanie nedominantnej končatiny, či už prostredníctvom 

aktivít každodenného života, alebo zaraďovaním to tréningových jednotiek. 

Z hier proband preferuje volejbal, ktorý by mal naďalej využívať.  
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Proband E. U. 

Stav hybného systému: 

 

 

Obr VII. Skrátené svaly u probanda E.U. 

 

Najvyužívanejšia kompenzácia: 

1. Regenerácia 81hod./RTC (sauna ) 

2. Iné 25,33hod./ RTC ( pobyt vo vysokohorskom prostredí, strečingové cvičenia, 

mobilizačné cvičenia- rozcvičenie) 

3. Hry 23,67hod./RTC ( basketbal, volejbal) 
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Návrh na doplnenie plánu kompenzácie k danému skráteniu: 

 

Regenerácia: 

Masáž 

Míčková facilitácia (prsných svalov, PS trapézu) 

 

Iné: 

Strečingové cvičenia viz. príloha č. II, IV, VI. 

Plávanie ( znak, znak súpažný) 

Lukostreľba (striedať HK) 

 

Aktivity denného života: 

Ohýbať sa pre veci s prepnutými kolenami. Manipulovať s vecami 

nedominantnou končatinou. Denne používané veci nechávať na vyvýšenom mieste, tzn. 

tak kde je potrebné po ne ruky dostať do vzpaženia- preferovať ĽHK (napr. zubná 

kefka, spodnú bielizeň...). Kúpeľ s prídavkom soli. 

 

Hry: 

Hry vo vodnom prostredí 

 

Tréningové odporučenie: 

Pri behu bez palíc ruky v týl striedať s rukami za chrbtom. 

  



63 

 

Súhrn 

Proband E.U. má výrazne skrátené svalové skupiny na zadnej strane stehien. 

Ako hlavný prostriedok regenerácie využíva saunu, do návrhu plánu kompenzácie bola 

preto doplnená najmä masáž. Okrem toho kineziologický rozbor nameral mierne 

skrátenie prsných svalov a pravého trapézu. Ďalšie vhodné aktivity sú posilnenie  

strečingových cvičení v zvýšenej miere a plávanie znakom, ktoré proband nevyužíva. 

Ako prevencia miernych skrátení sú vhodné vyššie zmieňované aktivity denného života. 

Využívané hry sú v súlade s jeho skrátením.  
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Proband A. S. 

Stav hybného systému: 

 

 

Obr VIII. Skrátené svaly u probanda A.S. 

 

Najvyužívanejšia kompenzácia: 

1. Regenerácia 59 hod./RTC ( automasáž, kryoterapia) 

2. Hry 41 hod./RTC ( 

3. Iné 31 hod./RTC ( strečingové cvičenia, mobilizačné cviky- rozcvičenie, pobyt 

vo vysokohorskom prostredí) 
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Návrh na doplnenie plánu kompenzácie k danému skráteniu: 

 

Regenerácia: 

Masáž 

Míčková facilitácia (LS trapézu, prsných svalov) 

 

Iné aktivity: 

Plávanie ( znak a jeho modifikácie) 

Lukostreľba ( striedať HK) 

 

Aktivity denného života: 

Manipulovať s vecami každodennej potreby nedominantnou končatinou. Ohýbať sa pre 

veci s prepnutými kolenami.  Denne používané veci nechávať na vyvýšenom mieste, 

tzn. tak kde je potrebné po ne HK dostať do vzpaženia- preferovať ĽHK (napr. zubná 

kefka, spodná bielizeň..). Pri prechádzaní dverami pretiahnuť prsné svaly o ich rám. Pri 

sprchovaní aplikovať streky teplou vodou na skrátené svalové skupiny. Kúpeľ s 

prídavkom soli. 

 

Hry: 

Hry vo vodnom prostredí  s prevahou hádzania 

Bedminton, hádzaná, vybíjaná 

Lukostreľba ( striedať ruky) 

 

Tréningové odporučenie: 

Pri behu bez palíc ruky v týl striedať s rukami za chrbtom.  
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Súhrn 

Proband A.S. má výrazne skrátené prsné svaly spoločne zo svalmi na zadnej strane 

stehien. ĽS trapézu a adduktoru bedrového kĺbu má miernejšiu odchýlku. Vzhľadom na 

najčastejšiemu zastúpeniu automasáži a kryoterapie boli doporučené na ich úkor 

masáže, plávanie znakom, rovnako denné aktivity, hry i tréningy by sa mali 

prispôsobovať najmä extrémnemu skráteniu prsných svalov. Pre prevenciu odchýlky na 

zadnej strane stehien je vhodné nezabúdať na pravidelné strečingové cvičenia, ktoré 

môžu byť doplnené pobytom vo vodnom prostredí.   
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7. DISKUSIA 

Výskum prebiehal so 7 reprezentantmi v bežeckom lyžovaní. Jednalo sa 

o jediných dvoch mužov, ktorí dnes tvoria seniorskú reprezentáciu Slovenska a 4 mužov 

do 23 rokov, ktorí boli doplnení výkonnostne najlepším juniorom. Celkovo sa jednalo 

o pretekárov z troch klubov, ŠKP Štrbské Pleso, MKL Kremnica a Ski Jase Látky. Celý 

výskum sa týkal vhodnosti zaraďovania kompenzačných cvičení do RTC a stavu 

hybného systému pretekárov, predovšetkým ich najviac skrátených svalových skupín. 

Pracovali sme s ročným tréningovým cyklom a plánom, výsledky boli overené 

a doplnené prostredníctvom riadeného rozhovoru s reprezentantmi. Stav hybného 

systému analyzovala fyzioterapeuta Alexandra Janečková z FN Motol. Na základe 

spracovania všetkých vyššie spomínaných údajov bol vytvorený návrh plánu 

kompenzácie individuálne pre každého probanda, vzhľadom na zistený stav hybného 

systému a nim využívanú kompenzáciu.  

7.1. Forma zastúpenia kompenzačných metód 

H1 Predpokladáme, že najvyužívanejšou metódou a prostriedkom kompenzácie 

telesného zaťaženia v RTC je regenerácia, najmä sauna. 

Hypotéza sa potvrdila.  Hlavnou metódou kompenzácie je regeneráciu, kde z 

riadeného rozhovoru s probandmi sme vyvodili, že sa jedná hlavne o saunu  pred 

masážami a vodoliečbou. 

