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Abstrakt:

Název:
Vliv různých forem rozcvičení na akutní rychlostně silový výkon u hráčů fotbalu.

Cíle:
Cílem práce je zjistit vliv různých typů rozcvičení na rychlostně silový výkon ve sprintu u
elitních hráčů fotbalu v kategorii mladšího dorostu (16 let).

Metody:
Sprint na 30 metrů byl použit pro hodnocení rychlostně silového výkonu. Hráči absolvovali
čtyři druhy rozcvičení (rušný typ, s dynamickým strečinkem, se statickým strečinkem,
s mobilizačními cviky). Po každém rozcvičení absolvovali hráči 3 sprinty na 30 metrů. Čas ve
sprintu byl měřen na úsecích 5, 10, 15 a 30 metrů.

Výsledky:
Ve 30ti metrovém sprintu dosáhli hráči nejkratší čas po rozcvičení se statickým strečinkem.
Rozdíly mezi časy po různých typech rozcvičení však nebyly významné. Na úseku 15 metrů
dosáhli hráči významně lepší čas po rozcvičení se statickým strečinkem v porovnání
s rozcvičením s dynamickým strečinkem. V průměru tří časů ve sprintu na 30 m jsme zjistili
významně lepší čas po rozcvičení se statickým a dynamickým strečinkem v porovnání
s rušným typem rozcvičení.
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Abstract:

Title:
The impact of different forms of stretching for acute speed-strength performance for elite
soccer players U16.

Purpose:
The purpose of the bachelor thesis is find out the impact of different forms of stretching for
acute speed-strength performance for elite soccer players U16.

Methods:
Sprint on 30meters was used for assessment speed-strength performance. Players did four
types of stretching (general warm-up, dynamic stretching, static stretching, mobilization).
Players did 30 meter sprints for 3 times after particular type of stretching. The time in sprint
was measured on 5, 10, 15 and 30meters distance.

Results:
Players achieved the shortest time on 30meters sprint after static stretching. The differences
between times after particular types of stretching were not significant. Players achieved
significantly better time on 15meters after static stretching in comparison with dynamic
stretching. We found significantly better time in average of 3 times in 30meters sprint after
static stretching and dynamic stretching in comparison with general warm-up.
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1. Úvod
Téma mé bakalářské práce jsem si vybral z toho důvodu, že podle mého subjektivního
názoru je strečink u fotbalistů dost podceňován, nemluvíme-li o profesionálních týmech.
Jelikož jsem si prošel vrcholným fotbalem v dorosteneckých kategoriích, tak jsem měl
možnost, udělat si svůj vlastní názor na strečinkové návyky. Vzhledem k tomu, že jsem se
vždy strečinku věnoval i individuálně, tak mi je toto téma velmi blízké. Mým cílem bylo
zjistit vliv různých forem rozcvičení na akutní rychlostní výkon u hráčů fotbalu. Jelikož se
věnuju trénování lidí jako fitness trenér, tak se zajímám o různé druhy posilování, ale i o
různé formy strečinku.
V současné době je dynamický strečink jako před výkonová rozcvička nejvíce
využívanou metodou. Od statického strečinku se ustupuje a zařazuje se spíše nakonec
tréninkové jednotky. Zajímalo mně, jestli se opravdu potvrdí tento trend, že dynamický
strečink je podle mnoha studií nejvýhodnějším rozcvičením před samotným výkonem
např. ve sprintu na 30m. Další věc, která mě zajímala, byla mobilita a její následný vliv na
rychlostní výkon. Vzhledem k tomu, že každý sport má jednostranné zatížení na
pohybový aparát, je třeba důsledně kompenzovat toto zatížení právě kvalitním strečinkem
nebo mobilizačními cviky, které jsou prospěšné jak pro výkon, tak pro regeneraci.
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1. Teoretická část
Začátkem bych rád vymezil několik bodů, které jsou důležité pro lepší pochopení této
tématiky, např. fyziologie svalů, jakým způsobem funguje podráždění, kontrakce a
relaxace svalů, které jsou úzce spojeny se strečinkem. Dále budu definovat jednotlivé typy
strečinku. Níže v této kapitole se sblížíme s jednotlivými typy strečinků, které jsem využil
při testování.

1.1. Fyziologie svalů
Larry Kenney et al. (2015) tvrdí, že iniciace stažení kosterního svalu nastane
v závislosti na signálech z nervového systému. α-motor neuron je nervová buňka, která
spojuje a inervuje mnoho svalových vláken. Jeden α-motor neuron a všechny svalová
vlákna, která jsou ovlivněna, se souhrnně nazývají motor jednotka.(viz. Obrázek 1.)
Synapse nebo mezera mezi α-motor neuronem a svalovým vláknem se nazývá neurosvalové spojení.
Obrázek 1: Popis motorické jednotky. (Larry Kenney at al. 2015)

11

Kohlíková (2012) uvádí, že v buňkách svalů, podobně jako v nervových buňkách,
může elektrické, chemické nebo mechanické podráždění vyvolat vznik akčního
potenciálu, který se pak po jejich buněčných membránách dál šíří. Šíření akčního
potenciálu neboli excitaci svalem je v porovnání s nervovou tkání delší. Na rozdíl od
neuronů mají svalové buňky schopnost se stahovat - kontraktilita, což je aktivováno
právě akčním potenciálem. Neméně důležitá je i pro kontrakci svalu jeho následné
ochabnutí, která se nazývá relaxace.
Akční potenciál dorazí do α-motor neuronových dendritů, což jsou specializované
receptory na neuronovém těle buňky. Odtud akční potenciál putuje dolů po axonu až do
axonových terminálů, které jsou velmi blízko u buněčné membrány. Když akční potenciál
dorazí do axonových terminálů, tato nervové zakončení vypustí neurotransmiter, který se
nazývá Acetylcholiny (dále jen ACh), který překoná synaptickou štěrbinu a připojí se
k receptorům na buněčné membráně. Jestli se připojí dostatek ACh na receptory, tak je
akční potenciál přenesen do plné délky svalového vlákna a to umožní otevření buněčné
membrány, kudy vstupuje sodík. Tento proces se nazývá depolarizace. Akční potenciál
musí být vygenerován dříve ve svalové buňce, než svalová buňka může jednat.
K depolarizaci vlákna membrány přispívá také to, že akční potenciál prochází trubkovitou
sítí vláken do centra buňky, kde tento elektrický náboj způsobí že sarkoplazmatické
retikulum uvolní velké množství vápníkových iontů (Larry Kenney et al. 2015).
Celý tento proces můžeme sledovat na obrázku č. 2, kde je i ukázána následná teorie
„klouzajících filament“, napojování myozinové hlavy k aktivní straně aktinu.
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Obrázek 2: Sekvence procesů vedoucích ke svalové kontrakci (excitation-contraction coupling), (Larry Kenney at al. 2015)

1.1.1. Kosterní sval
Obecně se svaly dělí na tři typy, což jsou kosterní, srdeční a hladké. Pro naši práci jsou
nejdůležitější kosterní svaly
Naše tělesná hmotnost je tvořena z 36 – 40% kosterní svalovinou. Většina kosterních
svalů začíná a končí ve šlachách. Stavební jednotkou jsou jednotlivá svalová vlákna.
Každé svalové vlákno obsahuje mnoho buněčných jader. Skládá se z myofibril, které lze
rozdělit na jednotlivá filamenta. Jednotlivá filamenta se skládají z kontraktilních bílkovin
– aktinu a myozinu (viz Obrázek 2.)
Příčné pruhování závisí na rozdílné lomivosti světla v různých částech svalového
vlákna, které je tvořeno pravidelně střídajícími úseky silných a tenkých filament aktinu a
myozinu.
Sarkoméra je základním „motorem“ svalů, protože obsahuje především kontraktilní
bílkoviny aktin, myozin, ale i tropomyozin a troponin. Další důležitou bílkovinou, která
přenáší kyslík ve svalech je myoglobin (Kohlíková 2012).
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Obrázek 3: Struktura kosterního svalu, (Baechle, Earle, 2008).

1.1.2. Elektrická a iontová charakteristika kosterního svalu
Elektrické jevy v kosterních svalech a přesuny iontů, které jsou jejich podkladem, se
velmi podobají tomu, co můžeme vidět v nervu. Klidový membránový potenciál
kosterního svalu se pohybuje okolo -90 mV. Akční potencionál je veden ve svalovém
vláknu rychlostí 5 m/s a trvá pouhé 2-4 ms. Rozložení iontů na membránách je u
membrán nervových buněk. Depolarizace se projevuje vstupem Na+ a repolarizace
výstupem K+ z buněk, podobně jako u nervů (Kohlíková, 2012).

