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Abstrakt 

 

Název:     Využití kompenzačního cvičení v basketbale  

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je ověřit účinnost kompenzačního cvičení na 

vybrané svalová partie, u vybraných basketbalistů. 

 

Metody:  K získání výsledků byly použity funkční testy osového orgánu páteře a 

testování zkrácených svalových skupin dle Jandy (2004), které byli 

aplikovány na vybranou skupinu sedmi basketbalistu ze dvou různých 

týmů. Naměřené hodnoty zkrácených svalových skupin - vstupní 

měření (pretest) jsme porovnávali s výsledky naměřených svalových 

skupin (posttest) po skončení necelého tříměsíčního kompenzačního 

programu. Na základě výsledků vstupního testování byl navržen 

zásobník kompenzačních cviků, které měli hráči dodržovat s určenou 

pravidelností. 

      

Výsledky: Zjistili jsme, že po necelém tříměsíčním kompenzačním programu 

došlo ke zlepšení stavu zkrácených i oslabených svalových skupin. 

Výsledky jsou zaznamenány ve formě tabulek a grafů. 

 

Klíčová slova: kompenzační cvičení, basketbal, svalová dysbalance  
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Abstract 

 

Title:            Application of compensation exercises in basketball            

 

Objectives:  The main objective of this thesis is to verify the effectiveness of the 

compensation practise on selected muscle group and selected 

basketball players.  

 

Methods:  In order to obtain the results the functional tests of the spine and 

testing of shortened muscle groups Janda (2004) were used, which 

were applied to a selected group of seven basketball player from two 

different teams. Measured values of shortened muscle groups - initial 

measurements (pretest) were compared with the results of the 

measured muscle groups (posttest) after less than three months of 

compensation program. Based on the results of the entrance test were 

designed tray compensatory exercises that players should adhere to 

within the specified regularity. 

 

Results:      We found out that after almost three months of compensation 

program the state of shortened and weakened muscle groups has 

improved significantly. All the results are recorded in the form of 

tables and graphs. 

 

Keywords: Compensation exercises, basketball, muscle imbalance 

 

 

 

 



7 

 

 

Obsah 

Obsah ....................................................................................................................... 7 

1 Úvod .............................................................................................................. 10 

2 Teoretická východiska ................................................................................... 11 

2.1 Funkční poruchy pohybového aparátu.................................................... 13 

2.1.1 Vznik funkčních poruch pohybového aparátu ................................. 14 

2.1.2 Důsledek funkčních poruch pohybového aparátu ........................... 15 

2.2 Svalový systém ....................................................................................... 16 

2.2.1 Stavba svalu ..................................................................................... 16 

2.3 Hluboký stabilizační systém páteře (HSSP) ........................................... 17 

2.4 Pánevní dno ............................................................................................ 19 

2.4.1 Stavba svalstva pánevního dna ........................................................ 19 

2.4.2 Oslabení pánevního dna .................................................................. 20 

2.5 Kompenzační cvičení .............................................................................. 21 

2.5.1 Uvolňovací cvičení .......................................................................... 22 

2.5.2 Protahovací cvičení ......................................................................... 23 

2.5.3 Posilovací cvičení ............................................................................ 27 

2.6 Svalová dysbalance ................................................................................. 28 

2.6.1 Horní zkřížený syndrom .................................................................. 29 

2.6.2 Dolní zkřížený syndrom .................................................................. 30 

2.6.3 Oblast dolních končetin ................................................................... 32 

2.6.4 Pohybové stereotypy ....................................................................... 35 

2.7 Basketbal ................................................................................................. 36 

2.8 Charakteristika basketbalu ...................................................................... 36 



8 

 

2.9 Zapojení nejčastějších svalů v basketbale .............................................. 37 

2.9.1 Zapojení svalů při střelbě ................................................................ 37 

2.9.2 Zapojení svalů při obranném pohybu .............................................. 39 

3 Cíl práce ........................................................................................................ 42 

3.1 Úkoly práce ............................................................................................. 42 

3.2 Hypotézy ................................................................................................. 42 

4 Metodika práce .............................................................................................. 44 

4.1 Popis výzkumného souboru .................................................................... 44 

4.2 Použité metody ....................................................................................... 44 

4.3 Sběr dat ................................................................................................... 45 

4.4 Analýza dat ............................................................................................. 46 

4.5 Testy ....................................................................................................... 46 

4.5.1 Test držení těla: ............................................................................... 46 

4.5.2 Test svalů s tendencí ke zkrácení: ................................................... 47 

4.5.3 Test svalů s tendencí k ochabování: ................................................ 47 

4.5.4 Test trojhlavého svalu lýtkového: ................................................... 48 

4.5.5 Testování flexorů kyčelního kloubu ................................................ 49 

4.5.6 Testování flexorů kolenního kloubu ................................................ 51 

4.5.7 Test vzpřimovačů trupu ................................................................... 52 

4.5.8 Testování čtyřhranného svalu bederního ......................................... 53 

4.5.9 Test velkého prsního svalu .............................................................. 54 

4.5.10 Testování horní části svalu trapézového ......................................... 55 

4.5.11 Test hýžďových svalů...................................................................... 56 

4.5.12 Test břišních svalů ........................................................................... 57 

4.5.13 Test mezilopatkových svalů ............................................................ 58 



9 

 

4.6 Uvolňovací cviky .................................................................................... 58 

4.7 Protahovací cviky ................................................................................... 62 

4.8 Posilovací cviky ...................................................................................... 72 

5 Výsledková část ............................................................................................. 80 

6 Diskuze .......................................................................................................... 95 

7 Závěr .............................................................................................................. 98 

8 Požitá literatura .............................................................................................. 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

1 Úvod 

 Basketbal hraji patnáct let poměrně na slušné úrovni a za tuto dobu jsem si 

prošel několika zraněními. Až při studiu na Univerzitě Karlově jsem se dozvěděl 

spoustu věcí o regeneraci a kompenzaci po zátěži, kterou jsem začal provádět na 

sobě a po několika měsících jsem začal vidět a hlavně pociťovat změny. Proto 

jsem chtěl ukázat dalším hráčům, že kompenzační cvičení je nezbytná součást 

tréninku a zároveň je i na motivovat díky tomu, že kompenzaci budou provádět na 

sobě, takže uvidí a ucítí rozdíl.  

 Basketbal je náročná aktivita na pohybový aparát, jsou zde rychlé změny 

směru, výskoky, doskoky, obraty, rychlé zastavení z běhu, zvyšují se požadavky 

na intenzitu herních činností atd. Proto je kompenzace velmi potřebná, bohužel se 

na ni ve výkonnostně nižších soutěžích zapomíná. 

 V diplomové práci se zaměřuji na dva basketbalové týmu ODREX Ruzyně 

Aviators, kteří hrají pražský přebor B. A TJ Sokol Žižkov, který hraje pražský 

přebor A. Po vstupním testování kdy všem hráčům změřím úroveň zkrácení a 

oslabení svalů, navrhnu kompenzační program, který budou všichni hráči cvičit 

po každé tréninkové jednotce v závodním období. S hráči ODREX Ruzyně 

Aviators budu cvičit kompenzační program já osobně, hráči TJ Sokola Žižkov 

budou kompenzační program cvičit sami bez mého dohledu. Porovnám první 

vstupní a závěrečné výstupní měření a dále budu porovnávat rozdíl ve zkrácení a 

oslabení vybraných svalových skupin mezi hráči ODREX Ruzyně Aviators a TJ 

Sokol Žižkov.  

 Kompenzační cvičení  je jednou z nejjednodušších metod cvičení. Cvičí se 

pouze s vlastní váhou těla, ke cvičení se dají použít různé pomůcky jako např. 

overball, fitall, theraband, gumičky atd.  
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2 Teoretická východiska 

 Správně vykonávaným pohybem podporujeme srdeční činnost, například 

snižujeme klidovou tepovou frekvenci, zvyšujeme vitální kapacitu plic a dechový 

objem, díky pocení dochází k odstraňování toxických látek z těla atd. Vhodně 

zvolenou pohybovou aktivitou můžeme také korigovat postavení jednotlivých 

obratlů páteře a její fyziologické dvojesovité zakřivení a zajišťovat svalovou 

rovnováhu. Tělesný pohyb má ve vývoji jedince nezastupitelný fyziologický 

význam. U dětí a adolescentů má pohybová činnost vliv na tvar a funkci 

jednotlivých vyvíjejících se orgánů a kostry. U dospělého jedince je pravidelný 

pohyb taktéž velmi významný zvláště na jeho tělesné složení atd. Pohybová 

činnost prováděna v každém věkovém období musí vždy respektovat individuální 

zvláštnosti každého jedince, jeho zdravotní stav a úroveň tělesné zdatnosti. 

Každodenní pohybový režim by měl obsahovat cvičení zaměřená na pohyblivost, 

pružnost, pevnost páteře, na udržení svalové rovnováhy, optimálního 

individuálního držení těla a flexibilitu. 

 V dnešní zrychlené a sedavé době dochází u velké části populace k 

nedostatku pohybu - hypokinézi. A díky nedostatečně kompenzovaným statickým 

polohám (sezení u počítače, ve škole u televize atd.) Díky tomu vzniká spusta tzv. 

Civilizačních onemocnění (neinfekčních onemocnění) jako je např. obezita, 

diabetes mellitus, ischemické choroby srdeční, hypertenzní choroba, alergie, 

poruchy držení těla apod. 

 Jedním z hlavních předpokladů k dosahování vysokých sportovních 

výkonů je optimální funkční stav hybného systému s fyziologickým tvarem páteře 

správně a dobře posíleným středem těla. 

 Nesoulad mezi pohybem a posturální motorikou vzniklý nepřesným či 

nevhodným nastavením výchozí polohy nebo výchozího záběru při vadném držení 

těla, případně u méně zkušeného sportovce vede ke zhoršení pohybového efektu a 

v horším případě:  
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1. k selhávání pohybového záměru (funkční porucha motoriky)  

2. k vadné zátěži podpůrného aparátu (přetížení – mikrotraumata)  

3. k porušení struktury (v podobě traumatu, poranění apod.) (Véle, 2006) 

 Nesprávný pohyb lidského těla v důsledku nedostatečné pohyblivosti a 

stability může zapříčinit nízkou efektivitu, vyžaduje více energie a úsilí k 

provedení požadované pohybové dovednosti. Špatná biomechanika ovlivňuje 

nejen výkon, ale může také vytvářet zbytečný stres, což může zapříčinit zranění. 

Trénink bez náležité pohyblivosti, kompenzace a stability může způsobit frustraci, 

do značné míry omezuje výkon a zvyšuje riziko zranění. (Cook, 2003) 

 Současný způsob tréninku klade větší a větší nároky na herní činnosti 

jednotlivce a velký objem specializované zátěže. Ve vrcholovém sportu se 

sportovci dostávají na hranici fyziologické snesitelnosti a jednostranné zátěže, 

která vyvolává lokální přetížení. Toto vše vede k posílení svalové nerovnováhy, 

která může následně vyvolat i další negativní změny na pohybovém systému, a ty 

pak negativně působí i na zvyšování kvality výkonu. (Hošková, 2003) 

 Díky zařazování individuálně vybraných kompenzačních cvičení v 

náročné jednostranné pohybové zátěži, můžeme oddalovat nebo zabránit vzniku 

bolestivých funkčních a později strukturálních poruch hybného systému. Pokud 

tomu tak není, pak jsou pohyby neekonomické, dochází k opakovaným zraněním. 

(Bursová, 2005) 

 Uvolňování a protahování bederní části zad a posilování břišních svalů 

vhodně zvolenými cviky, ve správném pořadí, je důležitou prevencí proti bolesti 

zad. Přetížením v oblasti bederní páteře trpí téměř každý dospělý člověk. Vznik 

této svalové nerovnováhy může být důsledkem náročné, stereotypní fyzické 

zátěže či ochablými břišními svaly. (Bouchard, Blair, Haskell, 2007) 

 Basketbal patří mezi kontaktní sporty, dochází zde ke kontaktu se 

soupeřem. Ke zraněním dochází v souvislosti s lokomocí, časté jsou pády, 

doskoky, rychlé změny směru a náraz do soupeře. V basketbale jsou nejvíce 

přetěžovány a postiženy dolní končetiny. Charakteristické pohyby přetěžují 

kolenní kloub a postihují vazy a menisky. Například rychlá změna směru, 
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(crossover), obrátky ve velké rychlosti apod. Častým zraněním jsou naražené 

prsty na rukou. Asi nejčastější zranění je distorze hlezenního kloubu. Příčinou je 

nejčastěji špatný došlap či doskok na nohu vybočenou dovnitř. Dochází ke 

krátkodobému oddálení kloubních ploch a různému stupni poškození vazivového 

aparátu (protažení vazu, částečné prasknutí, úplné roztržení vazů).  

 V basketbale jsou zapojovány téměř všechny svalové skupiny po celém 

těle. Ovšem je také sportem jednostranným, podle toho jakou paží střílíme na koš. 

Díky tomu vznikající svalové dysbalance, zkrácené svalstvo může vést ke snížení 

výkonnosti, bolestem či zraněním pohybového aparátu a pokud se tyto svalové 

dysbalance neodstraní nebo se alespoň nezmírní jejich účinky, může u hráče dojít 

i ke konci kariéry. Nejvíce zatěžovanými jsou svaly dolních končetin m. gluteus 

maximus a minimus (velký hýžďový sval a malý hýžďový sval), m. rectus femoris 

(přímá hlava čtyřhlavého svalu stehenního), zádové svaly, obzvláště bederní část 

zad, m. deltoidesu (deltové svaly, konkrétně přední hlava) a m. tricpes suare 

(trojhlavý lýtkový sval). Méně zatěžovanými svaly jsou svaly paží např. m. triceps 

brachii (tricepsové svaly), m. biceps femoris, m. semimembranosus a 

semitendinosus (dvojhlavý sval stehenní, sval poloblanitý a pološlašitý).  Svaly s 

tendencí ke zkracování se musejí protahovat, aby nedocházelo k jejich zkrácení a 

svaly s tendencí k ochabování se musí zas posilovat. (Dobrý, Velenský 1980).   

2.1 Funkční poruchy pohybového aparátu 

 Jakékoliv bolest pohybového aparátu může mít morfologický nebo funkční 

podklad. S věkem přibývá degenerativních změn na pohybovém aparátu. Podle 

Schmorla má 60% žen a 70% mužů ve věku padesáti let degenerativní změny na 

páteři. Ve věku 70 let je to pak 95% u obou pohlaví. Zajímavé je, že bolesti zad se 

objevují nejvíce ve 4. až 6. dekádě života, ale s věkem jich ubývá. Někdy můžeme 

vidět mladé lidi s bolestmi v zádech bez zjevného degenerativního nálezu, díky 

jednostrannému přetěžování a nedostatečné kompenzaci. (Lewit, 2003)  

 Velmi často se setkáváme s lidmi, kteří trpí poruchou funkce pohybového 

aparátu a zároveň mají i poruchu struktury, tedy morfologickou poruchu.  

(Kabelíková, 1997)   
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 Dle Lewita (2003) je funkční porucha tím nejrozšířenější postižení 

pohybového aparátu. Funkční poruchy u dětí a mladistvých lze pozorovat v čisté 

formě, to znamená bez doprovodných strukturálních změn na pohybovém aparátu. 

Poukazuje na bolesti hlavy u dětí, kdy je pokládána především jako psychogenní. 

Později bylo zjištěno, že její skutečnou příčinou je anteflexní držení hlavy nad 

horizontálními školními lavicemi. 

 Mezi funkční poruchy pohybového aparátu patří poruchy kloubů, nervů, 

svalů, měkkých tkání, orgánů a orgánových soustav. Funkční porucha se 

projevuje chybnou řídící funkcí. My se setkáváme nejčastěji s třemi úrovněmi 

poruchy svalové funkce:  

 Porucha funkce svalů – svalová dysbalance   

 Porucha centrální regulace – porucha pohybových stereotypů  

 Porucha funkce kloubu – omezení kloubní pohyblivosti nebo 

hypermobilita 

2.1.1 Vznik funkčních poruch pohybového aparátu 

 Vzpřímené držení těla je vybudováno na základě vzpřimovacích 

mechanismů v prvním roce života. Velmi důležitý je především sled jednotlivých 

fází a jejich kvalita. V předškolním věku dozrává centrální nervová soustava a ta 

ovlivňuje celkovou koordinaci dítěte. Zde se dá ještě ovlivnit kvalita koordinace 

díky plasticitě nervového systému. Pokud zde nehrají roli jiné faktory, nedochází 

v tomto období k manifestaci funkčních poruch pohybového systému a ani k 

poruchám držení těla. Se školní docházkou dochází k omezení přirozeného 

pohybu a vytváří se nepříznivé nároky na pohybový aparát díky náhlému 

statickému zatížení. To se projevuje funkčními poruchami motoriky a vytvářejí se 

svalové dysbalance. Lze to ovlivnit pohybovou aktivitou, nebo kompenzačním 

cvičením. (Jalovcová, 2000)  

 Vzhledem k propojenosti svalové soustavy s řídícím systémem je 

nezanedbatelnou příčinou také psychická kondice a momentální psychický stav. U 

osob s labilní nervovou soustavou se funkční poruchy objevují častěji. 

