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Abstrakt 

Název: Ovlivnění svalových dysbalancí u hráčky tenisu na vozíku s roztroušenou 

sklerózou 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je posouzení svalových dysbalancí u aktivní 

hráčky tenisu na vozíku a jejich ovlivnění pomocí kompenzačních cvičení.  

 

Metody:  Práce je koncipována jako případová studie ženy s roztroušenou sklerózou 

ve věku 42 let, která se 5 let věnuje tenisu na vozíku. V rámci kasuistiky 

byly použity jak vyšetřovací metody zdravotní tělesné výchovy, tak metoda 

pozorování a rozhovoru. Pro hodnocení svalových dysbalancí byly využity 

svalové funkční testy podle Jandy. Metoda pozorování byla využita 

v průběhu kompenzačních cvičení a při tenisových trénincích. V rozhovoru 

byl zjišťován subjektivní pocit probandky v oblasti posturální stability při 

hře. Kompenzační cvičení byla prováděna 3 x týdně po dobu osmi týdnů. 

      

Výsledky: Zjistili jsme, že po aplikaci dvouměsíčního cvičebního programu došlo ke 

zlepšení funkce vybraných fázických a posturálních svalů. Z pozorování při 

tréninku bylo patrné zlepšení rovnováhy a pohybu hráčky na tenisovém 

dvorci. Po aplikaci cvičebního programu vnímala také hráčka zlepšení při 

hře v oblasti rychlosti, síly a obratnosti. U hráčky došlo ve sledovaném 

období i ke zlepšení výkonnosti, v tenisovém žebříčku vystoupala ze 79. 

místa na 52. místo.  

 

Klíčová slova: svalové dysbalance, tenis na vozíku, roztroušená skleróza, svalové testy, 

kompenzační cvičení 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:    Influencing muscle imbalances in wheelchair tennis player with multiple 

sclerosis 

 

Objectives:  The aim of this work is to assess muscle imbalances in wheelchair tennis 

player and the possibility to improve muscle function by compensatory 

exercise. 

 

Methods:  A case study of 42 years old woman with multiple sclerosis, who plays 

wheelchair tennis for 5 years, is used. Muscle imbalance was evaluated 

using muscle testing methods according to Janda. Also, the method of 

observation was used during application of compensatory exercises and 

tennis training sessions. Method of an interview was used to find out 

subjective feelings of the subject after the exercise program which lasted 2 

months with exercise frequency 3 times a week. 

 

Results:      We found that the compensatory exercises positively influenced function of 

phasic and postural muscles. In addition, there was an improvement in 

balance and movement of the player on tennis court. After the exercise 

program, the tennis player felt faster, stronger and more dexterous while 

playing wheelchair tennis. Tournament results improved as the player 

moved from 79th position to 52nd position in the wheelchair tennis 

ranking.      

 

Keywords: muscle imbalances, wheelchair tennis, multiple sclerosis, muscle tests, 

compensatory exercises  
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1   ÚVOD 

 Jako téma své bakalářské práce jsem zvolil problematiku svalové dysbalance u 

tenistky na vozíku s roztroušenou sklerózou. Tenisu se sám věnuji od 8 let a oblíbil 

jsem si tento sport zejména pro jeho soutěživost, pestrost a bojovnost. S tenisem na 

vozíku jsem se poprvé setkal prostřednictvím internetového portálu Youtube, kde jsem 

objevil a shlédl vítězné sestřihy z Letních paralympijských her 2012. Asi po půl roce, co 

jsem poprvé objevil existenci tenisu na vozíku, jsem potkal na tenisovém kurtu nejlepší 

českou tenistku na vozíku. Při našem osobním setkání byla dohodnuta vzájemná 

spolupráce v rámci sparingu a trénování. Když přišel čas, abych si vybral téma 

bakalářské práce, tak jsem neváhal a domluvil jsem si spolupráci právě s touto hráčkou. 

V době, kdy jsem formuloval téma bakalářské práce, se hráčka pohybovala v druhé 

stovce světového žebříčku a uvedla, že největší rozdíl mezi ní a světovou tenisovou 

elitou je lepší posturální rovnováha při hře a větší svalová síla. Právě zlepšení funkce 

jejího pohybového aparátu bylo jednou z možností, jak zvýšit její celkový sportovní 

výkon v tenise na vozíku. 

 Zvolené téma práce je mi velmi blízké, jelikož jako bývalý extraligový 

volejbalový hráč a nadšený rekreační hráč tenisu, se též potýkám při těchto sportech se 

svalovými dysbalancemi, především v oblasti bederní páteře.  

 Teoretická část bakalářské práce popisuje základní okruhy a pojmy, které 

souvisejí s daným tématem práce. Praktická část práce je zaměřena na případovou studii 

vrcholové sportovkyně vozíčkářky, přičemž u probandky hodnotí svalovou sílu 

fázických svalů, stupeň zkrácení u vybraných posturálních svalů. Navrhuje 

kompenzační cvičení a hodnotí stav testovaných svalových skupin po jeho aplikaci. 

Zabývá se i hodnocením tenisové hry testované probandky z pohledu její trenérky, která 

má licenci tenisové trenéra I. třídy.  

 Hlavním cílem této bakalářské práce je tedy hodnocení a následné ovlivnění 

svalových dysbalancí u testované probandky, s následným přesahem do sportovního 

výkonu.  
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2   TENIS NA VOZÍKU 

2.1   Charakteristika tenisu 

Tenis, někdy nazýván bílým sportem, je jedním s nejrozšířenějších sportů světa 

s turnaji pořádanými na 5 kontinentech. Tenis zařazujeme do míčových síťových 

sportovních her (Hohm, 1982).  

Tenis se hraje na kurtu, který má 23,77 metru dlouhou delší stranu a délka kratší 

strany se odvíjí podle charakteru hry. Pokud se jedná o dvojhru, kratší strana měří 8,23 

metru a pokud se na dvorci odehrává čtyřhra, délka kratší strany se prodlužuje o 2,74 

metru, tudíž kratší strana při čtyřhře měří 10,97 metrů. Hřiště rozděluje na dvě poloviny 

síť, která je upevněna na sloupcích o výšce 1,07 metru. Tenisové dvorce se rozdělují 

podle povrchu. Mezi nejčastější povrchy patří tráva, antuka či různé druhy betonu 

(Lichner, 1985). 

Úkolem hráče je zahrát míček raketou pomocí různých druhů rotací a rychlostí 

úderů tak, aby soupeř nedokázal vrátit míček zpět do dvorce nebo zahrál míč mimo 

dvorec. Vítězem se stává hráč, který dříve vyhrál počet sad potřebných pro ukončení 

zápasu. Zápas se může hrát na dva či tři vítězné sety. Sadu hráč vyhraje, pokud jako 

první vyhraje šest her a zároveň vede alespoň o dvě hry. Pokud je stav 6:6, přichází na 

řadu zkrácená hra, která se hraje na 7 vítězných bodů, kdy hráč opět musí vyhrát 

minimálně s rozdílem dvou bodů. 

Výjimečností tenisu je, že ho mohou hrát lidé v téměř jakémkoli věku. S tenisem 

mohou začít děti již v předškolním věku, ale není výjimkou, že na tenisovém dvorci 

potkáváme hráče seniorského věku. Tenis tonizuje celé tělo, zvyšuje fyzičku, ale 

doporučuje se, aby byl doplněn jinými aktivitami, protože způsobuje jednostrannou 

zátěž. 

Tento individuální sport je také sportem olympijským. Tenis byl součástí letních 

olympijských her (LOH) již od jejich znovuobnovení v roce 1896. Avšak v roce 1924 

došlo k jeho vyřazení. Sportovci se dočkali návratu tenisu na LOH v roce 1988, kdy 

opět mohli usilovat o nejcennější kovy. 

Největší, nejprestižnější a nejznámější tenisové turnaje se nazývají Grandslamové. 

Celkem jsou čtyři. Sezona začíná v Melbourne na Australian Open a pokračuje do 

areálu Roland Garros na French Open, následuje Wimbledon (nejstarší turnaj) a 

kvarteto zakončuje New Yorský turnaj US Open (Langerová, Heřmanova, 2005). 
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2.2   Tenis na vozíku 

Tenis vozíčkářů je velmi atraktivním a dynamickým sportem. Zápas se hraje 

stejně jako v tenisu na dvě vítězné sady. Sadu vyhraje ten, kdo dříve vyhraje 6 her a 

zároveň musí dosáhnout rozdílu dvou her. Opět se hraje zkrácená hra, pokud je stav 6:6 

(http://www.protenis.cz/clanky/charakteristika-tenisu-na-vozikuv-cr). 

Tenis na vozíku je jeden z nejrychleji se rozšiřujících sportů na vozíku, a to 

zejména díky velice jednoduché integraci tenistů na vozíku do klasického tenisového 

prostředí. Důvodem je, že není potřeba modifikovat prostředí pro tenis na vozíku. 

Tenisové dvorce, míčky a rakety jsou stejné. Jediné, co tenis na vozíku vyžaduje navíc, 

je sportovní vozík (http://www.itftennis.com/wheelchair/organisation/about-the-

sport.aspx). 

Tenis na vozíku se hraje podle téměř stejných pravidel jako tenis. 

Nejvýraznějšími rozdíly je pravidlo o dvojím dopadu a pravidlo o vozíku. Pravidlo o 

dvojím dopadu říká, že tenista na vozíku má dovoleny dva dopady míčku. Hráč musí 

zahrát míček před třetím dopadem zpět na polovinu soupeře. Druhý dopad muže být jak 

vně, tak vevnitř tenisového dvorce. Pravidlo o vozíku říká, že sportovní vozík je 

považován za součást těla hráče a všechna pravidla, která se vztahují na tělo hráče, se 

vztahují i na vozík (http://www.itftennis.com/media/137505/137505.pdf). 

Všichni tenisté s tělesným postižením musí mít lékařsky doloženou trvalou 

poruchu hybnosti, která má za důsledek ztrátu funkce alespoň jedné dolní končetiny. 

Tenis na vozíku nedělá rozdíly mezi typy tělesného postižení, takže je to sport vhodný 

pro sportovce s různým tělesným postižením. Pouze kvadruplegici mají svoji vlastní 

divizi. 

Turnaje tenisu na vozíku se dělí do tří kategorií, a to: Super series (srovnatelné 

s Grand Slam turnaji), ITF 1-3 a ITF Futures (nejnižší kategorie). Ročně se odehraje 

kolem 160 turnajů po celém světě. Mistrovství světa družstev (World Team Cup), turnaj 

osmi nejlepších hráček a hráčů jak ve dvojhře, tak ve čtyřhře (Singles Masters a 

Doubles masters), se řadí mezi speciální turnaje, které jsou pořádány každoročně. Na 

turnajích mezinárodní úrovně se hraje tzv. útěcha (consolation), kde spolu svádí souboje 

hráči, kteří prohráli v prvním kole turnaje (http://www.cwta.cz/index.php/cs/onas/10-

charakteristika-tenisu-na-voziku-v-cr). 

http://www.protenis.cz/clanky/charakteristika-tenisu-na-vozikuv-cr
http://www.itftennis.com/wheelchair/organisation/about-the-sport.aspx
http://www.itftennis.com/wheelchair/organisation/about-the-sport.aspx
http://www.itftennis.com/media/137505/137505.pdf
http://www.cwta.cz/index.php/cs/onas/10-charakteristika-tenisu-na-voziku-v-cr
http://www.cwta.cz/index.php/cs/onas/10-charakteristika-tenisu-na-voziku-v-cr
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2.3   Historie tenisu na vozíku ve světě 

Počátky tenisu na vozíku můžeme datovat do roku 1976, kdy americký 

akrobatický lyžař Brad Parks utrpěl nehodu při tréninku na Utahské univerzitě. Během 

rehabilitace a zotavování v nemocni Brad Parks zjistil, že zůstane upoutaný na vozíku 

po zbytek svého života. V průběhu pravidelných zdravotních kontrol Brad Parks 

v nemocnici navštěvoval svoje přátele, kteří mu řekli, že v ústavu začal pracovat nový 

terapeut pro rekreaci a sport. Jeho jméno bylo Jeff Minnenbrake, který začal s Bradem 

Parksem spolupracovat. Během spolupráce Brad Parks dostal pár lekcí tenisu a tím mezi 

nimi začalo dlouhodobé přátelství. Jeff Minnenbraker byl sportovec s tělesným 

postižením z Los Angeles, který byl připoután na vozík od roku 1972. Jednou Jeff 

pozval Brada na točení instruktážního filmu o tenisu na vozíku. Při natáčení si filmový 

štáb uvědomil, že sleduje dva sportovce na vozíku hrající tenis, kteří využívají celý 

tenisový dvorec s využíváním pravidla o dvou dopadech (Čichoň, 1999). Jeff 

Minnenbraker a Brad Parks začali propagovat tenis na vozíku především v západní části 

USA. Stanovili některá pravidla a v Los Angeles byl uspořádán první turnaj vozíčkářů 

s účastí kolem 20 hráčů. Turnaj se konal v roce 1977 a byl to první velký impulz pro 

rozvoj tenisu na vozíku (www.itftennis.com/wheelchair). 

V roce 1979 byla založena Národní organizace tenisu vozíčkářů (NFWT), která 

byla organizační složkou tenisu na vozíku a prezentovala, posunovala a objevovala 

nový sport. Dalším cílem bylo ukázat, že tenis na vozíku přináší řadu pozitivních 

hodnot do života lidí s tělesným postižením. V prvním roce existence NFWT splnila 

koncept, jenž obsahoval vytvoření programu pro mládež, finanční zdroje, materiály a 

také psané publikace (Čichoň, 1999).  

NFWT stojí za rozsáhlou popularizací tenisu na vozíku. Do roku 1980 rozběhla 

šňůru 10 turnajů, na konci téhož roku byl počet aktivních tenistů na vozíku přes 300 a 

na prvním Národním mistrovství v Jižní Karolíně bojovalo o vítězství přes 70 

sportovců. V roce 1981 pod záštitou NFWT vznikla asociace tenistů na vozík (WTPA) 

za předpokladu, že se aktivní tenisté zapojí do organizace a vylepšování tenisu na 

vozíku jako sportu. První úkolem WTPA byla organizace a podpora turnajů po celém 

světě, a dále sjednocení pravidel, které by umožnily co nejvyrovnanější hru pro hráče a 

utvoření jednotného systému hry (www.itftennis/wheelchair).  

http://www.itftennis.com/wheelchair
http://www.itftennis/wheelchair
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Téhož roku se tenis na vozíku začal rozšiřovat i na Evropském kontinentu, 

přičemž počátky byly ve Francii díky Jeanu Pirrovi Limborgovi, který stál za propagací 

tohoto sportu pro handicapované sportovce. Ze začátku se zapojovali pouze hráči 

mužského pohlaví, ale v průběhu času rostl i počet ženských hráček (Kudláček a Ješina, 

2013). V roce 1985 počet hráčů, kteří se účastnili turnajů pořádaných WTPA, přesáhl 

1500 a v kategoriích žen, juniorů a kvadruplegiků rychle rostly počty sportovců. 

Světový pohár byl založen v letech 1985(mužská kategorie) a 1986(ženská kategorie). 

Růst popularity tenistu na vozíku vedl k založení Mezinárodní tenisové federace 

vozíčkářů (IWTF) v roce 1988 a ve stejném roce začala být vyplácena peněžní odměna 

za výhru (prize money), které přispívaly na pokrytí finančních nákladů tenistů a které 

také navýšily motivaci hráčů, aby se turnajů zúčastňovali. Roku 1992 byl tenis na 

vozíku přidán do programu paralympijských her. 

Tenis na vozíku byl vůbec prvním sportem osob s tělesným postižením, který byl 

zastřešen spolkem na nejvyšší mezinárodní úrovni. Stalo se tak 1. 1. 1998, kdy IWTF se 

stala součástí Mezinárodní tenisové federace (ITF) a z IWTF se stává mezinárodní 

asociace tenisu na vozíku (IWTA), která pokračuje ve spolupráci s  ITF 

(http://www.itftennis.com/wheelchair/organisation/history.aspx). 