1.1.3. Molekulární podstata svalové kontrakce
Tuto podstatu vysvětluje teorie „klouzajících filament“ (aktinu a myozinu). Základní
funkční jednotkou svalové buňky je sarkoméra. Změna v délce sarkoméry se projeví i
změnou délky svalového vlákna. V podstatě jde o to, že tenká vlákna kouzají po těch
tlustých a tím dochází k postupnému zkracování sarkoméry. Tyto změny délek sarkomér
se v myofibrile projeví jako zkrácení svalového vlákna.
V klidové fázi tromyozinové molekuly zakrývají myozinové vazby na molekulách
aktinu, které zabraňují připojení myozinových hlav. Jakmile jsou vypuštěny ionty kalcia
ze sarkoplazmatického retikula, okamžitě se navážou k troponinu na molekulách aktinu.
Jelikož má troponin velkou citlivost pro ionty kalcia, tak umožní to, že tromyozinové
molekuly se posunou a tím pádem uvolní prostor na vazbách molekul aktinu. Následně se
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myozinové hlavy můžou spojit s molekulami aktinu a může proběhnout svalová
kontrakce.
Kromě toho, literatura podporuje názor, že vlákna titinu ve svalu zabírají více posunů
uvnitř myofibrily, vytvořených aktinem a myozinem v průběhu zvyšující se tenze při
strečinku (Labeit, Kolmerer, Wolfgang, 1997). Vlákna titinu se zdají být zodpovědné za
roztažitelnost a odolnost sarkoméry při protahování (Tskhovrebova, Trinick, 2002).
Svalová kontrakce je aktivní proces, což znamená, že vyžaduje energii. Kromě
spojovací strany pro aktin, myozinová hlava obsahuje spojovací místo pro adenosin
trifosfát (dále jen ATP). Molekuly myozinu se musí spojit s ATP, protože jedině tak může
proběhnout svalová kontrakce. Enzym adenosin trifosfát (ATPáza), který je umístěn na
hlavě myozinu, rozdělí ATP na adenosin difosfát (dále jen ADP), anorganický fosfát a
energii. Tato energie je využita na připojení myozinové hlavy. A proto, je ATP
chemickým zdrojem energie pro svalovou kontrakci (Larry Kenney et al. 2015, Kohlíková
2012).

1.1.4. Typy svalových vláken kosterního svalu
Patří k důležitým předpokladům dosažení maximální rychlosti. Rozeznáváme totiž dva
základní typy svalových vláken – červená (neboli pomalá), která umožňují pracovat
dlouho, ale pomalu (hůř se unaví) a bílá (neboli rychlá), která pracují velmi rychle, ale
jenom malou chvíli (rychle se unaví). Právě velký podíl rychlých vláken je důležitý pro
vysokou úroveň rychlosti. Většina lidí má podíl rychlých a pomalých svalových vláken
v podstatě shodný (poměr půl na půl). Uvádí se ale, že špičkový sprinteři mají přes 90%
rychlých vláken. Tréninkem však jejich podíl ovlivníme jen velmi málo – jejich poměr je
vrozený (dán geneticky) (Perič, Dovalil, 2010)
Podle Larry Kenneyho et al. (2015) se bílá vlákna, neboli II. typ vláken, ještě dělí na
IIa vlákna, která se zapojují zejména při kratších, vytrvalostních a velice intenzivních
závodech jako je běh jedné míle nebo plavání na 400 metrů. Dalším typem jsou vlákna
IIx, která jsou zapojena hlavně při sprintech na 100 metrů nebo 50 metrů plavání.
Na obrázku 3. můžeme vidět rozdělení jednotlivých vláken podle aktivity myozinové
ATP-ázy. Také můžeme vidět další ukazatele u jednotlivých svalových vláken jako je
např. unavitelnost svalu, rychlost kontrakce nebo síla motorických jednotek. Naproti tomu
na obrázku 4. můžeme vidět strukturální a funkcionální charakteristiku svalových vláken.
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Může to být např. počet svalových vláken pro jednu motorickou jednotku nebo velikost
neuronů.
Obrázek 4: Klasifikace typů svalových vláken. (Larry Kenney at al. 2015)

Obrázek 5: Strukturální a funkcionální charakteristika jednotlivých typů svalových vláken.. (Larry Kenney at al. 2015)

1.2. Strečink
1.2.1. Historie strečinku
První stopy strečinku můžeme najít už v dávné historii, především v Japonsku a Číně
v gymnastickém cvičení Tai-chi. U dalších starověkých národů jako jsou Řekové,
Kréťané, Egypťané a Hebrejci může vidět podobné pomalé pohyby s vysvětlením jejich
smyslu pro tělesnou a duševní rovnováhu. Některé prvky strečinku můžeme nalézt v józe,
jejíž ucelený systém vznikl před několika tisící lety v Indii. Strečink se dále vyvíjel, ale
teprve v 70. letech pod tímto názvem. Propagoval ho Američan Bob Anderson jako
16

účinnou a preventivní ochranu před poraněním pohybového aparátu. Jeho cvičení měla
základ v jógových cvičeních, které doplnil o svém poznatky ze svých výzkumů,
založených na fyziologických zkoumáních. Snažil se strečink co nejvíce přiblížit lidem a
sportovcům. Současně se objevovala podobná cvičení ve Švédsku, která byla zaměřena
především na mládež, která měla špatné držení těla, problém s páteří, klouby a svalovými
skupinami. Propagátorem byl švédský rehabilitační a sportovní pracovník Sólverbern. Ve
své metodě využíval dnes již dost známou PNF – proprioreceptivní neuromuskulární
facilitace (Buzková, 2006)

1.2.2. Charakteristika strečinku
Strečink je speciální způsob pomalé pohybové aktivity, jež slouží k protahování svalů
(stretch = natáhnout, natahovat) Zároveň zvětšuje kloubní pohyblivost a slouží též
k odstranění jak svalového, tak psychického napětí. Strečink je rovněž vhodná prevence
proti bolesti zad. Metody strečinku jsou používány nejen ve sportu ale také v léčebné
rehabilitaci. (Buzková, 2006). Pasivní strečink před fyzickou aktivitou je běžná praxe
mezi sportovci, protože strečink je brán jako nástroj pro zlepšení výkonu a zároveň i jako
snížení šance na zranění (Smith, 1994)
Důležitý koncept, který stojí za zmínku v efektivnosti strečinku, je strečinkový reflex.
Jak je sval stažen rychle, tak je detekována změna délky svalu proprioreceptory svalových
vřetýnek, která jsou umístěna uvnitř svalu. Tato rapidní změna spustí centrální nervový
systém, zejména míchu, kde se vygeneruje pokyn ke kontrakci agonistického svalu. Tento
reflex nastane, aby zmírnil nebo zamezil zranění svalu, který je protahován moc do dálky
nebo moc rychle. Když se někdo protahuje pomalu a drží tuto pozici po delší dobu, tak
svalová vřeténka mají dostatek času se adaptovat na novou délku svalu a strečinkový
reflex se neprojeví (Moran, 2009).
Naproti tomu, když je sval kontrahován moc rychle nebo moc daleko, tak se projeví
reflex šlach. Goldiho tělíska zaznamenají nadměrně rychlé napnutí v důsledku svalové
kontrakce. Tento reflex je ochranný mechanismus, který zabraňuje šlachám a svalům, aby
byly odtrženy od jejich připojení k antagonistickým svalům. Goldiho tělíska pošlou
impuls potlačit signál svalových tělísek ke kontrakci a sval relaxuje (Baechle, Earle,
2008).
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1.2.3. Flexibilita
Pohyblivost neboli flexibilita je schopnost pohybovat svaly a klouby v plném rozsahu
(Alter, 1999). Podle Měkoty a Novosada (2007) se flexibilita týká schopnosti realizovat
pohyb v náležitém rozsahu, o plné amplitudě.
Stupeň pohybu, který nastává v kloubech, je nazýván rozsahem pohybu (ROM). ROM
jednotlivých kloubů je určen množstvím faktorů, mezi které patří:


struktura šlach,



úroveň aktivity jedince,



věk,



pohlaví.
Flexibilita je měřítkem rozsahu pohybu a má statickou a dynamickou složku. Pod

statickou flexibilitou rozumíme rozsah možného pohybu kolem kloubu a jeho
obklopujících svalů v pasivním pohybu. Znamená to, že je vyřazena vnitřní aktivita svalu.
Strečink je prováděn pomocí působení vnější síly (gravitace, partnera, stroje). Naopak
dynamická flexibilita poukazuje na dosažitelný ROM v průběhu aktivních pohybů, a proto
vyžaduje svalovou činnost. Rozsah pohybu prováděný dynamicky je zpravidla větší než
statický (Baechle, Earle, 2008).
Postupy pro rozvoj flexibility jsou obecně založeny na principech strečinku, metody
určené k protahování svalů. Strečinkem je ovlivňována především délka a pružnost svalů,
svalové napětí a následně i funkční rozsah kloubů. Snažíme se přitom dosáhnout optimální
kloubní pohyblivosti, jednoho ze základních faktorů i pro optimální držení těla (Muchová,
Tománková, 2010).