(Beránková, 2013) 
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 Rychlíková (2002) uvádí jako jednu z příčin funkčních kloubních poruch a 

blokád přetěžování a nesprávné zatěžování páteře. Například krátce trvající 

zatížení díky nevhodné poloze. Na základě toho vzniká bolest, která donutí 

člověka ke změně polohy. Změna polohy často stačí k vymizení bolesti, která není 

vždy spojená přímo s kloubní blokádou, ale s přetížením vazů a svalů. Další 

příčinou přetížení může být náhlý nekoordinovaný  pohyb – uklouznutí nebo 

špatné našlápnutí. To může kromě kloubních blokád vyvolat i svalový spazmus a 

další reflexní změny.  

 Dle Lewita (2003) a Rychlíkové (2002) za příčinu funkční poruchy kloubu 

může špatný pohybový návyk a poruchy hybného stereotypu. Které vznikají 

nejčastěji díky svalovým dysbalancím a vadným držením těla.  

 Na funkční poruchy ve svalech se také podílí vnitřní prostředí, tedy 

centrální nervový systém a také vnější prostředí. Oba faktory nutí svaly ke špatné 

adaptaci na pohyb, z čehož pak vyplívá svalová dysbalance. Mezi exogenní vlivy 

zařazujeme stereotypnost zátěže a nedostatečnou kompenzaci. (Kučera, 1998)  

2.1.2 Důsledek funkčních poruch pohybového aparátu 

 Z klinické praxe vyplývá, že nelze oddělovat poruchy funkce a poruchy 

struktury. Poruchy funkce jsou častou příčinou bolestí, a pokud trvají déle, 

způsobují prokazatelně morfologické změny, které následně vyvolávají změny 

centrální. Důležité je, že porucha funkce vstupuje jako příčina i důsledek 

morfologických poruch pohybového aparátu. (Beránková, 2013, Kučera, 1998) 

 Dlouhodobě zkrácené svalové skupiny, které jsou vystaveny vyšší zátěži 

nebo sportovní činnosti se mohou posléze dokonce projevit zánětlivými a 

degenerativními změnami. (Haladová, 2004)  

 Funkce centrální nervové soustavy má vliv na rychlost svalové reakce a 

tím pádem na ohrožení kloubních struktur, které můžeme pozorovat zejména při 

došlápnutí nebo doskoku. Z toho vyplývá, že porucha nervových regulačních 

mechanismů má význam pro vznik některých svalových a kloubních traumat, 

degenerativních onemocnění, entezopatií a dalších poruch vzniklých chronickým 

přetěžováním. (Kolář, 2009) 
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2.2 Svalový systém 

 Svalový systém představuje u dospělého člověka 32 - 36% tělesné váhy a 

skládá se z asi 600 svalů. Hlavní funkcí svalové soustavy je lokomoce. Svaly 

které se podílejí na vykonávání určitého pohybu, jsou nazývány synergisté a svaly 

působící opačně jsou antagonisté. Další z funkcí, kterou zajišťuje svalový systém 

je vzpřímený postoj (posturální, antigravitační funkce). Svaly jsou také 

významným zdrojem senzitivních signálů, neboť obsahují receptory svalového 

napětí (svalová vřeténka a šlachová tělíska), které informují o poloze jednotlivých 

kloubů a slouží k zajištění svalové souhry. Svaly slouží také k termoregulaci (při 

svalové činnosti se uvolňuje velké množství tepla) a podílejí se na cirkulaci krve 

(svalová kontrakce napomáhá návratu krve do srdce). Svaly dělíme na kosterní, 

kožní a některé svaly jsou připojeny k některým orgánům např. svaly jazyka.  

(Grim, Druga, 2001)  

 

 

2.2.1 Stavba svalu  

 Základní jednotkou příčně pruhované svaloviny je mnohojaderné svalové 

vlákno. Vzniklo splýváním svalových buněk, které pocházejí z mezodermu. 

Buněčná jádra jsou ve svalových vláknech uložena pod sarkolemou. Střední část 

vlákna je vyplněna myofibrilami, které jsou schopny kontrakce. Tvoří je filamenta 

aktinu a myozinu, která jsou pravidelně uspořádána tak, že na podélných řezech 

podmiňují příčné pruhování. (Grim, Druga, 2001 a Čihák, 2001) 

  Dle Grima a Druga (2001) dělíme svaly podle funkčních a strukturálních 

vlastností. A lze rozlišit několik typů svalových vláken.  

 Pomalá svalová vlákna (SO, slow oxidative) – jsou poměrně tenká (cca 

50 mikometrů), mají méně myofibril, hodně mitochondrií a přítomnost 

většího množství myoglobinu jim dodává červenou barvu. Jsou typická 

velkým množstvím krevních kapilár. Enzymaticky jsou červená vlákna 

vybavena k pomalejší kontrakci, ale jsou vhodná pro vytrvalostní činnost. 

Jsou ekonomičtější a vhodnější pro stavbu svalů zajišťujících 
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spíše statické, polohové funkce a pomalý pohyb. Převažují ve svalech, 

které zajišťují vzpřímené postavení těla. 

 Rychlá svalová vlákna (FOG, fast oxidative glycolytic) – kontrahují se 

rychleji než pomalá vlákna. Při svalové činnosti se rychleji unaví. Jsou 

objemnější (cca 80-100 mikrometrů), mají více myofibril a méně 

mitochondrií. Enzymaticky jsou vybavena k rychlým kontrakcím, 

prováděným velkou silou, ale po krátkou dobu. Jsou méně ekonomická a 

mají jen střední množství kapilár. Jsou velmi odolná proti únavě. 

 Přechodná svalová vlákna (intermediární) – strukturální i funkční 

charakteristiky mají méně vyhraněny než pomalá a rychlá vlákna. V 

jednotlivých svalech jsou různé typy svalových vláken zastoupeny v 

individuálně různém poměru. 

2.3 Hluboký stabilizační systém páteře (HSSP) 

Hluboký stabilizační systém neboli (HSSP), představuje skupinu svalů, 

jejímž úkolem je zpevnit a stabilizovat páteř během pohybu. Tyto svaly jsou 

uloženy hluboko a nejsou viditelné jako povrchové svaly, které se u některých 

zřetelně rýsují pod kůží. Svaly tohoto systému jsou aktivní při jakémkoli zatížení, 

tedy i ve stoji a sedu a jejich aktivita doprovází každý pohyb těla. Přitom se 

aktivují přednostně, tedy dříve než můžeme vidět aktivitu povrchových svalů, 

které vykonávají požadovaný pohyb. Svaly stabilizačního systému se vždy 

zapojují jako celý řetězec, který spolupracuje, nedochází k aktivaci pouze jednoho 

či dvou svalů (Palaščáková Špringrová, 2010). 

Podle Palaščákové Špringrové (2010) jsou do stabilizačního systému 

zahrnovány svaly: 

 Bránice 

 Hluboké břišní svaly 

 Svaly pánevního dna 

 Hluboké svaly páteře 
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Tyto svaly pracují jako jedna funkční jednotka, a tak pokud je porušena 

funkce jednoho svalu, znamená to narušení celého řetězce, díky tomu dochází 

k nesprávnému držení těla, ke svalovým dysbalancím a nejčastěji k bolestem zad 

a špatnému držení těla  (Jalovecká aj., 2010). 

Díky jednostrannému přetěžování svalů a posilování povrchových břišních 

svalů může dojít k vytváření svalových dysbalancí, ale ani účinnost cvičení není 

zdaleka tak vysoká, jaká by mohla být dosažena při správně posíleném středu těla. 

Při cvičení hlubokých stabilizačních svalů páteře se často využívají balanční 

pomůcky. Tyto pomůcky jsou charakteristické nestabilní, balanční polohou, při 

které je nutné zapojování širokého spektra hlubokých svalů, jež napomáhají 

správnému držení těla a slouží jako prevenci proti zranění. (Cissik 2012).  

Pokud se vyskytne porucha funkce HSSP, musí dlouhé svaly přebírat 

stabilizační funkce, a to tak, že zvyšují své napětí a následně omezují pohyblivost 

blokádou. Proto se nalézají v oblasti končetin a to především v antagonistech a 

díky tomu omezují pohyblivost v kloubu. Např. v oblasti trupu se při těchto 

případech prokáže spinální reflex. Jde o reflexní děj, který je v úzkém vztahu se 

vzpřímeným držením těla (Lewit, 1990). 

Vyvážeností všech svalových oblastí udržujeme fyziologicky správné uložení 

všech orgánů, celkovou stabilitu, vzpřímené držení těla a prevenci proti zranění 

(Lewit, 1990). 

Ve středu těla začínají všechny pohyby. Střed zajišťuje podporu páteře, 

vnitřních orgánů a správné držení těla. Vybudováním pevného středu se pak 

odstraní bolesti v zádech. Silný střed těla je hybnou silou, tedy, že veškerá síla 

vychází ze středu těla. A naopak, bez silného středu vede každá forma pohybu 

k nevyhnutelnému poškození (Cook, 2003).   

Výhodami kvalitně posíleného stabilizačního systému je především: 

 menší riziko úrazů při sportu nebo jiné fyzické zátěži 

 prevence a léčba bolestí zad 

 ochrana kloubů, díky jejich optimálnímu zatěžování 

 zlepšení sportovního výkonu 
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 dobrý pocit z vnímání vlastního těla 

 zeštíhlení v pase 

 ploché břicho 

 prodloužení páteře 

 zpevnění kostry (Blahušová, 2005) 

 

2.4 Pánevní dno 

 Pánevní dno se nachází ve středu našeho těla. U pánevního dna lze hovořit 

o jisté podobnosti s bránicí, která je naším nejdůležitějším dýchacím svalem. Oba 

svaly nepohybují žádnými klouby, nýbrž jenom měkkými částmi a oba se stahují 

k jednomu středu. Rozdíl tkví v tom, že bránice uzavírá břišní dutinu směrem 

nahoru a klesá dolů, když se stáhne při nadechnutí, zatímco pánevní dno 

ohraničuje břišní dutinu směrem dolů a zvedá se nahoru, když je napnuté. Tyto 

svaly nepohybují žádnými klouby, tím pádem je cvičenec odkázán na svůj pocit a 

ten je často velmi málo výrazný nebo vůbec žádný. Proto si cvičenec musí 

vybudovat povědomí o těchto svalech. Pevné svaly pánevního dna jsou důležité a 

rozhodující pro polohu břišních orgánů, především střev, pohlavních orgánů a pro 

schopnost sexuální reakce. (Hoflerová 2004) 

2.4.1 Stavba svalstva pánevního dna 

 Pánevní dno se skládá ze tří vrstev, které leží nad sebou a mají dohromady 

tloušťku dlaně. Jsou uspořádány tak, že svalová vlákna hluboké vrstvy probíhají 

odpředu dozadu, vlákna střední vrstvy jdou napříč a vlákna vnější vrstvy opět 

probíhají odpředu dozadu. Tím pádem je dosaženo pevné mřížkové struktury. V 

oblasti hráze, středu pánevního dna se svalová vlákna zhušťují a vytvářejí opěrný 

kříž. (Hoflerová, 2004)   

 Svaly pánevního dna se rozkládají od stydké kosti až ke kostrči a po 

stranách jsou ohraničeny hrbolky stydké kosti. Pánevní dno můžeme rozdělit do 

tří vrstev: 
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 Pánevní bránice (diafragma pelvis), obr. 1. 

 Bránice močového a pohlavního ústrojí (diafragma urogenitale), obr. 1. 

 Svěrače střeva a urogenitální trakt (vrstva svěračů), obr. 1. (Hoflerová 

2004) 

 

Obr. 1: Vrstvy pánevního dna 

Zdroj:(https://www.google.cz/search?q=stavba+svalstva+panevniho+dna&espv=2

&biw=1366&bih=667&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAY

Q_AUoAWoVChMIydeDiYnlyAIV66tyCh3sKAsT#imgdii=bFLpsILG8jr0HM%

3A%3BbFLpsILG8jr0HM%3A%3BYEZtn_KrQ4y9_M%3A&imgrc=bFLpsILG8

jr0HM%3A) 

2.4.2 Oslabení pánevního dna 

 V životě existují různé faktory, které mohou pánevní dno dočasně nebo 

dlouhodobě oslabit, nejčastějšími příčinami jsou: 

 Všeobecná ochablost vaziva 

 Nadváha 

 Trvalé extrémní zatížení: na tyto svaly se vyvíjí silný tlak např. při 

zvedání a nošení těžkých břemen, při kašli, a nebo při zatíženém dýchání 

(astmatický záchvat). 

 Velmi malé používání pánevního dna 

 Hormonální změny v přechodu: tkáň kolem močového měchýře, trubice 

a pánevního dna ochabuje a trochu se stáhne - sníží se prokrvení 
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 Poškození během porodu 

 

2.5 Kompenzační cvičení  

 Kompenzační neboli vyrovnávací cvičení jsou prevencí poruch hybného 

systému. Hybný systém zajišťuje celkovou hybnost organismu a realizuje veškerý 

pohyb. Vrcholový sport se někdy pohybuje na hranici funkčních fyziologických 

schopností organismu a tím dochází k přetěžování hybného systému a následně k 

jeho poškození. Přetěžují se určité svalové skupiny a určité části hybného systému 

vlivem nesprávných pohybových stereotypů. Při dlouho trvajících statických 

polohách a nebo při nesprávné a špatně prováděném kompenzačním cvičení. 

Obranyschopnost hybného systému vůči přetížení je malá, protože lidský pohyb je 

pod volní kontrolou jedince.  

 Kompenzační cvičení redukuje přetížení, mohou udržet správné nebo 

optimální funkční schopnosti pohybového systému a odstraňují funkční poruchy, 

které jsou původcem morfologických změn, změn na kostní a svalové tkáni. Proto 

víc než vhodné ba dokonce žádoucí zařazovat kompenzační cvičení do 

pohybového programu nebo tréninku, které udržuje svaly v rovnováze. (Hošková, 

2003)  

 Při výběru kompenzačních cvičení je důležité vycházet z fyziologických 

poznatků o hybném systému, abych dosáhli požadovaného efektu. Svalová 

rovnováha je dobrým předpokladem pro ekonomickou hybnost, na základě toho si 

vytvoříme kvalitní pohybové stereotypy. Ty se dají charakterizovat jako ucelený 

řetězec, soustavu podmíněných a nepodmíněných reflexů. Když se pohyb 

opakuje, tak se aktivují stejné svaly a vytváří se mezi nimi pevná vazba. Aktivita 

svalů během pohybu není náhodná, ale je dána z hlediska časového zapojení, tak i 

intenzity zapojení. Většina pohybových stereotypů je součástí programového 

vybavení. V průběhu našeho života se tyto stereotypy mění jako reakce na změny 

zevního a vnitřního prostředí. Každý z nás má charakteristické pohybové 

stereotypy. 
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 Určité pohybové aktivity vyvolávají tvorbu pohybových stereotypů. Při 

stejném pohybu se aktivuje vždy stejná kombinace svalů ve stejném sledu. Toto 

jednostranné opakování vede k přetížení kloubních struktur, vznikají funkční 

změny, některé svaly se zkracují a jiné naopak ochabují. Zkrácený sval mívá 

zvýšený svalový tonus a ve svalovém řetězci je dominantní, většinou je při všech 

pohybech aktivován a tím i vlastně posilován. Díky tomu dochází k přetěžování v 

dané oblasti. Zkrácený sval indukuje útlum ve svých antagonistech, které reagují 

snížením svalového tonu, snížením svalové síly, ochabnutím a změnou postavení.  