Tenis na vozíku se neustále rozvíjí a to jak ze strany hráčských tenisových 

schopností, tak ze strany technologických pokroků (Čichoň, 1999).  

2.4   Historie tenisu na vozíku v ČR 

Průlom tenisu na vozíku v České republice je spojen se sportovním klubem Ligy 

za práva vozíčkářů, který se jmenuje SK Hobit Brno. Někteří členové SK Hobit Brno 

byli fanoušky tohoto sportu a ještě téhož roku se odtrhli a založili nezávislý Český 

tenisový svaz vozíčkářů (ČTSV). Od roku 2002, kdy se tenis na vozíku stal oficiálním 

sportem českého paralympijského hnutí, získali hráči možnost kvalifikovat se na 

paralympijské hry, pokud splnili nominační kritéria. V roce 2003 se tenis na vozíku stal 

sportem Českého svazu tělesně postižených sportovců. ČTSV peněžně podporuje hráče 

reprezentačního výběru, kteří mohou dostat finanční pomoc až na devíti mezinárodních 

turnajích a také financuje start družstva o pěti hráčích na Mistrovství světa družstev. 

ČTSV tour je domácí okruh turnajů, který je pořádán Českým tenisovým svazem 

vozíčkářů, a proto členové ČTSV mají práva na bezplatnou účast. Podle výsledků poté 

ČTSV vyhlašuje mistry České republiky ve dvouhře a čtyřhře. Momentálně má ČTSV 
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asi 50 členů a jeho důležitou činností je i uspořádání tří turnajů na mezinárodní úrovni 

v Brně, Prostějově a Průhonicích (http://www.cwta.cz/index.php/cs/onas/10-

charakteristika-tenisu-na-voziku-v-cr).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cwta.cz/index.php/cs/onas/10-charakteristika-tenisu-na-voziku-v-cr
http://www.cwta.cz/index.php/cs/onas/10-charakteristika-tenisu-na-voziku-v-cr
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3   ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA 

3.1   Charakteristika onemocnění 

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní zánětlivé a neurodegenerativní 

onemocnění, které postihuje centrální nervovou soustavu (CNS). Příčinou RS je 

patologická imunitní reakce, kdy bílé krvinky agresivně napadají obaly nervových 

vláken (Zapletalová, 2013). 

Určité časti mozku, jako například optický nerv, jsou více ovlivněny než další 

časti  (viz. obr. č. 1). Toto autoimunitní onemocnění napadá myelin, který obaluje axony 

a tvoří ochrannou vrstvu a zrychluje přenos vzruchů (viz. obr. č. 2). Nejdříve dochází ke 

zpomalení vedení vzruchu, avšak může dojít i k zabránění přenosu vzruchu určitým 

axonem. Protože dochází k demyelinizaci nervových vláken, řadíme RS k tzv. 

demyelizačním onemocněním (Nevšímalová, Tichý, Růžička, 2002).  

 

Obrázek č. 1 Ovlivněné části mozku RS (Rog, 2010) 
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Obrázek č. 2 Srovnání zdravého a poškozeného axonu (Rog, 2010) 

Roztroušená skleróza se nejčastěji objevuje mezi 20. až 40. rokem života, a to 

častěji u žen než u mužů poměrem 2:1. Příčinou početnějšího výskytu nemoci u žen 

jsou pravděpodobně hormonální změny, které přichází s pubertou a menopauzou. Je 

dokázáno, že tyto hormonální změny mohou mít vliv na imunitní reakce. U výskytu 

nemoci je popisován i jiný zajímavý faktor, a to rasový. Výskyt u kavkazoidní rasy je 

vyšší než u negroidní a mongoloidní (Havrdová, 2002). 

 

3.2   Výskyt onemocnění  

V Evropě již onemocnělo RS přibližně 400 000 lidí a pravděpodobně 2,5 milionu 

lidí se s touto nemocí potýká celosvětově. Četnost roztroušené sklerózy je velice 

rozdílná mezi různými zeměpisnými lokacemi (viz. obr. č. 3).  Ve více jak 80 % případů 

se u pacientů vyvine tělesné postižení s progresivním průběhem a 40 % pacientů 

v průběhu 10 let s roztroušenou sklerózou bude odkázáno na vozík. (Scolding, Wilkins, 

2012). 
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Obrázek č. 3 Geografické rozložení četnosti onemocnění RS (Scolding, Wilkins, 

2012) 

3.3   Diagnostika RS 

Cílem diagnostiky je dokázat diseminaci zánětlivého prostoru v CNS a v čase. 

Diagnostika vychází z klinického nálezu, který je charakteristický pro RS, dále ze 

zobrazení lézí roztroušených po CNS za pomoci MRI – T2W nebo FLAIR (viz. příloha 

č. 2) a také z vyšetření mozkomíšního moku. Pokud nálezy a vyšetření nedostatečně 

prokazují RS, je třeba vyřadit další onemocnění, která by mohla nález vysvětlit 

(Havrdová, 2008).  

V roce 2001 byla vytvořena McDonaldova kritéria, která umožnila stanovení 

diagnózy v prvním roce onemocnění. Tato kritéria byla aktualizována v roce 2005 za 

pomoci rostoucího množství dat z MRI vyšetření. McDonaldova kritéria přispívají k co 

nejrychlejšímu stanovení diagnózy u pacientů s RS a není zapotřebí čekat na vývoj 

následující klinické ataky (viz. příloha č. 3). To umožňuje zahájit časnou terapii, která je 

jediným známým způsobem, jak ovlivnit nevyhnutelnou invaliditu spojenou s RS. 

Diagnostika RS by měla být sjednocená a dostupná pro každého pacienta, u kterého 

existuje podezření na demyelinizační onemocnění CNS (Taláb, 2008). 

3.3.1   Diferenciální diagnostika 

 

Včasná a rychlá diagnostika RS závisí na přesné diferenciální diagnostice 

vyřazující terapeuticky kauzálně řešitelné choroby, jiná zánětlivá a autoimunní 
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onemocnění CNS, některá neurodegenerativní onemocnění CNS a některá onemocnění 

mitochondriální.  

McDonald/Palmanova kritéria jsou v dnešní době základní položkou pro 

klinickou diagnostiku RS. Podporují schopnost předvídat RS a odlišit choroby RS 

podobné (Taláb, 2008). 

3.4   Typy průběhu onemocnění 

Roztroušená skleróza ovlivňuje pacienty různými způsoby a z toho vyplývá, že 

charakteristika nemoci jednoho pacienta může být velice rozdílná od charakteristiky 

roztroušené sklerózy jiného pacienta. I přes rozmanitost klinických projevů této nemoci 

lze RS roztřídit na jednotlivé typy a to hlavně díky hlavním charakteristikám projevů 

nemoci a jejich změnám v čase (Rog, 2010). 

Dále můžeme rozlišovat průběh onemocnění na benigní a maligní formu. 

3.4.1   Rozdělení RS podle typu průběhu onemocnění 

Relaps – remitentní roztroušená skleróza se nejčastěji vyskytuje u mladých lidí. 

Příznaky se u pacientů zhoršují během atak a nejvážnější bývají v průběhu několika dnů 

od ataky (Robinson, Rose, 2001). Doba, kdy se střídají ataky a remise, může být dlouhá 

5 až 12 let (Havrdová, 2009). 

Primárně progresivní typ chronicko - progresivní roztroušené sklerózy je 

charakterizován tím, že příznaky nemoci se zhoršují spolu s celkovým zdravotním 

statusem pacienta, kdy ve většině případů dochází i k zhoršení pohyblivosti nemocného 

(Robinson, 2001). V primárně progresivní RS nedochází k atakám. K omezení 

pohyblivosti dochází ve formě spastické paraparézy dolních končetin. I přesto, že RS se 

více vyskytuje u žen, tento typ se vyskytuje více u mužů (Havrdová, 2009) 

Sekundárně progresivní typ chronicko – progresivní roztroušené sklerózy je 

pokračováním relaps-remitentní RS. Postupně narůstají degenerativní reakce 

v centrálním nervovém systému, které zapříčiňují zhoršení celkové pohyblivosti klienta. 

Relabující-progredující roztroušená skleróza je ze všech typů nejvážnější, jelikož 

nedochází k úplné regeneraci po atakách. Zánětlivá i degenerativní činnost onemocnění 

je silnější než u ostatních typů, proto invalidizace přichází v průběhu několika roků 

(Havrdová, 2009). 



21 

 

Podle klinické závažnosti průběhu RS používáme ještě rozdělení RS na benigní 

a maligní. 

Benigní RS je typ, kde příznaky jsou poměrně malé nebo pokrok nemoci je 

značně pomalejší. Pacient i po 15 letech od začátku prvních příznaků RS zůstává bez 

neurologického deficitu. Naneštěstí později, v dalším průběhu nemoci, mohou být 

symptomy a omezení přicházející s onemocněním znatelné. 

Maligní forma je opakem k formě benigní, protože postup nemoci je rychlý a 

dochází k rychlému nárůstu invalidity (Robinson, Rose, 2001).   

3.5   Příznaky RS 

Příznaky jsou způsobené demyelinizací, perivaskulárním zánětem a poškozením 

axonů v bílé hmotě CNS. Tyto patologické jevy vyvolávají degeneraci synaptické 

plasticity a dochází k postupné nestabilitě neuronových sítí a snížení adaptačního a 

plastického potenciálu CNS (Hemmer, Nessler a kol., 2002).    

RS má rozsáhlou škálu klinických symptomů jako jsou svalová slabost, spasticita, 

ataxie či poruchy rovnováhy. Příznaky RS přinášejí řadu komplikací a problémů, které 

negativně ovlivňují běžný život nemocných.  Některé příznaky mohou být dočasné a 

mírné, jiné zdraví komplikující a trvalé. Příznaky roztroušené sklerózy mohou být 

spjaty s různými částmi či funkcemi lidského těla (Henze, Rieckmann, Toyka, 2006). 

Pro RS jsou typické tzv. ataky. Ty lze popsat jako vznik nových či zhoršení již 

získaných neurologických příznaků. Ataky jsou dlouhé nejméně 24 hodin (Robinson, 

Rose, 2001). 

 

3.5.1   Sfinkerové poruchy 

Okolo 75% lidí s roztroušenou sklerózou trpí v určitém stadiu onemocnění 

sfinkterovými poruchami. 

Příznaky ovlivňující funkce močového ústrojí jsou častější močení, náhlá 

potřeba močení, neschopnost močení v případě potřeby a nedobrovolný únik moči (Rog, 

2010). 
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3.5.2   Bolest 

Chronická bolest se vyskytuje u 50 % pacientů a téměř všichni pacienti zažijí 

určitý druh bolesti v průběhu onemocnění. Bolest může být různého původu, a to 

neuropatická bolest, bolest spjatá se svalovou slabostí, bolest jako důsledek křečí a 

ztuhlosti, neuralgie atd. (Rog, 2010). 

3.5.3   Poruchy citlivosti 

Jeden z častých příznaků je porucha citlivosti. Nejčastěji se jedná o pocity 

mravenčení, štípání, pálení. Dochází k nim v důsledku abnormálního nervového signálu, 

který je přijímán mozkem (Rog, 2010). 

3.5.4   Křeče 

Křeče vznikají poškozením nervových drah, které vedou z mozku do svalů 

trupu, paží a nohou. Tyto dráhy se mohou stát přecitlivěnými či dokonce nefunkčními a 

dochází u pacienta k pocitu ztuhlosti, křečím či spasmům (Rog, 2010) 

3.5.5   Únava 

Únava je jeden z nejčastějších příznaků u většiny pacientů s RS. Je to nejvíce 

vysilující symptom RS, kterého se obává většina pacientů. Fyzická výkonnost a 

schopnost se soustředit na úkol je velice často ovlivněna únavou, kterou způsobuje RS. 

Únava může dokonce ovlivnit i pacienty, kteří ještě nemají žádná tělesná postižení či 

jejich postižení je zatím velice mírné. Ačkoli příčiny únavy nejsou dostatečně 

objasněny, tak je zde mnoho faktorů, které k únavě připívají. Nervy, které ztratily 

myelin, mohou pracovat normálně do té doby, než se unaví. Imunitní systém může 

umožnit snadnější vstup toxických látek do organismu. Tyto látky mohou mj. navozovat 

pocit únavy. Lidé s RS také musí použít větší část mozku kvůli poškozenému 

nervovému vedení, aby dosáhli stejného výsledku než lidé, kteří RS nemají. Kombinace 

těchto rozdílných mechanismů v těle přispívá k únavě, kterou RS způsobuje (Rog, 

2010). 

3.5.6   Poruchy kognitivních funkcí 

Kognitivní funkce je termín, který se používá k popisu lidské schopnosti plnit 

širokou škálu úkolů, jako je komunikace, poznávání, schopnost se učit, plánovat a 

pamatovat si (Rog, 2010). V minulosti se neurologové domnívali, že RS ovlivňuje 
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kognitivní funkce jen ve vzácných případech, ale nedávné studie ukázaly, že tento 

problém může ovlivňovat řadu pacientů s RS (Havrdová, 2008).  

Mezi nejčastěji postižené kognitivní funkce u pacientů s RS patří poruchy 

v oblasti pozornosti, rychlosti zpracování informací a pracovní paměti. Tyto poruchy 

spolu souvisejí a vyskytují se již v nejranějších stadiích onemocnění (Rao, Leo a kol., 

1991). S výše uvedenými poruchami jsou úzce spjaty exekutivní funkce nebo-li 

schopnosti a dovednosti plánovat, rozhodovat se a umět řešit problémy. Výskyt poruch 

exekutivních funkcí je méně častý než výskyt poruch v oblasti pozornosti a paměti 

(Drew, Tippett, 2008). 

3.5.7   Deprese 

Pacienti s RS jsou náchylnější k depresím než zdravá populace. Výskyt deprese 

je dvakrát častější. Deprese bývá spíše mírná než závažná. Dokonce se stává, že lékař 

nepozná na pacientovi, že deprese ovlivňuje jeho mentální stav. Léčba deprese u 

pacientů s RS se nijak neliší od léčby pacientů bez RS a je velice pozitivně vnímána. 

Zvýšený výskyt deprese můžeme vysvětlit jako přímý výsledek ovlivněného mozku RS. 

Jednou z příčin může být změna v hladinách hormonů, které ovlivňují náladu. Dokonce 

může dojít k poškození časti mozku, která kontroluje náladu a emoce (Rog, 2010). 

 Depresogenní může být vliv nemoci na serotonergní transmise. Serotonin je 

jeden z nejvýznamnějších neurotransmiterů, jenž se podílí na regulaci spánku, agrese, 

úzkosti a nálady (Sládková, Muchová, 2006). 

3.5.8   Optická neuritida 

Optická neuritida je jedním z nejčastějších příznaků na počátku nemoci. 

Projevuje se zakaleným viděním, bolestmi při pohybu oční bulvy, výpadku zorného 

pole a poruchou barevného vidění. Tyto příznaky jsou zapříčiněny úbytkem myelinu 

očního nervu (Havrdová, 2008). 

3.5.9   Poruchy hybnosti 

Závažným příznakem RS jsou centrální dysfunkce hybnosti (parézy), které 

doprovází zvýšené napětí svalových vláken se svalovými záškuby. V průběhu 

onemocnění RS se poruchy hybnosti různě kombinují a střídají (mono-, hemi-, kvadru- 

a paraparézy), a dochází tak postupně k pohybové invaliditě různého stupně a to 

nejčastější v závěrečných stádiích RS (Rog, 2010). 
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Chůze u pacientů s RS je pomalejší než u zdravých jedinců. Snížená rychlost je 

úzce spjata s ochabováním svalů. Konkrétně se jedná především o oslabené flexory 

kolen. Pomalejší chůze i zhoršené rovnováha u pacientů s RS může být následkem 

rozdělení pozornosti pacienta s RS mezi chůzi a další úkol, ať již kognitivní nebo 

motorický. Dalším rozdílem je samotná délka kroku, která je pravděpodobně důsledkem 

zhoršené stability, protože se s kratším krokem objevuje i delší fáze dvojí opory. 

Dále u pacientů s RS se vyskytuje zhoršená posturální stabilita jak při chůzi, tak 

při stoji v klidu. To vede k častějším pádům nebo jen k častějšímu strachu z pádu 

(Novotná, Preiningerová, 2013). 