Práve sauna predstavuje pre všetkých najprístupnejšiu formu regenerácie, 

mužskí reprezentanti majú možnosť využívať saunu dennodenne v stredisku štátnej 

športovej reprezentácie kde pôsobia. Ostatným reprezentantom zastrešujú túto formu 

regenerácie kluby. Ani jeden z probandov sa nevyjadril, žeby práve saunu potreboval 

využívať vo väčšej miere. Päť reprezentantov zo siedmych ale pociťuje mieru 

zastúpenia kompenzácie ako nedostatočnú.  

A práve masáže predstavujú najviac postrádanú formu. Výsledky ich mienenia 

pravdepodobne vyplývajú z faktu, že na žiadnej úrovni mužskej reprezentácie nepôsobí 

v týme masér ani fyzioterapeut. Všetci probandi si masáže zabezpečujú individuálne a 
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keďže ich pokladajú za dôležité, dávajú im prednosť aj pred ľahšie dostupnejšou 

vodoliečbou. 

V SŠŠR MVSR majú popri saune k dispozícii vírivú vaňu s podvodnou 

masážou. Vo výsledkoch sa nám na rovnakých hodnotách ako vodoliečba  vyskytovala 

aj kryoterapia. 

Práve tá sa stala v posledných rokoch v športe  veľmi populárna a v reprezentácii 

ju vyskúšali všetci naši probandi. Narozdiel od iných spomínaných druhov sa ale nestala 

tak obľúbenou. Dvojica mužských reprezentantov od nej úplne upustila z dôvodu 

opakovaných ochorení dýchacích ciest po absolvovaní terapie. 

Mladšie kategórie posledný rok už túto formu rovnako nevyužili, iba dvojica 

reprezentantov ju zaradila v tohtoročnom prípravnom období. V rozhovore s nimi ale 

bolo zistené, žeby uprednostnili do budúcej sezóny častejšie masáže práve na úkor 

kryoterapie.  

Zaujímavým poznatkom k tejto problematike bol aj postoj reprezentantov k 

účinkom regenerácie. Popri samozrejmej kompenzácii zaťaženia rovnakú dôležitosť 

prikladajú aj mentálnemu odreagovaniu. To by sa dalo odôvodniť opäť faktom, že 

žiadny s probandov pravidelne nevyužíva spoluprácu s psychológom. A preto hľadajú 

mentálne uvoľnenie aj v iných aktivitách, kde práve regenerácia im to ponúka. V 

rozhovore sa ďalej vyjadrili, že na nich pozitívne vplýva aj nabúranie stereotypov z 

tréningových jednotiek a vekom mladší reprezentanti vyzdvihli aj spolutrenujúcich/ 

kamarátov s ktorými regeneráciu využívajú.  

Na vrcholovej úrovni sú tréningy dávkované individuálne a počas tréningov sú 

kontakty o ostatnými športovcami minimálne a možno práve preto sa regenerácia stáva 

miestom kde sa navodzujú sociálne kontakty. 

Mužskí reprezentanti naopak spoločnosť spolutrénujúcich nevyhľadávajú, 

pôsobia maximálne introvertne, čo napokon potvrdzuje aj výskum  Vaňka a Hošeka 

(1974). 

Možno práve zlom medzi mládežníckou kategóriou a seniorskou reprezentáciou 

môže znamenať veľký skok od kolektívne zameraných tréningov po vysoko 
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individualizované požiadavky, ktorým sa niekedy majú začínajúci reprezentanti 

problém prispôsobiť.  

Medzi ďalšie kompenzačné aktivity ktoré reprezentanti využívajú patria hry. Hry 

majú pre našich probandov najväčší význam z hľadiska spestrenia tréningového 

zaťaženia a mentálneho odreagovania. Až na 3. mieste sa objavilo kolektívne vyžitie, čo 

opäť potvrdzuje vyššie zmienený výskum o introvertnosti týchto športovcov. 

Kompenzáciu jednostrannosti v tomto prípade si uvedomujú, ale samotný prežitok z hry 

nevnímajú ako kompenzáciu, čo považujeme za prínosné. Hry sa dostali na druhé 

miesto za regeneráciu vďaka zaraďovaniu do tréningových cyklov predovšetkým vďaka 

probandom z klubu MKL Kremnica a juniorskému reprezentantovi zo Ski Jase Látky, 

ktorí hry využívajú vo veľkej miere.  

Naopak dvojica mužských reprezentantov hry takmer vôbec do tréningových 

jednotiek nezaraďuje aj keď ich považujú za dobrý druh kompenzácie a spestrenia. Ich 

absencia je daná hlavne podmienkami, ktoré ich zaraďovanie nepodporujú. Na klubovej 

úrovni pôsobia iba 2 muži a tréningy absolvujú z veľkej časti samostatne, len niektoré 

tréningové jednotky  či reprezentačné sústredenia absolvujú spoločne.  

Naopak veľkým pozitívom je zaraďovanie športových hier do tréningových 

plánov mladších reprezentantov, jednak z hľadiska podporovania všestrannosti 

športovcov, ktorá predsa len u nás značne oproti iným krajinám zaostáva a ranná 

špecializácia sa neosvedčila. 

Po rozhovore s probandmi je veľmi obtiažne určiť aký druh športových hier je 

najviac zastúpený v RTC. Vo výsledkoch výskumu sa objavil najčastejšie futbal, pred 

volejbalom, florbalom a tenisom. Z toho sa dá usudzovať, že rôznorodosť zaraďovania 

je daná podmienkami klubov z ktorých reprezentanti pochádzajú, tradíciou a 

zaujatosťou trénerov  k danej športovej hre, rovnako ako záujmami samotných 

probandov. Najobľúbenejšou hrou u našich probandov je futbal, čo vzhľadom k tomu, 

že sa jedná o mužskú reprezentáciu nie je ničím neobvyklé a rovnako sa jedná o šport, 

ktorý sa často využíva aj na sústredeniach pre jeho materiálnu a priestorovú 

nenáročnosť oproti iným, napr. už spomínaným florbalom, alebo tenisom.  
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Medzi ďalšiu formu kompenzácie špeciálneho zaťaženia tvoria všetky iné 

aktivity, ktoré nespadali do žiadnej z vyššie uvedených. Najviac nás pochopiteľne 

zaujímalo čo si pod týmito „inými“ aktivitami máme predstaviť. Najčastejšie sa 

vyskytovala odpoveď uvoľňovacie cvičenia- strečing pred všeobecným rozcvičením- 

tzv. mobilizačnými cvičeniami, plávaním a pobytom vo vysokohorskom teréne. V malej 

miere sa vyskytli odpovede ako posilňovanie málo zaťažovaných svalov 

a psychohygiena. „Iné“ aktivity reprezentanti oceňujú hlavne kvôli spestreniu 

tréningového zaťaženia. Ale uvedomujú si aj ich kompenzáciu jednostrannosti. Menej 

výrazné pozitíva vidia aj v kolektívnom vyžití.  