 Podle specifického zaměření a převládajícího fyziologického účinku 

rozdělujeme kompenzační cvičení na: 

 Uvolňovací 

 Protahovací 

 Posilovací 

Aby cvičení mělo svůj požadovaný účinek musí být přesně cílené na 

určitou oblast a musí být provedeno daným způsobem odpovídajícím 

charakteru změny na hybném systému. (Hošková, 2003) 

 

2.5.1 Uvolňovací cvičení 

 Uvolňovací cviky jsou vedeny do krajních poloh všemi směry s 

minimálním svalovým úsilím. Klouby uvolňujeme komíháním a kroužením s 

využitím setrvačnosti a působení gravitace, kdy pohyb jemně brzdíme. Nikdy 

neprovádíme rychlé a švihové pohyby. Kroužení provádíme od menšího rozsahu 

pohybu po větší. (Hálková, 2006) 

 Aby protahování bylo co nejvíce účinné, musí být procvičované svaly 

relaxovány a klouby uvolněny. Proto je nutné před protahováním zařadit 

uvolňovací cvičení. (Dostálová, Miklánková, 2005) 

 Pravidelné a správně prováděné uvolňovací neboli mobilizační cvičení 

zlepšuje prokrvení a prohřátí kloubů a hlavně dojde k vyplavení synoviální 

tekutiny v procvičovaném kloubu, která zmenšuje tření styčných ploch kloubu. 
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Upravuje svalový tonus antagonistických svalů a pomáhá při odstraňování 

svalových dysbalancí. (Zítko, 1998)  

 Při uvolňování dochází k dráždění proprioreceptorů, nepřímému působení 

na svaly okolo kloubu a jejich reflexnímu uvolnění. V oblasti kloubu se zvyšuje 

tok informací do nervových center a napomáhá uvědomění si polohocitu. 

(Hošková, 2003) 

 

2.5.2 Protahovací cvičení 

 Protahovací cvičení je jakýkoli pohyb částí těla, při kterém je potřeba 

zvětšit rozsah pohybu v kloubech. Protažení dělíme na aktivní nebo pasivní. 

Aktivní protažení: cvičenec, který jej vykonává, sám udrží část těla v protahované 

poloze.  

Pasivní protažení: u něj ještě jedna, druhá osoba cvičenci pomáhá dosáhnout 

vhodné protahovací polohy. (Kokkonen, Nelson, 2007) 

 Slouží k obnově normální, fyziologické délky zkrácených svalů a svalů s 

tendencí ke zkracování tzv. hyperaktivních. Zkrácený sval se stává méněcenným, 

protože ztrácí možnost intenzivní kontrakce po plném protažení. Protahování je 

vhodné k vyrovnání nepoměru mezi hyperaktivními svaly s jejich funkčně 

oslabenými antagonisty. K úpravě tonického napětí svalových vláken a 

mechanickým vlastnostem jejich vazivové složky. Snížení tahu kde zkrácený sval 

působí v místě svých úponů na kosti. Umožnění plného rozsahu pohybu v kloubu 

a ke zlepšení držení příslušné části těla. (Hošková, 2003) 

 Díky protahovacích cvičení dochází ke zlepšení a zachování pružnosti 

svalů. Dobrá flexibilita se stává prioritou při prevenci před zraněním ve fyzicky 

namáhavých činnostech. (Ylinen, 2008)   

 Elliota (1999) uvádí, že nízká úroveň flexibility je z velké většiny 

spojována se svalovým zraněním. Mnoho sportovních lékařů a vědců zabývajících 

se touto problematikou se domnívá, že protahovací cvičení mohou snížit výskyt 

svalových zranění a problémů s klouby.  

 Podle Buzkové (2006) rozlišujeme několik základních druhů strečinku: 
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 Aktivní strečink – cvičenec aktivně vyvíjí úsilí k dosažení daného cviku, 

kde v krajní poloze určitou dobu setrvá (6 až 60 sekund). Cvičení 

vykonává sám bez působení vnějších vlivů. 

 Pasivní strečink – prováděn vnějšími silami, např. druhou osobou nebo 

vlastní váhou těla. 

 Statický strečink – používá se nejčastěji. Protažení se provádí 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. Sval se natahuje až do krajní polohy nikdy však ne do pocitu 

bolesti! Výdrž je kolem třiceti sekund. S výdech se zvětšuje rozsah pohybu 

 Dynamický strečink – cílené dynamické protahování, které využívá 

pohybové energie těla, plynule se přechází z jedné polohy do druhé. Slouží 

ke zvětšení kloubní pohyblivosti, a když chceme protáhnout zahřáté svaly 

a přitom udržet zvýšenou tepovou frekvenci. Počet opakováni je mezi 

dvanácti a patnácti.    

 Metoda PIR – je postizometrická relaxace, PIP je postizometrické 

protažení. Nejdříve dochází k izometrické kontrakci (svalové napětí bez 

zkrácení nebo prodloužení svalových vláken). Protahovaný sval se 

kontrahuje proti odporu. Tato fáze trvá kolem osmi sekund. Pak přichází 

relaxace, uvolnění po napětí kolem tří sekund. Na závěr se sval protáhne 

kolem dvaceti až třiceti sekund. 

 Balistický strečink – je to švihový typ strečinku, kde je vyvíjen impulz 

k pohybu pouze na začátku, zbytek pohybu je veden setrvačností. 

 Strečink bychom měli zařazovat vždy na začátek a konec tréninku nebo 

zápasu.   Cílem je příprava pohybového aparátu na fyzickou zátěž a prevence proti 

zranění. Protažení zaměříme na svalové skupiny, které v basketbale nejvíce 

zatěžujeme, viz kapitola 2.9.1 zapojení nejčastějších svalů v basketbale. Po zahřátí 

organismu provádíme statický strečink a to většinou aktivní, abychom odstranili 

napětí ze svalů. V dané poloze vydržíme kolem šesti až osmi sekund. Po 

statickém strečinku následuje dynamicky strečink a po dynamickém strečinku 

následuje tonizační cvičení na zpevnění středu těla. Po zápase či tréninku je 
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hlavním cílem strečinku vykompenzovat (uvolnit) napětí zatěžovaných svalů a 

protáhnout je zpět do původní délky a nastartovat regenerační procesy. Pokud 

bychom tak neučinili, neodstranili bychom napětí, svaly by se zkracovaly a 

nenastartovali bychom regenerační procesy. V tuto chvíli se provádí strečink 

statický jak pasivní, tak aktivní, výdrž v dané poloze se pohybuje od třiceti až do 

šedesáti sekund, na závěr se dá použít strečink balistický v menším rozsahu 

pohybu. (Buzková 2006). 

 

Zásady pro uvolňování a protahování dle Hoškové a Matoušové (2007) 

 Správná volba základní polohy - sval by neměl plnit posturální funkci 

ani překonávat odpor, díky tomu je umožněna jeho relaxace. 

 Vedený pohyb - uvolňování a protahování má být pod volní kontrolou, 

nesmí vyvolávat bolest. Umožňuje stálou kontrolu a korekci pohybu. 

 Výdrž - v dosažené poloze setrváme ve výdrži, které umožní volní 

relaxaci, oddálení napínacího reflexu a adaptaci svalu na protažení. 

 Využití reflexních mechanismů - proprioreceptivní čidla signalizují 

změny tlaku či tahu a reflexně vyvolávají stah či uvolnění. Protahovaný 

sval se nejdříve aktivuje 10 sekund i déle a následně se vědomě uvolní. 

Doba aktivace a relaxace má být stejná 

 Při výdechu - u protahovaných svalů se jejich napětí zvyšuje s vdechem a 

snižuje při výdechu. Proto fázi protažení provádíme s výdechem. 

 Využití pohybu očí -  při pohledu vzhůru a vdechu se napětí svalu zvyšuje 

a naopak při pohledu dolů a výdechu se prohlubuje útlum. 

 Fixací částí těla - je důležité fixovat část těla, kde začíná centrální úpon 

protahovaného svalu, aby se neprotahovaly jiné struktury. 

 Plné soustředění na protahování 

 Dosažením fyziologické normy - protahováním chceme dosáhnout 

fyziologického kloubního rozsahu podle obecné normy. Nadměrné 

protažení svalu může mít negativní důsledky. 
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 Nyní zde uvádím protahovací program, který navrhli Kokkonen a Nelson 

(2007), kteří rozlišují 5 úrovní protahování. Doporučují vydržet na jedné úrovni 2 

– 4 týdny a poté přejít na úroveň vyšší.            

1. Úroveň  

 Výdrž v poloze 5-10 sekund.  

 5-10 sekundový odpočinkový interval mezi cviky 

  Každý cvik opakujte 2x 

 Protahujte svaly na stupni intenzity 1-3 s mírnou bolestivostí  

 Čas strečinkové cvičební jednotky 20-30 minut   

 V týdnu zařazujte 2-3 strečinkové cvičební jednotky.   

2. Úroveň 

 Výdrž v poloze 10-15 sekund  

 10-15 sekundový odpočinkový interval mezi cviky 

 Každý cvik opakujte 3x  

 Protahujte svaly na stupni intenzity 2-4 s mírnou bolestivostí  

 Čas strečinkové jednotky 20-30 minut  

 V týdnu zařazujte 3-4 strečinkové jednotky  

3. Úroveň 

 Výdrž v poloze 15-20 sekund 

 25-30 sekundový odpočinkový interval mezi cviky 

 Každý cvik opakujte 5x 

 Protahujte svaly na stupni intenzity 4-6 střední bolestivostí 

 Trvání strečinkové jednotky 20-30 minut  

 V týdnu zařazujte 3-4 strečinkové cvičební jednotky   

4. Úroveň 
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 Výdrž v poloze 25-30 sekund 

 25-30 sekundový interval mezi cviky 

 Každý cvik opakujte 5x  

 Protahujte svaly na stupni intenzity 6-8 se střední až vysokou bolestivostí  

 Trvání strečinkové cvičební jednotky 40-50 minut 

 V týdnu zařazujte 4-5 strečinkových cvičebních jednotek   

5. Úroveň  

 Výdrž v poloze 25-30 sekund 

 25-30 sekundový odpočinkový interval mezi cviky 

 Každý cvik opakujte 5-6x 

 protahujte svaly na stupnici intenzity 8-10 s vysokou bolestivostí  

 Trvání strečinkové cvičební jednotky 50-60 minut 

 V týdnu zařazujte 4-5 strečinkových cvičebních jednotek 

 

2.5.3 Posilovací cvičení 

 Cílem posilovacího cvičení je zvýšit funkční zdatnost oslabených svalů, či 

svalů s tendencí k ochabování. Během posilování dochází ke zvýšení klidového 

tonu svalstva, ke zlepšení svalu pracovat ekonomicky a k odstranění funkčního 

útlumu a zlepšení nitrosvalové koordinace. (Hošková, 2003) 

 Posilovat svaly je možné různě, například posilování statické a dynamické. 

Nejvhodnější jsou pro posílení ochablých svalů při vyrovnávání svalových 

dysbalancí dynamická cvičení pomalá, při kterých vykonáváme rovnoměrné 

pohyby proti přirozenému odporu gravitace, kdy vlastní zátěž vytváří hmotnost 

příslušného segmentu nebo různé posilovací pomůcky. 

 Optimální je abychom s cíleným posilováním začali až po důkladném 

protažení všech zkrácených svalů a až po dosažení fyziologického kloubního 

rozsahu. (Hoškové, Matoušová, 2005) 
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 Hlavním záměrem posilování je abychom ochablý sval aktivovali natolik, 

aby byl schopen se zapojit do hybných stereotypů při každodenních činnostech. 

Velkou pozornost musíme věnovat hypermobilním jedincům u nich je nežádoucí 

jakékoliv zvětšování rozsahu pohybu a proto neuvolňujeme a neprotahujeme 

svaly kde jsme hypemobilitu zjistili. Vytváříme tzv. svalový korzet a volíme 

posilovací cvičení ve výdržích proti odporu, abychom nezatížili kontraktilní a 

vazivovou složku svalu. (Hošková, Matoušková 2007) 

 K posilování dle Hoškové a Matouškové (2007) můžeme využít: 

 Odporu - posilovaný sval překonává určitý odpor ve výdrži nebo při počtu 

opakování  

 Excentrické kontrakce - brzdící pohyb více se aktivuje posilovaný sval 

 Vhodnou polohou - vhodně zvolená poloha umožní, aby se do činnosti 

zapojil posilovaný sval při jednoduchém a méně složitém pohybu 

 Výdechu - napomáhá správnému provedením tím, že při něm můžeme 

docílit dobrou fixaci centrálních úponů posilovaných svalů. Tuto fixaci 

zabezpečuje souhra břišních a zádových svalů, které se aktivují právě při 

výdechu. 

 Předchozího protažení - vhodné je před posílením určitého svalu provést 

protažení jeho antagonisty, aby utlumil jeho aktivitu a obnovil 

fyziologický rozsah v kloubu. 

 

2.6 SVALOVÁ DYSBALANCE 

 Vzpřímené držení těla závisí na funkční rovnováze svalů. Funkční 

rovnováha svalů bývá narušena adaptací jedince na denní pohybový režim, při 

němž více zatěžujeme stejné svalové skupiny ve statických polohách. Díky tomu 

vznikají hybné stereotypy, ve kterých mají převahu svaly tonické na úkor svalů s 

činností fázickou. Nedostatek pohybu a sedavý způsob života umožňují, aby se 

svalová rovnováha porušila a vznikly dysbalance. (Hošková, Matoušová, 2007)  

Tyto dysbalance se objevují v následujících oblastí těla: 
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2.6.1 Horní zkřížený syndrom  

 Jde o oblast krku a horní části trupu. Spojení krční páteře s lebkou je 

nestabilní, proto dochází k trvalému napětí šíjového svalstva. Svalová dysbalance 

vzniká nepoměrem mezi ohýbači hlavy, krku na přední straně krční páteře (mezi 

dlouhým svalem hlava a krku) a hlubokými svaly šíjovými na zadní straně páteře. 

Dále sem patří zkrácená horní část trapézového svalu, díky tomu dochází k 

prohnutí v krční páteři a předsunu hlavy. 

 U horního zkříženého syndromu jsou v horní části trupu zkrácené prsní 

svaly a ochablé zádové svaly (střední a dolní část svalu trapézového, dolní část 

mezilopatkových svalů a pilový sval). Viz obr. č. 2. (Hošková, 2003) 

Svaly hyperaktivní tedy s tendencí ke zkrácení: 

o horní část m. trapezius  

o hluboké šíjové svaly 

o m. levator scapulae 

o m. sternocleidomastoideus 

o m. pectoralis 

Svaly hypoaktivní tedy s tendencí k ochabování: 

o flexory krku a hlavy m. longus capitis, m. longus colli 

o m. rhomboideus 

o střední a dolní část m. trapezius (Hošková, Matoušová 2007) 
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 Obr. 2: Horní zkřížený syndrom 

 Zroj:(https://www.google.cz/search?tbm=isch&q=horni+zkrizeny+syndro

m&imgrc=Q_-aBQn-qRV4EM%3A&ei=W_8xVs2CN4bvULfai-

AM&emsg=NCSR&noj=1#emsg=NCSR&imgrc=Q_-aBQn-qRV4EM%3A) 

2.6.2 Dolní zkřížený syndrom 

 Jedná se o oblast beder, pánve, kyčelního kloubu a dolních končetin. V 

oblasti beder jde hlavně o křížobederní přechod. Pokud není při pohybu správně 

stabilizovaná pánev, tento sval spolupracuje na pohybu a tím se zapojí svaly 

tonické, které se zkracují na nabývají na převaze (čtyřhranný sval bederní, 

vzpřimovače trupu). 

 V oblasti pánve a kyčelního kloubu při pohybech spolupracují dvojce 

svalů agonisté a antagonisté, kteří ovlivňují pohyb, ale i držení těla. 

Svaly hyperaktivní tedy s tendencí ke zkrácení: 
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o m. iliopsoas 

o m. rectus femoris 

o svaly bederní - vzpřimovač trupu, m. guadratus lumborum 

Tyto svaly provádějí ohýbání v kyčelním kloubu. 

 Svaly hypoaktivní tedy s tendencí k ochabování: 

o m. gluteus maximus 

o svaly abdominální 

 Tyto svaly zajišťují napřímení v kyčelním kloubu. Pokud je nepoměr mezi 

svaly s tendencí ke zkrácení a ochabování, vzniká svalová nerovnováha, která má 

za následek funkční poruchy. Velmi důležité jsou břišní svaly, které mají tendenci 

k ochabování a tím pádem netvoří oporu bedrům. Pokud nejsou dostatečně 

posíleny nebrání přetěžování bederní části zad a neplní funkci břišního lisu. Tato 

dysbalance ovlivňuje sklon pánve, což vede ke zvětšené bederní lordózy. Viz. obr. 

č. 3. (Hošková, 2003) 
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Obr. 3: Dolní zkřížený syndrom 

Zdroj:(https://www.google.cz/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=dolni+zkrizeny

+syndrom&oq=dolni+zkrizeny+syndrom&gs_l=img.3..0i24.3254814.3255946.0.