3.6   Prognóza 

V současné době neexistuje žádné vyšetření, které by usnadnilo přesnou prognózu 

nemocného. Hlavním jádrem informací o predikaci budoucího vývoje nemoci, kdy 

pacient nepodstupuje léčbu, jsou poznatky o přirozeném průběhu nemoci, které 

nalezneme ve dvou obsáhlých epidemiologických studiích uskutečněných ve Francii 

(Lyonská kohorta zahrnující 2021 pacientů sledovaných v letech 1957–1997) a 

v Kanadě (London Ontario, skupina 1099 pacientů sledovaná v letech 1972–1984) 

(Horáková, 2011). 

 Prognóza RS je z hlavní časti daná typem nemoci. Dalším vlivem je počet atak 

v průběhu prvého roku onemocnění, protože čím nižší počet atak, tím později můžeme 

předpokládat invaliditu a naopak. Statistiky říkají, že v průběhu prvních pěti let nemoci 

je postihnuto vážnou invaliditou pod 10 % pacientů a kolem 50 % pacientů po 15 letech 

nemoci. RS v průměru trvá od 25 až 35 let (Havrdová, 2000).  

3.7   Léčba 

RS je v současné době nevyléčitelnou nemocí, avšak v posledních 20 letech 

výrazně vzrostly možnosti, jak nemoc ovlivnit v jejím dlouhodobém průběhu. 

Léčbu RS a ovlivnění jejích imunopatologických jevů můžeme rozdělit na: 

1) Léčbu akutní ataky RS 

2) Dlouhodobou léčbu, která zpomaluje progresy onemocnění a snižuje 

     počet atak 

3) Krajní imunomodulační léčbu, kdy má RS velice agresivní podobu 
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4) Léčbu klinicky izolovaného syndromu suspektního z RS 

3.7.1   Léčba akutní ataky RS 

Akutní ataka je léčena kortikosteroidy ve velkých dávkách kolem 3-5 g. V rámci 

této léčby je třeba pacienta preventivně bránit proti vedlejším účinkům, které aplikace 

kortikoidů může přinést. Především se řeší ochrana zažívacího traktu, prevence 

osteoporózy a u pacientů s diabetem se důkladně sleduje glykemie (Havrdová, 2008). 

3.7.2   Dlouhodobá léčba 

Princip dlouhodobé léčby RS je v modulaci imunitního systému. Léky, které 

pacienti využívají, musí mít maximální prospěch a minimální vedlejší účinky. Mezi 

léky tzv. první volby patří interferon beta, který snižuje aktivaci a proliferaci 

aktivovaných T-lymfocytů, snižuje prostupnost hematoencefalitické bariéry, snižuje 

produkci a efekty interferonu gama a glatiramer acetát, který působí jako 

neencefalitogenní antigenní podnět konkurující antigenům bílé hmoty a stimulující 

tvorbu populace tlumivých lymfocytů, které působí v CNS protizánětlivě.  

Pokud výše uvedené medikamenty nezaberou, tak přichází na řadu natalizumab. 

Tato monoklonální protilátka je také určena k léčbě aktivní RS.  

Vzhledem k vysokým finančním nákladům, které léky s sebou přináší, jsou v ČR 

vytvořena velice přísná kritéria. Pacienti, kteří léky nedostanou podle kriterií, jsou 

odkázáni na standartní imunosupresi, kterou využívají pacienti s jinými autoimunními 

nemocemi (azatioprin, metotrexát, mykofenolát mofetil) (Havrdová, 2008). 

3.7.3   Agresivní průběh RS 

Při agresivním průběhu léčby je zapotřebí reagovat agresivnější léčbou. Jedná se 

především o tzv. eskalační léčbu, kdy se prvně zkouší změna léčiv či navýšení dávky. 

V případě maligního průběhu se zvažuje imunoablativní léčba. Avšak tento typ léčby je 

stále experimentální s rizikem úmrtí 2-5 % (Havrdová, 2008). 

3.7.4   Klinicky izolovaný syndrom 

Klinicky izolovaný syndrom, který je podezřelým na možný rozvoj v RS, je 

v dnešní době hlavní cíl zájmu a studií. A to díky předpokladu, že čím dříve se začne 

léčit nemoc, tím později přichází invalidita pacienta (Havrdová, 2008). 
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„Několik studií přesvědčivě doložilo, že léčba pacientů, u kterých se vyvinuly 

první symptomy RS podpořené pomocnými vyšetřeními, skutečně oddaluje nástup další 

ataky a rozvoj změn na MRI.“  (Havrdová, 2008, s. 128) 
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4   SVALOVÉ DYSBALANCE 

Podle Tichého (2000) je svalová dysbalance nerovnováha mezi svaly umístěnými 

na přední a zadní straně těla. V páru svalů, které jsou v nerovnováze, je jeden svalem 

posturálním (sklon ke zkracování) a druhý svalem fázickým (sklon k ochabování). 

Pokud posturální sval v „souboji“ při přetahování o páteř vyhraje, tak nastává vadné 

držení příslušné části páteře (Tichý, 2000).  

Posturální svaly plní statickou funkci a jsou přizpůsobené pro pomalejší činnost 

s nižší intenzitou. Lépe snášejí námahu a lépe se zotaví po zátěži. Avšak mají tendenci 

k hypertonii (nadměrné zvyšování klidového napětí), která veda ke zkrácení svalů. 

Proto se posturální svaly musí uvolňovat a protahovat. Lehce se zapojují do 

pohybových stereotypů, kde nahrazují práci jejich svalovcových fyzických antagonistů 

(Čermák, 2000). 

Mezi posturální svaly patří: 

 Povrchové svaly na krku: kývač hlavy, svaly kloněné 

 Svaly šíjové: krční část vzpřimovače páteře 

 Horní fixátory lopatek: sestupná část trapézového svaly, zdvihač lopatky 

 Svaly na přední části hrudníku: velký prsní sval, malý prsní sval 

 Široký sval zádový 

 Bederní část vzpřimovače páteře 

 Čtyřhranný sval bederní  

 Flexory kyčelního kloubu: bedrokyčlostehenní sval, přímý sval stehenní, 

napínač stehenní povázky 

 Sval hruškovitý 

 Ohybače kolenního kloubu: dvojhlavý sval stehenní, sval pološlašitý, 

sval poloblanitý 

 Trojhlavý sval lýtkový 

(Levitová, Hošková, 2015). 

 

Fázické svaly jsou přizpůsobeny pro činnost maximální a submaximální 

intenzity. Unavitelnost je velice rychlá. Mají tendenci k hypotonii (nízké klidové 

napětí), která vede k ochabování, a z toho vyplývá, že fázické svaly je potřeba posilovat. 

Hypoaktivita (nedostatečné zapojování do pohybových vzorců) fázických svalů nás 

vede k jejich vědomému zapojování při pohybu (Čermák, 2000). 
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Mezi fázické svaly patří: 

 Hluboké ohybače hlavy a krku: dlouhý sval hlavy, dlouhý sval krku 

 Dolní fixátory lopatek: střední část trapézového svalu, vzestupná část 

trapézového svalu, svaly rombické 

 Břišní svaly: přímý sval břišní, zevní šikmý sval břišní, vnitřní šikmý 

sval břišní 

 Hýžďové svaly: velký sval hýžďový, střední sval hýžďový, malý sval 

hýžďový, 

 Přední sval holení 

 Hluboký stabilizační systém trupu a páteře: příčný sval břišní, kráké 

autochtonní svaly v nejhlubší vrstvě podél páteře, svaly pánevního dna, 

bránice 

(Levitová, Hošková, 2015). 

 

Svaly v nerovnováze jsou obvykle antagonistické svalové páry, a tak vznikají 

charakteristické změny v postoji, držení těla a pohybových stereotypů. Svalové 

dysbalance narušují správně koordinovanou motoriku, a dokonce ovlivňují i správnou 

centraci kloubů při vykonávaní pohybu, čímž nastává kloubní přetěžování (Študentová, 

2014). 

 

4.1   Přehled nejčastějších svalových dysbalancí 

Hyperlordóza krční páteře je výsledkem svalové nerovnováhy mezi zkrácenými 

šíjovými svaly a oslabenými ohybači krku a hlavy. Základním projevem je předsunutá 

hlava (Syslová, 2005). 

Hyperkyfóza hrudní páteře je projevem dysbalance mezi zkrácenými prsními 

svaly, zdvihači lopatek, zkrácenou horní části trapézového svalu a oslabenými 

vzpřimovači páteře, dolními fixátory lopatek. Hyperkyfóza se může popisovat jako 

„kulatá“ záda (Syslová, 2005).  

Hyperlordóza bederní páteře je následek zkrácení svalů, které se nacházejí 

v oblasti bederní páteře (čtyřhranný sval bederní, vzpřimovače páteře) a oslabení svalů 

břišní stěny, popřípadě i sklon pánve dopředu (Syslová, 2005).  
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Vrstvový syndrom (plochá záda) se vyznačuje tím, že nemá fyziologické 

zakřivení páteře. Charakteristické je střídání vrstev svalů, které jsou buď zkrácené, nebo 

oslabené. Pokud začneme popisovat vrstvy svalů zespodu, tak začneme zkrácenými 

ischiokrurálními svaly (dvojhlavý sval stehenní, sval poloblanitý a sval pološlašitý), 

následují oslabené svaly hýždí (velký sval hýžďový, střední sval hýžďový a malý sval 

hýžďový) a svaly v oblasti bedrokyčelního segmentu vzpřimovačů trupu, dále 

zkrácených vzpřimovačů trupu bedrohrudního přechodu a nad nimi jsou ochablé 

mezilopatkové svaly. Nejvýše umístěný zkrácený sval je sestupná část trapézového 

svalu (Kolář, 2009). 

4.2   Vznik svalových dysbalancí 

Již v raném dětství či později v průběhu posturálního vývoje může dojít 

k porušení vyrovnaného postoje. Hlavním vlivem je jednostranná zátěž na pohybový 

systém. Dalším vlivem může být i morfologický vývoj jako např. plochá noha, valgozita 

či varozita kolen. Téměř u 30 % dětí nedozraje držení páteře do správného statického 

nastavení, a proto v rané fázi vývoje se objevují svalové dysbalance. Klíčovým věkem 

je 6 týdnů, 14 týdnů a půl roku (Kolář, 2002).   

V dospělosti je příčinou většinou jednostranné zatěžování nebo nerovnoměrné 

zatěžování pohybové soustavy, díky čemuž se vyskytují přílišně vyvinuté a zkrácené 

svaly, které se přetahují o páteř se svaly ochablými (Rašev, 1992). Tento problém 

pramení z moderního životního stylu člověka, kdy fyzická aktivita je nízká a málo 

různorodá anebo dochází k nerovnoměrnému a statickému přetěžování těla. Konkrétně 

se bavíme o nadměrné tělesné hmotnosti, sedavém zaměstnaní (nedostatek pohybu), 

pracovních a relaxačních polohách nepřirozených pro páteř a nesprávných technikách 

každodenních činností (zvedání těžkých předmětů, špatné držení těla při chůzi, sedu a 

stoji) a dále nedostatečné množství kompenzačních cvičení po sportovním tréninku, 

který jednostranně zatěžuje pohybový aparát (Čermák, 2000). 

 Jedním s dalších faktorů, který podněcuje vznik svalových dysbalancí, je vliv 

úrazu nebo onemocnění, které může změnit pohybový stereotyp (Lewit, 1996). Jak bylo 

uvedeno v předchozích kapitolách, RS má významný vliv na svalový tonus, hybnost i 

citlivost. Část pacientů s RS během svého života usedne na invalidní vozík. Proto bude 

v následujícím textu uveden i sed a postura vozíčkáře. 
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4.3   Sed vozíčkáře 

Sed je považován za polohu odpočinkovou, avšak s rostoucím trendem sedavého 

zaměstnání je pro mnohé sed i polohou pracovní. V případě, že dojde při sedu 

k nežádoucí bolesti v důsledku přetížení svalů, tak můžeme změnit polohu, projít se 

nebo se protáhnout. 

Člověk, který je upoután na vozík, má pohybové možnosti omezené. Sed se stává 

pro něho polohou pracovní, odpočinkovou, v sedu tráví volný čas a pohybuje se v něm 

při vykonávání každodenních aktivit. Aby člověk, který je na vozíku, předcházel 

problémům s udržením rovnováhy či s fyziologickým zakřivením páteře musí dodržovat 

zásady správného sezení: 

 Hlava se pohybuje na spojnici kyčelních kloubů 

 Pánev není v retroflexi ani anteflexi a zachovává bederní lordózu 

 Páteř musí být ve fyziologickém zakřivení 

 Stehna jsou mírně od sebe a svírají pravý úhel s trupem 

 Kolenní a hlezenní klouby jsou také postaveny do pravého úhlu 

Pokud pacient, který je upoután na vozík, nebude dodržovat zásady správného 

sezení, může dojít ke svalovým dysbalancím čí dokonce změně v postuře těla.  

V důsledku překlopení pánve do retroflexe dochází ke vzniku zakřivení páteře 

vzad, hyperlordóze krční páteře a ke špatně prováděným pohybům vycházejících 

z ramen. Pokud pacient na vozíku má překlopenou pánev na druhou stranu tedy do 

anteflexe dochází ke vzniku bederní hyperlordózy, ke zkrácení ohybačů kyčelních, 

kolenních a hlezenních kloubů a dále může vymizet fyziologické zakřivení páteře 

(Faltýnková, Kříž, Kábrtová, 2004).  

4.4   Svalové dysbalance u tenistů 

 

Při tenisových pohybových motivech se zapojují takřka veškeré svaly 

pohybového aparátu. Avšak tenis je sport s asymetrickým zatěžováním, obzvláště pro 

hráče, kteří hrají backhand jednoruč. Tím mohou vzniknout svalové dysbalance. 

Ochablé či zkrácené svaly se mohou stát příčinou zhoršení výkonu, bolestí či dokonce 

zranění pohybového aparátu. V případě, že by svalové dysbalance nebyly 

kompenzovány, tak v jejich důsledku může profesionální hráč i ukončit kariéru. 
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Samozřejmě problém vzniku svalových dysbalancí se netýká jen dospělých hráčů, ale i 

dětí a mládeže. Nejvíce zatěžované svalové skupiny jsou svaly dolní končetiny, zádové 

svaly a svaly horní končetiny, která vykonává většinu tenisových úderů. Na druhé straně 

jsou svalové skupiny, které mají tendenci k ochabování. Konkrétně se jedná o svaly 

břišní stěny a svaly nedominantní horní končetiny. Proto je u tenistů nutná kompenzace, 

aby se zachovala komplexní funkce pohybového aparátu. Přetěžované svaly je potřeba 

uvolňovat a protahovat, jako prevence jejich zkracování a také prevence ruptur. Nesmí 

se zapomenout také na posilování svalů, které mají tendenci k ochabování 

(Gottwaldová, 2010). Svalové dysbalance souvisejí také s držením těla, proto je 

následující kapitola věnována tomuto tématu. 

4.5   Držení těla 

Držení těla je individuálně zvládnuté řešení běžné úlohy, jak se vypořádat 

s gravitací, aby tělo zůstalo v rovnováze (Čermák, Boltíková, Chválová, 1998). Velkou 

roli v držení těla hraje přirozeně páteř. Význam páteře nespočívá jenom v opoře těla, ale 

má také ochrannou funkci (chrání nervové struktury). Páteř vytváří osu těla a je součástí 

rovnovážného systému (Bínovský, 2001). Všechny součásti osového systému jsou 

propojeny, a to reflexně, tudíž nastane-li změna v jedné z nich, tak jsou ovlivněny i 

zbývající části.  

Správné držení těla (SDT) je takové držení, kde vnitřní síly v těle kompenzují 

účinek zemské přitažlivosti a kde se neobjevují očividné známky svalové slabosti nebo 

v horším případě funkční selhání jedné ze složek podpůrně pohybového systému 

(Matoušová, 2016). Ideální stoj je takový, kdy těžnice hlavních tělesných segmentů na 

sebe navazují a tím pádem je minimální výskyt sil, které rovnováhu narušují 

(Kopřivová, 1997). SDT poznáme podle vzpřímeného postoje, dále podle bederní a 

krční lordózy a hrudní kyfózy jakožto výsledek přirozeného zakřivení páteře a 

rovnoměrného rozvoje svalstva a přirozeného svalového napětí (Hnízdil, Šavlík, 

Chválová, 2005). 