1.3. Statický strečink
Statický strečink je klasická a nejčastěji používána technika ve výdrži, která se skládá
ze dvou částí. V první počáteční fázi protažení svalu dochází k odstranění napětí ze svalu
a ve druhé fázi se zvětšuje pružnost svalu. Ve statickém strečinku se sval natahuje až do
krajní polohy (nikdy ne do pocitu bolesti), ve které se doporučuje vydržet kolem třiceti
sekund (nejnovější studie prokázaly až do šedesáti sekund). Nesmí dojít k zadržování
dechu, naopak s výdechem se má protažení prohloubit – zvětšit rozsah pohybu (Buzková,
2006).
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Statický strečink byl považován za nedílnou součást rozcvičení po desetiletí pro
zlepšení následného výkonu. Tradičně byl zařazen po aerobní zátěži, jako bylo např.
rozběhání. Statický strečink obvykle obsahoval pohyby kloubů do konce rozsahu pohybu
a udržení této pozice 10 – 60 sekund (Young et al., 2002).
Doposud se využíval v rámci většiny sportovních odvětví jako základní součást před
výkonové, občasně i po výkonové rozcvičky pro zlepšení flexibility spolu s předcházením
úrazů. Ačkoliv se odborné publikace ne vždy shodují, jak má správně statické protahování
vypadat, v oblasti hlavních kategorii mají jasno. Jedná se o uvedení svalu do jeho největší
možné délky (největšího protaženi) až do pocitu mírného nepohodlí sportovce a setrvaní v
tomto stavu po delší časový úsek (10 a více sekund, až do minuty) (Wong et al., 2011).
Jedna z teorií vysvětluje, z jakého důvodu může poklesnout svalová síla po statickém
strečinku. Jde o to, že sval není navrácen do své původní klidové pozice, ale je lehce
protažen. To znamená, že uvnitř sarkomery jsou tlustá a tenká vlákna dál od sebe
v klidové pozici a to způsobuje, že při jednotlivé kontrakci svalu dochází k menšímu
počtu vytvoření spojení („cross bridges“) mezi actinem a myozinem, protože jsou dál od
sebe. Čím je méně propojení („cross bridges“) mezi actinem a myozinem, tím menší
svalová síla (Huxley, 1969).
Jeden z jevů, který stojí za poklesem výkonu, je mechanický. Což znamená změnu
viskoelasticity svalošlachové jednotky (Nelson et al., 2005; Torres et al., 2008). Jedná se o
změnu mezi vztahem napětí-délka svalu spolu s plastickou deformací měkkých tkání,
vyvolanou právě dobou setrvaní v prolongaci svalových vláken. To způsobuje snížení
potenciálu viskoelastických elementů tkaní svalošlachové jednotky pro provedení
kontrakce. Související s tímto jevem je možné snížení svalového napětí, které upravuje
polohu kontraktilních elementů svalového vlákna do neideální polohy pro vyvolání
maximální kontrakce (Wong et al., 2011). Cramer et al. (2004) popisuje neurofyziologické
děje, které jsou vyvolány statickým protahováním. Patří sem snížení aktivace motorických
jednotek, snížená citlivost na svalové reflexy a snížení frekvence signálů pro motorickou
jednotku (Torres et al., 2008, Fowles et al., 2000). Statický strečink by tedy mohl
způsobovat sníženou citlivost svalových vřetének na proprioceptivní signály a následně by
docházelo k zapojení menšího počtu svalových vláken do kontrakce (Cramer et al., 2004).
Statický strečink, který předcházel aktivitě, jako je agilita nebo rychlost, měl negativní
účinky na výkonnost. (Chaouachi et al. 2008, Chaouachi et al., 2010, Amiri-Khorasani,
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Sahebozamani, 2010, Fletcher, Monte-Colombo, 2010). Kistler et al. (2010) zjistil, že
statický strečink snížil sprinterskou rychlost, mezi 20 až 40 metry v 60m a 100m sprintu.
Statický strečink také ukázal, že sprinty na 20m, 30m a 40 m byly provedeny
v pomalejším čase (Sayers et al., 2010, Stewart et al., 2007).
Z dostupné literatury vyplívá, že statický strečink je škodlivý v rámci před výkonové
rozcvičky na následující sportovní výkon. Některé studie tvrdí, že když zařadíme
dynamický strečink nebo obecné rozcvičení po statickém strečinku tak by jeho dopad na
výkonnost neměl mít vliv. Jak už bylo zmíněno výše, statický strečink by mohl mít určitý
benefit v rychlosti pro ty, kteří mají nízkou úroveň základní flexibility.

1.4. Dynamický strečink
Dynamický strečink je cílené dynamické protahování, které využívá pohybové energie
těla, plynule se přechází z jedné polohy do druhé. Slouží především k zvětšení kloubní
pohyblivosti. Dynamický strečink využíváme také tehdy, když chceme protáhnout zahřáté
svaly a přitom udržet zvýšenou tepovou frekvenci (většinou v úvodní části sportovního
tréninku, před výkonem). V této metodě je zapotřebí větší počet opakování (Buzková,
2006).
Fletcher (2004) popisuje dynamický strečink jako kontrolované aktivní pohyby v
rozsahu pohybu každého kloubu. Oproti statickému typu protahování se tedy jedná o
činnost daleko svižnější, rytmičtější a v neposlední řadě i často pocitově příjemnější.
Použití dynamického strečinku nachází maximum svého uplatnění v rámci
komplexních silově-rychlostních činností, kde se jedná především o výbušnost
(Yamaguchi, 2005). Zde můžeme sledovat největší rozdíly ve výkonu mezi použitými
způsoby protahovaní. Vliv dynamického strečinku lze sledovat na zvýšení koncentrické a
isotonické síle svalů (Yamaguchi et al., 2006) a zároveň na zvýšené elektromyografické
aktivitě během daných kontrakcí (Herda et al., 2008).
Podle Slomka a Regelin (2008) má dynamické protahování tato pozitivní hlediska:


nervové dráhy, které reagují na protahovací napětí, jsou při této metodě aktivovány
silněji než při protahování statickém,



protahování probíhá často s větším soustředěním na daný cvik než u protažení
statického,
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rychlá síla ve svalech zůstává lépe uchovávána než u statické metody,



zlepšuje se koordinace uvnitř svalu,



kapiláry zůstanou při cvičení touto metodou zcela otevřené, a svaly tak mohou být
průběžně prokrvovány.
Několik studií tvrdí, že výkon je pozitivně ovlivněn dynamickým strečinkem. Provedli