3256413.5.5.0.0.0.0.63.258.5.5.0....0...1c.1.64.img..4.1.63.nZVbAA25_TQ#imgrc

=ziHv6nZCOzhtsM%3A) 

2.6.3 Oblast dolních končetin 

 Oblast dolních končetin je závislá na funkčních svalech kolem kloubů 

dolních končetin, pokud jsou oslabeny může to být důvod ke vzniku nebo 

zvětšování se odchylek od osy. Klenba nožní je jedna z nejdůležitějších 

posturálních i pohybových mechanismů. Je souvislost mezi stavem klenby nožní, 

postavením kolen a posturální funkcí dolních končetin. Jakákoliv nerovnováha 

kolem kloubu může působit na postavení dolních končetin a ovlivňovat celkové 

držení těla. Viz. obr. č. 4. (Hošková, 2003)  

 

 

Obr. 4: Dolní končetina 
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Zdroj:(https://www.google.cz/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=dolni+zkrizeny

+syndrom+oblast+dolnich+koncetin+cermak&oq=dolni+zkrizeny+syndrom+obla

st+dolnich+koncetin+cermak&gs_l=img.3...53879.54850.0.55156.7.7.0.0.0.0.69.3

92.7.7.0....0...1c.1.64.img..7.0.0.p156A3ut74Y#imgrc=9DSAFL0Ox24PQM%3A) 

 Bylo zjištěno, že některé svaly mají zřetelnou tendenci k útlumovým 

projevům (hypotonii, svalové oslabení, hypoaktivaci), u jiných svalů naopak 

sledujeme tendenci k zvýšenému svalovému napětí (hypertonii) a svalovému 

zkrácení. Vysvětlení vzniku svalových dysbalancí hovoří o dvouch svalových 

systémech s protikladnými vlastnostmi. Jednou z rozhodujících vlastností svalů je 

jejich antigravitační funkce. Ta rozděluje svalový systém na tonický a fázický. 

(Kolář, 2002).   

 Často ale svaly nepracují tak, jak by měly. Mnohdy se tedy stává, že jeden 

z antagonistů nabere převahy nad druhým, tím se svalová rovnováha poruší a 

vznikne svalová dysbalance. Příčin a důsledků svalových dysbalancí je velká 

spousta. Vše může vyvolat už nevhodná životospráva. Pak dále nedostatek 

pohybu, s čímž souvisí také sedavý způsob života. To vyústí v nesprávný 

pohybový režim a také zatěžování pouze určitých svalových partií. Projevuje se to 

například únavou, bolestí, bolestí hlavy, poškození svalů a šlach, může dojít ke 

zranění, až v budoucnu to může vyvrcholit degenerativními změnami lidského 

organismu. (Kolář, 2006).    

 Přetrvává-li v některém tělesném segmentu porucha tonické funkce svalu, 

vždy vyzařuje do celého posturálního stereotypu, kde se projeví v podobě různých 

syndromů a zřetězení. (Véle, 1995) 

 

 Svaly rozdělujeme do dvou skupin: 

Svaly tonické  

 Nebo také posturální se vyznačují pomalejším průběhem stahu, jsou více 

protkány cévami, tím pádem lépe zásobovány a tudíž méně unavitelné. mají lepší 

regenerační schopnosti a ve sterotypních pohybech se rychleji zapínají. Mají 

tendenci ke klidovému zkrácení během života. Ve sportu nastává taková situace 
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velmi často, ať díky samotnému charakteru sportu, nebo nevhodnému tréninku, 

obzvláště špatnému posilování. Ke zkrácení dochází již v dětském věku, zvláště u 

dětí u kterých převládá sedavý způsob života a dochází i u běžné populace, jež má 

sedavé zaměstnání. (Hošková, 2003) 

 

Svaly tonické, tedy s tendencí ke zkrácení: 

m. triceps surae, hlavně m. solenus     trojhlavý sval lýtkový 

m. rectus femoris                                 přímí sval stehenní 

m. tibialis posterior                              zadní sval holenní 

m. tensor fascie latae                            napínač povázky stehenní         

m. iliopsoas                                          sval bedrokyčlostehenní 

m. adductor                                          přitahovač stehna  

m. piriformis                                        sval hruškový  

m. quadratus lumborum                       čtyřhranný sval bederní      

m. pectoralis major i minor                  velký a malý prsní sval     

m. trapezius - horní část                        sval kápový 

m. stenrnockleidomastoideus                kývač hlavy         

m. levator scapulae                                zdvihač lopatky (Hošková, 2003) 

 

Svaly fázické 

 Reagují hbitě na podněty, jsou hůře cévně zásobeny a proto se rychle 

unaví. Mají pomalejší regenerační schopnosti, tendenci k ochabování, oslabování 

a dokonce se nechtějí zapojovat do svalové práce. (Hošková, 2003) 

 

Svaly fázické, tedy s tendencí k ochabování: 

mm. peronei                                                  svaly lýtkové          
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m. tibialis anterior                                         přední sval holenní 

mm. vasci                       vnitřní a zevní hlavy čtyřhlavého svalu stehenního 

 m. gluteus maximus, medius, minimus  velký, střední, malý hýžďový sval 

m. abdomini                                                   břišní svaly 

m. trapezius - střední a dolní část                  sval kápový    

m. rhomboidei                                            rombické svaly (Hošková, 2003) 

 

 Podle Hoškové (2003) tyto dva typy svalů tvoří dva subsystémy s 

odlišnými funkčními vlastnostmi:  

 Tonický systém - tonické svaly umožňují dlouhotrvající svalové výkony, s 

pomalým nástupem i průběhem. 

 Kinetický systém - fázické svaly umožňují nárazové svalové výkony, s 

rychlým nástupem i průběhem. 

 Mezi oběma svalovými subsystém existuje spolupráce a součinnost, která 

je dána tím, že tonická aktivita, zajišťující polohu, vytváří výchozí úroveň pro 

činnost kinetickou. Oba subsystémy tím pádem reagují na stejný podnět, ale 

antagonisticky. Kinetický systém má tlumivý vliv na systém tonický a pracuje v 

zásadně na principech reciproční inhibice. Na druhou stranu tonický systém může 

pracovat jak s mechanismem simultánní inervace agonistů a antagonistů, tak s 

mechanismem reciproční inervace. Reciproční inervace platí jen při pomalém a 

vedeném pohybu. Pokud je pohyb náročnější na svalovou sílu jsou v činnosti oba 

systémy. 

2.6.4 Pohybové stereotypy 

 Svalová rovnováha je předpokladem pro ekonomizaci pohybu tzn. vytvoří 

se kvalitní pohybové stereotypy. Je to ucelený řetězec, soustava podmíněných a 

nepodmíněných reflexů. Při stejném pohybu jsou aktivovány stejné svaly a 

vytváří se mezi nimi pevná vazba. Aktivita svalů není náhodná, je dána z hlediska 

časového zapojení a jejich intenzity. Většina pohybových stereotypů je součástí 

programového vybavení. Tyto stereotypy se v průběhu života mění jako reakce na 
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změny zevního a vnitřního prostředí. Každý z nás má své charakteristické 

pohybové stereotypy. Při stejném pohybu se aktivuje vždy stejný řetězec svalů ve 

stejném pořadí. Proto jednostranná zátěž či opakování vede k přetěžování 

kloubních struktur, některé svaly se zkracují a jiné zase ochabují. Zkrácený sval se 

jeví zvýšeným svalovým tonem, při všech pohybech je aktivován a tím i 

posilován. Ve svalovém řetězci je bývá dominantní. Díky tomu se přetěžuje celá 

oblast, zkrácený sval na základě tzv. reciproční inhibice aktivuje útlum v 

antagonistech, které reagují snížením svalového tonu, svalové síly a ochabnutím. 

(Hošková, 2003) 

 

 

 

2.7 BASKETBAL 

2.8 Charakteristika basketbalu 

 Basketbal patří mezi jeden z nepopulárnějších kolektivních sportů. Velkou 

oblibu si získal hlavně v USA. Cílem hry je vhodit míč do koše soupeře a zabránit 

vhození míče do vlastního koše. Mezi typické basketbalové dovednosti patří 

dribling, střelba na koš, doskoky, přihrávky a obrana. Herní dovednosti jsou 

střídány pauzami při přerušení hry nebo při střídání. Typická pro basketbal je 

kolísává intenzita zatížení. Během utkání hráč naběhá asi 5 – 7 km, udělá 

přibližně 40-50 výskoků, změní směr max. 640x a rychlost max. 440x (Dobrý, 

Velenský, 1980). 

Délka utkání je 40min. čistého času. Hrací období je rozděleno do 4 čtvrtin po 10 

minutách. Přestávky mezi jednotlivými čtvrtinami trvají 2 minuty, poločasová 

přestávka je 15 minut (mezi druhou a třetí čtvrtinou). V případě nerozhodného 

stavu se nastavuje 5 minut. Vítězí družstvo, které nastřílí soupeři více bodů 

v základním hracím období tedy 4 x 10 minut čistého času. Trenér má k dispozici 

pět oddechový časů a každý z nich trvá jednu minutu. Basketbal hraje pět hráčů 

proti pěti. Před každým utkáním se píše záznam o basketbalovém utkání, kde 
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trenéři obou družstev napíší soupisku svých mužstev. Na soupisce může být 

maximálně uvedeno 12 hráčů z jednoho mužstva. 

U basketbalu jsou tělesné předpoklady mnohem důležitější než u jiných 

kolektivních sportů. V současné době je v nejprestižnější basketbalové lize (NBA) 

výškový průměr hráčů 200 cm. Výhodou je i velké rozpětí paží. Někteří hráči 

mají rozpětí i přes 2m. Nejnižších postav dosahují rozehrávači, kteří měří kolem 

185 - 192 cm, nejvyšší jsou naopak pivoti, ti měří až 220 cm. Hmotnostní průměr 

basketbalistů je kolem 90 kg a průměrné procento tuku v těle se pohybuje mezi 9-

12 %. Výška basketbalistek se pohybuje v průměru kolem 184 cm, hmotnost 70 

kg a tuk v těle se pohybuje kolem 15 %. (Grasbruger, Cacek, 2008) 

 

2.9 Zapojení nejčastějších svalů v basketbale 

 Basketbal je složitý sport na pohyb. Střídají se zde pohyby cyklické, (běh, 

chůze), acyklické (střelba, driblink), tak i pohyby kombinované (dvojtakt). 

 Svalová činnost v basketbale má především dynamický charakter. 

Zatíženo je hlavně svalstvo dolních končetin, svaly hýžďové, čtyřhlavý sval 

stehenní a trojhlavý sval lýtkový (m. gluteus maximus, m. quadriceps femoris, m. 

triceps surae) ale i svalstvo horních končetin, hlavně při střelbě na koš to jsou 

svaly deltové, tricepsu (m. deltoideus, m. triceps brachii). Přetěžují se tzv. nosné 

klouby, které tlumí nárazy dolních končetin ve styku s podlahou. Zatěžované 

oblasti jsou dále Achillova šlacha, přetížení adduktorů stehna a kolenních vazů, 

klouby prstů (chytání míče), ramenní a loketní kloub. Příznačné poruchy držení 

těla se viditelně odrážejí na páteři, která trpí zvláště při výskocích, dopadech, 

obranném pohybu (Velenský, 1987). 

 

2.9.1 Zapojení svalů při střelbě 

 Při střelbě se zapojují svaly jak horních končetin, tak i dolních končetin. 

Mezi svaly horní končetiny, které se zapojují při střelbě, patří deltový sval, 

dvojhlavý sval pažní, trojhlavý sval pažní, svaly předloktí. Mezi svaly dolní 
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končetiny patří trojhlavý sval lýtkový, svaly stehenní a sval hýžďový, (obr. č. 5). 

 

Obr. 5: Střelba z výskoku 

Zdroj: (http://bleacherreport.com/articles/430299-his-airness-how-michael-jordan-

stacks-up-against-todays-nba-stars/page/2) 

V přípravné fázi se zapojují flexory ramene:  

o m. deltoideus-pars clavicularis – deltový sval, klíční část 

o m. coracobrachialis – vnitřní sval pažní  

o m. biceps brachii-caput breve – krátká hlava dvojhlavého svalu 

pažního 

V odhodové fázi se kontrahují flexory ramene, dále se zapojují extensory lokte a 

flexory zápěstí:  

o m. triceps brachii – trojhlavý sval pažní 

o m. anconeus – sval loketní 

o m. flexor carpi radialis – zevní ohýbač zápěstí 

o m. flexor carpi ulnaris – vnitřní ohýbač zápěstí   

o m. palmaris longus – dlouhý sval dlaňový  

 

Svaly dolní končetiny: 

http://bleacherreport.com/articles/430299-his-airness-how-michael-jordan-stacks-up-against-todays-nba-stars/page/2
http://bleacherreport.com/articles/430299-his-airness-how-michael-jordan-stacks-up-against-todays-nba-stars/page/2
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o m. quadriceps femoris – čtyřhlavý sval stehenní  

o m. gluteus maximus – velký sval hýžďoví  

o m. semimembranosus – sval poloblanitý 

o m. semitendinosus – sval pološlašitý  

o m. biceps femoris – dvojhlavý sval stehenní 

o m. triceps suare – trojhlavý sval lýtkový (Čihák, 2001 a Dylevský, 

2009) 

 

2.9.2 Zapojení svalů při obranném pohybu 

Při obranném pohybu se zapojují dolní končetiny a to čtyřhlavý sval 

stehenní, hýžďový sval a lýtkové svaly. Obranný pohyb je velmi náročná činnost 

na dolní končetiny, protože jsme celou dobu v obranném postavení, tzn. 

v podřepu a stojíme na přední časti chodidel, (obr. č. 6). 

 

Obr. 6: Obraný postoj 

Zdroj: (http://www.usatoday30.usatoday.com/sports/basketball/nba/story/2012-

06-18/LeBron-James-defense-calling-card--Miami-Heat-Team-USA/55679330/1) 

Extence (propnutí) kyčelního kloubu: 

o m. glutaeus maximus - velký sval hýţďový 

o m. biceps femoris - dvojhlavý sval stehenní 

http://www.usatoday30.usatoday.com/sports/basketball/nba/story/2012-06-18/LeBron-James-defense
http://www.usatoday30.usatoday.com/sports/basketball/nba/story/2012-06-18/LeBron-James-defense
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o m. semitendinosus - sval pološlašitý 

o m. semimembranosus - sval poloblanitý 

 

Abdukce (odtažení) kyčelního kloubu: 

o m. glutaeus medius a minimus – střední a malý sval hýžďový 

o m. tensor fasciae latae – napínač povázky stehenní 

 

Vnější rotace kyčelního kloubu: 

o m. quadratus femoris - čtyřhlavý stehenní 

o piriformis – hruškovitý sval 

o m. glutaeus maximus – velký hýžďový sval 

 

 

Extenze (propnutí) kolenního kloubu: 

o m. quadratus femoris, piriformis – sval čtyřhlavý stehenní 

Flexe (ohnutí) kolenního kloubu: 

o m. biceps femoris - dvojhlavý sval stehenní 

o m. semitendinosus - sval pološlašitý 

o m. semimembranosus - sval poloblanitý 

 

Extenze (propnutí) hlezenního kloubu: 

o m. tibialis anterior – přední sval holenní 

 

Flexe (ohnutí) hlezenního kloubu: 

o m. triceps surae - trojhlavý sval lýtkový 
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Flexe (ohnutí) kyčelního kloubu: 

o m. iliopsoas – bedrokyčelní sval 

o m. sartorius – krejčovský sval (dlouhý sval stehenní) 

o m. rectus femoris – přímí sval stehenní 

o m. gracilis – štíhlý sval stehenní 

o m. tensor fasciae latae - napínač stehenní povázky 

 

Addukce (přitažení) kyčelního kloubu: 

o m. adductor magnus – velký přitahovač 

o m. adduktor lognus – dlouhý přitahovač 

o m. brevis – krátký přitahovač 

 

Vnitřní rotace kyčelního kloubu: 

o m. glutaeus minimus - malý sval hýžďový 

o m. tensor fasciae latae - napínač povázky stehenní 

 

Flexe kolenního kloubu: 

o m. biceps femoris - dvojhlavý sval stehenní 

o m. semitendinosus - sval pološlašitý 

o m. semimembranosus - sval poloblanitý 

 

Flexe hlezenního kloubu: 

o m. triceps surae - trojhlavý sval lýtkový (Čihák, 2001 a Dylevský, 

2009) 
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3 Cíl práce 

 Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit zásobník kompenzačních 

cvičení a ověřit vliv kompenzačního cvičení na úpravu svalových dysbalancí u 

vybrané skupiny basketbalistů Pohybová intervence ve formě kompenzačního 

cvičení zahrnovala cviky na uvolnění kloubních struktur, protažení a posílení. Jde 

o cílené cvičení na přetížené partie s pravidelným opakováním v určitých 

intervalech. Pohybové intervence se účastnili hráči z týmu OD REX Ruzyně 

Aviators ve věku 25 - 33 let., po dobu 3 měsíců.  

 Teoretická část se zaměřuje na popis kompenzačního cvičení a co vše do 

něj spadá. Seznamuje nás s basketbalem obecně, s pohyby které jsou při něm 

prováděny a se svaly, které se při těchto pohybech zapojují.  