Vadné držení těla (VDT) je výsledek toho, jak ve skutečnosti žijeme, jak 

přistupuje k sobě samým v různých životních situacích. Nejvíce rozšířené VDT je tzv. 

pasivní (chabé držení), pro které jsou charakteristické znaky jako např. schoulené 

postava, svěšená hlava vtažená mezi rameny, kulatá záda a celkově ochablý svalový 

aparát (Hnízdil, Šavlík, Chválová, 2005). Mezi posturální vady svalového aparátu se 
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řadí hyperkyfóza hrudní páteře, hyperlordóza bederní a krční páteře, plochá záda a 

skolióza (Kopřivová, Kopřiva, 1997).   

Jak bylo uvedeno výše, jednostranná zátěž vede k přetěžování pohybové aparátu. 

Přetížení způsobené tenisem může vyústit ke vzniku svalových dysbalancí či 

nepříjemným až bolestivým stavům zejména v oblasti páteře. Tyto stavy mohou být 

pozitivně ovlivněny kompenzačním cvičením, které lze využít i jako prevenci vzniku 

svalových dysbalancí. 
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5   KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ 

Kompenzační (vyrovnávací) cvičení je komplex cviků, které jsou zaměřené na 

harmonizaci pohybového aparátu se správným držením těla a svalovou rovnováhou. 

Kompenzační cvičení pozitivně přispívají k funkcím vnitřních orgánů a celkové 

psychické pohodě. Nejdůležitější je správné provedení jednotlivých cviků (Bursová, 

2005). 

 Vyrovnávací cvičení mohou být prováděna v různých polohách, a to i za pomoci 

cvičebních pomůcek jako je např. bosu, gymball, overball či thera band. Pokud chceme 

vytvořit kompenzační pohybový plán, musíme vycházet z fyziologického držení těla, 

znát posturální (tendence ke zkrácení) a fázické (tendence k ochabování) svaly a mít 

vědomosti o tom, jak vypadají základní pohybové vzorce. Kompenzační cvičení 

můžeme rozdělit na dvě kategorie, skupinovou a individuální formu (Levitová, 

Hošková, 2015). 

5.1   Využití kompenzačního cvičení 

Kompenzační cvičení by mělo být využíváno v situacích, kdy je ohrožena správná 

funkce pohybového systému a to zejména: 

 Při nedostatku pohybu – moderní člověk dnešní doby má často sedavé 

zaměstnání, které se neobejde bez frekventovaného výskytu statických 

poloh, bohužel tento trend začíná již u dětí, které sedí v lavicích ve škole. 

 Prevence poruch pohybového aparátu – kvůli nedostatečné edukaci, jak 

vykonávat základní pohybové stereotypy (chůze, zvedání těžkých 

břemen, sed, stoj atd.) vznikají svalové dysbalance, nekorektní držení těla 

a to hlavně s přibývajícím věkem. Důsledkem nevhodných pohybových 

stereotypů následně vznikají funkční poruchy pohybového aparátu, 

naneštěstí v průběhu času se mohou objevit i strukturální změny. 

 Při jednostranné nebo nadměrné sportovní zátěži – při vrcholovém sportu 

v průběhu tréninků nebo zápasů dochází ke značnému přetížení různých 

složek pohybového aparátu a proto každý vrcholový sportovec musí do 

tréninkových jednotek zapojit kompenzační cvičení, aby předešel 

problémům, které by mohly snížit jeho sportovní výkon. Přetěžovanými 

segmenty u tenisu jsou hrudní páteř, bederní páteř a pletenec ramenní. 
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 Po úrazu či dlouhodobé nemoci – v průběhu delší rekonvalescence 

dochází k oslabení posturálních svalů, které jsou důležité pro rovnováhu 

při chůzi a ve stoji. Jejich kompenzace pomůže zrychlit návrat do 

každodenního života nebo sportovní přípravy. 

(Levitová, Hošková, 2015). 

5.2   Dělení kompenzačního cvičení 

Kompenzační cvičení dělíme podle dominantního fyziologického účinku na 

uvolňovací, protahovací a posilovací. Nejvíce efektivní je, když se cvičí pravidelně, 

správnou technikou, účelně a racionálně. Dalším faktorem pro vyšší efektivitu je výběr 

optimálních cviků pro momentální stav pohybového aparátu (Bursová, 2003). 

Posilovací cvičení jsou především zaměřené na fázické skupiny svalů (tendence 

k ochabování) a protahovací cvičení jsou převážně zaměřena na posturální svaly 

(tendence ke zkracování). Jak uvádí Bursová (2005), i fázické svaly je potřebné 

protahovat a to zejména po extrémní fyzické zátěži (např. po sprinterském tréninku 

protahuje svaly hýžďové), a posturální svaly posilujeme např. pro zlepšení sportovního 

výkonu. 

Důležité je, aby kompenzační cviční byl brán jako komplexní celek, který má 

svá daná pravidla, a to především v posloupnosti daných kompenzačních cvičení. Jako 

první musíme uvolnit příslušné kloubní struktury, poté zařazujeme protahovací cvičení 

a až nakonec přichází cvičení posilovací, které je zaměřeno na skupinu svalů 

(antagonistů), které má opačnou funkci než svaly, které se protahovaly (Bursová, 2005). 

5.2.1   Uvolňovací cvičení 

Ještě před samotným začátkem uvolňovacího cvičení musíme svaly zahřát. 

Úkolem uvolňovacích cvičení je rozhýbat a obnovit funkčnost kloubu a to pomocí 

přípravy kloubních struktur v oblasti protahovaných svalů. Pro samotné cvičení volíme 

krouživé a komíhavé pohyby v kloubech, kdy u krouživých postupně zvětšujeme rozsah 

pohybu (od malých kroužků až po kruhy) a u komíhavých pohybů využíváme 

především zemskou přitažlivost. Samozřejmě je potřeba korekce provádění pohybů, aby 

nedocházelo k rychlým a prudkým švihovým pohybům v maximálním možném 

rozsahu. Uvolňovací cvičení podporuje krevní oběh a výměnu látek mezi tkáněmi a krví 

a to přispívá ke snadnějšímu prohřívání chrupavek i vazivových struktur, které jsou poté 

pružnější. Dále uvolňovací cvičení napomáhá tvoření synoviální tekutiny, která 
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minimalizuje tření třecích plošek na vnějšku kloubu. Dalším důvodem proč uvolňovací 

cvičení zařazujeme na začátek komplexu kompenzačního cvičení je to, že uvádí 

posturální svaly do mírného protažení (Čermák, 2000). 

5.2.2   Protahovací cvičení 

Protahovací cvičení cíleným úsilím prodlužují délku svalů a to hlavně 

posturálních, tedy s tendencí ke zkracování. Zkrácení svalů je způsobeno hypertonií 

(zvýšené klidové napětí) a nadměrným zapojováním do pohybových stereotypů. To 

může vést ke ztrátě pružnosti svalových vláken. Pokud se posturální svaly neprotahují, 

tak dochází k retrakci vazivové složky svalu. Díky tomu se tahová síla svalu navýší 

v úponu na kost a pravděpodobnost zranění tím roste. Protahovací cvičení aktivně 

napomáhá snižovat svalové napětí mezi svaly s tendencí ke zkracování a svaly 

s tendencí k ochabování a to je i základním principem posilování antagonistů, například 

před posilováním mezilopatkových svalů protahujeme prsní svaly (Bursová, 2005).  

Protahovací cvičení se dělí podle využití spinálních reflexních mechanismů, 

které tlumí napínací reflex, z toho důvodu musíme pečlivě volit typ protahování, 

abychom předcházeli zraněním. Izotonické protahování je založené na bázi 

dynamických pohybů, proto ho zařazujeme na počátek tréninkové jednotky, protože 

svaly jsou relaxovány a není zde riziko úrazu. Izometrické protahování je naopak 

založeno na statických cvičeních a zařazuje se na konec tréninkové jednotky. 

Izometrický strečink velice rychle rozvíjí pasivní flexibilitu a učí svaly relaxovat. Při 

tomto typu strečinku se využívá izometrického stahu protahovaného svalu, který 

protahujeme až do krajní polohy s následným uvolněním (Lehnert, 2010). 

Při protahovacím cvičení je důležité dodržovat obecné zásady, abychom předešli 

zraněním: 

 Před samotným protahovacím cvičením se svaly musí zahřát s následným 

uvolněním kloubních struktur 

 Cvičení provádíme bez rychlých pohybů a švihů, ale postupným a 

pomalým pohybem, kdy se dostáváme do krajních poloh 

 Koncentrujeme se na protahované svaly 

 Do cvičení zařazujeme výdrže provázené hlubokým vydechnutím, jejich 

přínosem je delší čas, kdy se sval adaptuje na protažení do krajních poloh 
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 Nikdy se nesmí cvičit přes bolest 

 Postupujeme od hlavy směrem k patě 

(Bursová, 2005). 

5.2.3   Posilovací cvičení 

Úkolem posilovacího cvičení je posílit ochablý sval natolik, aby se dokázal 

zapojit do pohybových stereotypů při činnostech každodenního života. Proto je 

významné, aby byl sval aktivován v harmonii s ostatními svaly, jak to požaduje 

ekonomika pohybu. Kontrakci svalů můžeme provádět ve zkrácení či v prodloužení, 

připravovat svalové skupiny spíše na práci tonickou či fyzickou. Do poslední fáze 

posilovacího cvičení se řadí takové cvičení, aby sval zapojil svoji funkci v pohybovém 

stereotypu, a tak se prověří jeho výkonnost (Hošková, 2007).  

Silová tréninková příprava u profesionálních sportovců je koncentrována 

primárně na svaly, které jsou hlavními činiteli pro dosažení maximálního sportovního 

výkonu. U těchto sportovců se mohou objevit svalové skupiny, které jsou slabší ve 

srovnání s normou běžné populace.  

Mezi frekventované chyby u posilovacího cvičení se zařazuje nadměrný objem 

posilovacích cvičení, jednostranné zatěžování bez kompenzace, nepřesnost a špatné 

cílení posilovacího účinku a také malá koncentrace na svalové skupiny, které nemají 

výrazný podíl na sportovním výkonu (Bursová, 2005).  

Posilovací cvičení můžeme rozdělit na: 

 Statické posilování bez pohybu: Cvičení na bázi izometrických kontrakcí 

s několika vteřinovou délkou. Jde o posilovací cvičení, které rozvíjí 

statickou sílu 

 Rychlé dynamické posilování s pohybem: Řada rychlých pohybů, u 

kterých se často využívá pružný odpor. Jde o posilovací cvičení, které 

rozvíjí vytrvalostní sílu a výbušnost 

 Pomalé dynamické cvičení s pohybem: Cvičení, které je založeno na bázi 

volných, rovnoměrně prováděných pohybů proti přirozenému odporu 

nebo pasivnímu odporu gravitace. Cvičení, které se nejčastěji využívá 
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pro posílení ochablých svalů a srovnání svalových dysbalancí (Čermák, 

2000). 
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6   SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 

Teoretická část bakalářské práce popisuje východiska pro formulaci cíle práce. 

Úvod teoretické části práce je zaměřen na pravidla a charakteristiku tenisu, který je 

následně srovnán s tenisem na vozíku. Dále se teorie zaměřuje na historii tenisu na 

vozíku jak ve světě, tak i v ČR. Následně se zabývá popisem onemocnění roztroušená 

skleróza, podstatou onemocnění a jejími příznaky. Závěr teoretické části se věnuje 

svalové dysbalanci a kompenzačnímu cvičení, jako základu pro co nejefektivnější 

sestavení cvičební jednotky pro hráče tenisu na vozíku.  
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7   CÍLE, ÚKOLY, VĚDECKÉ OTÁZKY 

7.1   Cíle 

 Hlavním cílem této práce je posoudit svalové dysbalance u aktivní hráčky 

tenisu na vozíku a zjistit možnost jejich ovlivnění pomocí kompenzačních 

cvičení.  

 Vedlejším cílem je zpracovat podrobnou literární rešerši k tématu a poukázat 

na možnost zefektivnění sportovního výkonu při využití kompenzačních 

cvičení ve vozíčkářském tenisu. 

7.2   Úkoly 

 Shromáždit a prostudovat literaturu k danému tématu 

 Stanovit vědecké otázky 

 Vybrat vhodné metody testování 

 Zhodnotit svalové dysbalance pomocí vybraných metod 

 Sestavit a aplikovat plán kompenzačního cvičení pro hráčku 

 Provést opakované testování po skončení cvičebního programu 

 Porovnat výsledky a vyvodit závěry pro praxi  

7.3   Vědecké otázky 

 

Vědecká otázka č. 1 

 Sníží se po aplikaci dvouměsíčního programu kompenzačních cvičení u 

sledované hráčky tenisu na vozíku svalová nerovnováha? 

Vědecká otázka č. 2 

Bude po aplikaci cvičebního programu subjektivně zlepšená celková 

stabilita trupu při hře?  

Vědecká otázka č. 3  

 Zlepší se po aplikaci cvičebního programu výkonnost hráčky (ve smyslu 

lepšího postavení v žebříčku)?  
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8   METODA 

Metodou práce je případová studie realizovaná na jedné probandce. V práci bylo 

použito metod testování, pozorování a rozhovoru. Sběr dat trval 9 týdnů. Na počátku 

testování bylo s probandkou provedeno vstupní měření v podobě svalových testů, 

abychom zjistili, na které svalové skupiny se zaměřit. Probandka má poruchu povrchové 

citlivosti a hybnosti v oblasti dolních končetin, proto jsme se při svalových testech 

zaměřili na horní část těla. Konkrétně na bederní, hrudní, krční páteř a pletenec 

ramenní. Na základě výsledků vstupních měření byly sestaveny kompenzační cvičební 

jednotky, které byly s probandkou praktikovány po dobu 8 týdnů. Kompenzační cvičení 

bylo sestaveno tak, aby došlo ke snížení svalových dysbalancí a byla podpořena 

výkonnost v tenise. Pro sestavení kompenzačních cvičení bylo využito znalostí 

z předmětů prevence pohybových poruch, aplikace kompenzačních cvičení a odborné 

literatury. Po skončení intervence kompenzačních cvičení probandka absolvovala 

závěrečné svalové testy. Další sběr informací byl uskutečněn rozhovorem jak 

s probandkou, tak s její trenérkou. Výsledky ze svalových testů byly porovnány 

v tabulce. Porovnávána byla rovněž výkonnost ve hře před absolvováním 

kompenzačních cvičení a dále i postavení v oficiálním tenisovém žebříčku tenistek na 

vozíku. Probandka podepsala informovaný souhlas, viz příloha č. 1. 

 

8.1   Popis sledované probandky 

Probandce je 42 let a je nejlepší českou tenistkou na vozíku. V roce 2016 se 

vyšplhala na 47. pozici světového žebříčku. Diagnóza roztroušená skleróza byla 

probandce sdělena po absolvování střední školy v 18 letech. U probandky se začaly 

projevovat ataky nemoci tak, že zpočátku měla krátkodobé výpadky hybnosti dolních 

končetin způsobující nemožnost chůze střídaná s obdobím zlepšení stavu, který chůzi 

umožňoval. Toto období trvalo 15 let, ve kterých se intervaly mezi atakami nemoci 

zkracovaly a následkem toho byla v roce 2009 probandka trvale upoutána na invalidní 

vozík. Mezi další obtíže probandky způsobené onemocněním RS patří mírně snížená 

zraková ostrost, horší jemná motorika. Probandka v roce 2002 podstoupila operaci 

meziobratlové ploténky na úrovni L5-S1. Důvodem byla bolest v oblasti křížokyčelního 

skloubení s propagací do levé dolní končetiny. Po operaci došlo k výraznému zlepšení. 