Uvoľňovacie cvičenia predstavujú najlepšie prístupnú formu kompenzácie 

a vyskytujú sa takmer po každej tréningovej jednotke, vďaka čomu sa dostali na prvé 

miesto medzi ostatnými aktivitami. Niektorí reprezentanti – obzvlášť vekovo mladší 

polemizujú nad ich efektivitou. Oveľa viac  dôverujú regenerácii, ktorú by uvítali 

v zvýšenej miere práve na úkor týchto cvičení. Rovnako by uvítali prácu 

s fyzioterapeutom, ktorý by nabúral stereotyp využívania uvoľňovacích cvičení 

a priniesol zásobník nových cvikov.  

Rozcvičky predstavujú  aktivity zaraďovanú na začiatok tréningov. Ich zaraďovanie ale 

nie je pred každou tréningovou jednotkou evidované pod položku „iné“. Závisí na 

forme rozcvičenia. Pokiaľ sa jedná o tréningy na  lyžiach, kolečkových lyžiach, alebo 

bicykli namiesto klasickej rozcvičky sa využíva zapracovanie, tzn. rozbehanie. V 

tréningoch zameraných na  atletický beh či športové hry už tieto cvičenia nájdeme hneď 

po zahriatí organizmu. Niekedy je ale ich zastúpenie tak malé, že čas im venovaný sa 

nemusí  nevyskytovať.  

Ďalšou aktivitou je plávanie a pobyt vo vysokohorskom teréne. Plávanie sa 

využíva najmä v prípravnom a prechodnom období, v hlavnej sezóne jeho zastúpenie 

nenájdeme. Jeho prínos je hlavne v uvoľnení svalov i organizmu celkovo. Zaraďovanie 

do tréningov je ale ovplyvnené podmienkami. Keďže žiaden z reprezentantov nemá 

neobmedzený prístup k využívaniu bazéna, resp. inej vodnej plochy, plávanie sa stáva 

aktivitou, ktorá sa  využíva najmä na reprezentačných zrazoch a sústredeniach, kde ho 

zastrešujú kluby respektíve zväz.  
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Vysokohorská turistika je veľmi často využívaná ako kondičná zložka tréningov 

bežcov na lyžiach. Tým je evidovaná z veľkej časti ako atletický beh, z menšej 

doplnená pod imitačné cvičenia. Kedy ju teda evidujeme pod položku „iné“? Vždy keď 

sa jedná predovšetkým o mentálne odreagovanie, nejde teda o klasický tréning behom 

vo vysokohorskom prostredí, ale turistiku s prevládajúcou pôžitkovou komponentou, 

alebo vtedy, keď sa jedná cielene o nárast počtu červených krviniek. 

Pre vytrvalostné športy je tento nárast priaznivý smerom k zlepšeniu schopnosti 

okysličovania svalov, efektívnejšie využívanie kyslíku či lepšiemu prekrveniu. Práve 

pre tento účinok na organizmus sa v reprezentáciu využívajú aj hypoxické stany, kde sa 

pobyt vo vysokohorskom prostredí simuluje.  

 

7.2. Miera zastúpenia kompenzácie v RTC 

H2 Predpokladáme, že kompenzačné metódy tvoria minimálne 20% z RTC u 

všetkých probandov. 

 

Hypotéza sa nepotvrdila. 

Pri tak veľkej záťaži, ktorú vrcholoví športovci musia vynaložiť bolo predpokladom, že 

miera jej kompenzácie sa musí blížiť k ¼ celkového zaťaženia, čo predstavovalo min. 

20%. Tejto hodnote sa priblížili s 19,7% dvaja reprezentanti, obaja zo Ski Jase Látky. 

Nad hodnotu 15% sa dostali ďalší traja probandi, všetci z klubu MKL Kremnica 

(18,4%, 17% a 15,8%.). Najnižšie hodnoty zaznamenala dvojica mužských 

reprezentantov z ŠKP-Š. Pleso, s 11,04% a 13, 4%. 

V stručnosti by sa dalo zhrnúť, že najmenší podiel kompenzácie vzhľadom k ich 

zaťaženiu majú vekom najstarší reprezentanti,  zaujímavejšie je ale to, že sa jedná  

práve o dvojicu lyžiarov, ktorá pôsobí v stredisku štátnej športovej reprezentácie kde 

môžu neobmedzene využívať regeneráciu v podobe sauny a vodoliečby. Obaja sa ale 

vyjadrili, že považujú mieru kompenzácie za dostatočnú. 
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Všetci ostatní probandi, vekom spadajúci do kategórie U-23/ juniorov vykázali  

vyššie percentá kompenzácie aj  cez to považujú kompenzáciu, hlavne regeneráciu za 

nedostatočnú. 

Vzhľadom k tomu, že nemajú také možnosti regenerácie ako ich starší 

kolegovia, regeneráciu nahrádzajú hrami a inými aktivitami.  

Mohlo by zdať, že práve vekom starší reprezentanti, čo však v našom pojatí je 

iba proband M.B. , druhý z dvojica mužských reprezentantov je predsa len o 11 rokov 

mladší, bude potrebovať a tým aj vykazovať v RTC oveľa vyššie % regenerácie, či 

celkovo kompenzácie.  

Výsledky ale ukazujú jasne v prospech vyšších hodnôt práve najmladších, 

možno uviesť „reprezentačných nováčikov“.  

Dôvodom može byť napríklad narastajúci objem tréningových ukazovateľov, 

tým i zvyšujúce sa požiadavky, ktoré mladý organizmus musí efektívne kompenzovať 

aby nedošlo k nenávratným oslabeniam na hybnom systéme. 

 

7.3. Plnenie kompenzačných metód 

H3 Predpokladáme, že všetci reprezentanti v behu na lyžiach plnia plán 

kompenzácie minimálne z 80%. 

Hypotéza sa nepotvrdila. 