 

3.1 Úkoly práce 

 Na základě stanovených hypotéz byly stanoveny následující úkoly: 

1. Seznámit se a prostudovat vhodnou literaturu o kompenzačním cvičení 

2. Sestavit hypotézové otázky  

3. Vybrat vhodné vstupní testy pro vyšetření pohybového aparátu a sestavit 

kompenzační program 

4. Aplikovat kompenzační program po určitou dobu 

5. Provést výstupní testy 

6. Vyhodnocení vstupních a výstupních testů v rámci intervenční skupiny  

 

3.2 Hypotézy 

1. Hypotéza 1 (H1) - Po pravidelném tříměsíčním kompenzačním cvičení se 

sníží výskyt svalových zkrácení a ochabnutí. 

2. Hypotéza 2 (H2) - Nejvíce zkráceny budou flexory kolenního kloubu a 

vzpřimovače páteře. 
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3. Hypotéza 3 (H3) - U basketbalistu TJ Sokol Žižkov, kteří vykonávají 

kompenzační program bez mého dohledu, nedojde ke zlepšení svalového 

zkrácení a ochabnutí. 
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4 Metodika práce 

 V diplomové práci bylo použito kvalitativního a kvalitativního výzkumu. 

Tento výzkum zahrnuje sledování vlivu aplikace kompenzačního programu na 

zkrácené a ochablé svaly. Intervence v podobě kompenzačního programu v sobě 

zahrnovala cviky na uvolnění kloubních struktur, protahovací a posilovací 

cvičení. Jednotlivé cviky byly vybrány na konkrétní svalové partie po vstupním 

vyšetření (pretest), které byly nejvíce zkrácené a oslabené.  

  

4.1 Popis výzkumného souboru 

 Diplomová práce se zabývá vlivem kompenzačního cvičení na pohybový 

aparát u basketbalistů mužské kategorie z klubu OD REX Ruzyně Aviators. 

Vybrali jsem skupinu 7 hráčů ve věku 25 - 33let, kteří trénují 3x týdně po dobu 90 

minut. Tito hráči byli vybráni z důvodu zodpovědného přístupu k tréninku, a 

jednak jsou to nejvytíženější hráči týmu, co se týče zápasové minutáže. Žádný z 

hráčů neměl nikdy před tím žádné vážnější zranění, nikdo z hráčů se před tímto 

výzkumem nevěnoval pravidelně kompenzačnímu cvičení. S hráči jsem prováděl 

po každé tréninkové jednotce kompenzační program po dobu tří měsíců. 

Frekvence kompenzačních jednotek byla 3x týdně, při celkovém počtu 30 

kompenzačních jednotek. Délka jedné jednotky byla cca 30-45min. Kompenzační 

cvičení probíhalo během sezony od září do listopadu. Druhou měřenou skupinou 

byli hráči z klubu TJ Sokol Žižkov, kteří kompenzační program prováděli sami 

bez mého dohledu. Opět jsem vybral 7 hráčů, kteří stráví nejvíce času při zápase 

na palubovce. Na první hodině jsem s hráči procvičil kompenzační program, 

ukázal a vysvětlil jednotlivé cviky, jak je mají správně provádět. Od další hodiny 

hráči kompenzační program cvičili sami.  

 

4.2 Použité metody 

 Vstupní vyšetření zahrnovalo vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (2004). 

Ohodnocení zkrácených svalů bylo provedeno standardně na stupnici 0 až 2. 
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Přičemž stupeň 0-nejde o zkrácení,  1-malé zkrácení a 2-velké zkrácení. Po 

vstupním vyšetření jsem sestavil vhodný kompenzační program, který byl 

zaměřen na svalové partie, které se při vstupním vyšetření ukázaly jako nejvíce 

problematické. Nejvíce se jednalo zejména o zkrácené svaly nebo svalové 

skupiny. Kompenzační program byl zaměřený na uvolnění kloubních struktur, 

protahování zkrácených svalů a posílení ochablých svalů. Program byl sestaven z 

21 cviků. Byl prováděn vždy po tréninku a samotné cvičení trvalo cca 30 - 

45minut. Po celou dobu provádění kompenzace jsem se snažil být co nejvíce 

precizní a probandy instruoval a korigoval, aby u nich nedocházelo ke špatnému 

provedení daného cviku. Poté bylo zjišťováno pomocí komparace dat prvního a 

druhého vyšetření (pretestu a posttestu), k jak velkým změnám po absolvování 

kompenzačního programu došlo.  

 

4.3 Sběr dat 

 Vstupní data byla shromážděna během dvou dnů na začátku září 2015. 

Pretest (první vyšetření) bylo provedeno 7. září 2015, kdy jsem vyšetřil prvních 7 

probandů z týmu OD REX Ruzyně Aviátors. Druhý den 8. září 2015 dalších 7 

probandů z týmu TJ Sokol Žižkov. Vyšetření probíhalo v prostorách šaten klubů, 

kde jsem měl dostatek prostoru a terapeutické lehátko. Všechny probandy jsem 

vyšetřoval před zahájením tréninkové jednotky. Každému probandovi, který 

kompenzační program podstoupil, bylo přiděleno číslo od 1 do 7. Každý hráč měl 

svůj formulář s příslušným číslem, do těchto formulářů se zapisovaly výsledky 

měření získané před a po absolvování intervence. Posttest (druhé měření, 

výstupní) proběhlo 26. listopadu u OD REX Ruzyně Aviators a 27. listopadu 2015 

u TJ Sokol Žižkov, tedy po necelých třech měsících. Snažil jsem se, aby výstupní 

měření mělo stejný průběh jako vstupní a opět výsledky zaznamenala do 

formulářů.  
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4.4 Analýza dat 

 Ohodnocení zkrácených svalů bylo provedeno standardně na stupnici 0 až 

2. Přičemž stupeň 0 - nejde o zkrácení,  1 - malé zkrácení a 2 - velké zkrácení. 

(Janda, 2004) 

 Výsledky jsme zaznamenávali do tabulek a pro jejich lepší přehlednost 

jsme využili grafů. U každé svalové skupiny u všech probandů, jsme vypočítali 

průměrný výsledek, abychom zjistili vypovídající hodnotu každého testu.  

Abychom zjistili případnou efektivitu cvičení mezí pretestem (vstupním) a 

posttestem (výstupním), porovnáme tyto průměrné hodnoty a zaznamenáme je do 

přehledného grafu. Budeme sledovat průměrné hodnoty u jednotlivých svalových 

skupin, ale i také u jednotlivých hráčů. 

 

4.5 Testy 

 Pro testování zkrácených svalů jsme použili testy dle Jandy (2004). Po 

prostudované literatuře jsem vyšetřovali svaly u nichž dochází k největšímu 

zkrácení a ochabování. Tyto testy se dají provádět v podstatě kdekoliv a 

nepotřebujeme k tomu speciální zázemí. 

  

4.5.1 Test držení těla: 

 Podle Matthiase 

 

Obr. č: 7, Zdroj: (Hošková, Matoušková, 2005) 
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 Vyšetřovaný ve stoje předpaží do 90 stupňů a necháme ho stát po dobu 30 

sekund. Pokud se postoj podstatně nezmění, jde o správné držení těla. Jestliže se 

hlava a horní část hrudníku zaklání, ramena jdou dopředu, břicho je vystrčené, jde 

o vadné držení těla. 

 Vyšetření postavy se provádí ze tří stran: 

 - zezadu - zrakem, měřením (olovnice, cm), palpací      

 - zepředu - zrakem, měřením (olovnice, cm), palpací      

 - z boku - zrakem, měřením (olovnice, cm), palpací      

 

4.5.2 Test svalů s tendencí ke zkrácení: 

 Trojhlavý sval lýtkový  

 Flexory kyčelního kloubu 

 Flexory kolenního kloubu 

 Vzpřimovač trupu 

 Čtyřhranný sval bederní 

 Velký prsní sval  

 

4.5.3 Test svalů s tendencí k ochabování:  

 Hýžďové svaly  

 Břišní svaly  

 Mezilopatkové svaly 

 Deltové svaly (zadní hlava)  

 Podle Jandy (2004) jsme použili hodnocení úrovně zkrácených svalů, 

pomocí třístupňové škály:  

 0 – nejde o zkrácení, svaly neoslabeny (cvik proveden bez obtíží)  
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 1 – malé zkrácení, svaly mírně oslabeny (cvik proveden s mírnými 

obtížemi) 

 2 – velké zkrácení, svaly oslabeny (cvik neproveden, nebo s velkými 

obtížemi) 

 

4.6 Funkční testy 

4.6.1 Test trojhlavého svalu lýtkového: 

 Testování jsme prováděli dle Jandy (2004). 

 Poloha: Vleže na zádech, netestovaná dolní končetina flektována, 

chodidlo na podložce, testovaná dolní končetina v extenzi, dolní polovina 

bérce mimo stůl  

 Držení: Rukou stejné strany vytvoříme mezi dlaní a malíkem úhel 90º, z 

dorzální strany přiložíme ruku na bérce, zaklíníme ji za patu, ramena jsou 

uvolněná. Druhá ruka se opírá o nárt, palec je přesně rovnoběžně podle 

zevní hrany chodidla 

 Tah: Je za patu distálním směrem. Palec druhé ruky vede nohu lehkým 

souměrným tlakem a brání vybočování nohy 

 

Obr. č: 8, Zdroj: (autor, 2015) 
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Hodnocení: sledujeme velikost dosažené dorzální flexe.  

0 - Nejde o zkrácení – v kloubu hlezenním je možné dosáhnout alespoň 90º 

postavení. 

1 - Malé zkrácení – v kloubu hlezenním chybí do 90º postavení 5º.  

2 - Velké zkrácení -  v kloubu hlezenním chybí do 90º postavení více jak 5º. 

 

4.6.2 Testování flexorů kyčelního kloubu 

 Testování jsme prováděli dle Jandy (2004). Testují se svaly 

bedrokyčlostehenní, přímá hlava čtyřhlavého svalu stehenního a napínač stehenní 

povázky.  

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

končetinu drží rukama ve flexi. Pak vyšetřovaného pasivně položíme na 

záda a současně flektujeme druhou dolní končetinu. Výchozí poloha je pak 

vleže na zádech s pánví na stole a s vyloučením anteverze a sešikmení 

pánve. Netestovaná dolní končetina je pevně přitažena k břichu tak, aby 

byla zcela vyrovnána bederní lordóza. Přitažení se provádí lépe za koleno, 

poněvadž je delší páka. Jestliže je však koleno při takto dosažené flexi 

bolestivé, je lépe fixovat pod kolenem. Vyšetřovanou dolní končetinu 

uvede vyšetřující pasivně a šetrně do takové polohy, aby končetina volně 

visela   

 Fixace: Je provedena přitažením kolena nevyšetřované končetiny k trupu. 

Mimoto ještě vyšetřující pomáhá končetinu u trupu přidržovat, aby v 

žádné fázi vyšetřování nedošlo k lordóze bederní páteře 
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Obr. č: 9, Zdroj: (autor, 2015) 

Hodnocení: hodnotíme podle postavení stehna, bérce a podle deviace pately. Dále 

podle možnosti stlačení stehna do hyperextenze, bérce do flexe a stehna do 

hyperaddukce.   

0 – Nejde o zkrácení - stehno v horizontále bez deviací, bérec visí při 

relaxovaném koleni kolmo k zemi, patela je nepatrně posunuta laterálně. Na zevní 

straně stehna je jen nepatrná prohlubeň. Při tlaku na distální třetinu stehna do 

hyperextenze je možno stlačit stehno lehce pod horizontálu, při tlaku na dolní 

třetinu bérce směrem do flexe je možné lehce zvětšit flexi v kloubu kolenním.   

 

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

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

abdukci, prohlubeň na laterální straně stehna je zvýrazněná – m. tensor fasciae 

latae. Při tlaku na distální třetinu stehna do hyperextenze je možné stlačit stehno 

do horizontály, při tlaku na dolní třetinu bérce směrem do flexe je možné 

dosáhnout kolmého postavení bérce, aniž dojde ke kompenzační flexi v kyčelním 

kloubu. Při tlaku na dolní třetinu stehna z laterální strany je možné dosáhnout 

postavení bez odchylky do abdukce.  

 

2 – velké zkrácení – v kyčelním kloubu je výrazné flekční postavení, při tlaku na 

distální plochu stehna směrem do hyperextenze není možné dosáhnout 

horizontálního postavení stehna – m. iliopsoas. Bérec trčí šikmo vpřed, patela je 

vytažena vzhůru, takže je viditelný a dobře hmatný její horní okraj. Při tlaku na 

dolní třetinu bérce dochází ke kompenzační flexi v kyčelním kloubu – zkrácen m. 

rectus femoris. Stehno je v abdukčním postavení, na laterální ploše stehna je 

výrazná prohlubeň. Při tlaku na laterální stranu stehna v jeho dolní třetině směrem 

do abdukce se prohlubeň na laterální ploše stehna zvýrazní a addukci není možno 

provést - zkrácený tensor fasciae latae. 
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4.6.3 Testování flexorů kolenního kloubu 

 Testování jsme prováděli dle Jandy (2004). Testuje se dvojhlavý sval 

stehenní, sval pološlašitý, sval poloblanitý.   

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

končetina je flektována v kyčelním i kolenním kloubu, chodidlo na 

podložce. Testovaná dolní končetina spočívá na podložce v nulovém 

postavení.  

 Fixace: Vyšetřující fixuje pánev na testované straně.   

 Pohyb: Vyšetřující uchopí testovanou extendovanou dolní končetinu tak, 

že pata vyšetřovaného spočívá v loketním ohbí vyšetřujícího (aby se 

zabránilo rotaci dolní končetiny) a dlaň vyšetřujícího, která spočívá na 

ventrální straně bérce, vykonává tlak, kterým zajišťuje stálou extenzi v 

kolenním kloubu. Takto uchopenou dolní končetinou provádí vyšetřující 

flexi v kyčelním kloubu. 

 

Obr. č: 10, Zdroj: (autor, 2015) 
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Hodnocení: hodnotíme rozsah pohybu flexe v kloubu kyčelním. Vyšetření 

ukončujeme v okamžiku, kdy začneme cítit tendenci k flexi v kolenním kloubu 

testované končetiny, nebo pohyb pánve, nebo když dojde k bolesti svalstva na 

dorzální straně stehna.  

0 – nejde o zkrácení – flexe v kloubu kyčelním 90°.  

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

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

 

4.6.4 Test vzpřimovačů trupu 

Testování jsme prováděli dle Jandy (2004). 

 Poloha: Vzpřímený sed, horní končetiny volně podél těla, dolní končetiny 

flekovány v 90º v kloubech kolenních i kyčelních, stehna na vyšetřovacím 

stole. Celá chodidla jsou opřena tak, aby byl zachován pravý úhel v 

hlezenních kloubech.  

 Fixace: Vyšetřující fixuje pánev za lopaty kostí kyčelních tak, aby zabránil 

anteverzi pánve.  

 Pohyb: Maximální předklon, při kterém se páteř musí rozvíjet plynulým 

obloukem. Během celého pohybu nesmí pánev změnit své výchozí 

postavení. 

 

Obr. č: 11, Zdroj: (autor, 2015) 
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Hodnocení:  

0 – nejde o zkrácení – měřená vzdálenost není větší než 10 cm.  

1 – malé zkrácení - 10 – 15 cm.  

2 – velké zkrácení - 16 a více cm. 

 

4.6.5 Testování čtyřhranného svalu bederního  

 Testování jsme prováděli dle Jandy (2004).  

 Poloha: Na boku testované strany, spodní dolní končetina je lehce 

flektována v kyčelním a kolenním kloubu, vrchní dolní končetina je 

extendována. Vrchní horní končetina položena dlaní před trupem a 

pomáhá udržovat stabilitu trupu. Spodní horní končetina je vzpažena pod 

hlavou, flektována v 90º v kloubu loketním, předloktí na podložce a 

směřuje vpřed.  

 Pohyb: Vyšetřovaný provádí úklon trupu tím způsobem, že se zvedá na 

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

souhyb pánve.  

 

Obr. č: 12, Zdroj: (autor, 2015) 

Hodnocení: Měříme kolmou vzdálenost na laterální straně hrudníku a podložky. 

Vždy porovnáváme obě strany. 

0 - nejde o zkrácení, vzdálenost je 5 a více centimetrů. 
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1 - malé zkrácení, vzdálenost je mezi 3 - 5 cm. 

2 - velké zkrácení, vzdálenost je méně než 3 cm. 

 

4.6.6 Test velkého prsního svalu 

 Testovaní jsme prováděli dle Jandy (2004).  

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

flektovány v kolenních i kyčelních kloubech, chodidla na vyšetřovacím 

stole. Horní končetiny volně podél těla, hlava ve středním postavení.  

 Fixace: Před provedením pasivního pohybu horní končetinou fixuje 

vyšetřující svou rukou a celým předloktím diagonálním tlakem hrudník.  