V současné době je v plném invalidním důchodu.  
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Než probandka onemocněla RS, hrála závodně házenou. Od roku 2012 se věnuje 

tenisu na vozíku. Jako jedna z mála žen v České republice se účastní především 

mezinárodních turnajů v zahraničí, jelikož v České republice ženská tenisová liga 

neexistuje. V tuzemsku mohou být ženy účastnicky pouze v tenisové lize s muži. 

8.2   Metodika 

8.2.1   Vyšetření svalové síly 

Pro vyšetření svalové síly byl vybrán vzhledem k nutnosti terénního testování 

svalový test podle Jandy (2004). Hodnocení má 6 základních stupňů: 

 Stupeň 5 – Normální: Sval má velmi dobrou funkci, je schopný překonat 

velký vnější silový odpor v plném rozsahu pohybu. 

 Stupeň 4 – Dobrý: Sval má přibližně 75 % síly normálního svalu. Sval 

provede bez obtíží celý rozsah pohybu a překoná středně velký vnější 

odpor. 

 Stupeň 3 – Slabý: sval má přibližně 50 % síly normálního svalu. Při 

zjišťování stupně 3 neklademe vnější odpor, avšak sval je schopný 

vykonat pohyb v celém rozsahu s překonáním zemské tíže. 

 Stupeň 2 – Velmi slabý: sval má přibližně 25 % síly normálního svalu. 

Poloha testovaného se upraví tak, aby se maximálně vyloučila síla 

zemské tíže. Sval je sice schopný vykonat pohyb v celém rozsahu, ale 

nedokáže překonat váhu testované části těla.  

 Stupeň 1 – Záškub: Sval má přibližně 10 % síly normálního svalu. Sval 

se při snaze vykonání pohybu kontraktuje, ale vyvinutá síla je malá 

natolik, že nedokáže vykonat daný pohyb. 

 Stupeň 0 – Nula: Při pokusu o provedení daného pohybu sval neprojeví 

nejmenší známku kontrakce. 

 (Janda, 2004) 

Pro hodnocení testované probandky bylo vybráno 7 testů pro fázické svaly, konkrétně 

pro otestování svalů v oblasti krku: m.scalenus anterior, m. scalenus medius, m.scalenus 

posterior, m.longus colli, m. longus capitis, m.sternocleidomastoideus, m.trapezius-

pouze horní část, m.erector spinae, v oblasti trupu/bederní páteře: m.rectus abdominis, 

m. obliquus internus abdominis, m.obliquus externus abdominis a v oblasti hrudníku: m. 
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trapezius-střední vlákna, m.rhomboideus minor, m.rhomboideus major, m. trapezius- 

spodní vlákna. 

8.2.2   Vyšetření zkrácených svalových skupin 

Postup u vyšetření zkrácených svalů musí přesný a pečlivý. Bohužel u mnoha 

svalových skupin nelze určit přesný stupeň zkrácení. Na druhou stranu u svalových 

skupin, kde je možné měřit úhel nebo vzdálenost mezi dvěma segmenty, tak je svalové 

vyšetření velmi přesné (Janda, 2004) 

Zkrácení u svalových skupin má 3 stupně 

 Stupeň 0 – nejde o zkrácení 

 Stupeň 1 – malé zkrácení 

 Stupeň 2 – velké zkrácení 

(Janda, 1996) 

Z posturálních svalů byly testovány m.quadratus lumborum, paravertebrální 

zádové svaly, m.pectoralis major, m.trapezius-horní část a m. levator scapulae. 

Metodika, postup a technika svalového testu byla provedena podle Vladimíra Jandy.  

Podrobný popis výše uvedených testů je uveden v příloze č. 4. Testy byly 

prováděny v den, kdy probandka neměla tenisový trénink, aby výsledky nebyly 

ovlivněny únavou ze sportu.   

8.2.3   Zásady testování 

U svalových funkčních testů se držíme několika zásad, aby byl výsledek co 

nejpřesnější. Konkrétně: 

 Pokud je to možné, testujeme celý rozsah pohybu a ne pouze začátek a 

konec pohybu 

 Vyloučit švih a to provedením pohybu konstantní rychlostí 

 Pevně fixovat testovaného, pokud je to možné 

 Při fixování se nesmí stačit šlacha nebo bříško hlavního svalu 

 Pokud klademe odpor, tak v celém rozsahu pohybu a to kolmo na daný 

směr, ve kterém pohyb provádíme 

 Pokud klademe odpor, tak konstantní silou 

 Pokud možno, neklást odpor přes dva klouby 
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 Prvně zkoumáme provedení pohybu stylem, kterým je testovaný zvyklý 

vykonávat a teprve potom provádíme nacvičení pohybu, pokud je potřeba 

 Testování se provádí v tiché, teplé a dobře osvětlené místnosti 

 Testovací stůl musí mít tvrdou podložku a vhodné rozměry 

Svalové testy se musí pečlivě provádět podle daného postupu, aby odchylky 

byly minimální (Janda, 2004). 

 

8.3   Kompenzační cvičební jednotky 

Komepnzační cvičební jednotky byly sestaveny podle knihy Zdravotně-

kompenzační cvičení. V úvahu byla vzata skutečnost, že tenis jako sport přetěžuje 

pohybový systém v oblasti hrudní a bederní páteře a ramenního pletence (Levitová, 

Hošková, 2015). Po vstupním vyšetření za pomoci svalových tesů bylo zjištěno, že 

probandka má svalovou nerovnováhu v oblasti krční, hrudní i bederní páteře. Na 

začátek cvičební jednotky bylo zařazeno vždy cvičení uvolňovací, poté cvičení 

protahovací, které bylo následováno cvičením posilovacím, a na závěr cvičební 

jednotky byla zařazena relaxace.   

8.3.1   Kompenzační cvičení zaměřené na oblast krční páteře 

Jak už bylo zmíněno, pro tvorbu kompenzačních cvičebních jednotek byly 

informace, cviky i metodika provedení převážně čerpány z knihy Zdravotně-

kompenzační cvičení. Před cvičením zaměřeným na krční páteř byly uvolněny ramenní 

klouby. Samotná cvičební jednotka byla složena celkově z devíti cviků, a to tři cviky 

uvolňovací, tři cviky protahovací a tři cviky posilovací. Nakonec byla zařazena celková 

relaxace. Viz příloha č. 5. 

8.3.2   Kompenzační cvičení zaměřené na oblast hrudní páteře 

Podobně jako u cvičení zaměřeného na krční páteř bylo na začátek zařazeno 

uvolňovací cvičení na ramenní klouby. Samotný cvičební program na oblast hrudní 

páteře byl převzat z knihy Zdravotně-kompenzační cvičení a následně provedeny 

drobné úpravy a to především modifikace cviků, které byly v kleku. Na závěr cvičení 

byla zařazena relaxace. Viz příloha č. 6. 
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8.3.3   Kompenzační cvičení zaměřené na oblast bederní páteře 

Cvičební program byl převzat z odborné literatury a upraven podle fyzických 

možností probandky. Před samotným cvičením na bederní páteř byly zařazeny dva 

cviky uvolňovací a protahovací na ramenní kloub. Po cvičení zaměřeném na bederní 

páteř byly zařazeny tři cviky na břišní svalstvo. Na závěr bylo opět přidáno relaxační 

cvičení. Viz příloha č. 7. 

 

8.3.4   Průběh kompenzačního cvičení 

Kompenzační cvičení probandka prováděla po dobu 8 týdnů, kdy 5. týden se 

necvičilo z důvodu účasti probandky na mezinárodním turnaji. Bylo odcvičeno 21 

cvičebních jednotek. Na každou oblast páteře bylo provedeno 7 cvičebních jednotek. 

Cvičební jednotky byly vždy zařazeny po tenisovém tréninku probandky v pondělí, 

středu a pátek, jak bylo uvedeno výše. V průměru cvičební jednotka trvala 30-45 minut 

v závislosti na procvičovaném segmentu páteře (krční páteř v průměru 30 minut, hrudní 

páteř 35 minut a bederní oblast páteře 45 minut). V průběhu cvičebních programů byl 

využit tenisový míček, overball a válec pod nohy, aby probandka mohla v poloze vleže 

pokrčit nohy v kolenou. 

Cviky byly seřazeny tak, aby se začínalo v poloze nejnižší, tedy lehu až do 

polohy nejvyšší, kterým byl v případě probandky sed. Jelikož probandka je od pasu dolu 

ochrnutá, museli jsme vyloučit cviky v polohách v kleku, ve stoji a cvičení vzporu 

klečmo bylo prováděno s dopomocí testujícího. 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

9   VÝSLEDKY 

9.1   Vstupní svalové testy 

9.1.1   Svalové testy pro fázické svaly 

 

9.1.1.1   Test 1 

Probandka bez problému zvládla dosáhnout stupně 2 v celém rozsahu pohybu. 

Při pokusu dosáhnout stupně 3 se probandka roztřásla a nedokázala provést pohyb 

v celém rozsahu. Výsledkem je tedy stupeň 2.  

9.1.1.2   Test 2 

Výsledek je velice podobný jako v předchozím testu, kdy probandka bez 

problému zvládla dosáhnout stupně 2 v celém rozsahu pohybu. Při pokusu dosáhnout 

stupně 3 probandka nedokázala dosáhnout stupně 3, ale bez známek třesu. Výsledek je 

stupeň 2.  

9.1.1.3   Test 3 

Opět je výsledek obdobný jako v předchozích testech. Probandka neměla 

problém vykonat pohyb v celém rozsahu při testování stupně 2. Při testu na stupeň 3 

probandka byla schopná dostat hlavu do vodorovné pozice s trupem, avšak nedokázala 

vykonat pohyb v celém rozsahu pohybu. Výsledek je stupeň 2.  

9.1.1.4   Test 4 

Při testování jsme začali stupněm 2, kdy paže jsou složeny na hrudníku a drží se 

za nadloktí. Stejná poloha horních končetin je i stupňů 3 a 4. Probandka se plynulou 

flexí krku a poté trupu odlepila od podložky horními úhly lopatek, avšak při pokusu o 

plynulé pokračování ve flexi se celá roztřásla a rychlejším pohybem dolehla zpět do 

základní polohy na podložku. Výsledek je stupeň 2. 

9.1.1.5   Test 5 

Při testu s rotací na levou stranu se probandka pomalou flexí se současnou rotací 

trupu dokázala odlepit od podložky hrudní páteří. Při pokračovaní pohybu se probandka 

celá rozklepala a lehla si zpátky na podložku. U flexe trupu se současnou rotací na 

pravou stranu probíhal velice podobně s rozdílem, že rozsah pohybu byl trochu větší. 
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Probandka se na konci pohybu opět roztřásla, ale třes zdaleka nebyl tak výrazný a 

dlouhý ve srovnání s druhou stranou. Výsledek je stupeň 2. 

9.1.1.6   Test 6 

Probandka byla schopná přitáhnout lopatky k páteři plynulým pohybem, avšak 

ke konci pohybu se lehce roztřásla. Při pokusu o stupeň 4 a 5 se klade odpor tak, aby 

ukazovák a palce svíraly dolní úhel a vertebrální kraj lopatky, kdy celý ukazovák dělá 

odpor proti pohybu lopatky. Probandka nebyla schopná vykonat pohyb proti odporu 

ukazováku a celá se roztřásla. Výsledek je stupeň 3.  

9.1.1.7   Test 7 

Při testování levé strany byla probandka schopná vykonat daný pohyb bez 

odporu.  Pro stupně 3, 4 a 5 se klade odpor tak, aby palec a ukazovák obepínal dolní 

úhel lopatky s kladeným odporem směrem vzhůru a ven. Při lehkém odporu proti 

vykonávanému pohybu nebyla probandka schopna addukce lopatky s depresí a navíc při 

pokusu s odporem probandku začaly táhnout svaly kolem kyčle. Při testování pravé 

strany probandka vykonala daný pohyb i s malým odporem bez jakýchkoliv potíží. 

Výsledek na levé straně stupeň 2 a na pravé straně stupeň 3.  

9.1.2    Svalové testy pro posturální svaly 

9.1.2.1   Test 8 

Při vyšetření levé strany se probandka pomalým zvedáním o předloktí dostala do 

úklonu. Při prvním souhybu pánve byla probandka zastavena a výsledná měrná 

vzdálenost byla 4,3 cm. Probandku v konečné poloze při úklonu trochu táhly svaly 

pravé kyčle. Při vyšetření pravé strany byl průběh podobný, avšak s objevením souhybu 

pánve se objevil i lehký třes klientky, který byl doprovázen lehce nepříjemným pocitem 

v právem rameni. Výsledná měrná vzdálenost byla 4 cm. I přes malý rozdíl mezi pravou 

a levou stranou je výsledek obou stran stejný a to mírné zkrácení m. quadratus 

lumborum.  

9.1.2.2   Test 9 

Při maximálním předklonu probandky nastal lehký třes a měřená vzdálenost byla 

35 cm. Výsledek je velké zkrácení. 



47 

 

9.1.2.3  Test 10 

Na levé straně bylo stlačení ramene probandky proveditelné s menším odporem. 

Probandka uvedla, že při stlačení ramene ji lehce táhly prsní svaly a zvýšené napětí 

svalových vláken bylo nalezeno i palpačně. Práva strana byla velice obdobná s rozdílem 

vyššího svalového napětí svalových vláken, které potvrdila i probandka, která uvedla 

vyšší napětí než na straně levé. Výsledek je na pravé i levé straně stejný: lehké zkrácení. 

9.1.2.4   Test 11 

Test na levé straně vyšel s výsledkem bez zkrácení. Při stlačení ramene na straně 

pravé byl malý odpor. Rozdíl mezi levou a pravou stranou uvedla i probandka. 

Výsledek je levá strana bez zkrácení a pravá strana s malým zkrácením. 

9.1.2.5   Test 12 

Výsledky byly velice podobné jak v testu 11. Levá strana je bez zkrácení a na 

straně pravé byl malý odpor při stlačení ramena. Probandka uvedla, že cítila rozdíl mezi 

levou a pravou stranou, kdy na straně pravé cítila svalové napětí při stlačení ramene, 

zatímco na straně levé žádné svalové napětí necítila. 

 

9.1.3   Shrnutí výsledků ze vstupních svalových testů 

Výsledky ze vstupních testů tabulka č. 1: 

 
 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 

Posturální/fázické 

svaly 

Fázické Fázické Fázické Fázické Fázické Fázické 

Výsledek (ve 

stupních) 

2 2 2 2 LS: 2  

PS: 2 

3 

Třes Ano Ne Ano Ano LS: Ano 

PS: Ano 

Ano 

 

 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 Test 11 Test 12 

Posturální/fázické 

svaly 

Fázické Posturální Posturální Posturální Posturální Posturální 

Výsledek (Ve 

stupních) 

LS: 2 

PS: 3 

LS: 1 

PS: 1 

2 LS: 1 

PS: 1 

LS: 0 

PS: 1 

LS: 0 

PS: 1 

Třes LS: Ne 

PS: Ne 

LS: Ne 

PS: Ano 

Ano LS: Ne 

PS: Ne 

LS: Ne 

PS: Ne 

LS: Ne 

PS: Ne 
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Během vyšetření vstupních svalových testů docházelo u probandky často 

ke svalovému třesu. Dále byl pozorován rozdíl mezi levou a pravou stranou těla 

probandky, kdy posturální svaly na straně levé byly méně zkrácené, na druhou stranu 

svaly fázické umístěné na straně pravé dosáhly při svalových testech vyššího stupně 

svalové síly. Rozdíly mezi pravou a levou stranou těla jsou zapříčiněny dvěma 

ovlivňujícími faktory. Prvním je samotné onemocnění, které více ovlivnilo levou stranu 

těla probandky víc než pravou. Druhým faktorem je samotný herní styl probandky, která 

hraje tenis pravou rukou a jako všichni ostatní tenisté na vozíku hraje backhand 

jednoruč. 

9.2   Kompenzační cvičební jednotky 

V prvních třech týdnech se z pravidla při kompenzačních cvičeních u probandky 

vyskytoval třes. Třes se objevoval i v 4. a 6. týdnu během cvičení, ale nebyl tak častý a 

vyskytoval se většinou na konci cvičební jednotky. Po 6. týdnu třes zcela vymizel. Ze 

začátku byla potřebná kontrola správného technického provedení jednotlivých cviků. 