Vychádzali sme s predpokladu, že pri zostavovaní tréningových plánov kde sú 

zahrnuté i všetky vyššie spomínané kompenzačné metódy tréneri vychádzajú z reálnych 

možností, najmä časových možností, s ktorými je potrebné a nutné v RTC počítať, ale 

zároveň aj z finančných podmienok, ktoré sú napríklad pre regeneráciu nezanedbateľné 

a v neposlednej rade zo skúseností koľko hodín ročne je adekvátne venovať vzhľadom 

na naplánovanú objemovú všeobecnú i špeciálnu prípravu. 

Tým, že sa jedná o reprezentačné družstvo, plán je zostavovaný individuálne, z 

čoho bolo vyvodené, že všetci probandi by ho mali plniť minimálne z 80% .  

10% predstavovalo rezervu k nepredvídateľným okolnostiam. 
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Výsledky boli prekvapujúce.  

Iba dvaja reprezentanti sa dostali nad hranicu 80%, konkrétne s:  

E.U.- MKL Kremnica- 90, 28%   

P.M.- ŠKP Š.Pleso- 82,14% 

Nad hranicu  60% sa dostali 3 probandi: 

M.B.- ŠKP-Š.Pleso- 62,96% 

D.B.- MKL Kremnica- 71,64%  

M.K.-MKL Kremnica – 71,70% 

Ostatní dvaja probandi sa nedostali ani nad hranicu 50%. 

M.Š.-SKI Jase Látky- 42,72% 

A.S.- SKI Jase Látky- 46,79% 

 

Najviditeľnejším nedostatkom je podstatne nízka miera plnenia u oboch 

reprezentantov SKI Jase Látky. Nutné je však podotknúť, že obaja probandi mali 

podstatne vyšší ročný plán než probandi z iných klubov. Ich výsledky ovplyvnil práve 

tento fakt. Keby sa plánovanými hodnotami priblížili ostatným, percentá plnenia by 

patrili medzi najvyššie. Dôvod prečo bol plán postavený na hodnoty, ktoré neboli 

splnené ani z 50% nevieme s určitosťou odpovedať, nakoľko rozhovor s trénerom nebol 

prevedený.  Po preskúmaní  výsledkov ale je jasné, že neplnenie sa týkalo výhradne 

regenerácie. Hry boli plnené nad plán, iné aktivity zaostávali, nie však v tak výraznej 

miere. Hodiny plánovanej regenerácie boli v porovnaní s ostatnými probandmi vyššie o 

viac ako 100%, čo môže znamenať, že sa mohlo jednať o neprimerane vysoké 

nastavenie plánovaných hodnôt, ktoré napokon z časového hľadiska nebolo možné 

splniť. 

Hry sú v priemere plnené z 93%, kde viacero reprezentantov sa dostalo nad 

hranicu 100%. Dôležité je však upozorniť na to, že priemer  u hier sme vypočítavali z 

hodnôt 6 reprezentantov, pretože proband M.B. nemal naplánované žiadne hodiny 

kompenzácie hrami, no v skutočnosti sa vyskytla odohraná 1 hodina. Kvôli skresleniu 

výsledkov sme ho preto z tejto štatistiky vynechali. Najnižšie hodnoty plnenia vykázala 

regenerácia z 56 %, spriemerovaná už od všetkých 7 probandov.  
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Dôvody neplnenia plánu u probandov nie je známy. Nebolo predpokladané, žeby 

výsledky výskumu nepotvrdili hypotézu.  

 

7.4. Skrátené svalové skupiny 

 Beh na lyžiach nepatrí medzi športy, ktoré sú vyhranene jednostranné, preto by 

nemalo dochádzať k výraznému preťažovaniu jednej strany. Nemožno ale poprieť, že 

niektoré svalové skupiny sú zaťažovane podstatne viac než ostatné. Páve tie sa stali 

cieľom tohoto výskumu. Samotný stav hybného systému bol posúdený prostredníctvom 

kineziologického rozboru fyzioterapeutkou. Tá sama stanovila cviky, vďaka ktorým 

získala prehľad o stave u všetkých našich probandov. Následne boli získané výsledky 

porovnané s normou podľa Jandy (1996). 

 

H4 Predpokladáme, že najviac skrátené svalové skupiny u reprezentantov v behu 

na lyžiach sú prsné svaly. 

Hypotéza sa nepotvrdila.  

Najviac skrátenou svalovou skupinou je zadná strana stehien, konkrétne m. 

biceps femoris. 

Táto svalová oblasť patrí medzi najviac zaťažované svalové skupiny, no rovnako 

sa jej venuje aj najviac času pri strečingových cvičeniach a masážach.  

Preto nebolo predpokladané, žeby mala v meraniach vykázať najväčšie 

odchýlky. Nie len že skrátenie vykázalo 100% probandov, ale 4 zo 7 dosiahli výrazné 

obmedzenie v rozsahu.  Z rozboru ďalej vyplynulo, že nevyváženosť strán v tomto 

prípade nebola zistená. Prečo sa to nepreukázalo práve na tejto časti, je možné iba 

konštatovať. Kým napr. trapézy sa výraznejšie zapájané do práce pri špeciálnych 

tréningových prostriedkoch, kolečkových lyžiach  a behu na lyžiach, teda pri 

činnostiach ktoré  najmä pri korčuliarskom spôsobe vykazujú určitú mieru asymetrie, 

v iných prostriedkoch sa do práce takmer  nezapájajú.  Naopak pri atletickom behu, 

cyklistike, behu na lyžiach, i športových hrách, teda počas celého RTC je záťaž na obe 

dolné končatiny rovnaká. 
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Prsné svaly, konkrétne m. pectoralis major, sval u ktorého bolo predpokladané, 

že vykáže najväčšie odchýlky v meraní. Vychádzalo sa z mienenia, že sila horných 

končatín je jedným z hlavných požiadaviek na celkovú výkonnosť športovcov v behu na 

lyžiach. Práca rúk tu  prebieha po skrátenej dráhe, čo znamená HK sa nedostávajú 

vyššie než nad úroveň očí a ďalej než do zapaženia. Táto často opakujúca sa práca HK, 

spoločne s pronáciou ramien, ktorá bola počas kineziologického rozboru viditeľná u 

všetkých probandov, potenciálne spôsobuje skracovanie prsných svalov. Tiež 

kompenzácia ako masáž aj strečingové cviky nie sú na tieto časti tela prvorade 

zamerané.   

Vo výskume sa hypotéza skoro potvrdila, pretože rovnako ako u DK-zadnej 

strany stehien,   sa určitému  skráteniu nevyhol ani jeden reprezentant. Väčšie odchýlky 

v rozsahu, ale vykázali 3 probandi zo 7, čo predstavuje o jedného menej než u prvého 

zmieňovaného svalu.    