tři testy: člunkový běh, hod medicinbalem a pěti krokový skok. Těmi to úkoly otestovali
30 kadetů z armády a jejich cílem bylo zjistit, jaký je rozdíl mezi statickým a dynamickým
strečinkem. Ve všech třech testech měl lepší výsledky dynamický strečink, který byl
prováděn 10 minut. Po statickém strečinku nebylo vidět žádné zlepšení výkonu. Tento
výsledek indikuje to, aby byl statický strečink nahrazen dynamickým strečinkem. Možné
vysvětlení, proč je dynamický strečink více efektivní než statický je v tom, že u
dynamického strečinku se zahřívají více svaly, což má za následek uvolnění kloubní a
svalové ztuhlosti. Zvýší se vodivost nervových impulsů a zároveň se zrychlí i energetické
systémy - glykolytický a ATP-CP (McMillian, Moore, Hatler, & Taylor, 2006).
V porovnání časů ve sprintu mezi statickým a dynamickým strečinkem, se ukázal jako
lepší dynamický (Fletcher & Anness, 2007). Studie zkoumala specifické kombinace
statického a dynamického strečinku, aby se zjistilo, jaký postup nejvíce ovlivňuje rychlost
v pozitivním slova smyslu. Když byl pasivní strečink doplněn dynamickým, tak byl
sprinterský čas lepší. Aktivní dynamika jednoznačně potvrdila značné vylepšení
sprinterských časů. „Fenomén aktivního dynamického strečinku zlepšující výkon je
spojený s nácvikem specifických pohybových vzorců, které podporují propriorecepci a
před aktivaci. To dovoluje optimální přepnutí z excentrické do koncentrické svalové
kontrakce, která je vyžadována a ta generuje větší sprinterskou rychlost.“ Zatímco u
statického strečinku se zdá, že má spíš opačný efekt (Fletcher & Anness, 2007).
Littlea Williams (2006) zjistili, že dynamický strečink během rozcvičení u
profesionálních fotbalistů zlepšil jak sprinterský, tak agility výkon. Fletcher a Anness
(2007) zjistili, že dynamický strečink kombinovaný s 800 m běžeckým úsekem, vedl
k zlepšení času ve sprintu na 50 m. Fletcher a Jones (2004) uvádí, že zařazení jednoho až
dvou setů dynamického strečinku, mělo za následek zlepšení času ve sprintu na 20 m. Na
druhou stranu Turki et al. (2012) zjistil, že zařazení tří a více setů dynamického strečinku
do rozcvičení způsobuje únavu a negativně to ovlivnilo výkonnost ve sprintech na 10 a 20
metrů.
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1.5. Mobilita – uvolňovací cvičení
Mobilita nebo uvolňovací cvičení jsou nasměrována vždy na určité kloubní spojení
nebo pohybový segment. Cílem kloubně mobilizačních cvičení je uvolnění ztuhlých, málo
pohyblivých kloubů, jejich rozhýbání a uvedení svalů do stavu mírného protažení.
Uvolňovací cvičení 22 provádíme lehce, zvolna, všemi směry. Začínáme pohyby malého
rozsahu, které postupně přechází až do krajních poloh s vynaložením minimálního
svalového úsilí (Dostálová, Miklánková, 2005).
Cílem uvolňovacích cvičení je připravit kloubní struktury v oblasti protahovaných
svalů, ve smyslu rozhýbání a obnovení funkčnosti kloubů. Využívají se pohyby kyvadlové
(uvolněná končetina se pohybuje vlivem setrvačnosti) a krouživé, které jsou nejprve
pozvolné a v malém a regulovaném kloubním rozsahu, následně s postupným
zvyšováním. Snažíme se vnímat informace z kloubně-svalové jednotky (fenomény –
praskání, vrzání, ale také bolest a omezení rozsahu v kloubu). Při uvolňování dochází ke
střídání tlaku a tahu na kostní spojení, což vede k prohřátí kloubů, které zlepšuje
prokrvení a látkovou výměnu v kloubních strukturách. Pohyby v kloubech podporují
tvorbu synoviální tekutiny, čímž se usnadňuje tření kloubu. Stimulace proprioreceptorů
v oblasti kloubů zvyšuje přísun informací do nervových center, také napomáhá vnímat
informace o poloze části těla v prostoru. Uvolňovací cvičení navíc nepřímo působí na
svaly okolo kloubu, což způsobuje jejich reflexní uvolnění (Levitová, Hošková, 2015).
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2. Cíle, úkoly a hypotézy
2.1. Cíle
Cílem práce je zjistit vliv různých typů rozcvičení na rychlostně silový výkon ve
sprintu u elitních hráčů fotbalu v kategorii mladšího dorostu (16 let).

2.2. Úkoly


Prostudování literatury o daném tématu



Stanovení cílů a hypotéz



Sběr dat



Zpracování získaných dat a jejich vyhodnocení



Vypracování diskuze a interpretace výsledků

2.3. Hypotézy
H1: Předpokládáme, že ve sprintu na 30 metrů dosáhnou hráči významně kratšího času po
dynamickém typu rozcvičení v porovnání se statickým strečinkem.
H2: Předpokládáme, že hráči dosáhnou kratší čas ve sprintu na 30 m v průměru časů třech
sprintů po dynamickém typu rozcvičení v porovnání se statickým rozcvičením.
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3. Metodika bakalářské práce
3.1. Design výzkumu
Jednalo se o jednofaktorový, vnitroskupinový kvaziexperiment, ve kterém jsme se
snažili odhalit kauzální vztah mezi typem rozcvičení a rychlostně - silovým výkonem ve
sprintu na 30 m.

3.2. Popis výzkumného souboru
Mého výzkumu se zúčastnila skupina 10 hráčů z Bohemians 1905, kteří měli věkový
průměr 16,1± 0,3 let. Hráči hrají nejvyšší soutěž v kategorii U16, což je Česká liga
dorostu. Trénují 5x týdně, buď na umělém, nebo travnatém povrchu + jedno utkání o
víkendu. Všichni hráči byli seznámeni blíže s naším výzkumem. Před samotným
výzkumem dali všichni hráči i jejich rodiče písemný souhlas pro testování.

3.3. Použité metody
Ve svojí bakalářské práci jsem využil metodu testu. Obsahem tohoto testování byl
měřený sprint na 30 m úseku, který byl proveden každým hráčem 3x. Také nás zajímaly
hodnoty na 5, 10, a 15 metrech, takže i na těchto úsecích byly rozmístěny fotobuňky.

3.4. Popis typu rozcvičení
Každé rozcvičení začínalo rušnou částí. Poté hráči provedli určitý typ rozcvičení a
následovně provedli rychlostní test na 30 m. Každý hráč absolvoval tento test 3x. Po
každém běhu měli zhruba 3:00 odpočinek.

3.4.1. Rušné rozcvičení


2:30 klus, poskočný klus



0:30 chůze



2:30 rychlejší klus, poskočný klus



2:00 házená



0:30 výdech, chůze



2:00 hra s míčem



3 nabíhané 30 m rovinky do 80 % maxima



TESTOVÁNÍ
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3.4.2. Dynamické rozcvičení


2:30 klus, poskočný klus



0:30 chůze



2:30 rychlejší klus, poskočný klus



Rozcvičení: dynamický strečink byl prováděn na 15 m úseku, po kterém
následovalo lehké vyklusání na začátek, a hráči navázali na další cvik.



Chůze ve výponu



Chůze po patách



Lezení po zemi, z pozice vzpor ležmo do stoje s hlubokým předklonem



Chůze s chycením kolene



Chůze s chycením kolene + vytočení kyčle



Chůze s chycením nártů (pata k hýždím)



Předkopávání v chůzi



Předkopávání šikmo



Zanožování v chůzi, dotek země rukama



Zanožování s předklonem, ruce v upažení (holubička)



Chůze ve výpadu



Chůze ve výpadu s rotací



Chůze ve výpadu stranou



Lifting



Poskočná chůze



Skiping, jednotlivě každou nohu, pak dohromady



Zakopávání, jednotlivě každou nohu, pak dohromady



Předkopávání



Cval stranou, obě strany, kroužení pažemi vpřed a vzad



Běh zkřižný, obě strany



Vysoké koleno s rotací trupu



Vytáčení kyčlí v poskočné chůzi



3 nabíhané 30 m rovinky do 80 % maxima



TESTOVÁNÍ
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3.4.3. Statické rozcvičení
Každý cvik ve statickém strečinku byl prováděn 20 s na každou stranu.


2:30 klus, poskočný klus



0:30 chůze



2:30 rychlejší klus, poskočný klus



V lehu na zádech, skrčit přednožmo pravou/levou, ruce na kolena, výdech při
přitažení kolene k hrudníku



V lehu na zádech, skrčit přednožmo pravou/levou, upažit pravou, levou dlaň
k zemi, druhou uchopit koleno, s výdechem koleno k zemi, rotace hlavy na
druhu stranu



Vzpor klečmo, zanožit pravá/levá, napnuté koleno, pravý/levý bérec vtočit
dovnitř, s výdechem se posadit na zem tak, abychom seděli, na zemi zevní
stranou stehna



V sedu pokrčmo, zvednout levou/pravou nohu od země a položit na koleno,
položenou nohu vytočit směrem k zemi, s výdechem se s rovnými zády mírně
předklonit



V lehu na boku, skrčte levé/pravé koleno tak, aby pata směřovala k hýždím,
jedna ruka uchopí chodidlo, druhá do vzpažení.