V průběhu kompenzačních cvičebních jednotek se probandka naučila a osvojila korektní 

provedení cviků a to vedlo k větší dynamičnosti a menším časovým prodlevám mezi 

jednotlivými cviky. Opakování  jednotlivých cviků se postupně navyšovalo podle 

možností probandky, kdy v poslední cvičební jednotce bylo o dvě opakování více než 

v jednotce první u posilovacích cvičení. 

9.3   Závěrečné svalové testy 

Závěrečné svalové testy byly provedeny ve stejném prostředí jako vstupní svalové 

testy. Testy byly opět prováděny v období, kdy probandka neměla tenisový trénink. 

Využil jsem stejných pomůcek jako při vstupních svalových testech a to polohovací 

stůl, olovnici na provázku, metr, pravítko, úhloměr a podložku pro nohy.  

9.3.1   Výsledky závěrečných svalových testů 

9.3.1.1   Test 1 

Probandka byla schopná bez problému dosáhnout stupně 3 v celém rozsahu 

pohybu. Při stupních 4 a 5 se klade odpor proti směru pohybu dlaní, která leží na středu 

čela. Probandka byla schopná vykonat pohyb v celém rozsahu i při mírnějším odporu, 

ale při větším odporu proti směru pohybu nebyla probandka schopná daný svalový test 

vykonat. Výsledek je stupeň 4. 
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9.3.1.2   Test 2 

I v tomto testu byla probandka schopná vykonat daný v pohyb bez kladeného 

odporu v celkem rozsahu, avšak při mírnějším odporu proti pohybu, který se opět klade 

dlaní položenou na čele,  probandka nebyla schopná pohyb dokončit. Výsledek je 

stupeň 3. 

9.3.1.3   Test 3 

Probandka vykonala extenzi krku v celém rozsahu pohybu i při mírnějším 

kladeném odporu, který se dlaní položenou na záhlaví proti směru pohybu. Výsledek je 

stupeň 4. 

9.3.1.4   Test 4 

Probandka vykonala pomalu a plynule flexi trupu, při které se značka vyznačená 

na hranici dolních úhlů lopatek odlepila od podložky,  avšak  další pokračování v 

pohybu již nebylo v jejích silách a pomalým pohybem se vrátila do základní polohy. 

Výsledek je stupeň 3. 

9.3.1.5   Test 5 

Probandka dokázala vykonat plynulou pomalou flexi se současnou rotací trupu 

do bodu, kdy se odlepila vyznačená značka mezi lopatkami od podložky. Další 

pokračování ve flexi nebylo možné. Na pravé straně byl výsledek velice podobný 

s rozdílem, že rozsah pohybu byl nepatrně vetší (soudě podle vyznačené značky) a 

návrat do základní polohy byl plynulejší a pomalejší. Výsledek je na pravé i levé straně 

stejný, a to stupeň 3. 

9.3.1.6   Test 6 

Probandka přitáhla lopatky k sobě bez potíží. Při mírném kladeném odporu, 

který provádí ukazovák proti směru pohybu, byla probandka schopná vykonat daný 

pohyb. Při větším kladeném odporu byl vykonaný pohyb bez rotace kaudálním úhlem 

lopatek dovnitř. Výsledek je stupeň 4. 

9.3.1.7   Test 7 

Na levé straně probandka vykonala addukci lopatky s kaudálním posunutím bez 

jakýchkoliv problémů. Pohyb proti odporu kladeným rukou, která lopatku tlačí směrem 
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nahoru a ven, byl vykonán bez obtíží a stejný průběh byl i při větším kladeném odporu. 

Problém nastal až při testování na stupeň 5, kdy probandka nebyla schopná vykonat 

addukci v celém rozsahu. Na pravé straně byl průběh testu velice obdobný s rozdílem, 

že probandka dokázala vykonat pohyb i proti největšímu odporu. Výsledek na levé 

straně je stupeň 4 a na pravé straně stupeň 5. 

9.3.1.8   Test 8 

Na levé straně probíhal pohyb zcela bez problému a při prvním souhybu pánve 

probandka pohyb zastavila. Měřená vzdálenost byla 4,9 cm. Na pravé straně byl průběh 

pohybu stejný, avšak docházelo k lehce nepříjemnému pocitu v rameni při zvedání 

trupu do úklonu. Měřená vzdálenost byla 4,7 cm. Na obou stranách vyšel výsledek 

stejný: malé zkrácení. 

9.3.1.9   Test 9 

Maximální předklon probandky byl oproti vstupnímu testování výrazně lepší, 

s plynulým obloukovitým rozvinutím páteře. Měřená vzdálenost byla 22 cm. Výsledek 

je velké zkrácení. 

9.3.1.10 Test 10 

Na levé straně probandky bylo stlačení lehce proveditelné bez zvýšeného napětí 

na klavikulární části m. pectoralis major. Na straně pravé bylo stlačení ramene možné 

provést s malým odporem a zároveň bylo palpačně nahmatatelné zvýšené svalové 

napětí. Na levé straně je výsledek bez zkrácení a na straně pravé je výsledek malé 

zkrácení. 

9.3.1.11 Test 11 

Na levé i pravé straně probandky šlo stlačení ramene lehce provést. Výsledek je 

bez zkrácení na obou stranách. 

9.3.1.12 Test 12 

Na levé straně bylo provedení pasivní deprese pletence ramenního bez odporu. 

Bylo tomu tak i na straně pravé s rozdílem, že palpačně bylo hmatatelné větší napětí 

svalových vláken, které potvrdila i probandka. Výsledek je na levé straně bez zkrácení a 

na pravé straně je výsledek malé zkrácení. 
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9.4   Shrnutí výsledků po cvičebním programu 

Porovnání výsledků ze svalových testů tabulka č. 2 : 

 

 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 

Výsledek 

VM (Ve 

stupních) 

2 2 2 2 LS: 2 

PS:2 

3 

Výsledek 

ZM (Ve 

stupních) 

4 3 4 3 LS: 3 

PS: 3 

4 

Zlepšení 

podle 

kritérií V.J. 

Ano Ano Ano Ano LS: Ano 

PS: Ano 

Ano 

Třes 

VM/ZM 

Ano/Ne Ne/Ne Ano/Ne Ano/Ne LS: Ano/Ne 

PS: Ano/Ne 

Ano/Ne 

 

 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 Test 11 Test 12 

Výsledek 

VM (Ve 

stupních) 

LS: 2 

PS: 3 

1 2 LS: 1 

PS: 1 

LS: 0 

PS: 1 

LS: 0 

PS: 1 

Výsledek 

ZM (Ve 

stupních) 

LS: 4 

PS: 5 

1 2 LS: 1 

PS: 1 

LS: 0 

PS: 0 

LS: 0 

PS: 1 

Zlepšení 

podle 

kritérií V.J. 

LS: Ano 

PS: Ano 

Ne Ne LS: Ne 

PS: Ne 

LS: - 

PS: Ano 

LS: - 

PS: Ne 

Třes 

VM/ZM 

LS: Ne/Ne 

PS: Ne/Ne 

Ne/Ne Ano/Ne LS: Ne/Ne 

PS: Ne/Ne 

LS: Ne/Ne 

PS: Ne/Ne 

LS: Ne/Ne 

PS: Ne/Ne 
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Celkově můžeme vysledovat zlepšení téměř ve všech svalových testech, které 

probandka absolvovala. Ve všech testech, které byly zaměřeny na fázické svalové 

skupiny, došlo ke zlepšení a v testech, které byly zaměřeny na posturální svalové 

skupiny, byly výsledky smíšené. U posturálních svalů v oblasti krční a hrudní páteře 

zůstaly výsledky testů stejné, až na horní část m.trapeziu na pravé straně, kde došlo ke 

zlepšení. U posturálních svalů m. quadratus lumborum a paravertebálních svalů podle 

Jandových kritérií ke zlepšení nedošlo, avšak metrické výsledky vykazují zlepšení. Při 

testu na velikost zkrácení paravertebrálních zádových svalů byl rozdíl v měřených 

vzdálenostech 13 cm a m. quadratus lumborum byla na levé straně měřená vzdálenost 

větší o 0,6 cm a na pravé straně o 0,7 cm. Dalším markantním rozdílem je výskyt třesu 

probandky v průběhu testu. Ve vstupních svalových testech se třes vyskytl u více jak 

poloviny testů, zatímco v závěrečných svalových testech se třes neobjevil ani v jednom 

testu. Ve vstupních i závěrečných svalových testech můžeme sledovat rozdíl mezi levou 

a pravou stranou probandky, kdy pravá strana je silnější, ale více zkrácená a levá strana 

slabší a flexibilnější. Změnu k lepšímu můžeme vidět i na držení těla probandky, které 

je rovnější s mírnějším předsunem hlavy a s rameny skoro ve stejné výši (viz příloha č. 

8). 

 

9.5   Subjektivní pocit probandky vzhledem k držení těla a herním 

dovednostem 

„Po odcvičení všech cvičebních jednotek, které jsme spolu odcvičili, jsem měla 

pocit, že více vydržím fyzicky jak na kurtu, tak mimo něj a přestaly mne bolet záda. Na 

kurtu jsem byla silnější, pohyblivější a to se promítlo i do mé hry. Jinak jsem jezdila, 

jinak jsem seděla ve vozíku, držela jsem daleko lépe rovnováhu těla a díky tomu se mi 

lépe hrály údery. Celkově jsem hrozně ráda, že jsme spolu přišli na to, jak mne 

posunout na další úroveň v mém pohybu po kurtu. Je to hodně důležité pro moji hru a to 

hlavně z důvodu mých cílů v tenise, kdy bych se chtěla probojovat do 25 nejlepších 

hráček na světě. Právě pohyb a celková pohyblivost hráčky nebo hráče je rozhodujícím 

faktorem pro proniknutí mezi elitu v tomhle sportu. Hráčky, které mají amputaci na 

dolních končetinách či nějakou omezenou hybnost pouze dolních končetin jsou právě 

nejvíce obsazeny v TOP 20. Dokonce jsem přišla na to, že jsem jediná hráčka v první 
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stovce, která je nemocná s RS nebo jiným podobným onemocněním. To je pro mne 

velkou motivací, abych ukázala, že i s RS se dá hrát sport na vrcholové úrovni.“ 

 

9.6   Zhodnocení herního výkonu na základě pozorování a rozhovoru 

s trenérkou 

Před absolvováním cvičebního programu byl největším problémem probandky 

pohyb při hře. Tento problém byl způsobený především narušením stability probandky 

po jednotlivých úderech, kdy po vrácení do základního postoje probandka nestihla 

zareagovat na další příchozí míček. Po absolvování cvičebního programu byl celkový 

posed ve sportovním vozíku při hraní tenisu stabilnější a pohyb po tenisovém dvorci 

rychlejší. Právě zlepšení stability vedlo k rychlejší přípravě na další úder a také při 

úderech probandka začala více využívat svalů celého trupu a to vedlo k razantnějším 

úderům jak z forhendu tak z backhandu. Největší pokrok probandka udělala v pohybu 

po servisu, kdy jí zabere méně času vrátit se po podání do základního postoje ve 

sportovním vozíku a byla schopna se soustředit na výměnu ve hře. V průběhu výměny 

byl pohyb rychlejší, dynamičtější a při změně směru pohybu byl rozjezd k míčku 

svižnější s rychlou akcelerací. Velkým pokrokem v pohybu byl i dojezd tzv. kraťasů a 

odehrání dlouhých, vysokých a liftovaných balonů na základní čáru, kdy si probandka 

musela najet dozadu za dopad míčku, aby je mohla odehrát před sebou.  

Její trenérka uvedla, že sedí ve vozíku daleko rovněji a stabilněji a to ji pomáhá 

při základních úderech. Dále se zlepšil její pohyb po kurtu a načasování všech úderů, 

které bylo důsledkem právě rychlejšího pohybu po tenisovém dvorci. 

 

9.7   Zhodnocení celkové výkonnosti hráčky  

Jak bylo uvedeno výše, tak u probandky můžeme sledovat zlepšení ve všech 

aspektech její hry na tenisovém dvorci. Od lepšího pohybu a celkové stability ve vozíku 

při hře  až po razantnější a přesnější údery. Právě lepší rovnováha při úderech, rychlejší 

pohyb, silnější údery a další zlepšení v její hře se promítlo i do výsledků a umístění 

v žebříku ženského tenisu na vozíku. Před začátkem cvičebního programu se probandka 

pohybovala na 79. místě a konec roku zakončila na 47. místě. 
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10   DISKUZE 

V minulosti byla sportovní aktivita nebo tělesná cvičení pacientům s roztroušenou 

sklerózou spíše zakazována. Existovala domněnka, že nadměrná fyzická aktivita 

zvyšuje u pacientů s RS teplotu tělesného jádra a to může vést ke zhoršení stavu 

onemocnění. V dnešní době již existují studie, které ukazují na pozitivní efekt fyzické 

aktivity u pacientů s roztroušenou sklerózou. Pozitivní efekt je především v navýšení 

svalové síly a aerobní kapacity. Navzdory těmto zjištěním jsou však bohužel pacienti 

s roztroušenou sklerózou stále daleko méně aktivní než zdravá populace (Tallner, 2011).  

Navzdory dřívějším doporučením a domněnkám se v současné době pacienti s RS 

věnují pohybovým aktivitám. Nejčastěji se jedná o rehabilitační cvičení, jógová cvičení, 

případně rekreační sport. Vědecká studie, která zkoumá zdravotní benefity tchai-ťi u 

pacientů s RS, uvádí, že tchai-ťi zlepšuje rovnováhu a koordinaci u pacientů s RS. Dále 

se zabývá vlivem tchai-ťi na rychlost chůze a flexibilitu, kdy po 8 týdenním 

tréninkovém programu tchai-ťi se rychlost chůze zvýšila o 21 % a flexibilita byla o 28 

% větší než před absolvováním tréninkového plánu. Výsledky vlivu tchai-ťi na únavu a 

deprese však byly smíšené bez jasného důkazu, že by tchai-ťi pozitivně ovlivnilo tyto 

symptomy RS (Liye, Huiru, Zhongjun a kol., 2017). 

Najdou se však i jedinci, kteří se věnují výkonnostním formám sportu. Vliv 

sportovní aktivity u pacientů s roztroušenou sklerózou může být důležitý zejména 

v oblasti psychiky jednotlivce. To potvrzuje i sledovaná probandka, která uvádí, že díky 

tenisu na vozíku se dostala z hlubokých depresí a našla novou sílu a motivaci, kvůli 

které si chce plně užívat života.  

Cílem této práce bylo posouzení svalových dysbalancí u aktivní hráčky tenisu na 

vozíku a jejich ovlivnění pomocí kompenzačních cvičení. Na počátku byly stanoveny tři 

vědecké otázky. První vědecká otázka zní: Sníží se po aplikaci dvouměsíčního 

programu kompenzačních cvičení u sledované hráčky tenisu na vozíku svalová 

nerovnováha? Podle výsledků, které jsme nashromáždili v průběhu vstupního a 

závěrečného měření, můžeme odpovědět, že ano. Výraznější zlepšení sledujeme u svalů 

fázických, kdy zlepšení bylo u všech testovaných fázických skupin svalů a to o 1 nebo 2 

stupně dle Jandy. Na druhou stranu testované fázické svaly měly větší prostor pro 

zlepšení, jelikož posturální svaly byly ve většině případů jen mírně zkrácené, dokonce 

v testeh 11 a 12 byla levé strana zcela bez zkrácení. Největší zkrácení u posturálních 
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svalových skupin bylo u paravertebrálních zádových svalů (test 9). Překvapivě po 

závěrečných svalovch testeh u testu 9 nedošlo podle Jandových kritérií ke zlepšení, 

protože paravertebrální zádové svaly byly stále hodnoceny jako svaly s velkým 

zkrácením. To bylo způsobeno obrovským zkrácením na počátku, kdy měřená 

vzdálenost byla 35 cm při vstupních svalových testech. I přes zlepšení o 13 cm jsou 

paravertebrální zádové svaly stále svaly s velkým zkrácením. Pro probandku je důležité 

se dále věnovat kompenzačním cvičením, protože tenis na vozíku je jednostranný sport 

a kompenzační cvičení slouží i jako prevence vzniku dalších svalových dysbalancí, jak 

již bylo uvedeno výše.  