Aj cez to, že sa hypotéza nepotvrdila, zostáva faktom, že aj prsné svaly 

predstavujú svalovú skupinu ktorej je nutné venovať viac pozornosti pri kompenzácii.   

 

Trapézy, hlavne m. trapezius, bol ďalším zo svalov, kde sa zistila nejaká 

odchýlka. Avšak ani v jednom prípade sa nejednalo o výrazné skrátenie.  Badateľná  ale 

bola nevyváženosť medzi pravou a ľavou stranou, kde u 5 reprezentantov zo 7 

prevažoval tento nepomer. Môže to byť spôsobené preferenciou behu dvojdobého 

asymetrického na výučne na jednu stranu, ale aj dominanciou jednej končatiny 

v bežnom živote.  

 Na svaloch v oblasti bedier- hlavne m.quadratus lumborum sa vyskytli 

odchýlky u 4 reprezentantoch zo 7. Opäť sa nejednalo o výrazné skrátenie a rovnako 

ako v predchádzajúco prípade sa objavila nevyváženosťstrán. Pri skrátení ľavej/ pravej 

strany v oblasti bedier bola viditeľne u väčšiny probandov skrátená protiľahlá strana 

trapézov. Opäť je možno konštatovať, že táto súvislosť môže prameniť zo zafixovaného 

stereotypu a preferencie behu dvojdobého na jednu stranu.  
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Bolesti v oblasti triesiel nie sú u bežcov na lyžiach ničím výnimočné. 

Práca dolných končatín počas behu je rozsahom stále podobná a nápor na adduktory 

bedrového kĺbu je značný, čím dochádza k odchýlke v meraní  aj pri tejto oblasti.  

U našich probandov sa vyskytol  jeden reprezentant, ktorý sa tomuto skráteniu vyhol.    

Ďalší traja vykázali menšie skrátenie, ostatní mali mieru značne preukázateľnú.  

Lýtkové svaly teda predovšetkým m. soleus, predstavoval oblasť, ktorá bola 

spomedzi všetkých testovaných najmenej skrátená. Mierne skrátenie bolo zistené len 

u jedného probanda na oboch DK, u jednoho na ĽDK. Nie je predpoklad, žeby práve 

lýtkam bola venovaná nadmerná kompenzácia a tieto zanedbateľné odchýlky 

pravdepodobne vôbec nemusia súvisieť so záťažou v bežeckom lyžovaní.   
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Zaraďované kompenzačné metódy vo vzťahu k stavu hybnému systému 

Vzťah medzi kompenzačnými metódami v RTC a aktuálnym stavom hybného 

systému, ktorý bol zanalyzovaný na základe kineziologického rozboru sa stal iba 

čiastkovým cieľom nášho výskumu. Bolo tak učinené na základe adekvátnosti/ 

neadekvátnosti zaraďovaných konkrétnych kompenzačných metód i ich časovej dotácie, 

o ktorej je možné iba polemizovať. Neexistuje vedecká metóda, ktorá by bola schopná 

tento vzájomný vzťah objektívne zmerať, preto nie je možné vyvodiť racionálne, 

vedecky overiteľné výsledky bez overenia v praxi.  

Po získaní dát z kineziologického rozboru, kde niekoľko reprezentantov 

dosahuje veľké skrátenie na prsných svaloch a na svaloch zadnej strany stehna, môžeme 

usudzovať, že metódy a prostriedky využívanej kompenzácie majú svoje rezervy, čím je 

možné ich považovať za neadekvátne. 

U všetkých probandov sa vyskytol určitý druh skrátenie nejakej svalovej 

skupiny, no pokiaľ dosahoval prijateľné hodnoty, nebol tento stav pokladaný sa 

negatívne vykompenzovaný. 

U vrcholového športu sa s týmto faktom musí počítať. Je len veľmi malá 

pravdepodobnosť, žeby u nijakého probanda nebolo možné namerať žiadne skrátenie. 

Odporúčanie na zaraďovanie kompenzácie bolo vypracované pre všetkých 

reprezentantov s tým, že bolo  prihliadnuté na nimi využívanú kompenzáciu a ich 

aktuálny stav hybného systému.  

 

Skrátené prsné svaly :  

U zistenej odchýlke na prsných svaloch boli odporučené aktivity, ktoré by mohli 

mať pozitívny efekt na tento druh skrátenia. 

 

Regenerácia 

U probandov, ktorí nevyužívajú masáže, im bola odporučená práve táto metóda. 

U väčšiny preferovalo len využívanie sauny, čo má síce pozitívny efekt na celkové 

uvoľnenie organizmu, no jej účinky smerom k danému skráteniu sú minimálne. Popri 

klasickej masáži by bolo vhodné aplikovať napr. aj míčkovú facilitáciu. 

U dvoch probandov bola v rámci regenerácie zaraďovaná iba kryoterapia 

s automasážou, čo je pokladané práve pri veľkom skrátení na viacerých svalových 
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skupinách ako maximálne nedostačujúce. Kryoterapia predstavuje prostriedok, ktorý má 

prevažne preventívny účinok v posilnení obranyschopnosti organizmu a automasáž pri 

výraznej odchýlke na prsných svaloch a zadnej strane stehien je nedostačujúca. 

 

Hry 

Hry boli odporučené najmä také, kde rozsah pohybu horných končatín je väčší 

než u bežeckého lyžovania, ruky sa teda dostávajú do vzpaženia i upaženia. Tu je 

možné zaraďovať loptové hry ako volejbal, basketbal, hádzaná. Prihliadajúc k tomu, že 

vo výskume sa nám vyskytli probandi, ktorí sa hrám venujú minimálne aj z dôvodu 

malého tréningového kolektívu, bol vybraný napríklad bedminton, squash, alebo tenis. 
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Iné aktivity 

Plávanie je všeobecne pokladané za prospešné pre hybný systém. S dôrazom na 

spomínaný defekt je ale dôležité dbať na plavecký spôsob. Vhodné je zaraďovať znak i 

jeho rôzne modifikácie, znak súpažný, znak jednoručný atd.. Naopak vyhýbať sa 

prsiam. Za veľmi vhodný šport je považovaná lukostreľba, kde by mal proband 

prihliadať na to, ktorá strana prsných svalov je výraznejšie skrátená. Ak sa jedná o 

pravú, tetivy by mal naťahovať práve ňou. Ak sú strany oslabené rovnomerne, je 

vhodné striedať ruky.  