V kleku na levé/pravé , předpažit dolů poníž a rukama se opřít o zem, zanožit
pravou/levou , s výdechem tlačit pánev vpřed



V sedu skrčit pravou/levou tak, aby se celé chodidlo dotýkalo druhého stehna,
s výdechem vzpažit a předklon k protahované noze + rotace těla



Turecký sed, protažení třísel



Překážkový sed, s nádechem vzpažit a předklon k protahované noze,



V sedu snožném, flexe chodidel, s nádechem vzpažit a předklon s rovnými
zády, rukami uchopit kotníky nebo chodidla



vzpor ležmo, pravá na levé, pokrčit koleno a naopak



Stoj snožný, s výdechem hluboký předklon, dlaně nebo prsty na zem



Stoj práva křižmo pře levou a naopak s výdechem hluboký předklon, dlaně
nebo prsty na zem



Klek s unožením pravé/levé
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Stoj rozkročný, hluboký předklon a opřít dlaně o zem, sun chodidel do stran
od sebe do pozice kde to táhne



3 nabíhané 30 m rovinky do 80 % maxima



TESTOVÁNÍ

3.4.4. Mobilita – Mobilizační cviky byly prováděny v 5-ti opakováních.


Kroužky hlavou, vpravo, vlevo



Úklony hlavou vpravo, vlevo



Rotace hlavy vpravo, vlevo



Posuny hlavy vpřed a vzad



Podpor klečmo, vytáčení zápěstí do stran



Podpor klečmo, rotace v loktech



„Egypťan“ - rotace ramen v upažení



„Číšník“ – rotační pohyb celé paže



Stoj, kroužení paží vpřed a vzad



Úklony trupu, vpravo, vlevo



Kroužení pánví, vpravo, vlevo



Kroužení trupem, vpravo, vlevo



V sedu rotace a propínání kotníků



V lehu na zemi, střídavé zvedání nohou do propnutí



Vzpor klečmo, pohyb pánví vpřed a vzad



Podpor klečmo, pohyb pánví vpřed a vzad



Podpor klečmo, pohyb pánví před a vytočení pánve k zemi



„Škorpión“ leh na břiše, přetočení dolní končetiny přes druhou



Klek sedmo, protažení nártu a prstů chodidla



„Krab“ vzpor vzadu, rotace pánví dovnitř a ven



Pozice hlubokého dřepu, přenášení váhy vpřed a vzad přetáčení kyčlí dovnitř a
ven



3 nabíhané 30 m rovinky do 80 % maxima



TESTOVÁNÍ
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3.5. Procedura testování – sběr dat
Testování bylo provedeno ve dvou týdnech v měsíci červnu v roce 2016. Testování
proběhlo v úterý a ve čtvrtek oba dva týdny na tréninkovém hřišti Bohemians 1905 ve
Vršovicích. Všechna 4 testování byla uskutečněna na travnatém povrchu za stejného
počasí, zhruba ve stejnou odpolední dobu. Na místo testování jsem se dostavil vždy 45
minut před tréninkem, abych měl čas na rozmístění fotobuněk a zprovoznění měřícího
systému. Na začátku tréninku jsem vždy představil typ rozcvičení, který byl prováděn
před samotnými sprinty. Řídil jsem celé rozcvičení a dohlížel na kvalitu provedení cviků.
Po skončení určitého typu rozcvičení následovaly tři 30 m běhy pro každého
z testovaných hráčů. Po každém běhu jsem si zapsal všechny naměřené časy a takto
probíhalo měření, dokud všichni hráči neabsolvovali své běhy. Po skončení měření se
hráči zapojili do normálního tréninku.

3.6. Analýza dat
V rámci zjištění možných rozdílů v rychlostně silovém výkonu ve sprintu s různým
typem rozcvičení jsme pracovali s průměrovými hodnotami skupiny hráčů. Jednotky
aritmetického průměru a směrodatné odchylky jsme použili k vyjádření těchto průměrů.
Pro zjištění možných statisticky významných rozdílů jsme použili jednofaktorovou
anlalýzu rozptylu (ANOVA) s opakovaným měřením (p<0,05). Věcná významnost
rozdílů, zohledňující významnost rozdílů ve vztahu k velikosti souboru byla hodnocena
pomocí koeficientu velikosti účinku (Effect Size) ŋ 2. Hodnoty koeficientu ŋ 2 jsou
interpretovány následovně: ŋ 2 = 0,1-0,6 jako malý efekt; ŋ 2 = 0,6-0,14 jako střední
efekt; ŋ 2 > 0,14 jako velký efekt (Morse, 1999).
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4. Výsledková část
4.1. Sprint na 5m
V tabulce 1 jsou uvedeny časy sprintu na 5 metrů, kterým předcházely jednotlivé typy
rozcvičení. V modelu čtyř různých typů rozcvičení byl zjištěn signifikantní rozdíl
(F=11,753; p<0,01; ŋ2=0,566; viz tabulka 2). V tabulce 3 jsou uvedeny zjištěné párové
rozdíly mezi jednotlivými typy rozcvičení. Významně delšího, respektive pomalejšího
času ve sprintu na 5m dosáhli hráči po rozcvičení 1. Typu v porovnání s rozcvičením 3.
Typu (p<0,01) a 4. Typu (p<0,05). Významně pomalejší čas zaznamenali hráči také po
rozcvičení 2. Typu v porovnání se 4. Typem (p<0,05). Graf 1 znázorňuje na svislé ose
dosažený čas v sekundách, na vodorovné ose pak jednotlivé typy rozcvičení.

Tabulka 1: Sprint na 5 m po čtyřech typech rozcvičení
Typ rozcvičení

Průměr

Stand. odchylka

1.

Typ - Rušný

1,113

,077

2.

Typ - Dynamický

1,100

,058

3.

Typ - Statický

1,035

,056

4.

Typ - Mobilizační

1,021

,060

Tabulka 2: ANOVA s opakovaným měřením
Velikost
Zdroj
4 typy
rozcvičení

F statistika

Signifikance

účinku ES

11,753

<0,01

,566
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Tabulka 3: Post-hoc analýza párového srovnání
95% Konfidenční interval
Typ rozcvičení Typ rozcvičení
1

2

3

4

Průměrný rozdíl

Signifikance

Dolní hranice

Horní hranice

2

,013

1,000

-,053

,080

3

,077

*

,008**

,021

,134

4

,092*

,018*

,015

,168

1

-,013

1,000

-,080

,053

3

,064

,060

-,002

,130

4

,078*

,007**

,021

,135

1

-,077*

,008

-,134

-,021

2

-,064

,060

-,130

,002

4

,014

1,000

-,040

,069

1

-,092*

,018

-,168

-,015

2

-,078*

,007

-,135

-,021

-,014

1,000

-,069

,040

3
Legenda: ** p<0,01, * p<0,05

Graf 1: Hodnoty časů ve sprintu na 5m u jednotlivých typů rozcvičení

Vysvětlivky: factor 1 – jednotlivé typy rozcvičení
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4.2. Sprint na 10m
V tabulce 4 jsou uvedeny časy sprintu na 10 metrů, kterým předcházely jednotlivé
typy rozcvičení. V modelu čtyř různých typů rozcvičení byl zjištěn signifikantní rozdíl
(F=4,908; p<0,05; ŋ2=0,353; viz tabulka 5). V tabulce 6 jsou uvedeny zjištěné párové
rozdíly mezi jednotlivými typy rozcvičení. Významně delšího, respektive pomalejšího čas
ve sprintu na 10 m dosáhli hráči po rozcvičení 1. Typu v porovnání s rozcvičením 3. Typu
(p<0,05). Graf 2 znázorňuje na svislé ose dosažený čas v sekundách, na vodorovné ose
pak jednotlivé typy rozcvičení.

Tabulka 4: Sprint na 10 m po čtyřech typech rozcvičení
Typ rozcvičení

Průměr

Stand. odchylka

Typ - Rušný

1,885

,086

Typ - Dynamický

1,833

,068

Typ - Statický

1,814

,071

Typ - Mobilizační

1,820

,074

5.
6.
7.
8.