 Pohyb: Pasivní elevace extendované horní končetiny.   

 

Obr. č: 13, Zdroj: (autor, 2015) 

Hodnocení:  Hodnotíme pokles paže přes lehátko. Pokud je paže nad lehátkem 

jde nejspíš o zkrácený prsní sval. 

0 - nejde o zkrácení – paže klesne do horizontály, při tlaku na distální část humeru 

směrem dolů se rozsah pohybu ještě zvětší, paže se dostane pod horizontálu 

(lehátko)   

1 - malé zkrácení – paže neklesne do horizontály, ale při tlaku na distální část 

humeru směrem dolů je možné horizontály dosáhnout.  
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2 - velké zkrácení – paže zůstává v poloze nad horizontálou, tlakem na dostální 

část humeru nelze paži stlačit ani do horizontály 

 

4.6.7 Testování horní části svalu trapézového 

 Testování jsme prováděli dle Jandy (2004). 

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

podloženy pod koleny, hlava mimo podložku v prodloužení trupu 

podepřená vyšetřujícím v zátylí.  

 Fixace: Vyšetřující fixuje pletenec ramenní tím způsobem, že jej stlačí do 

deprese na straně vyšetřované, a to měkce, volně do vyčerpání pohybu.  

 Pohyb: Druhou rukou, která podpírá hlavu v zátylí, provede vyšetřující 

maximální možný pasivní úklon hlavy na stranu nevyšetřovanou. Poté 

pokračuje depresi pletence ramenního.   

  

Obr. č: 14, Zdroj: (autor, 2015) 

Hodnocení: Hodnotíme podle stupně stlačení pletence ramenního (pokud je 

omezen úklon, jde s největší pravděpodobností o kloubní záležitost).  

0 - Nejde o zkrácení – stlačení ramene je možné provést lehce.  

1 - Malé zkrácení – stlačení ramene je možné provést, ale s malým odporem.  



56 

 

2 - Velké zkrácení – stlačení ramene nelze provést, při pokusu o stlačení narazíme 

na tvrdý odpor, až zarážku. Mimo to může být omezen i úklon. 

 

4.6.8 Test hýžďových svalů 

 Testování jsme prováděli dle Jandy (2004). 

 Poloha: Vleže na břiše, horní končetiny podél těla, hlava opřená o čelo, 

špičky mimo stůl. Břicho je podloženo, aby se vyrovnala bederní lordóza.  

 Fixace: Prsty a dlaní fixujeme pánev na testované straně a palcem 

hmatáme velký trochanter.  

 Pohyb: Extenze dolní končetiny za střední čáru v rozsahu 10º.  

 Odpor: Klade se dlaní na dolní třetinu na dorzální plochy stehna, 

obloukovitě proti směru pohybu.  

 

Obr. č: 15, Zdroj: (autor, 2015) 
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4.6.9 Test břišních svalů 

 Testování jsme prováděli dle Jandy (2004). 

Před testováním ve stoji s pažemi podél těla označíme na páteři výši dolních úhlů 

lopatek.  

 Poloha: Leh na zádech, dolní končetiny lehce podloženy pod koleny, 

bederní lordóza vyhlazena, nohy uvolněny, ruce v týl, lokty vpřed.  

 Pohyb: Plynulá flexe trupu bez pohybu pánve, v takovém rozsahu, aby 

kolmá vzdálenost mezi podložkou a značkou byla alespoň 5 cm.  

 

Obr. č: 16, Zdroj: (autor, 2015) 
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4.6.10 Test mezilopatkových svalů 

 Testování jsme prováděli dle Jandy (2004).  

 Poloha: Vleže na břiše, hlava v prodloužení trupu bradou na podložce, 

paže podél těla dlaněmi vzhůru.  

 Pohyb: Pacient přitáhne lopatky k sobě a lehce je rotuje kaudálním úhlem 

dovnitř.  

 Odpor: Klade se tak, že vertebrální okraj a dolní úhel lopatky se zachytí 

mezi ukazovák a palec a celým ukazovákem se tlačí proti směru pohybu. 

 

Obr. č: 17, Zdroj: (autor, 2015) 

 

 

4.7 Uvolňovací cviky 

 Uvolnění svalových partií, které bývají nejvíce přetíženy u hráčů 

basketbalu, znázorňují obrázky 18 až 22d. 

1. Uvolnění krční páteře 

  

Obrázek č: 18a, Zdroj: (autor 2015)           Obrázek č: 18b, Zdroj: (autor 2015) 
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 Základní poloha: leh na zádech, paže podél těla. 

 Popis cviku:  s výdechem stlačit ramena do podložky a dolů směrem k 

chodidlům, bradu zlehka přitáhnout na krk, udělat (tzv. druhou bradu). S 

druhým výdechem otočit hlavu vlevo. S nádechem zpět do ZP. Totéž na 

druhou stranu. 

 Fyziologický účinek: Uvolnění krční páteře  

 Chyby v provedení: záklon brady, nestlačená ramena do podložky a 

nestažena směrem dolu k nohám. 

 

2. Uvolnění ramenních kloubů  

    

Obr. č: 19a             Obr. č: 19b              Obr. č: 19c               Obr. č: 19d   

Obr. č: 19a, 19b, 19c, 19d, Zdroj: (autor, 2015) 

 

 Základní poloha: sed na fitballu, připažit. 

 Popis cviku: s výdechem podsadit pánev a kroužit rameny vzad 

8x, totéž vpřed. Poté kroužit celými pažemi pouze vzad 8x. 

 Technika provedení: hlava v prodloužení těla, brada přitažena na 

krk, nohy na šířku pánve.   

 Fyziologický účinek: uvolnění ramenních kloubů a zároveň 

protažení prsních svalů. 
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 Chyby v provedení: nepodsazená pánev, nerovný sed, nohy nejsou 

na šířku pánve. 

 

3. Uvolnění pánve a bederní páteře 

  

Obr. č: 20, Zdroj: (autor, 2015) 

 

 Základní poloha: rovný sed na fitballu, paže podél těla 

 Popis cviku: nohy na šířku pánve, hlava v prodloužení trupu, přitáhnout 

bradu na krk. S výdechem stáhnout lopatky a ramena lehce stlačovat 

směrem dolů k chodidlům. Pohyb vycházen jen z pánve. Kroužení pánví 

vlevo 8x, totéž na druhou stranu. 

 Fyziologický účinek: uvolnění pánve a bederní části zad, lehké posílení 

mezilopatkových svalů a břišních svalů. 

 Chyby v provedení: hlava není v prodloužení trupu, nestažené 

mezilopatkové svaly, nohy nejsou na šířku pánve.  
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4. Uvolnění kyčelních kloubů 

   

Obrázek č: 21a                         Obrázek č: 21b                    Obrázek č: 21c 

Obrázek č: 21a, 21b, 21c, Zdroj: (autor, 2015)   

 Základní poloha: leh na boku, skrčit vzpažmo levou předloktí pod 

hlavou. 

 Popis cviku: s nádechem skrčit přednožmo pravou, skrčit únožmo 

pravou a s výdechem zpět do ZP, (kroužení v kyčelním kloubu). 

 Fyziologický účinek: uvolnění kyčelních kloubů. 

 Chyby v provedení:  tělo není ve vodorovné rovině 

 

5. Uvolnění hlezenního kloubu 

    

Obr. č: 22a              Obr. č: 22b                Obr. č: 22c               Obr. č: 22d 

Obr. č: 22a, 22b, 22c, 22d, Zdroj: (autor, 2015)  
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 Základní poloha: sed skrčmo. 

 Popis cviku: pažemi uchopíme pod kolenem levou nohu a nadzvedneme 

ji. Provádíme pomalé krouživé pohyb v hlezenním kloubu vlevo 8x a pak 

na druhou stranu, taktéž 8x. Totéž na druhou nohu. 

 Fyziologický účinek: uvolnění hlezenního kloubu 

 Chyby v provedení: příliš rychlé kroužení 

 

 

4.8 Protahovací cviky 

 U protahovacích cvičení bychom měli postupovat systematicky od hlavy 

až k nohám. Cvičení se provádí v nízkých polohách proto, aby na tělo působila co 

nejmenší gravitační síla. Díky tomu docílíme, že nebude aktivováno takové 

množství svalů, jako kdybychom protahovací cvičení prováděli ve stoje. 

Protahovací svalových partií, které bývají nejvíce zkráceny u hráčů basketbalu 

znázorňují obrázky 23 až 34.  

1. Protažení trapézového svalu 

 

Obrázek č: 23, Zdroj: (autor, 2015)     

 Základní poloha: leh na zádech, skrčit předpažmo pravou, dlaň na levém 

spánku. Levá paže pod hýžděmi. 

 Popis cviku: s výdechem stlačit levé rameno dozadu, dolu a úklon hlavy 

vpravo. Výdrž 15sek. totéž na druhou stranu, opakujeme 3x. 
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 Fyziologický účinek: protažení horních vláken trapézového svalu, kývače 

hlavy a zdvihače lopatky (m. trapezius, m. sternocleidomastoideus, m. 

levator scapulae) 

 Chyby v provedení: nestlačené rameno vzad a dolů, protažení do příliš 

velkého tahu.  

 

2. Protažení extenzorů krku 

 

Obrázek č: 24, Zdroj: (autor, 2015)    

 Základní poloha: leh na zádech, paže podél těla 

 Popis cviku: s výdechem hrudní předklon, brada je přitažena co nejvíce na 

hrudník, snažíme se o co největší předklon. Výdrž 15sek., poté zpět do 

ZP, vnímat protažení, opakujeme 3x. 

 Fyziologický účinek: protažení horní části kápového svalu, dlouhý sval 

hlavy, kloněné svaly, řemenový sval hlavy (pars descendes m. trapezii, m. 

longissimus capitis, m. scaleni, m. m. splenius capitis). 

 Chyby v provedení: nedostatečný předklon, brady nepřitažena na hrudník 
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Obr. č: 25a                         Obr. č: 25b 

Obr. č: 25a, 25b, Zdroj: (autor, 2015) 

 Základní poloha:  Sed na fitbllu, skrčit vzpažmo pravá ruka v týl, hlava 

otočena vpravo 

 Popis cviku: brada přitažena na krk, s výdechem pravá paže provede 

předklon hlavy  - brada na klíční kosti, levé rameno stlačujeme dozadu a 

dolu. Výdrž 15sek., poté zpět do ZP, vnímat protažení, totéž na druhou 

stranu, opakujeme 3x.  

 Fyziologický účinek: protažení horních vláken trapézového svalu, kývače 

hlavy (m. trapezius, m. sternocleidomastoideus). 

 Chyby v provedení: nepřitažená brada na krk, hrudní kyfóza. 
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3. Protažení prsních svalů a ramenních svalů 

 

 

Obr. č: 26, Zdroj: (autor, 2015) 

 Základní poloha: klek předpažit dlaně na podložce 

 Popis cviku: s výdechem rovný předklon, hýždě ke stropu, ramena zlehka 

protlačovat dolu, hlava uvolněná mezi rameny. Výdrž 15sek., poté zpět do 

ZP, vnímat protažení, opakovat 3x. 

 Fyziologický účinek: protažení velkého prsního svalu a deltového svalu 

(m. pectoralis major, m. deltoideus). 

 Chyby v provedení: sednutí na paty, prohnutí v bederní části zad. 

 

4. Protažení paravertebrálního zádového svalstva 

 

Obr. č: 27, Zdroj: (autor, 2015) 
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 Základní poloha: turecký sed 

 Popis cviku: s výdechem hluboký ohnutý předklon, předloktí na zem před 

nohy, hlava uvolněná mezi rameny, výdrž 15sek., poté zpět do ZP, vnímat 

protažení, opakovat 3x 

 Fyziologický účinek: protažení vzpřimovačů páteře sval bederní a svaly 

mnohoklonné (m. lumborum, mm. multifidi) vedlejší zapojený sval je 

velký hýžďový (m. gluteus maximus). 

 Chyby v provedení: zvednuté hýždě od podložky, neuvolněná hlava a 

ramena. 

 

5. Protažení čtyřhranného svalu bederního 

  

Obr. č: 28a,                                   Obr. č: 28b 

Obr. č: 28a, 28b, Zdroj: (autor, 2015) 

 Základní poloha: sed na fitballu, vzpažit zevnitř 

 Popis cviku: rovný sed, brada zlehka přitažena ke krku, s výdechem 

podsadit pánev, úklon vpravo, výdrž 15sek., poté zpět do ZP, vnímat 

protažení, totéž na druhou stranu, opakovat 3x. 
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 Fyziologický účinek: protažení čtyřhranného svalu bederního a širokého 

svalu zádového (m. quadratus lumborum, m. latissimus dorsi) 

 Chyby v provedení: nepodsazená pánev, zvednutí pánve z fitballu, lehký 

předklon. 

 

6. Protažení flexorů kyčelního kloubu 

 

Obrázek č: 29, Zdroj: (autor, 2015) 

 Základní poloha: leh na boku, vzpažit pravou , položit hlavu na ruku, 

skrčit přednožmo pravou, levou chytit levý nárt, srovnat se do roviny. 

 Popis cviku: s výdechem podsadit pánev, výdrž 15sek., poté povolit, 

vnímat protažení, opakovat 3x. Totéž na druhou nohu. 

 Fyziologický účinek: protažení přední strany stehenní, přímý sval 

stehenní, bedrokyčlostehenní sval, krejčovský sval, napínač stehenní 

povázky (m. guadriceps femoris, m. rectus femoris, m. iliopsoas, m. 

sartorius, m. tensor fascia latae) 

 Chyby v provedení: nepodsazená pánev, tělo není v jedné rovině, 

přitáhnutá pata až k hýždím. 
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Obrázek č: 30a                Obrázek č: 30b 

Obrázek č: 30a, 30b, Zdroj: (autor, 2015) 

 Základní poloha: klek na levé, skrčit přednožmo pravou, ruce podél těla 

 Popis cviku: s výdechem podsadit pánev a zlehka protlačit dopředu, 

udržet rovná záda, výdrž 15sek., poté povolit, vnímat protažení, opakovat 

3x, totéž na druhou nohu. 

 Fyziologický účinek: protažení bedrokyčlostehenního svalu (m. iliopsoas) 

další protahované svaly jsou stejné jako u předchozího cvičení. 

 Chyby v provedení: nepodsazená pánev, předklon těla, přední koleno jde 

přes špičku 
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7. Protažení flexorů kolenního kloubu 

 

Obrázek č: 31, Zdroj: (autor, 2015) 

 Základní poloha: leh na zádech 

 Popis cviku: s výdechem přednožit pravou a chytit pod kolenem, výdrž 

15sek., poté trošku povolit, vnímat protažení, opakovat 3x. Totéž na 

druhou nohu. 

 Fyziologický účinek: protažení svalu poloblanitého, svalu pološlašitého, 

dvojhlavý sval stehenní (m. semimembranosus, m. semitendinosus, m. 

biceps femoris). 

 Chyby v provedení: pokrčená noha v koleni, přitažená špička. 
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Obr. č: 32, Zdroj: (autor, 2015) 

 Základní poloha: sed snožný 

 Popis cviku: hlava v prodloužení těla s výdechem rovný předklon, chytit 

za kolena nebo kotníky. Výdrž 15sek., zpět do ZP, vnímat protažení, 

opakovat 3x.  

 Fyziologický účinek: protažení poloblaniého a pološlašitého svalu a 

dvojhlavého svalu stehenního (m. semimembranosus, m. semitendinosus, 

m. biceps femoris) 

 Chyby v provedení: krčení kolen, ohnutá záda, předklon hlavy.  
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8. Protažení lýtkového svalu 

 

Obr. č: 33, Zdroj: (autor, 2015) 

 Základní poloha: sed snožný 

 Popis cviku: s výdech předklon chytit za špičky a přitáhnout špičky. 

Výdrž 15sek., zpět do ZP, vnímat protažení, opakovat 3x. 

 Fyziologický účinek: protažení trojhlavého svalu lýtkového (m. triceps 

surae). 

 Chyby v provedení: nepřitažené špičky, krčení kolen. 
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Obrázek č: 34, Zdroj: (autor, 2015) 

 Základní poloha: vzpor stojmo, tzv. stříška 

 Popis cviku: s výdechem protlačujeme rovná záda ke špičkám, hlava mezi 

rameny, pohled na špičky, paty stlačujeme k zemi. Výdrž 15sek., poté 

lehce povolíme, vnímáme protažení, opakujeme 3x. 

 Fyziologický účinek: protažení trojhlavého lýtkového svalu (m. triceps 

surae). 