Jóga, dychová gymnastika sú v tomto prípade rovnako na mieste, tak ako aj 

pravidelné zaraďovanie strečingových cvičení. 

 

Aktivity denného života 

Tu je možné zaradiť každodenné činnosti, ktoré vďaka narušeniu pohybového 

stereotypu, môžu vykazovať prevenciu k danému skráteniu. Napr. nechávať veci dennej 

potreby na vyvýšenom mieste, tzn. tam, kde je potrebné po ne ruky dostať do vzpaženia 

(zubná kefka, spodná bielizeň...). 

Pre prechádzaní dvermi pretiahnuť prsné svaly o rám dverí, pri sprchovaní 

aplikovať streky teplou vodou.  

 

Tréningové odporučenie 

Do tréningového zaťaženia je rovnako možné zaraďovať preventívne prvky ako 

zvyšovanie rozsahu pohybu, pri jazde bez palíc ruky v pozícii v týl striedať s rukami za 

chrbtom. 

Je samozrejme jasné, že tieto prvky môžu negatívne ovplyvňovať techniku behu, 

preto je na zvážení trénera i samotného pretekára, na koľko je správna technika 

fixovaná, aby ju tieto modifikácie negatívne neovplyvňovali.  

 

Trapézy a oblasť bedier 

U 5 probandov zo 7 bolo zistené skrátenie iba na jednej strane trapézu, u 

zvyšných dvoch na oboch stranách. Ani v jednom prípade sa nejednalo o extrémne 

skrátenie. Práve kvôli väčšinovej nevyrovnanosti oboch strán je možné, že jednak môže 

tento fakt súvisieť s pohybovými stereotypmi a dominanciu jednej strany u jedinca 
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využívanej v každodennom živote, jednak  s preferenciu lyžovania pri dvojdobom behu 

korčuliarskou technikou na jednu stranu. To potvrdzuje ešte fakt, že u reprezentantov, 

kde bolo jednostranné skrátenie trapézov, bolo i skrátenie v oblasti bedier na opačnej 

strane.  

Preto ako hlavná forma kompenzácie krížnej nevyrovnanosti boli odporučené 

najmä aktivity denného života, kde budú zapájať menej dominantnú končatinu, teda tú, 

ktorej trapéz vykázal skrátenie na úkor druhej strany. Rovnako účinné je pri sprchovaní 

aplikovať streky teplou vodou na oblasť skrátenia.  

Tréningové odporúčanie: 

V tréningoch je prínosné venovať sa behu na nedominantnú stranu, kde v tomto 

prípade predstavuje táto prevencia obohatenie po  technickej i taktickej stránke.  

Iné aktivity: 

Predovšetkým zaraďovanie pravidelného strečingu  i možnosť využívania post- 

izometrickej relaxácie. 

Aj keď je tento prostriedok braný ako denná rutina, jeho efektivita je najmä kvôli často 

nesprávne vedeným pohybom, ale aj nevhodne zaujatej východzej polohy nižšia než by 

mala byť. V rozhovore sa k tejto problematike vyjadrili aj samotní probandi.  V tomto 

prípade reprezentantom jednoznačne chýba spolupráca s fyzioterapeutom, ktorá by im 

priniesla možnosť rozšírenia zásobníka cvičení, informácie o správnosti prevedenia 

i určitým spôsobom by predstavovala aj kontrolný mechanizmus a spätnú väzbu.  

Regenerácia: 

Masáž s využitím míčkovej facilitácie, vodný kúpeľ  a sauna nie sú na škodu, 

pôsobia preventívne, ale adekvátnejšie v tomto prípade sú vyššie zmieňované metódy.  

 

Zadná strana stehien a adduktory bedrového kĺbu: 

Svaly dolných končatín, hlavne zadná strana stehna sa stala skupinou svalov, 

ktorej skrátenie bola najvýraznejšie zo všetkých meraných skupín. U 4 probandov išlo o 

veľké obmedzenie v rozsahu pohybu, u zvyšných 3 nebolo tak alarmujúce, ale rovnako 

určité skrátenie vykázalo.  

U adduktorov bedrového kĺbu okrem jedného reprezentanta mierne skrátenie 

bolo prítomné.  
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Meranie bolo prevedené aj na lýtkových svaloch, kde sa odchýlky 

nevyskytovali, preto ďalej nebudú tieto svalové skupiny rozoberané. Práve u svalov 

dolných končatín je považovaná regenerácia ako najdôležitejšia metóda kompenzácie. U 

hier a iných aktivít len ťažko je možné nájsť činnosti, ktoré by na tieto svalové skupiny 

pôsobili pozitívne, respektíve preventívne.  

Spomínaná regenerácia by mala byť zastúpená formou masáži. Z výsledkov 

predošlého výskumu je jasné, že práve masáž v zaraďovaní do RTC u väčšiny 

reprezentantov absentuje. A práve u nich sa vyskytli najväčšie obmedzenia na týchto 

svalových skupinách. Vodoliečba ani  sauna v tomto prípade nedokážu vykompenzovať 

veľké zaťaženie týchto svalov. Síce plnia svoju úlohu, ale nemali by byť prvoradým 

regeneračným prostriedkom. Dvaja reprezentanti dokonca z regenerácie najviac 

využívajú kryoterapiu, čo je pri ich skráteniach absolútne neadekvátne.  

Ďalším prínosom je pravidelné zastúpenie strečingových cvičení v tréningovom 

procese i mimo neho. Z iných aktivít je možné odporučiť regeneráciu formou hier  vo 

vodnom prostredí i plávanie. Pri aktivitách denného života je možné podporiť vyššie 

spomínané metódy napríklad:  pri zdvíhaní vecí zo zeme postupne prepínať dolné  

končatiny v kolene, alebo pri kúpeli pridávať do vody soľ, ktorá umocňuje regeneračný 

účinok.   
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ZÁVERY: 

Cieľom tejto práce bolo preskúmať zastúpenie kompenzácie telesného zaťaženia 

v RTC u bežcov na lyžiach vo vzťahu k ich hybnému systému.  

Pracovali sme s ročným tréningovým plánom i skutočnosťou za sezónu 

2013/2014 a výsledkami kineziologického rozboru. Po spracovaní týchto údajov sme 

vyvodili adekvánosť/ neadekvátnosť tejto kompenzácie vzhľadom k zisteným svalovým 

skráteniam, kde bol následne spracovaný návrh plánu na doplnenie  kompenzačných 

metód a prostriedkov pre všetkých probandov vzhľadom na im zistený stav hybného 

systému. Bolo zistené, že: 

 

1. Najvyužívanejšou metódou a prostriedkom kompenzácie telesného zaťaženia 

v RTC je regenerácia, najmä sauna. 