Tabulka 5: ANOVA s opakovaným měřením
Velikost
Zdroj
4 typy
rozcvičení

F statistika

Signifikance

účinku ES

4,908

,008**

,353

Legenda: ** p<0,01
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Tabulka 6: Post-hoc analýza párového srovnání
95% Konfidenční interval

Typ
rocvičení

Typ
rozcvičení

Průměrný rozdíl

Signifikance

Dolní hranice

Horní hranice

1

2

,052

,357

-,029

,134

3

,071

*

,016*

,013

,130

4

,065

,277

-,030

,160

1

-,052

,357

-,134

,029

3

,019

1,000

-,044

,082

4

,013

1,000

-,038

,063

1

-,071*

,016

-,130

-,013

2

-,019

1,000

-,082

,044

4

-,006

1,000

-,065

,053

1

-,065

,277

-,160

,030

2

-,013

1,000

-,063

,038

3

,006

1,000

-,053

,065

2

3

4

Legenda: * p<0,05

Graf 2: Hodnoty časů ve sprintu na 10m u jednotlivých typů rozcvičení

Vysvětlivky: factor 1 – jednotlivé typy rozcvičení
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4.3. Sprint na 15m
V tabulce 7 jsou uvedeny časy sprintu na 15 metrů, kterým předcházely jednotlivé
typy rozcvičení. V modelu čtyř různých typů rozcvičení byl zjištěn signifikantní rozdíl
(F=5,222; p<0,05; ŋ2=0,367; viz tabulka 8). V tabulce 9 jsou uvedeny zjištěné párové
rozdíly mezi jednotlivými typy rozcvičení. Významně pomalejší čas ve sprintu na 15m
dosáhli hráči po rozcvičení 1. Typu v porovnání s rozcvičením 3. Typu (p<0,05). Také byl
zjištěn signifikantní rozdíl mezi 2. Typem rozcvičení a 3. Typem rozcvičení (p<0,05).
Graf 3 znázorňuje na svislé ose dosažený čas v sekundách, na vodorovné ose pak
jednotlivé typy rozcvičení.

Tabulka 7: Sprint na 15 m po čtyřech typech rozcvičení
Typ rozcvičení

Průměr

Stand. Odchylka

2,561

,102

10. Typ - Dynamický

2,559

,080

11. Typ - Statický

2,496

,090

12. Typ - Mobilizační

2,515

,101

9.

Typ - Rušný

Tabulka 8: ANOVA s opakovaným měřením
Velikost
Zdroj
4 typy
rozcvičení

F statistika

Signifikance

účinku ES

5,222

,026*

,367

Legenda: * p<0,05
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Tabulka 9: Post-hoc analýza párového srovnání
95% Konfidenční interval

Typ
rozcvičení

Typ
rozcvičení

Průměrný rozdíl

Signifikance

Dolní hranice

Horní hranice

1

2

,002

1,000

-,070

,074

3

,065

*

,002**

,025

,105

4

,047

,874

-,052

,145

1

-,002

1,000

-,074

,070

3

,064*

,012*

,014

,113

4

,045

,146

-,011

,101

1

-,065*

,002

-,105

-,025

2

-,064*

,012

-,113

-,014

4

-,018

1,000

-,094

,057

1

-,047

,874

-,145

,052

2

-,045

,146

-,101

,011

,018

1,000

-,057

,094

2

3

4

3
Legenda: ** p<0,01, * p<0,05

Graf 3: Hodnoty časů ve sprintu na 15m u jednotlivých typů rozcvičení

Vysvětlivky: factor 1 – jednotlivé typy rozcvičení
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4.4. Sprint na 30m
V tabulce 10 jsou uvedeny časy sprintu na 30 metrů, kterým předcházely jednotlivé
typy rozcvičení. V modelu čtyř různých typů rozcvičení byl zjištěn signifikantní rozdíl
(F= 2,633 p>0,05; ŋ2=0,226; viz tabulka 11). V tomto měření na 30 m hráči nedosáhli
významných časových rozdílů. Graf 4 znázorňuje na svislé ose dosažený čas v sekundách,
na vodorovné ose pak jednotlivé typy rozcvičení.

Tabulka 10: Sprint na 30 m po čtyřech typech rozcvičení
Typ rozcvičení

Průměr

Stand. odchylka

13. Typ - Rušný

4,472

,195

14. Typ - Dynamický

4,466

,169

15. Typ - Statický

4,405

,180

16. Typ - Mobilizační

4,472

,188

Tabulka 11: ANOVA s opakovaným měřením
Velikost
Zdroj
4 typy
rozcvičení

F statistika

Signifikance

účinku ES

2,633

,070

,226
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Graf 4: Hodnoty časů ve sprintu na 30m u jednotlivých typů rozcvičení

Vysvětlivky: factor 1 – jednotlivé typy rozcvičení
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4.5. Průměry ve sprintu na 5m
V tabulce 12 jsou uvedeny průměry sprintů na 5 metrů, kterým předcházely jednotlivé
typy rozcvičení. V modelu čtyř různých typů rozcvičení byl zjištěn signifikantní rozdíl
(F=21,984; p<0,01; ŋ2=0,710; viz tabulka 13). V tabulce 14 jsou uvedeny zjištěné párové
rozdíly mezi jednotlivými typy rozcvičení. Významně pomalejší čas ve sprintu na 5 m
dosáhli hráči po rozcvičení 1. Typu v porovnání s rozcvičením 3. Typu (p<0,01) a 4. Typu
(p<0,05). Také byl zjištěn signifikantní rozdíl mezi 2. Typem rozcvičení a 4. Typem
rozcvičení (p<0,01). Graf 5 znázorňuje na svislé ose dosažený čas v sekundách, na
vodorovné ose pak jednotlivé typy rozcvičení.

Tabulka 12: Sprint na 5 m po čtyřech typech rozcvičení
Typ rozcvičení

Průměr

Stand. Odchylka

17. Typ - Rušný

1,103

,0687

18. Typ - Dynamický

1,067

,0472

19. Typ - Statický

1,024

,0530

20. Typ - Mobilizační

1,004

,0426

Tabulka 13: ANOVA s opakovaným měřením
Velikost
Zdroj
4 typy
rozcvičení

F statistika

Signifikance

účinku ES

21,984

p<0,01

,710
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Tabulka 14: Post-hoc analýza párového srovnání
95% Konfidenční interval

Typ
rozcvičení

Typ
rozcvičení

Průměrný rozdíl

Signifikance

Dolní hranice

Horní hranice

1

2

,035

,190

-,012

,082

3

,079*

,000**

,044

,115

4

,099*

,003**

,036

,161

1

-,035

,190

-,082

,012

3

,044

*

,038

,002

,085

4

,063

*

,003**

,024

,103

1

-,079*

,000

-,115

-,044

2

-,044*

,038

-,085

-,002

4

,019

2

3

4

,715

-,019

,057

-,099

*

,003

-,161

-,036

2

-,063

*

,003

-,103

-,024

3

-,019

,715

-,057

,019

1

Legenda: ** p<0,01

Graf 5: Průměrné hodnoty časů ve sprintu na 5m u jednotlivých typů rozcvičení

Vysvětlivky: factor 1 – jednotlivé typy rozcvičení
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4.6. Průměry ve sprintu na 10m
V tabulce 15 jsou uvedeny průměry sprintů na 10 metrů, kterým předcházely
jednotlivé typy rozcvičení. V modelu čtyř různých typů rozcvičení byl zjištěn významný
rozdíl (F=12,890; p<0,01; ŋ2=0,710; viz tabulka 16). V tabulce 17 jsou uvedeny zjištěné
párové rozdíly mezi jednotlivými typy rozcvičení. Významně pomalejší čas ve sprintu na
10 m dosáhli hráči po rozcvičení 1. Typu v porovnání s dalšími typy, což znamená
rozcvičení 2. Typu (p<0,01), 3. Typu (p<0,01) a 4. Typu (p<0,05). Graf 6 znázorňuje na
svislé ose dosažený čas v sekundách, na vodorovné ose pak jednotlivé typy rozcvičení.