 Chyby v provedení: zakulacená záda, pokrčená kolena 

 

4.9 Posilovací cviky 

 Posílení svalových partií, které bývají nejvíce oslabeny u hráčů basketbalu, 

znázorňují obrázky 35 až 15. Posilování těchto svalových partií by mělo jít ruku v 

ruce s jejím protahováním, abychom zamezili zkrácení svalů. 
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1. Posílení hlubokých flexorů krku a hlavy 

  

Obr. č: 35a, Zdroj: (autor, 2015)               Obr. č: 35b, Zdroj: (autor, 2015) 

 Základní poloha: leh na zádech, skrčit nohy v kolenou, overball pod 

hlavou. 

 Popis cviku: s výdechem podsadit pánev, stlačit ramena dozadu a dolu, 

přitáhnout bradu ke krku a tlačíme týlem do overballu. S nádechem 

povolit. 15 opakování, 3 série. 

 Fyziologický účinek: posílení (m. rectus capitis lateralis, m. rectus capitis 

anterior, m. longus colli, m. longus capitis). 

 Chyby v provedení: nepodsazená pánev, brada se oddaluje od krku, 

ramena nejsou stlačena směrem dozadu a dolu. 

 

2. Posílení externích rotátorů 

  

Obr. č: 36a                   Obr. č: 36b 
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Obr. č: 36a, 36b, Zdroj: (autor, 2015) 

 Základní poloha: stoj rozkročný, skrčit připažmo pravou, pravé chodidlo 

přišlápne terraband. 

 Popis cviku: s výdechem provedeme vnější rotaci v ramenním kloubu, 

brada přitažena ke krku, podsazená pánev. 12 - 15 opakování, 3 série. 

Totéž na druhou. 

 Fyziologický účinek: posílení zadní hlavy deltového svalu, malého svalu 

oblého, sval nadhřebenový a podhřebenový (m. deltoideus posterior, m. 

teres minor, m. supraspinatus, m. infraspinatus). 

 Chyby v provedení: loket se nesmí oddalovat od těla, paže a předloktí 

svírá pravý úhel, trup se nevytáčí. 

 

3. Posílení dolních fixátorů lopatek 

  

Obrázek č: 37a, Zdroj: (autor, 2015)     Obrázek č: 37b, Zdroj: (autor, 2015) 

 Základní poloha: vzpor klečmo, předpažit levou, hlava v prodloužení 

trupu (obr. 37a). 
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 Popis cviku: s výdechem podsadit pánev, stáhnout levé rameno dozadu a 

pomalu přitahovat loket k tělu. Snažíme se lopatku tlačit co nejvíce k 

páteří, v konečné fázi opět stlačujeme rameno a lopatku co nejvíce dolů. 

15 - 20 opakování ve 3 seriích. Totéž na na druhou stranu. 

  Fyziologický účinek: posílení trapézového svalu střední a dolní část, 

rombického svalu, předního pilového svalu (m. trapezius, m. rhombodei, 

m. serratus anterior). 

 Chyby v provedení: nepodsazená pánev, nestlačené rameno vzad, loket 

jde za tělo. 

 

 

    

Obrázek č: 38a         Obrázek č: 38b         Obrázek č: 38c         Obrázek č: 38d 

Obrázek č: 38a, 38b, 38c, 38d, Zdroj: (autor, 2015) 

 Základní poloha: turecký sed, rovná záda, vytáhnout se z temena hlavy, 

upažit poníž (obr. 38a). 

 Popis cviku: s nádechem po co největším oblouku vzpažit, dlaně směřují 

vpřed (obr. 38b). S výdechem stlačit ramena dolů a pomalu pokládat dlaně 

na ramena, tlačit lopatky k sobě a ramena dozadu (obr. 38c). S výdechem 

pokračovat a stlačovat lopatky k sobě, ramena dolů a lokty k tělu (obr. 

38d). S nádechem se vracet zpět do vzpažení a s výdechem ze vzpažení do 

ZP. 
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 fyziologický účinek: posílení střední a spodní části trapézového svalu, 

rombického svalu, předního pilového svalu a zdvihače lopatky. Zároveň 

dochází i k protažení prsních svalů (m. trapezius, m. rhombodei, m. 

serratus anterior, m. levator scapulae, m. pectoralis). 

 Chyby v provedení: předklon těla, paže jsou před tělem, nestlačená 

ramena vzad a lokty k tělu, předsunutá brada. 

 

4. Posílení přímých břišních svalů - horních část 

 

  

Obr. č: 39a, Zdroj: (autor, 2015) Obr. č: 39b, Zdroj: (autor, 2015) 

 Základní poloha: leh na bosu, skrčit vzpažmo ruce v týl 

 Popis cviku: bederní část zad je ve středu bosu, s nádechem záklon, s 

výdechem plynulý hrudní předklon, bradu tlačit na krk, podsadit pánev, 

zpět do ZP. 15 opakování, 3 série. 

 Fyziologický účinek: posílení přímých břišních svalů (m. rectus 

abdominis). 

 Chyby v provedení: bedra nejsou uprostřed bosu, předsunutí brady, 

nepodsazená pánev. 
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5. Posílení přímých břišních svalů - spodní části  

  

Obr. č: 40a, Zdroj: (autor, 2015)                 Obr. č: 40b, Zdroj: (autor, 2015) 

 Základní poloha: leh na zádech, skrčit přednožmo overball pod koleny, 

skrčit vzpažmo ruce v týl. 

 Popis cviku: s výdechem přitlačit bradu na krk, podsadit pánev a 

přitáhnout kolena na hrudník, aby se bedra odlepily od podložky. s 

nádechem vrátit do ZP. 15opakování po 3 sériích. 

 Fyziologický účinek: posílení přímého břišního svalu (m. rectus 

abdominis). 

 Chyby v provedení:  bedra se neodlepí od podložky, zvedání loktů od 

podložky, cvičení je prováděno švihem, záklon hlavy. předsunutí brady, 

bedra nejsou na středu bosu 

 

6. Posílení šikmých břišních svalů 

  

Obr. č: 41a                  Obr. č: 41b  
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Obr. č: 41a, 41b, Zdroj: (autor, 2015) 

 Základní poloha: leh na zádech, skrčit přednožmo overball pod koleny, 

skrčit vzpažmo ruce v týl. 

 Popis cviku: bederní část zad je ve středu bosu, s nádechem záklon, s 

výdechem plynulý hrudní předklon vytočit trup vlevo, předpažit, bradu 

tlačit na krk, podsadit pánev, zpět do ZP. 15 opakování, totéž na druhou 

stranu. 3 série. 

 Fyziologický účinek: posílení šikmého břišního svalu (m. obliguus 

abdominis). 

 Chyby v provedení: bedra nejsou uprostřed bosu, předsunutí brady, 

nepodsazená pánev. 

 

7. Posílení pánevního dna 

  

Obr. č: 42a                         Obr. č: 42b 

Obr. č: 42a, 42b, Zdroj: (autor, 2015) 
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 Základní poloha: sed na fitballu, rovná záda, připažit, overball mezi 

koleny 

 Popis cviku: s výdechem přitáhnout bradu na krk a současně podsadit 

pánev a stlačovat kolena k sobě, ramena stlačovat dozadu a dolů. Výdrž 

10sek.,vdýchat do břicha, uvolnit, opakovat 10x, 3 série. 

 Fyziologický účinek: posílení pánevního dna 

 Chyby v provedení: nepřitažená brada, nestlačená ramena vzad a dolů, 

nestlačení kolen k sobě, nedýchání do břicha. 

 

8. Posílení hýžďového svalu 

  

Obr. č: 43a, Zdroj: (autor, 2015)              Obr. č: 43b, Zdroj: (autor, 2015) 

 Základní poloha: leh na břiše, ruce podél těla, skrčit předpažmo čelo opřít 

o dlaně, skrčit pravou. Podložit pánev ručníkem. 

 Popis cviku: s výdechem podsadit pánev a zanožit. S nádechem zpět do 

ZP. 15 opakování, totéž na druhou. 3 série.  

 Fyziologický účinek: posílení velkého hýžďového svalu (m. gluteus 

maximus) 

 Chyby v provedení: nepodsazená pánev, prohnutí v bederní části zad. 
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5 Výsledková část 

 První testování proběhlo 7. 9. 2015 v prostorách basketbalové haly 

ODEREX Ruzyně Aviátors a u druhé testované skupiny proběhlo měření 8. 9. 

2015 v prostorách haly TJ Sokol Žižkov. Během vstupního i výstupního měření 

jsme se snažili zachovat stejné podmínky – denní dobu, prostředí a čas. 

 Výsledky byly zaznamenány do tabulek. Poté jsou výsledky porovnány z 

pretestu a posttestu. 

 

Pretesty u ODREX Ruzyně Aviators 

 Svaly s tendencí ke zkrácení u hráčů ODREX Ruzyně Aviátors znázorňuje 

následující tabulka č: 1. 

Testovaná 

osoba 

Lýtkové 

svaly 

Flexory 

kyčle 

Flexory 

kolene 

Vzpřimova

če trupu 

Čtyřhranný 

sval bederní 

Prsní 

svaly 

Horní část 

trapézového 

svalu 

Hráč č. 1 1 2 1 1 1 0 1 

Hráč č. 2 0 0 1 1 1 0 1 

Hráč č. 3 1 1 1 0 0 0 0 

Hráč č. 4 0 1 1 1 0 1 1 

Hráč č. 5 0 0 1 1 1 0 0 

Hráč č. 6 1 0 0 1 0 0 0 

Hráč č. 7 1 1 2 2 1 1 2 

Tabulka č: 1. Výsledky svalového zkrácení při pretestu. 

Legenda: 0 - nejde o zkrácení     

                1 - malé zkrácení 

                2 - velké zkrácení 

U kolonky držení těla: 0 - výborné držení těla 
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                                     1 - chabé držení těla 

                                     2 - vadné držení těla   

 Z tabulky je vidět, že u každého hráče je nějaké zkrácení, u někoho větší u 

někoho menší. Je to díky tomu, že se žádný z hráčů po tréninku a zápase se 

nevěnoval pravidelně kompenzačnímu cvičení. 

 

 Svaly s tendencí k ochabování u hráčů ODREX Ruzyně Aviátors 

znázorňuje následující tabulka č: 2.  

Testovaná osoba Hýžďové svaly Břišní svaly Mezilopatkové svaly 

Hráč č. 1 0 0 2 

Hráč č. 2 1 0 1 

Hráč č. 3 1 1 1 

Hráč č. 4 0 1 1 

Hráč č. 5 0 0 0 

Hráč č. 6 1 0 1 

Hráč č. 7 1 1 1 

Tabulka č. 2. Výsledky ochablých svalů při pretestu. 

Legenda: 0 - nejde o oslabení     

                1 - malé oslabení 

                2 - velké oslabení 

 Z tabulky je vidět, že u každého hráče jsou nějaké oslabené partie, ale 

nejde o velké oslabení. Všichni probandi jsou na tom celkem dobře. 

 

Posttesty u ODREX Ruzyně Aviators 

Svaly s tendencí ke zkrácení u hráčů ODREX Ruzyně Aviators znázorňuje 

následující tabulka č: 3. 
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Testovaná 

osoba 

Lýtkové 

svaly 

Flexory 

kyčle 

Flexory 

kolene 

Vzpřimova

če trupu 

Čtyřhranný 

sval bederní 

Prsní 

svaly 

Horní část 

trapézového 

svalu 

Hráč č. 1 1 1 1 1 1 0 0 

Hráč č. 2 0 0 0 1 0 0 1 

Hráč č. 3 1 0 1 0 0 0 0 

Hráč č. 4 0 0 0 1 0 0 0 

Hráč č. 5 0 0 1 1 0 0 0 

Hráč č. 6 1 0 0 1 0 0 0 

Hráč č. 7 0 1 1 2 1 1 1 

Tabulka č: 3. Výsledky svalového zkrácení při posttestu. 

Legenda: 0 - nejde o zkrácení     

                1 - malé zkrácení 

                2 - velké zkrácení 

U kolonky držení těla: 0 - výborné držení těla 

                                     1 - chabé držení těla 

                                     2 - vadné držení těla 

 

 Jak si můžeme všimnout v tabulce č. 3, u mnoha hráčů došlo ke zlepšení 

míry zkrácení svalových skupin po kompenzačním programu. Tyto změny 

uvádíme pro větší přehlednost v grafické podobě.   

 Graf č. 1 uvádí průměrnou hodnotu zkrácení vybraných svalových skupin 

před intervencí (pretest) a průměrnou hodnotu zkrácení stejných svalových skupin 

po intervenci (posttest). Čím je číslo vyšší, tím je míra zkrácení větší. Jak je 

možné vidět na grafu č. 1, nejvíce jsou v průměru u všech hráčů zkráceny flexory 

kolenního kloubu a vzpřimovače trupu. Dále pak flexory kyčle, horní část 

trapézového svalu a čtyřhranný sval bederní s lýtkovými svaly. Nejméně byly 
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zkráceny prsní svaly. Když porovnáme výsledky pretestu a posttestu, můžeme 

vidět, že u každé svalové skupiny došlo v průměru k zlepšení míry zkrácení. 

Jedině u vzpřimovačů trupu nedošlo k žádnému průměrnému zlepšení. 

 Graf. č: 1: Porovnání svalového zkrácení u hráčů ODREX Ruzyně 

Aviators, pretest a posttest.  
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 Svaly s tendencí k ochabování u hráčů ODREX Ruzyně Aviátors 

znázorňuje následující tabulka č: 4.  

Testovaná osoba Hýžďové svaly Břišní svaly Mezilopatkové svaly 

Hráč č. 1 0 0 1 

Hráč č. 2 1 0 1 

Hráč č. 3 0 0 1 
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Hráč č. 4 0 0 0 

Hráč č. 5 0 0 0 

Hráč č. 6 1 0 0 

Hráč č. 7 1 1 0 

Tabulka č. 4. Výsledky ochablých svalů při posttestu. 

Legenda: 0 - nejde o oslabení     

                1 - malé oslabení 

                2 - velké oslabení 

 Z tabulky č. 4, je vidět, že u mnoha hráčů došlo k posílení svalů, které mají 

tendenci k ochabování. Tyto změny uvádíme pro větší přehlednost v grafické 

podobě.   

 Graf č. 2 uvádí průměrnou hodnotu ochablých svalových skupin před 

intervencí (pretest) a průměrnou hodnotu ochablých svalových skupin po 

intervenci (posttest). Čím je číslo vyšší, tím je míra ochablosti větší. Jak je možné 

vidět na grafu č. 2, nejvíce jsou v průměru u všech hráčů oslabeny mezilopatkové 

valy, poté hýžďové a nejméně břišní. Když porovnáme výsledky pretestu a 

posttestu, můžeme vidět, že u každé svalové skupiny došlo v průměru k zmenšení 

míry ochabnutí. Nejmarkantnější rozdíl byl u mezilopatkových svalů. 
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 Graf č: 2: Porovnání svalového oslabení u hráčů ODREX Ruzyně 

Aviators, pretest a posttest. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

H
ýžď

ové svaly

Břišní svaly

M
ezilopatkové svaly

Svalové skupiny

M
ír

a 
o

sl
ab

e
n

í

Pretest

Posttest

 

      

Pretesty u TJ Sokol Žižkov 

 

 Svaly s tendencí ke zkrácení u hráčů TJ Sokol Žižkov znázorňuje 

následující tabulka č: 4. 

Testovaná 

osoba 

Lýtkové 

svaly 

Flexory 

kyčle 

Flexory 

kolene 

Vzpřimova

če trupu 

Čtyřhranný 

sval bederní 

Prsní 

svaly 

Horní část 

trapézového 

svalu 

Hráč č. 1 0 1 2 1 0 1 1 

Hráč č. 2 1 1 1 1 1 0 1 

Hráč č. 3 2 1 2 1 1 2 2 
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Hráč č. 4 0 0 1 0 2 0 1 

Hráč č. 5 1 1 1 2 1 1 1 

Hráč č. 6 1 2 0 0 0 1 1 

Hráč č. 7 0 1 2 1 1 0 2 

Tabulka č: 4. Výsledky svalového zkrácení při pretestu. 

Legenda: 0 - nejde o zkrácení     

                1 - malé zkrácení 

                2 - velké zkrácení 

U kolonky držení těla: 0 - výborné držení těla 

                                     1 - chabé držení těla 

                                     2 - vadné držení těla   

 Z tabulky je vidět, že u každého hráče je nějaké zkrácení, u někoho větší u 

někoho menší, jako to bylo u hráčů z ODREX Ruzyně Aviators. Je to taktéž díky 

tomu, že se žádný z hráčů po tréninku a zápase nevěnoval pravidelně 

kompenzačnímu cvičení. 

 

 Svaly s tendencí k ochabování u hráčů TJ Sokol Žižkov znázorňuje 

následující tabulka č: 5.  