Druhá vědecká otázka zkoumala, zda bude po aplikaci cvičebního programu 

subjektivně zlepšená celková stabilita trupu. U této otázky můžeme jednoznačně 

odpovědět ano, a to na základě pozorování a rozhovoru jak s probandkou, tak s její 

trenérkou (viz. kap. č. 9.5 a 9.6). Pozitivní subjektivní pocity jsou důležité pro celkovou 

psychickou pohodu při zápase pro probandku. Sama uvádí, že často jejím největším 

soupeřem při zápase je její negativní myšlení s nedostatkem sebedůvěry. Také uvedla, 

že se po absolvování cvičebního programu se cítí lépe na tenisovém dvorci. Zlepšený 

psychický stav probandky na tenisovém dvorci může být dalším faktorem jejího 

celkového zlepšení v její hře. 

Poslední položená vědecká otázka se ptala, jestli dojde u probandky ke zlepšení 

v oficiálním tenisovém žebříčku. U této otázky opět můžeme odpovědět ano. Před 

cvičebním programem byla probandka na 79. místě a po cvičebním programu se 

vyšplhala na 52. místo a na konci sezóny 2016 jí patřilo již 47. místo. Cílem probandky 

je být hráčkou v TOP 25. Tento cíl není nereálný, avšak bude potřeba tvrdá práce, která 

probandku posune dále v jejím výkonu. 

Kompenzační cvičení byla do jednotlivých cvičebních jednotek sestavená tak, aby 

si probandka zvýšila celkovou stabilitu pohybového aparátu při hře. Stabilita a 

zapojování svalů, které udržují rovnováhu ve sportovním vozíku, jsou jedním z faktorů, 

které vytvářejí markantní rozdíly mezi elitními hráči a hráči, kteří jsou umístěni mimo 

top 50. Abychom pochopili tento rozdíl, uvedeme si konkrétní příklad. Tenistka na 

vozíku s podkolenní amputací je zvýhodněna oproti hráčce s míšní lézí v hrudní oblasti. 

Tenistka s hrudní lézí nemá funkční břišní svaly, které jsou důležité pro tenisové podání 

a pro všechny ostatní údery. Nejčastěji poloha trupu ihned po tenisovém podání je 

v předklonu, a to znamená, že pro hráčku bez funkčního břišního svalstva je daleko 
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obtížnější a energeticky náročnější se vrátit do základního postoje pro pokračování 

v tenisové výměně než pro hráčku, které má břišní svaly v pořádku. Další rozdíl je v síle 

a rychlosti základních tenisových úderů (forehand, backhand), kdy tenistka s míšní lézi 

v hrudní oblasti může pro základní úder využít pouze paži, ale tenistka s podkolenní 

amputací využívá svalů celého trupu. Energie míčku získaná úderem je daleko rychlejší 

a tenisový úder nenaruší stabilitu sedu ve sportovním vozíku natolik v porovnání 

s hráčkou s míšní lézí v hrudní oblasti. Jak už bylo zmíněno, dalším rozdílem je 

stabilita, které je důležitá pro pohyb na tenisovém dvorci. Hráčka s podkolenní amputací 

je rychlejší a má více času na přípravu k dalšímu úderu. To se odrazí především 

v přesnosti úderů a celkovému počtu nevynucených chyb. Tyto rozdíly rozviřují 

v tenisovém světě vozíčkářů časté debaty o tom, jestli je klasifikace v tenise 

spravedlivá, a někteří tvrdí, že by bylo dobré vytvořit více klasifikačních skupin, 

protože v tenise na vozíku mohou soupeřit spolu hráčka s omezenou funkčností 

chodidla a hráčka, které má poranění páteře v hrudní oblasti. Na druhou stranu některé 

hráčky tvrdí, že více klasifikačních skupin by zničilo turnaje, kde je i tak velmi nízká 

účast žen / hráček. 

Díky zlepšení stavu pohybového aparátu probandka získala lepší stabilitu při hře. 

To se odrazilo hlavně v rychlosti a přesnosti základních úderů a pohybu na kurtu. 

Tenisová trenérka probandky (tenisový trenér I. Třídy) uvedla, že probandka je při 

úderech více narovnaná a stabilní a to jí pomáhá v načasování a precisnosti pří 

základních úderech. Právě lepší stabilita ve sportovním tenisovém vozíku může být 

jeden z hlavních faktorů, proč se probandka po absolvování kompenzačních cvičebních 

jednotek vyhoupla do TOP 50 nejlepších hráček na světě. Na druhou stranu to může být 

zapříčiněno i přirozeným zlepšováním hry. Probandka je veliký tenisový talent a pracuje  

tvrdě, aby dosáhla nejlepších možných výsledků při hře, a právě to mohou být ty 

důvody, které ji dostaly do světové elity tenistek.  

Jedním z dalších rozdílů mezi testovanou probandkou a ostatními hráčkami je 

samotné onemocnění RS. Toto onemocnění ovlivňuje psychickou stánku testované 

probandky na kurtu, která sama přiznává. Uvedla, že často bojuje s negativními 

emocemi, které má při tenisovém zápase a to ovlivňuje i její výkon. Dalším faktorem, 

který negativně ovlivňuje psychiku probandky, je fakt, že na tenisovém okruhu je jediná 

mezi hráči a hráčkami s onemocněním RS. Často si připadá osamělá, bez porozumění a 

přátel. Na druhou stranu s rostoucí přesností a rychlostí úderů roste i její sebevědomí. 
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Probandka uvedla, že je častěji v psychické pohodě při zápase a je uvolněná při úderech 

v porovnání s uběhlými sezonami. Právě RS má dopad i na pohybový aparát probandky. 

Výše bylo uvedeno, že probandka je od pasu dolů ochrnutá. Z výsledků je patrný rozdíl 

mezi levou a pravou stranou testované probandky, který byl vidět jak ve vstupních 

svalových testech, tak i v závěrečných. Rozdíl mezi levou a pravou stranu mohl mít 

dopad na rovnováhu pohypového aparátu. Díky kompenzačním cvičením byl rozdíl 

zmenšen a to mělo pozitivní vliv i na celkovou stabilitu probandky při tenise. 

V neposlední řádě dalším rozdílem mezi probandkou a zbytkem tenisových hráček je 

zvýšená míra únavy, která přichází s tímto onemocnění. Právě únava spojená s RS 

zhoršuje motorické a kognitivní funkce pacienta a nejčastěji se objevuje v odpoledních 

hodinách (Powell, Liossi a kol., 2017).  

Jelikož tenis na vozíku, stejně jako klasický tenis, je jednostranný sport, tak je 

důležité zařazení kompenzačních cvičení nebo jiné sportovní aktivity. Je to hlavně 

z důvodu prevence vytvoření svalových dysbalancí, které mohou zapříčit nižší 

výkonnost ve sportu a v horším případě vážná zranění pohybového aparátu. 

Kompenzační cvičení pomáhají udržovat svalovou rovnováhu v oblastech, které jsou 

tímto sportem přetěžovány a to především v oblasti hrudní a bederní páteře (Levitová, 

Hošková, 2015). 

Je třeba poukázat i na omezení výsledků této studie. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o případovou studii, nelze její výsledky zobecnit na všechny sportovce s RS. 

Problematicky může být vnímána i metoda testování. Pozorování a subjektivní vnímání 

stavu probandkou jsou ovlivněny mnoha proměnnými. Nicméně ukazují reálný pohled 

trenéra a jeho svěřence. Také použití svalového testu podle Jandy (2004) může být 

zpochybněno vzhledem k doporučení, aby nebyl tento test používán u centrálních 

poruch hybnosti. Jedná se však o vyšetřovací metodu, kterou lze využít v terénní praxi 

(oproti např. přístroji Cybex), která nám pomáhá určit rozsah motorických poruch a 

stanovit průběh rehabilitace. Pro kompenzační cvičení je důležité analyzovat 

jednoduché pohybové stereotypy, stanovit stupeň svalového zkrácení a oslabení. 

Svalové testy se však nezaměřují pouze na zjištění svalové síly, ale také na kvalitu 

provedení pohybu a zkoumají časové intervaly, ve kterých se zapojují do pohybu svaly, 

které na něm podílejí. 

Svalové testy, které se provádí ručně, mají odchylku v subjektivním hodnocení, 

ale i tak zůstávají natolik přesné, abychom mohli odvodit hodnotné výsledky a závěry. 
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Jeden s dalších nedostatků je chybějící možnost ohodnotit unavitelnost daného svalu či 

svalové skupiny, jelikož se dozvídáme pouze o okamžitém stavu svalu. Metodika je 

velice snadná, pokud testující zná základy anatomie, fyziologie a kineziologie. Je nutné 

dodržovat přesné metodické postupy, abychom dosáhli co nejpřesnějšího výsledku. 

 Do budoucna je potřeba pokračovat v kompenzačních cvičeních, které mohou 

testovanou probandku posouvat dále ve hře. Zlepšení je znatelné především ve stabilitě 

trupu ve vozíku při hře, v rychlejším pohybu po tenisovém dvorci a razantnějších 

úderech. Podle trenérky i probandky je stále prostor pro další zlepšování. Navíc 

kompenzační cvičení je i prevencí proti nově zvyklým svalovým nerovnováhám a 

v horším případě i zraněním, která by mohla ovlivnit či pozastavit tenisovou kariéru 

probandky. 

Cílem probandky je probojovat se do TOP 25 a jejím snem je vybojovat cenný 

kov na Letních paralympijských hrách v roce 2020. Probandka je velká bojovnice jak na 

tenisovém dvorci, tak v běžném životě. Je inspirací pro mnohé lidi v jejím okolí a je 

důkazem, že i člověk s RS může být elitním sportovcem.  
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11   ZÁVĚR 

Bakalářská práce je zaměřena na svalové dysbalance u tenistky na vozíku 

s roztroušenou sklerózou. V teoretické části práce byla s pomocí odborné literatury 

popsána problematika, která je spjata s daným tématem. Praktická část práce byla 

zaměřena na vyšetření probandky, sestavení kompenzačních cvičebních jednotek a 

plánů a následné srovnání výsledků ze vstupních svalových testů a závěrečných 

svalových testů. 

Svalových testů bylo provedeno celkem 12 z toho 7 na fázické skupiny svalů a 5 na 

posturální skupiny svalů. Ve vstupních svalových testech se ukázal rozdíl mezi levou a 

pravou stranou a byly přítomny poruchy svalové rovnováhy ve všech testovaných 

oblastech páteře. Závěrečné svalové testy vykázaly zlepšení téměř ve všech testech a 

kompenzační cvičení podpořilo rovnováhu testované probandky.  

Cílem probandky je být co nejdéle aktivní, obhájit pozici nejlepší hráčky v ČR a 

největším cílem i snem je účast na paralympijských hrách v roce 2020. Tenis na vozíku 

je pro probandku velkou a důležitou součástí psychické a fyzické pohody. Zdravotní 

stav probandky se díky sportovní aktivitě stabilizoval a proto je sport doporučován i její 

ošetřující lékařkou.  

„V mém případě není tenis jen zábava a forma využití volného času, ale především 

léčebná metoda, která je pro mne i smyslem života.“  
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Příloha č. 1: Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 

obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 

18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn 

(Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o 

lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o 

souhlas s publikováním od Vás získaných dat v rámci bakalářské práce s názvem 

„Ovlivnění svalových dysbalancí u hráčky tenisu na vozíku s roztroušenou 

sklerózou“, prováděné na UK FTVS. 

V bakalářské práci budou anonymně zpracována data získaná v rámci běžného 

sportovního tréninku (testy svalové síly, zkrácených svalů, flexibility, aplikace 

kompenzačních cvičení atd.).  

Osobní data nebudou v této bakalářské práci zveřejněna, data budou uchována 

v anonymizované podobě, po anonymizaci budou osobní data smazána. V maximální 

možné míře zajistím, aby získaná osobní data nebyla zneužita.  

 

Jméno a příjmení řešitele projektu: Vojtěch Nořinský  Podpis: ............................. 

Jméno a příjemní vedoucího bakalářské práce: PhDr. Klára Daďová, Ph.D. 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s publikací dat ve výše uvedeném projektu a že jsem měl/a možnost si řádně 

a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se mé účasti ve výzkumu a že jsem dostal/a jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl/a jsem poučen/a o právu odmítnout účast ve výzkumu nebo 

svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka ............................................  Podpis: .................................... 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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Příloha č. 2: Zobrazení lézi na CNS z FLAIR a MRI – T2W scanu 

 

 

 

(Havrdová, 2008) 
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Příloha č. 3: McDonaldova diagnostická kritéria RS 

 

    (Taláb, 2008) 
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Příloha č. 4: Popis svalových testů 

Test 1 

Hlavní svaly v oblasti krku zapojované při flexi – m.scalenus anterior, m. 

scalenus meidus, m. scalenus posterior, m. longus colli, m.longus capitis, m. 

sternocleidomastoideus 

Test pro obloukovitou flexi (Test 1) – v tomto testu je základním pohybem 

symetrická flexe celé krční páteře. Brada se pohybuje v oblouku až do fossa juguralis, 

kdy se zapojují veškeré svaly kromě m. sternocleidomastoidei, který se na pohybu 

podílí výrazně méně. Pro stupně 5,4,3,1,0 je výchozí poloha na zádech s mírným 

pokrčením nohou. Pro stupeň 2 je výchozí poloha na boku s fixací hlavy na spáncích, 

aby se eliminoval vliv gravitace.  

Test 2 

Test pro sunutí vpřed (Test 2) – základním pohybem je sunutí brady vzhůru a 

vpřed. Pro stupně 5,3,1,0 je výchozí poloha na zádech s mírným pokrčením nohou. Pro 

stupeň 2 je výchozí poloha na boku s fixací hlavy na spáncích, aby se eliminoval vliv 

gravitace.  

Test 3 

Hlavní svaly v oblasti krku zapojované při extenzi – m.trapezius (pouze horní 

část), m. erector spinae (m. iliocostalis cervicis, m. longissimus capitis, m. longissimus 

cervicis, m. spinalis cervicis, m. spinalis capitis)  

Test pro extenzi krční páteře (Test 3) – základním pohybem je extenze krční 

páteře v rozsahu 130 stupňů, který začíná z maximální množné flexe krku. Základní 

poloha pro stupně 5,4,3 je vleže na břiše s hlavou mimo podložku a pažemi podél trupu. 

Pro stupeň 2 je základní poloho vleže na boku s fixací hlavy na spáncích, aby se 

minimalizoval vliv gravitace. Pro stupeň 1,0 je základní poloha vleže na břiše s čelem 

na podložce a paže jsou kolem podél kolem trupu.  

Test 4 

Hlavní svaly zapojovaná při flexi trupu bez rotace – m.rectus abdominis 

Test pro flexi trupu bez rotace (Test 4) – základním pohybem je flexe trupu, 

která opisuje oblouk do momentu, kdy nastane zvednutí horní okraje pánve od 
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podložky. Základní poloha je vleže na zádech a nohy jsou podložené válcem, aby byly 

mírně pokrčeny, kvůli vyhlazení bederní lordózy a postavení paží se mění podle stupně 

testované síly.  Hodnocení tesu se odvíjí podle značky, která je v úrovni dolních úhlů 

lopatek vyznačená na páteři.  

Test 5 

Hlavní svaly zapojené při flexi trupu s rotací – m. obliquus internus abdominis, 

m. obliquus externus abdominis 

Test pro flexi trupu s rotací (Test 5) – základní pohyb je flexe trupu se 

současnou rotací trupu do strany. Základní poloha a vyznačení značky na páteři je stejné 

jako u testu 4.  

Test 6 

Hlavní svaly zapojené při addukci lopatky – m.trapezius (střední vlákna), 

m.rhomboideus minor, m. rhomboideus major 

Test pro addukci lopatky (Test 6) – základním pohybem je addukce (přitažení) 

lopatek k páteři. Základní poloha je vleže na zádech s pažemi podél těla a hlava se opírá 

o bradu z důvodu uvolnění horních vláken m. trapezius.  