Tabulka 15: Sprint na 10 m po čtyřech typech rozcvičení
Typ rozcvičení

Průměr

Stand. Odchylka

21. Typ - Rušný

1,875

,0851

22. Typ - Dynamický

1,810

,0668

23. Typ - Statický

1,802

,0775

24. Typ - Mobilizační

1,798

,0635

Tabulka 16: ANOVA s opakovaným měřením
Velikost
Zdroj
4 typy
rozcvičení

F statistika

Signifikance

účinku ES

12,890

,001**

,589

Legenda: ** p<0,01
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Tabulka 17: Post-hoc analýza párového srovnání
95% Konfidenční interval

Typ
rozcvičení

Typ
rozcvičení

Průměrný rozdíl

Signifikance

Dolní hranice

Horní hranice

1

2

,066*

,008**

,017

,114

3

,074*

,003**

,027

,120

4

,077*

,030*

,007

,148

1

-,066*

,008

-,114

-,017

3

,008

1,000

-,032

,047

4

,012

1,000

-,032

,056

1

-,074*

,003

-,120

-,027

2

-,008

1,000

-,047

,032

4

,004

1,000

-,028

,036

,030

-,148

-,007

2

3

4

*

1

-,077

2

-,012

1,000

-,056

,032

-,004

1,000

-,036

,028

3
Legenda: ** p<0,01, * p<0,05

Graf 6: Průměrné hodnoty časů ve sprintu na 10m u jednotlivých typů rozcvičení

Vysvětlivky: factor 1 – jednotlivé typy rozcvičení
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4.7. Průměry ve sprintu na 15m
V tabulce 18 jsou uvedeny průměry sprintů na 10 metrů, kterým předcházely
jednotlivé typy rozcvičení. V modelu čtyř různých typů rozcvičení byl zjištěn významný
rozdíl (F=12,890; p<0,01; ŋ2=0,710; viz tabulka 19). V tabulce 20 jsou uvedeny zjištěné
párové rozdíly mezi jednotlivými typy rozcvičení. Významně pomalejší čas ve sprintu na
10m dosáhli hráči po rozcvičení 1. Typu v porovnání s 3. Typem (p<0,01). Graf 7
znázorňuje na svislé ose dosažený čas v sekundách, na vodorovné ose pak jednotlivé typy
rozcvičení.

Tabulka 18: Sprint na 15 m po čtyřech typech rozcvičení
Typ rozcvičení

Průměr

Stand. Odchylka

25. Typ - Rušný

2,556

,107

26. Typ - Dynamický

2,521

,089

27. Typ - Statický

2,483

,108

28. Typ - Mobilizační

2,4902

,095

Tabulka 19: ANOVA s opakovaným měřením
Velikost
Zdroj
4 typy
rozcvičení

F statistika

Signifikance

účinku ES

11,944

,001**

,570

Legenda: ** p<0,01
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Tabulka 20: Post-hoc analýza párového srovnání
95% Konfidenční interval

Typ
rozcvičení

Typ
rozcvičení

Průměrný rozdíl

Signifikance

Dolní hranice

Horní hranice

1

2

,037

,062

-,002

,076

3

,075*

,001**

,033

,117

4

,068

,059

-,002

,138

1

-,037

,062

-,076

,002

3

,038

,065

-,002

,077

4

,031

,270

-,014

,075

1

-,075*

,001

-,117

-,033

2

-,038

,065

-,077

,002

4

-,007

1,000

-,047

,033

1

-,068

,059

-,138

,002

2

-,031

,270

-,075

,014

3

,007

1,000

-,033

,047

2

3

4

Legenda: ** p<0,01

Graf 7: Průměrné hodnoty časů ve sprintu na 15m u jednotlivých typů rozcvičení

Vysvětlivky: factor 1 – jednotlivé typy rozcvičení
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4.8. Průměry ve sprintu na 30 m
V tabulce 21 jsou uvedeny průměry sprintů na 10 metrů, kterým předcházely
jednotlivé typy rozcvičení. V modelu čtyř různých typů rozcvičení byl zjištěn významný
rozdíl (F=12,890; p<0,01; ŋ2=0,710; viz tabulka 22). V tabulce 23 jsou uvedeny zjištěné
párové rozdíly mezi jednotlivými typy rozcvičení. Významně pomalejší čas ve sprintu na
30 m dosáhli hráči po rozcvičení 1. Typu v porovnání s 3. Typem (p<0,01) a také s 2.
Typem (p<0,05) Graf 8 znázorňuje na svislé ose dosažený čas v sekundách, na vodorovné
ose pak jednotlivé typy rozcvičení.

Tabulka 21: Sprint na 30 m po čtyřech typech rozcvičení
Typ rozcvičení

Průměr

Stand. Odchylka

29. Typ - Rušný

4,474

,208

30. Typ - Dynamický

4,406

,185

31. Typ - Statický

4,379

,212

32. Typ - Mobilizační

4,426

,187

Tabulka 22: ANOVA s opakovaným měřením
Velikost
Zdroj
4 typy
rozcvičení

F statistika

Signifikance

účinku ES

6,381

,002**

,415

Legenda: ** p<0,01
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Tabulka 23: Post-hoc analýza párového srovnání
95% Konfidenční interval