2. Kompenzačné metódy netvoria 20% z RTC ani u jedného probanda. 

3. Iba  dvaja reprezentanti zo 7 plnia plán kompenzácie minimálne  z 80%. 

4. Najviac skrátenou svalovou skupinou  sú svaly zadnej strany stehien. 

 

3 hypotézy sa nepotvrdili čo ukazuje, že i u vrcholových športovcov má 

kompenzácia viditeľné rezervy. Vzhľadom k týmto zisteniam je spracovaný návrh 

plánu, ktorý sa stal čiastočným cieľom výskumu opodstatnený a môže sa stať pre 

trénerov či samotných reprezentantov námetom na zamyslenie na doplnenie 

kompenzácie. V neposlednom rade ponúka možnosť na detailnejšie dopracovanie 

a overenie v praxi, ktoré by mohlo byť prínosné z hľadiska rastu výkonnosti.  

  



83 

 

8. POUŽITÁ LITERATÚRA 

1. ALTER, Michael J. Strečink: 311 protahovacích cviků pro 41 sportů. 1. vyd. 

Praha: Grada, 1999, 228 s. ISBN 80-716-9763-X. 

2. BURSOVÁ, Marta. Kompenzační cvičení: uvolňovací, protahovací, posilovací. 

1. vyd. Praha: Grada, 2005, 195 s. Fitness, síla, kondice. ISBN 80-247-0948-1. 

3. DÍVALD, Laurenc. Kontrolovaný tréning. 2. vyd. Poprad: Popradská tlačiareň, 

2010. ISBN 978-80-970358-1-5. 

4. DOVALIL, Josef. Výkon a trénink ve sportu. 2. vyd. Editor. Praha: Olympia, 

331 s. ISBN 80-703-3928-4. 

5. HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody 

hybného systému. Vyd. 2. nezm. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a 

nelékařských zdravotnických oborů, 2005, 135 s. ISBN 80-701-3393-7. 

6. HANÁČKOVÁ, Zuzana. Regenerační prostředky v cyklistice. Brno, 2008. 

Masarykova univerzita. 

7. HÖHM, J., JANOTÍK, K., KOLDOVSKÝ, M., MERUŇKA, L., ZLESÁK, F. 

(1987): Tělesná příprava a regenerace hráče tenisu. Praha: Ústřední výbor 

Československého svazu tělesné výchovy. 121 s.  

8. HOŠKOVÁ, Blanka. Pavlína NOVÁKOVÁ. Problematika kompenzace ve 

výkonnostním sportu z hlediska kvality pohybu. Pohybové aktivity jako 

prostředek ovlivňování člověka: sborník příspěvků. Praha. FTVS UK, 2003. 

ISBN 80-86-317-28-5. 

9. HRONZOVÁ, Marie. Vyrovnávací a kondiční cvičení: učební text a zásobník 

cviků pro studenty pedagogické fakulty. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Pedagogická fakulta, 2011, 119 s. ISBN 978-80-7290-500-3. 

10. CHOUTKA, Miroslav. Studium struktury sportovních výkonů. Praha: 

Univerzita Karlova, 1976. 



84 

 

11. CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy 

kvantitativního výzkumu. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2007, 265 s. ISBN 

978-80-247-1369-4. 

12. JANDA, Vladimír. Funkční svalový test. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996, 325 s. 

ISBN 80-716-9208-5. 

13. JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004, 325 s. 

ISBN 80-247-0722-5. 

14. JÁNOŠDEÁK, Ján. Športová masáž a sebamasáž. 1. vyd. Bratislava: Šport, 

1989, 202 s. Šport a zdravie. ISBN 80-709-6011-6. 

15. KVAPILÍK, Josef. Teorie a praxe sportovní masáže. Praha: Karolinum, 1992. 

16. LEHNERT, Michal, Jiří NOVOSAD a Filip NEULS. Základy sportovního 

tréninku I. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2001, 89 s. ISBN 80-857-8333-9. 

17. LIŠKOVÁ, Zuzana. Somatizace psychických tenzí a jejich negativní vliv na 

kvalitu života. Brno, 2006. Masarykova univerzita. 

18. PALÁT, Miroslav. Šport a rehabilitácia. 1. vyd. Bratislava: Šport, slovenské 

telovýchovné vydavateľstvo, 1984. Šport a zdravie. 

19. PAVLOV, Ivan Petrovich a G. V. ANREP. Conditioned reflexes. Mineola, N.Y.: 

Dover Publications, 2003, xv, 430 p. ISBN 04-864-3093-6. 

20. PERIČ, Tomáš a Josef DOVALIL. Sportovní trénink. 1. vyd. Praha: Grada, 

2010, 157 s. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-802-4721-187. 

21. PETR, Tomáš. Nejčastější úrazy judistů a jejich léčba pomocí kryoterapie. Brno, 

2013. Masarykova univerzita. 

22. PIŤO, Vojtech. Malý slovník cudzích slov. 2. vyd. Mikula, 2010. ISBN 

9788088814733. 

23. SOUMAR, Libor a Emil BOLEK. Běh na lyžích. druhé. Praha: Grada 

Publishing a.s., 2012. ISBN 978-80-247-3966-3. 



85 

 

24. STACKEOVÁ, Daniela. Relaxační techniky ve sportu: [autogenní trénink, 

dechová cvičení, svalová relaxace]. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 133 s. Fitness, 

síla, kondice. ISBN 978-80-247-3646-4. 

25. SUCHÁNKOVÁ, Barbora. Objemové ukazovatele a výkonnosť juniorských 

reprezentantiek v behu na lyžiach. Praha, 2011. Bakalárska práca. Univerzita 

Karlova. Vedoucí práce PaedDr. Ivan Přibyl. 

26. TOD, David, Joanne THATCHER a Rachel RAHMAN. Psychologie sportu. 

Vyd. 1. Editor Nigel Holt, Rob Lewis. Překlad Helena Hartlová. Praha: Grada, 

2012, 194 s. Z pohledu psychologie. ISBN 978-802-4739-236. 

27. TOMANOVÁ, Hana. Kompenzační cvičení ve florbale. Brno, 2007. 

Masarykova univerzita. 