Test 7 

Hlavní svaly zapojené při kaudálním posunutí a addukci lopatky – m.trapezius 

(dolní vlákna). 

Test pro kaudální posunutí a addukci lopatky (test 7) – základním pohybem je 

addukce s depresí nebo-li kaudálním posunutím lopatky Základní poloha je vleže na 

břiše s hlavou opřenou o čelo na podložce. Paže, která není potřebná k testu, je podél 

těla a testovaná paže je vzpažena zevnitř s dlaní ležící ulnární hranou na podložce. 

Testovaná paže se vždy podpírá.  

Test 8 

Test pro vyšetření velikosti zkrácení m. quadratus lumborum (Test 8) – Pohyb 

spočívá v úklonu trupu, který se zvedá na předloktí spodní paže, do momentu, kdy se 

objeví souhyb pánve. Základní poloha je na boku testované strany se spodní dolní 

končetinou lehce pokrčenou v kolenním i kyčelním kloubu a horní dolní končetina je 

natažená. Vrchní paže se opírá o dlaň před tělem a pomáhá udržovat rovnováhu těla, 
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zatímco spodní paže je vzpažena pod hlavou s pokrčením do pravého úhlu v loketním 

kloubu a předloktí je směřuje dopředu. Před testem se na laterální straně hrudníku 

vyšetřované strany udělá značka na úrovni dolního úhlu lopatky. Pokud měřená 

vzdálenost od podložky a vyznačené značky je větší než 5 cm, tak se nejedná o krácení, 

když je měřená vzdálenost mezi 3-5 cm, jedná se o malé zkrácení a je-li měřená 

vzdálenost menší než 3 cm, jedná se o velké zkrácení. 

Test 9 

Test pro vyšetření velikosti zkrácení paravertebrálních zádových svalů (Test 9) – 

pohyb v testu je maximální možný předklon, při kterém se páteř pomalým pohybem 

rozvíjí do plynulého oblouku. V průběhu pohybu pánev nesmí změnit své výchozí 

postavení. Základní poloha je vzpřímený sed s volnými pažemi kolem těla a dolní 

končetiny jsou pokrčeny do pravého úhlu v kyčelních, kolenních i hlezenních kloubech, 

kdy jsou chodidla opřena o podložku. Při testu je důležitá fixace pánve vyšetřovaného, 

aby se předešlo anteverzi pánve. Měrná vzdálenosti je mezi kolenem a čelem, kdy délka 

menší 10 cm není zkrácení, délka vzdálenosti 10-15 cm je malé zkrácení a pokud měrná 

vzdálenost je větší než 15 cm, tak se jedná o velké zkrácení. 

Test 10 

Test pro vyšetření velikosti zkrácení m. pectoralis major (Test 10)- tento test se 

dělí na tři časti podle testované oblasti svalu v oblasti hrudníku. Konkrétněji na část 

sternální dolní, sternální střední a horní a na část klavikulární a m. pectoralis minor. Při 

testech na zkrácení části sternální dolní, střední i horní byl výsledek bez zkrácení. 

Základním poloha pro část klavikulární a m. pectoralis minor je vleže na zádech 

s dolními končetinami ve flexi v kolenních i kyčelních kloubech s chodidly opřenými o 

stůl. Paže, která není testována, je podél trupu a paže, které je potřebná pro test, je zevně 

rotována v ramenním kloubu volně visící mimo stůl. Vyšetřovaný je fixovaný rukou a 

předloktím diagonálním stlačením hrudníku. Velikost zkrácení se hodnotí podle 

stlačitelnosti ramena dozadu s pomocí palpačního vyšetření, které pomůže napětí 

svalových vláken klavikulární části m. pectoralis minor. Pokud je rameno možné stlačit 

do retrakce, tak se nejedná o zkrácení. V případě, že rameno lze stlačit s malým 

odporem a zároveň je palpačně možně nalézt zvýšené napětí svalových vláken, je 

zkrácení lehké. O velké zkrácení se jedná tehdy, když ramene není možné stlačit do 

retrakce, a palpační napětí svalových vláken je citelné i bez stlačení ramene.  
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Test 11 

Test pro vyšetření velikosti zkrácení m.trapezius (horní část), (test 11) – základní 

poloha je vleže na zádech s pažemi podél těla a dolní končetiny jsou mírně podložené 

pod kolenními klouby. Hlava i krk vyšetřovaného jsou mimo podložku s fixací rukou, 

které hlavu podepírá v zátylí. V testu se využívá pasivního pohybu, který řídí vyšetřující 

a jedná se o maximální možný pasivní úklon hlavy na druhou stranu než je vyšetřovaná 

a druhou rukou vyšetřující provádí stlačení (depresi) ramene. Hodnocení velikosti 

zkrácení se odvozuje podle stlačitelnosti ramene. Lehce proveditelné stlačení ramene je 

v případě, kdy m.trapezius není zkrácený. Stlačení ramene lze provést, ale s malým 

odporem vypovídá o malém zkrácení, a pokud rameno nelze stlačit, je sval velice 

zkrácený.  

Test 12 

Test pro vyšetření velikosti zkrácení m. levator scapulae (test 12) – Fixace i 

základní poloha je stejná jako v testu 11 s rozdílným postavením hlavy, které není mimo 

podložku. Ruka vyšetřujícího, která podpírá hlavu na zátylí, otáčí hlavu do maximální 

možné flexe šíje s maximální možnou rotací a s maximálním možným úklonem na 

stranu, která není testována. Druhá ruka vyšetřujícího tlačí pletenec ramenní do deprese. 

Hodnocení zaleží na stlačitelnosti ramenního pletence stejně jako u testu 11.  
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Příloha č. 5: Ukázka cvičební jednotky na oblast krční páteře 

Základní poloha 

(ZP) 

Pohyb Počet opakování Nejčastější chyby 

Leh pokrčmo, 

pokrčit 

předpažmo 

V-N plynule, 

kroužení 

v rameních 

kloubech 

6x na každou 

stranu 

Záklon hlavy, 

prohnutí v bedrech, 

nepravidelné 

dýchaní 

Leh pokrčmo, 

pokrčit upažmo 

dlaně vzhůru 

V-N plynule, 

kroužení 

v rameních 

kloubech vzad 

8x Pokládaní ramen na 

podložku, záklon 

hlavy, prohnutí v 

bedrech 

Leh, připažit V – upažením 

vzpažit 

N – zpět do ZP 

8x Prohýbaní 

v bedrech, záklon 

hlavy, zadržení 

dechu 

Leh pokrčmo, 

upažit 

V – rotace hlavy 

vlevo 

N-zpět do ZP 

6x na každou 

stranu 

Prohnutí v bedrech, 

zadržení dechu 

Leh pokrčmo, 

ruce v týl 

V – tlakem dlaní a 

prstů předklon 

hlavy 

N – zpět do ZP 

8x Prohnutí v bedrech, 

přibližování loktů 

k sobě, zadržení 

dechu 

Leh pokrčmo, 

připažit 

V – předklon hlavy 

N – zpět do ZP 

6x Prohnutí v bedrech, 

předsunutá brada, 

zadržení dechu 

Leh, skrčit 

vzpažmo pravou, 

pravou dlaň na 

levý spánek 

V – plynulý sun 

hlavy po podložce 

vpravo 

N – zpět do ZP 

3x na každou 

stranu 

Úklon trupu, 

zadržení dechu 

Leh, upažit, hlava 

na podložce 

otočena vpravo 

V – předklon hlavy 

s otočením vpravo 

N – zpět do ZP 

3x na každou 

stranu 

Zadržení dechu 
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Leh, připažit, 

předklon hlavy 

V – rotace hlavy 

vpravo 

N – zpět do ZP 

3x na každou 

stranu 

Hlava klesá 

k podložce, zadržení 

dechu 

Sed zkřižný 

skrčmo, levá dlaň 

na levý spánek 

V – protitlak hlava 

– dlaň 

N - uvolnit 

3x na každou 

stranu 

Předklon hlavy, 

zadržení dechu 

Sed zkřižný 

skrčmo, upažit, 

dlaně dolů 

V – rotace hlavy 

vpravo se 

současnou rotací 

levé dlaně vzhůru 

N – zpět do ZP 

3x na každou 

stranu 

Ohnutý sed, 

nepravidelné 

dýchaní 

Sed zkřižný 

skrčmo, ruce pod 

kolena 

V – předklon hlavy 

s otočením vpravo 

N – zpět do ZP 

3x na každou 

stranu 

Hlava se nevrací do 

ZP, nepravidelné 

dýchaní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Příloha č. 6: Ukázka cvičební jednotky na oblast hrudní páteře 

Základní poloha (ZP) Pohyb Počet opakování Nejčastější chyby 

Leh pokrčmo, pokrčit 

předpažmo 

V – N plynule, kroužení 

v rameních kloubech 

6x na každou stranu Záklon hlavy, prohnutí 

v bedrech, nepravidelné 

dýchaní 

Leh pokrčmo, pokčit 

upažmo, dlaně vzhůru 

V – N plynule, kroužení 

v ramneích kloubech 

vzad 

8x Pokládání ramen na 

podložku, záklon hlavy, 

prohnutí v bedrech, 

nepravidelné dýchaní 

Leh pokrčmo, upažit 

dlaně vzhůru 

V – aktivní stah lopatek 

k sobě a dolů 

N – zlět do ZP 

8x Prohnutí v bedrech, 

zadržení dechu 

Leh vzpažit, vztyčit 

pravé chodidlo 

V – s aktivním stahem 

hýždí podsadit pánev, 

bedra tlačit k podložce, 

současně protáhnout do 

dálky PDK a PHK 

N - uvolnit 

3x s PDK a PHK 

3x s LDK a LHK 

3x s PDK a LHK 

3x s LDK a PHK 

3x s DKK a HKK 

Zadržení dechu, rotace 

pánve, prohnutí 

v bedrech, záklon hlavy 

Leh pokrčmo, ruce v 

týl 

V – prsty HKK tlačit 

hlavu do předklonu, 

lokty zůstávají na 

podložce 

N – zpět do ZP 

6x Brada není tlačena 

k hrudníku, zadržení 

dechu 

Leh pokrčmo, vzpažit V – bedra tlačit 

k podložce a s aktivním 

stahem lopatek k sobě a 

dolů sun do pokrčení 

upažmo 

N – zpět do ZP 

4x Oddálení HKK od 

podložky, ohýbání 

zápěstí, rotace hřbetu 

ruky a jeho oddálení od 

podložky, záklon hlavy, 

zadržení dechu 

Leh, vzpažit V – bedra tlačit 

k podložce a s aktivním 

stahem lopatek k sobě a 

dolů sun do pokrčení 

4x Oddálení HKK od 

podložky, ohýbání 

zápěstí, rotace hřbetu 

ruky a jeho oddálení od 
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upažmo 

N – zpět do ZP 

podložky, záklon hlavy, 

zadržení dechu 

Vzpor klečmo, vzpažit 

levou – testující 

podpírá cvičící  

V – skrčit přípažmo 

levou 

N – zpět do ZP 

4x na každou stranu Předklon hlavy, krčení 

opěrné HK, skrčení 

zapažmo, prohnutí 

v bedrech, zadržení 

dechu 

Sed zkřižný skrčmo, 

upažit, dlaně vzhůru 

V – skrčit připažmo 

pravou, dlaně vzhůru 

N – zpět do ZP 

4x na každou stranu Předklon hlavy, sed 

ohnutě, zadržení dechu 

Sed zkřižný skrčmo, 

pokrčit upažmo, 

předloktí vzhůru, 

dlaně vzhůru 

V – stah lopatek k sobě 

a dolů 

N – zpět do ZP 

4x na každou stranu Doprovodný pohyb 

paží, předklon hlavy, 

nepravidelné dýchaní 

Sed zkřižný skrčmo, 

skrčit připažmo, ruce 

na ramena 

V – stah lopatek k sobě 

a dolů, lokty táhnout 

dozadu dolů 

N - volnit 

4x na každou stranu Ohnutý sed, záklon 

hlavy, lokty nejsou 

taženy vzad a dolů, 

zadržení dechu 

Sed zkřižný skrčmo, 

zapažit poníž, spojit 

ruce 

N – pohybem paží 

vzhůru zapažit ( ruce 

spojené) 

V - uvolnit 

4x  Krčení paží, předklon, 

zadržení dechu, 

rozpojení rukou 
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Příloha č. 7: Ukázka cvičební jednotky na oblast bederní páteře 

Základní poloha (ZP) Pohyb Počet opakování  Nejčastější chyby 

Leh pokrčmo, připažit V – s aktivním stahem 

hýždí podsadit páne, 

bedra tlačit k podložce 

N - uvolnit 

8x Zadržení dechu, záklon 

hlavy 

Leh pokrčmo levou, 

připažit, vztyčit pravé 

chodidlo 

V – s aktivním stahem 

hýždí podsadit pánev, 

bedra tlačit k podložce, 

PDK protáhnout do 

dálky 

N - uvolnit 

4x na každou stranu Zadržení dechu, záklon 

hlavy 

Leh, pokrčit upažmo 

dolů, ruce na trny 

kyčelní, vztyčit práve 

chodidlo 

V – s aktivním stahem 

hýždí podsadit pánev, 

bedra tlačit k podložce, 

PDK protáhnout do 

dálky 

N - Uvolnit 

4x na každou stranu Zadržení dechu, 

prohnutí v bedrech, 

záklon hlavy 

Leh vzpažit, vztyčit 

pravé chodidlo 

V – s aktivním stahem 

hýždí podsadit pánev, 

bedra tlačit k podložce, 

současně protáhnout do 

dálky PDK a PHK 

N - uvolnit 

3x s PDK a PHK 

3x s PDK a LHK 

3x s DKK a HKK 

Zadržení dechu, rotace 

pánve, prohnutí 

v bedrech, záklon hlavy 

Sed roznožný 

pokrčmo pravou, ruce 

na levé koleno 

V – mírný předklon 

k LDK s pokrčením 

paží 

N - uvolnit 

4x na každou stranu Ohnutý předklon, 

unožení pokrčené DK, 

zadržení dechu 

Sed mírně roznožný 

pokrčmo, předpažit 

V – s aktivním stahem 

hýždí podsadit pánev, 

bedra protlačit do zadu 

(S přidržením 

testujícího) 

4x  Protrakce ramen, 

nepodsazená pánev, 

zadržení dechu 
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Sed mírně roznožný 

pokrčmo, pokrčit 

předpažmo 

V – rovný předklon, 

lokty tlačit k podložce 

N - uvolnit 

4x Ohnutý předklon, 

záklon hlavy, zadržení 

dechu 

Leh pokrčmo, skrčit 

přednožmo levou, levá 

ruka za levé koleno 

V – přitáhnout koleno 

na hrudník 

N – plynule kroužením 

vně a zpět do ZP 

6x na každou stranu Prohnutí v bedrech, 

zadržení dechu, 

doprovodný pohyb 

druhé strany pánve 

Leh, skrčit 

přednožmo, ruce za 

kolena 

V – kolena přitáhnout 

k hrudníku 

N – kolena oddálit od 

hrudníku do napjatých 

paží 

6x Zvedání hlavy 

z podložky, záklon 

hlavy, prohnutí 

v bedrech, zadržení 

dechu 

Leh pokrčmo, připažit V – „vtáhnout“ břicho, 

bedra tlačit k podložce 

N - uvolnit 

15x Nevztažení břicha 

zároveň s protlačením 

beder, zadržení dechu 

Leh pokrčmo, ruce v 

týl 

V – flexí trupu odlepit 

lopatky od podložky 

N – zpět do ZP 

10x Prohnutí v bedrech, 

počáteční švihový 

pohyb 

Leh pokrčmo, připažit V- úklon trupu do prava 

N- zpět do ZP 

10x na každou stranu Prohnutí v bedrech 
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Příloha č. 8: Fotografie ze vstupních a závěrečných svalových testů 

Srovnání fotografií před a po cvičebním programu z testu 4: 
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Srovnání fotografií před a po cvičebním programu z testu 9 (foceno bez fixace): 
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Srovnání fotografií před a po cvičebním programu v sedu v klidu:
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