Typ
rozcvičení

Typ
rozcvičení

Průměrný rozdíl

Signifikance

Dolní hranice

Horní hranice

1

2

,069*

,048*

,000

,137

3

,095*

,005**

,030

,161

4

,049

1,000

-,064

,161

1

-,069*

,048

-,137

,000

3

,027

1,000

-,034

,088

4

-,020

1,000

-,088

,048

1

-,095*

,005

-,161

-,030

2

-,027

1,000

-,088

,034

4

-,047

,296

-,116

,023

1

-,049

1,000

-,161

,064

2

,020

1,000

-,048

,088

,047

,296

-,023

,116

2

3

4

3
Legenda: ** p<0,01, * p<0,05

Graf 8: Průměrné hodnoty časů ve sprintu na30m u jednotlivých typů rozcvičení

Vysvětlivky: factor 1 – jednotlivé typy rozcvičení
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5. Diskuze
Cílem práce je zjistit vliv různých typů rozcvičení na rychlostně silový výkon ve
sprintu u elitních hráčů fotbalu v kategorii mladšího dorostu (16 let).
Rychlostně silový výkon po různých typech rozcvičení byl zjišťován na základě
dosaženého času ve sprintu 30 metrů. Čas byl měřen také na úseku 5, 10 a 15 metrů.
V běhu na 5 m vyšla mobilita jako nejlepší ze všech typů rozcvičení. Významný rozdíl byl
mezi mobilitou a rušným typem rozcvičení. Dokonce významný rozdíl byl zjištěn mezi
mobilitou a dynamickým strečinkem, což bych já osobně nečekal. V 10 m sprintu se
projevila dominance statického strečinku v našem výzkumu a byl zde významný rozdíl
oproti rušnému typu rozcvičení. Na 15 m distanci se ukázal statický strečink opět jako
nejlepší a byly zjištěny významně lepší časy oproti rušnému a dynamickému typu
rozcvičení. Ve sprintu na 30 m měli hráči nejlepší čas po statickém strečinku, avšak
rozdíly mezi časy po jednotlivých typech rozcvičení se významně nelišily.
Další částí našeho výzkumu bylo hodnocení průměrného času po třech sprintech na 30
metrů mezi jednotlivými typy rozcvičení. Na úsecích 5, 10, 15 a 30 metrů jsme tak měli
průměrný čas tří sprintů. Na 5 m úseku opět vyšla výrazně lépe mobilita oproti rušnému
typu rozcvičení a také oproti rozcvičení s dynamickým strečinkem. Zjistili jsme tedy
zajímavý fakt, že mobilita vyšla jednoznačně nejlépe na 5 m úseku sprintu, což je u
fotbalistů nejvíce frekventovaná distance v utkání. Na základě těchto výsledků se
domníváme, že by bylo vhodné doplnit fotbalové rozcvičení před samotným výkonem o
mobilizační cviky zaměřené na dolní končetiny. Rozcvičení se statickým strečinkem na
této distanci zaznamenalo také významný rozdíl v porovnání s rušným typem rozcvičení.
Asi k nejzajímavějšímu zjištění jsme došli u průměrů sprintu na 10 m. Vyšel nám totiž
signifikantní rozdíl všech typů rozcvičení v porovnání s rušným typem rozcvičení. To
znamená, že ať se hráči rozcvičili staticky, dynamicky nebo pomocí mobilizačních
cvičení, měli vždy lepší čas ve sprintu na 10 m, než když provedli rozcvičení bez
strečinku či mobilizačních cviků. Nejlepší výsledky měli na 10 m úseku po mobilitě, ale
tento výsledek nebyl významně odlišný oproti statickému a dynamickému strečinku. Opět
se ukázalo, že mobilizační cviky měly rychlostní benefity do 10 m. Průměry časů na 15 m
ukázaly, že statický strečink byl významně lepší než rozcvičení bez strečinku. V nejdelší
distanci na 30 m byl dosažen významně kratší čas po rozcvičení se statickým strečinkem
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v porovnání s rušným typem rozcvičení. Významně kratší čas byl zjištěn v čase na 30 m u
rozcvičení s dynamickým strečinkem v porovnání s rušným typem rozcvičení.
V naší práci nebyla potvrzena ani jedna ze dvou hypotéz. Předpokládali jsme, že ve
sprintu na 30 metrů dosáhnou hráči významně kratšího času po dynamickém typu
rozcvičení v porovnání se statickým strečinkem, což se nestalo. Ukázalo se, že rozcvičení
obsahující statický strečink vyšlo jako nejlepší typ rozcvičení před rychlostně silovým
výkonem. V další z našich hypotéz jsme předpokládali, že hráči dosáhnou kratší čas ve
sprintu na 30 m v průměru časů třech sprintů po dynamickém typu rozcvičení v porovnání
se statickým rozcvičením. Tato hypotéza se opět nepotvrdila. Hráči dosáhli nejlepšího
času po rozcvičení obsahující opět statický strečink. Řada studií (např. McMillian, Moore,
Hatler, Taylor, 2006; Fletcher, Anness, 2007; Little and Williams, 2006; Turki et al.,
2012) uvádí vyšší výkony v rychlostních výkonech a agility po dynamickém cvičení. I
když nebyl zjištěn významný rozdíl v času sprintů po rozcvičení obsahujícím statický a
dynamický strečink, po rozcvičení se statistickým strečinkem dosáhli hráči nejlepšího
času.
Hodně studií se přiklání k tomu, že dynamický strečink je nejvíce vhodný zařadit do
rozcvičení před rychlostními výkony. Výsledky naší studie jsou však ve shodě s výsledky
Chaouachiho et al. (2008), kteří zjistili, že rozcvičení s dynamickým strečinkem nevedlo
k významnému zlepšení času ve sprintu v porovnání se statickým strečinkem nebo
s běžným rozcvičením. Naše výsledky jsou tak v rozporu s výsledky řady studií, které
zjistili lepší výkony po dynamickém strečinku. Podle mého názoru se také zdá
problematickým to, že dynamický strečink je jednotlivými autory pojímán rozdílně
Stejně tomu tak je i u statického strečinku, kde čas, který trávíme v protažení v krajní
poloze, se opět liší a podle mého názoru může mít za následek odlišné nastavení
svalových struktur, které jsou pro rychlostní výkon velmi důležité. V našem výzkumu
jsme zvolili 20 vteřinový interval, ale mnoho autorů mluví o čase právě od 20 vteřin až do
jedné minuty. Jak už jsem zmínil v teoretické části, protahovaný sval u statického
strečinku zrelaxuje natolik, že potom není schopen vynaložit takovou rychlost ani sílu
v prováděném pohybu. Domníváme se, že za 20 vteřin se sval nezrelaxuje na takovou
úroveň jako např. při jedné minutě a tím pádem neznehodnotí tolik následný výkon
v rychlostně silových aktivitách.
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Některé studie (např. Chaouachi et al. 2008; Chaouachi et al., 2010; Amiri-Khorasani,
Sahebozamani, 2010; Fletcher, Monte-Colombo, 2010) uvádějí, že statický strečink není
vhodný zařadit před rychlostními výkony. V naší studii jsme ale po statickém protažení
zjistili nejrychlejší čas ve sprintu na 30 m. Studie Favera et al. (2009) brala v úvahu
základní úroveň flexibility při rychlostně silových výkonech ve sprintu, která může
ovlivnit výkon sportovců v rychlostních a agility testech. Tato studie prokázala, že
sportovci, kteří měli nízkou základní flexibilitu, dokázali profitovat ze statického
strečinku a měli lepší čas ve sprintu na 40 m. Ti co měli vyšší úroveň základní flexibility,
tak zaběhli 40 m sprint pomaleji v důsledku statického strečinku, který působil negativně.
Domníváme se, že právě tento případ nastal v našem testování a proto vyšel statický
strečink jako nejlepší. Podle mého názoru měla většina hráčů nízkou úroveň flexibility a
to zapříčinilo, že i statický strečink jim pomohl ve sprintu na 30m. Když jsem se nad tímto
problémem zamyslel, napadla mě jedna z teorií, proč byl statický strečink pro hráče tak
výhodný. Tento strečink je v podstatě dostal do optimálního nastavení svalů a oni mohli
naplno využít svůj potenciál. Bylo by velmi zajímavé, jestli by se nám tato teorie
potvrdila, že statický strečink má určité benefity pro rychlostní výkon u hráčů s nízkou
úrovní flexibility.
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6. Závěr
Cílem naší bakalářské práce bylo zjistit vliv různých forem rozcvičení na akutní
rychlostní výkon u hráčů fotbalu. Překvapivě nejlépe vyšel statický strečink a naše dvě
hypotézy se tedy nepotvrdily. Toto zkoumání jen potvrdilo, jak rozdílné výsledky mohou
vyvstat oproti jiným studiím, které byly prováděny dříve. Strečink jako takový se pořád
vyvíjí a hledají stále nové způsoby a metody jak zefektivnit výkon u různých druhů
sportů, což beru za velmi pozitivní fakt.
Při shrnutí zjištěných výsledků se překvapivě ukázalo, že rozcvičení se statickým
strečinkem vyšlo jako nejvýhodnější pro rychlostně silový výkon. Ukázal se také fakt, že
mobilita je velmi přínosná pro kratší sprinty do 10 m. V celkovém kontextu tohoto
testování rozhodně nejhůře vyšel rušný typ rozcvičení bez strečinku či mobilizačních
cvičení.
Na základě našich výsledků se zdá být výhodné používat v rozcvičení před krátkým
rychlostně silovým výkonem prvky mobilizačních cvičení.
Pro další výzkumy ověřující efektivitu různých typů rozcvičení doporučujeme
hodnotit vstupní úroveň flexibility, která podle našeho názoru může ovlivňovat dosažený
rychlostně silový výkon.
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Příloha 2
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 k účasti
Vašeho syna v rámci projektu bakalářské práce Jana Jiskry s názvem „Vliv různých forem
rozcvičení na rychlostní výkon ve fotbale“.
Cílem měření je zjistit vliv různých forem rozcvičení na rychlostní výkon u elitních hráčů
fotbalu v kategorii U15. Rozcvičení se bude různit zastoupením různých typů strečinkových a
mobilizačních cvičení (standardně používaných ve sportovním tréninku dětí a mládeže). Pro
zjištění následného rychlostního výkonu bude použit test – sprint na 30 m. Měření zahrnuje 4
tréninkové jednotky, respektive část rozcvičení. Po každém ze čtyř rozcvičení hráč absolvuje
3x30m sprint s dostatečným odpočinkem mezi sprinty. Doplňujícím měřením budou základní
antropometrické údaje (tělesná výška a hmotnost). V průběhu měření má každý hráč možnost
kdykoli dobrovolně odstoupit z měření. Zmíněné techniky jsou neinvazivního charakteru.
Výše zmíněné testy jsou ověřeny u mládeže stejného věku, splňují všechna zdravotní, sociální
a etická kritéria, a jsou běžně používány v praxi. Rizika prováděného testování nebudou vyšší
než běžně očekáváná rizika u aktivit prováděných v rámci tohoto typu testování.
Osobní data budou zpracována, uchována a publikována v anonymní podobě. Výsledky
výzkumu poslouží k prohloubení informací o fungování vztahu pohybové aktivity a motorické
výkonnosti sportující mládeže. V případě zájmu o výsledky se můžete blíže informovat u
hlavního řešitele práce. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
Jan Jiskra (podpis……………..……….)
Předkladatel a hlavní řešitel projektu
Email: jiskric14@gmail.cz
Telefon: 606 933 865
Osoba, která provedla poučení: Jan Jiskra
Podpis osoby, která provedla poučení:
Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně
souhlasím s účastí 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 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 výzkumném projektu nebo svůj
souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude
následně informovat předkladatele projektu.
Místo, datum………………………………………………………..
Jméno a příjmení účastníka ................................................ Podpis: ....................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce .............................................................
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