86 

 

9. SEZNAM INTERNETOVÝCH ZDROJŮ 

1. BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Jan NOVOTNÝ. 

Fyziologie sportovních disciplín [online]. 2014. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita fakulta sportovních studií, 2014 [cit. 2014-06-18].  

Dostupné z: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/zima-

bezky.html 

2. ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE. Pohyblivost [online]. 2014 [cit. 2014-06-

13].  

Dostupné z: http://www.cslh.cz/text/72-pohyblivost.html?&&cal_date=2014-07-

01 

3. FORMÁNEK, Jiří. Regenerace: sauna a pára [online]. 2014 [cit. 2014-06-13]. 

Dostupné z: http://www.trenink.com/index.php/strecink-a-

regenerace/regenerace-medicina-a-regenerace-268/1384-regenerace-sauna-a-

para-3ast 

4. RADVANSKÝ, Jiří. Tělesná zátěž a respirační systém.: Astma versus 

dynamická hyperinflace [online]. 2014 [cit. 2014-06-18]. Dostupné z: 

http://www.alergieimunita.cz/2014/02/13/telesna-zatez-a-respiracni-system-

astma-versus-dynamicka-hyperinflace/# 

 

  

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/zima-bezky.html
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/zima-bezky.html
http://www.trenink.com/index.php/strecink-a-regenerace/regenerace-medicina-a-regenerace-268/1384-regenerace-sauna-a-para-3ast
http://www.trenink.com/index.php/strecink-a-regenerace/regenerace-medicina-a-regenerace-268/1384-regenerace-sauna-a-para-3ast
http://www.trenink.com/index.php/strecink-a-regenerace/regenerace-medicina-a-regenerace-268/1384-regenerace-sauna-a-para-3ast
http://www.alergieimunita.cz/2014/02/13/telesna-zatez-a-respiracni-system-astma-versus-dynamicka-hyperinflace/
http://www.alergieimunita.cz/2014/02/13/telesna-zatez-a-respiracni-system-astma-versus-dynamicka-hyperinflace/


87 

 

10. ZOZNAM VYOBRAZENÍ V TEXTE 

Obr I. Porovnanie zapojovaných svalov pri korčuliarskej a klasickej techniky ....... 15 

Obr II. Skrátené svaly u probanda M.B. .................................................................... 46 

Obr III. Skátené svaly u probanda P.M. ...................................................................... 49 

Obr IV. Skrátené svaly u probanda M.K. .................................................................... 52 

Obr V. Skrátené svaly u probanda D.B. ..................................................................... 55 

Obr VI. Skrátené svaly u probanda M.Š. ..................................................................... 58 

Obr VII. Skrátené svaly u probanda E.U. ..................................................................... 61 

Obr VIII. Skrátené svaly u probanda A.S. ...................................................................... 64 

 

 

11. ZOZNAM GRAFOV 

Graf 1: Metódy kompenzácie TZ, v percentách. ...................................................... 31 

Graf 2: Postoje reprezentantov k miere zastúpenia kompenzácie TZ, v percentách. . 32 

Graf 3: Najčastejšie využívané prostriedky regenerácie, v percentách. ..................... 33 

Graf 4: Odpovede probandov na otázku či postrádajú nejaký druh regenerácie. ....... 33 

Graf 5: Vnímanie regenerácie reprezentantmi, v percentách...................................... 34 

Graf 6: Najčastejšie využívané hry v RTC, v percentách. .......................................... 35 

Graf 7: Vnímanie hier reprezentantmi, v percentách., ................................................ 36 

Graf 8: Najčastejšie využívané aktivity spadajúce pod položku „iné“. ...................... 37 

Graf 9: Vnímanie „iných“ aktivít reprezentantmi. ...................................................... 38 

 

  



88 

 

12. ZOZNAM TABULIEK 

Tab. 1: Základné údaje o reprezentantoch ............................................................. 29 

Tab. 2: Rozloženie sledovaných údajov v RTC .................................................... 30 

Tab. 3: Podiel kompezácie TZ v RTC, v percentách. ............................................ 39 

Tab. 4: Plnenie plánu kompenzácie u probanda M.B. ........................................... 40 

Tab. 5: Plnenie plánu kompenzácie u probanda P.M............................................. 40 

Tab. 6: Plnenie plánu u probanda M.K. ................................................................. 40 

Tab. 7: Plnenie plánu u probanda D.B. .................................................................. 41 

Tab. 8: Plnenie plánu u probanda M.Š. .................................................................. 41 

Tab. 9: Plnenie plánu u probanda E.U. .................................................................. 41 

Tab. 10: Plnenie plánu u probanda A.S. .................................................................. 42 

Tab. 11: Konkrétne skrátené svaly u jednotlivých probandov, 

porovnané  s normou podľa Jandy ( 1996), vyjadrené štatisticky v mediáne. ................ 44 

 

13. ZOZNAM PRÍLOH 

Príloha I. Tlačivo mesačného tréningového cyklu so zvýraznenými aktivitami 

splňujúce kompenzačný charakter. .................................................................................... I 

Príloha II. Zásobník naťahovacích cvikov (m.biceps femoris a m.soleus) .................. II 

Príloha III. Zásobník  strečingovýchích cvikov (adduktory bedrového kĺbu a m.biceps 

femoris) III 

Príloha IV. Zásobník strečingových cvikov pre prsné svaly ........................................ IV 

Príloha V. Zásobník strečingových cvičení pre oblasť bedier ..................................... V 

Príloha VI. Zásobník strečingových cvičení pre oblasť trapézov ................................ VI 

Príloha VII. Záznamový arch z rozhovoru s probandom M.K. .................................... VII 

 

 



I 

 

14. PRÍLOHY 

 

Príloha I. Tlačivo mesačného tréningového cyklu so zvýraznenými aktivitami 

splňujúce kompenzačný charakter. 



II 

 

 

Príloha II. Zásobník naťahovacích cvikov (m.biceps femoris a m.soleus). 

  



III 

 

 

Príloha III. Zásobník  strečingovýchích cvikov (adduktory bedrového kĺbu 

a m.biceps femoris). 

  



IV 

 

 

Príloha IV. Zásobník strečingových cvikov pre prsné svaly. 



V 

 

 

Príloha V. Zásobník strečingových cvičení pre oblasť bedier. 

  



VI 

 

 

Príloha VI. Zásobník strečingových cvičení pre oblasť trapézov. 

  



VII 

 

 

Príloha VII. Záznamový arch z rozhovoru s probandom M.K.. 