Testovaná osoba Hýžďové svaly Břišní svaly Mezilopatkové svaly 

Hráč č. 1 0 1 1 

Hráč č. 2 1 1 2 

Hráč č. 3 0 1 1 

Hráč č. 4 0 0 1 

Hráč č. 5 0 1 0 

Hráč č. 6 0 1 1 
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Hráč č. 7 1 2 2 

Tabulka č. 5. Výsledky ochablých svalů při pretestu. 

Legenda: 0 - nejde o oslabení     

                1 - malé oslabení 

                2 - velké oslabení 

 Z tabulky je vidět, že u každého hráče jsou nějaké oslabené partie. Nejvíce 

jsou podle tabulky jsou oslabeny mezilopatkové svaly. 

 

Posttest u TJ Sokol Žižkov 

 

 Svaly s tendencí ke zkrácení u hráčů TJ Sokol Žižkov znázorňuje 

následující tabulka č: 6. 

Testovaná 

osoba 

Lýtkové 

svaly 

Flexory 

kyčle 

Flexory 

kolene 

Vzpřimova

če trupu 

Čtyřhranný 

sval bederní 

Prsní 

svaly 

Horní část 

trapézového 

svalu 

Hráč č. 1 0 1 2 1 0 0 0 

Hráč č. 2 0 1 0 1 0 0 1 

Hráč č. 3 1 1 1 1 1 2 2 

Hráč č. 4 0 0 0 0 1 0 0 

Hráč č. 5 1 1 1 1 1 0 1 

Hráč č. 6 1 1 0 0 0 1 0 

Hráč č. 7 0 1 1 1 1 0 1 

Tabulka č: 6. Výsledky svalového zkrácení při posttestu. 

Legenda: 0 - nejde o zkrácení     

                1 - malé zkrácení 

                2 - velké zkrácení 
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U kolonky držení těla: 0 - výborné držení těla 

                                     1 - chabé držení těla 

                                     2 - vadné držení těla 

 

 

 Graf. č: 3: Porovnání svalového zkrácení u hráčů TJ Sokol žižkov, pretest 

a posttest.  
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 Jak si můžeme všimnout v tabulce č. 6, došlo u mnoha hráčů ke zlepšení 

míry zkrácení svalových skupin po kompenzačním programu. Tyto změny 

uvádíme pro větší přehlednost v grafické podobě.   

 Graf č. 3 uvádí průměrnou hodnotu zkrácení vybraných svalových skupin 

před intervencí (pretest) a průměrnou hodnotu stejných zkrácení svalových skupin 
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po intervenci (posttest). Čím je číslo vyšší, tím je míra zkrácení větší. Jak je 

možné vidět na grafu č. 3, nejvíce jsou v průměru u všech hráčů zkráceny flexory 

kolenního kloubu a horní část trapézového svalu. Dále pak flexory kyčle, 

čtyřhranný sval bederní, vzpřimovače trupu. Nejméně byly zkráceny prsní svaly a 

lýtkové svaly. Když porovnáme výsledky pretestu a posttestu, můžeme vidět, že u 

každé svalové skupiny došlo v průměru k zlepšení míry zkrácení.  

 Svaly s tendencí k ochabování u hráčů TJ Sokol Žižkov znázorňuje 

následující tabulka č: 7.  

Testovaná osoba Hýžďové svaly Břišní svaly Mezilopatkové svaly 

Hráč č. 1 0 1 1 

Hráč č. 2 0 0 2 

Hráč č. 3 0 1 0 

Hráč č. 4 0 0 1 

Hráč č. 5 0 1 0 

Hráč č. 6 0 1 1 

Hráč č. 7 1 1 1 

Tabulka č. 7. Výsledky ochablých svalů při posttestu. 

Legenda: 0 - nejde o oslabení     

                1 - malé oslabení 

                2 - velké oslabení 

 Z tabulky č. 7, je vidět, že u mnoha hráčů došlo k posílení svalů, které mají 

tendenci k ochabování. Tyto změny uvádíme pro větší přehlednost v grafické 

podobě.   

 Graf č. 4 uvádí průměrnou hodnotu ochablých svalových skupin před 

intervencí (pretest) a průměrnou hodnotu ochablých svalových skupin po 

intervenci (posttest). Čím je číslo vyšší, tím je míra ochablosti větší. Jak je možné 

vidět na grafu č. 4, nejvíce jsou v průměru u všech hráčů oslabeny mezilopatkové 
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svaly, poté břišní svaly a nejméně hýžďové. Když porovnáme výsledky pretestu a 

posttestu, můžeme vidět, že u každé svalové skupiny došlo v průměru k zmenšení 

míry ochabnutí. Nejmarkantnější rozdíl byl u břišních svalů 

 Graf č. 4: Porovnání svalového oslabení u hráčů TJ Sokol Žižkov, pretest a 

posttest. 
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 Graf č. 5: Porovnání výsledků zkrácení u jednotlivých hráčů z týmu 

ODREX Ruzyně Aviators. 
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 Graf č. 5 vyjadřuje, o kolik se v průměru zlepšil stav všech zkrácených 

svalových skupin u jednotlivých osob v týmu ODREX Ruzyně Aviators. Můžeme 

zde vidět velké rozdíly. Jak vidíme u každého z hráčů došlo ke zlepšení. K 

největšímu zlepšení došlo u hráče č. 4, pak dále u hráče č. 7, 1 a 2. Rozdíly mohou 

být způsobeny rozdílným stavem zkrácení svalstva u jednotlivých hráčů před 

zahájením kompenzačního programu. Všichni hráči odcvičili stejný počet 

kompenzačních jednotek. Kladně hodnotím, že u všech hráčů se zkrácení svalů 

zmenšilo, což nasvědčuje tomu, že kompenzační program byl účinný. 
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Graf č. 6: Porovnání výsledků svalů s tendencí k ochabování u jednotlivých hráčů 

z týmu ODREX Ruzyně Aviators. 
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 Graf č. 6 vyjadřuje, o kolik se v průměru zlepšil stav všech oslabených 

svalových skupin u jednotlivých osob v týmu ODREX Ruzyně Aviators. Můžeme 

zde vidět rozdíly. Jak vidíme u většiny hráčů došlo ke zlepšení. U hráče č. 2 

nedošlo k žádnému zlepšení. K největšímu zlepšení došlo u hráče č. 3, pak dále u 

hráče č. 6, 1, 4 a 7. Rozdíly mohou být způsobeny rozdílným stavem oslabení 

svalstva u jednotlivých hráčů před zahájením kompenzačního programu. Všichni 

hráči odcvičili stejný počet kompenzačních jednotek. Kladně hodnotím, že u 

většiny hráčů se oslabení svalových skupin zlepšilo, což nasvědčuje tomu, že 

kompenzační program byl účinný. 
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 Graf č. 7: Porovnání výsledků zkrácení u jednotlivých hráčů z týmu TJ 

Sokol Žižkov. 
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 Graf č. 7 vyjadřuje, o kolik se v průměru zlepšil stav všech zkrácených 

svalových skupin u jednotlivých hráčů v týmu TJ Sokol Žižkov. Můžeme zde 

vidět rozdíly. Jak je vidět na grafu u každého z hráčů došlo ke zlepšení. K 

největšímu zlepšení došlo u hráče č. 2, pak dále u hráče č. 4, 1, 3, 6, 7 a 5. Rozdíly 

mohou být způsobeny rozdílným stavem zkrácení svalstva u jednotlivých hráčů 

před zahájením kompenzačního programu a také tím, že hráči vykonávali 

kompenzační program sami bez mého dohledu. Všichni hráči odcvičili stejný 

počet kompenzačních jednotek. Kladně hodnotím, že u všech hráčů se zkrácení 

svalů zmenšilo, i když cvičili sami, což nasvědčuje tomu, že kompenzační 

program byl účinný a hráči k němu přistupovali zodpovědně. 
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 Graf č. 8: Porovnání výsledků svalů s tendencí k ochabování u 

jednotlivých hráčů z týmu TJ Sokol Žižkov. 
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 Graf č. 8 vyjadřuje, o kolik se v průměru zlepšil stav všech oslabených 

svalových skupin u jednotlivých hráčů v týmu TJ Sokol Žižkov. Z grafu je vidět, 

že je zde méně rozdílů před a po měření. U hráče č. 1, 4, 5, 6 nedošlo k žádnému 

zlepšení. K největšímu zlepšení došlo u hráče č. 7 a 2. Rozdíly mohou být 

způsobeny rozdílným stavem oslabení svalstva u jednotlivých hráčů před 

zahájením kompenzačního programu. Všichni hráči odcvičili stejný počet 

kompenzačních jednotek. Jen u dvou hráčů se oslabení svalových skupin zlepšilo, 

což nasvědčuje tomu, že hráči necvičili příliš poctivě. 

 

 



95 

 

6 Diskuze 

 Cílem diplomové práce bylo zjištění vlivu kompenzačního cvičení na 

vybrané hráče basketbalu. Na jejich vybrané svalové skupiny s tendencí ke 

zkrácení a ochabování. Úroveň zkrácení a ochabnutí těchto svalových skupin jsme 

zjišťovali pomocí vybraných svalových testů dle Jandy (2004).  Vybrali jsme testy 

jednotlivých svalových skupin, které bývají během basketbalu nejvíce 

přetěžovány či oslabovány. Po vstupním testování (pretestu) jsme zvolili zásobník 

cviků zaměřený na problémové svalové partie. Tyto cviky hráči prováděli 3x 

týdně. S hráči ODREX Ruzyně Aviators jsem kompenzační program cvičil 

osobně, cviky jsem jim předváděl a průběžně je kontroval, aby nedocházelo k 

chybám ve cvičení. Dbal jsem na kvalitu provádění, neustále docházelo ke 

korekci výchozí pozice a provádění daného cviku. Basketbalisté TJ Sokola Žižkov 

prováděli ten stejný kompenzační program, ale s tím rozdílem, že ho cvičili sami 

bez mého vedení. Pouze na první hodině jsem jim kompenzační program ukázal, 

aby věděli jak mají cviky správně technicky provádět a jak jdou po sobě. 

Kompenzační program jsem jim dal ještě i vytištěný na papíře, pro případ kdyby 

si nějaké cviky nezapamatovali. Taktéž hráči měli cvičení provádět 3x v týdnu. 

 Po provedení výstupu (posttetsu), který proběhl po necelých třech 

měsících je z grafů a tabulek jasné, že došlo ke zmírnění svalového zkrácení, tak i 

oslabení. S největší pravděpodobností to je způsobeno kompenzačním 

programem, který hráči prováděli. Ke zlepšení došlo u obou týmů. Velmi mě 

překvapili hráči TJ Sokola Žižkov, kteří kompenzační program cvičili sami bez 

mého dohledu a i u nich došlo ke zmenšení míry zkrácení a oslabení svalů. 

Lepších výsledků bychom se pravděpodobně dočkali po delším časovém úseku 

provádění kompenzačního programu. Díky tomu se dá říct, že kompenzační 

cvičení hraje velkou roli v tréninkovém procesu. Hlavně díky tomu, že udržuje 

svalovou rovnováhu, přispívá k prevenci před zraněním a také můžeme dosáhnout 

vyšší výkonnosti. 

 Já osobně si myslím, že takto dobré výsledky u obou intervenčních skupin 

jsou dány snahou provádění jednotlivých cviků a také díky tomu, že skoro všichni 

hráči obou týmů si prošli větším či menším zraněním a chtěli se něco dozvědět a 
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přiučit tomu, jak se vyvarovat zranění. Díky tomu byli probandi individuálně 

motivovaní. Obě intervenční skupiny hrají basketbal za muže.  

 Zajímavé by bylo kdyby byla možnost pracovat s hráči delší dobu než jsou 

tři měsíce a kompenzační cviky jim pravidelně měnit, zda by dosáhli trvalých a 

lepších výsledků. 

 Toto téma by neměl brát žádný trenér na lehkou váhu. Bohužel u řady 

trenérů a sportovců dochází stále k nedostatečné kompenzaci po zátěži. Většina 

klubů v nižších soutěžích kompenzaci basketbalistům neposkytuje, nezařazuje ji 

pravidelně do tréninkového plánu, často podceňuje její význam a přínos pro 

trénink. Dalším faktorem může také být nedostatek informací a nevzdělanost 

trenérů v tomto oboru. Velmi malá je v České republice podle našeho názoru také 

spolupráce s fyzioterapeutem, která je např. ve Španělsku, Litvě a USA naprosto 

běžnou záležitostí i v menších a ne tak úspěšných klubech. Myslím si, že je škoda, 

že u nás v České republice na rozdíl od zahraničí nefunguje spolupráce klubů s 

fyzioterapeutem. Je to zřejmě dáno tím, že kluby na to nemají finanční prostředky.  

 Další výzkum bychom doporučili zabývat se vztahem mezi počtem úrazů a 

prováděnou kompenzací nebo vliv kompenzačního cvičení na výkonnost 

basketbalistů.  

 Kompenzace je velmi nezbytná, vzhledem k tomu, že se na sportovce 

kladou čím dál vyšší a vyšší nároky, tak je potřeba adekvátní regenerace a 

kompenzace, aby nedocházelo ke zraněním. Bohužel řada trenérů a sportovců tuto 

část tréninku ignorují, vynechávají a nebo jí nevěnují tolik času kolik by měli. 

 V této práci je představen soubor kompenzačních cviků, které můžou 

jakýkoliv hráči provádět na závěr tréninkové jednotky či zápasu. Je zde možné 

různých obměn a přidání dalších cviků.  

 Jak je dnešní doba zrychlená a vše se zrychluje, tak i basketbal se 

zrychluje. Kladou se na hráče mnohem větší nároky, co se týče fyzické 

výkonnosti, musí mít vysokou úroveň tělesné zdatnosti (rychlosti, síly a 

vytrvalosti). Sezóna se dělí na čtyři části a to na přípravné, před závodní, závodní 

a po závodní. Nejdůležitější jsou dvě období a to přípravné kdy se rozvíjejí 

pohybové schopnosti, vytrvalost, rychlost a síla a závodní kdy hráči během 
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sezóny zdokonalují své dovednosti jako např. střelbu, doskoky, dribling atd. V 

basketbale se střídají rychlé změny směru, výskoky, doskoky, obraty atd. Což 

značně zatěžuje pohybový aparát a zároveň ho i může přetěžovat. Nejvíce 

přetěžovanými svalovými skupinami bývají vzpřimovače trupu, přední strana 

stehenní, trojhlavý lýtkový sval a deltové svaly. Z kloubů je to pak hlezenní kloub 

a kolenní kloub. Je to dáno tím, že hráči během zápasů a tréninků hodně skáčou a 

také tím, že mění poměrně ve velké rychlosti změny směru.  

 Myslím si, že kompenzační cvičení by mělo být zařazeno do tréninkového 

procesu u týmů, kde se trénuje minimálně 2x a více týdně. Aby nedocházelo k 

jednostrannému přetěžování a vyrovnávali se svalové dysbalance. Podle mého 

názoru by neuškodilo ani hráčům kteří hrají nižší pražské soutěže a trénují např. 

jedenkrát týdně. Kompenzační cvičení má velkou výhodu, že k němu 

nepotřebujeme žádné speciální pomůcky, dá se cvičit bez nich. Kompenzaci bych 

zařazoval již od dětského věku. U malých dětí by mohla být např. ve formě 

plavání v bazénu. A u dorosteneckého věku bych už prováděl klasická cvičení.     

 První hypotéza H1 předpokládající, že po pravidelném tříměsíčním 

kompenzačním cvičení se sníží výskyt svalových zkrácení a ochabnutí se 

potvrdila. U týmu ODREX Ruzyně Aviators nedošlo ke zlepšení míry zkrácení 

jen u vzpřimovačů trupu. 

 Druhá hypotéza H2 se potvrdila u týmu ODREX Ryzuně Aviators, že 

nejvíce zkráceny budou flexory kolenního kloubu a vzpřimovače páteře. V Týmu 

TJ Sokol Žižkov byly nejvíce zkráceny flexory kolenního kloubu a horní část 

trapézového svalu. 

 Třetí hypotéza H3 předpokládající že u basketbalistů TJ Sokola Žižkov, 

kteří vykonávali kompenzační program sami bez mého dohledu, u nich nedojde ke 

zlepšení svalového zkrácení a ochabnutí se nepotvrdila. U všech hráčů došlo ke 

zlepšení míry zkrácení a ochabnutí. Je to dáno tím, že hráči vykonávali cvičení 

poctivě. 
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7 Závěr 

 V diplomové práci jsme se snažili na základě prostudované odborné 

literatury charakterizovat kompenzační cvičení, svalové dysbalance a zabývali 

jsme se basketbalem z hlediska zapojení svalů.  

 V praktické části jsme se zabývali vyšetřením zkrácených a oslabených 

svalů u vybraných basketbalistů dvou různých družstev. Vybraní hráči prováděli 

kompenzační program po dobu necelých tří měsíců. Po skončení programu jsme 

porovnávali rozdíly zkrácených a oslabených svalů mezi hráči obou týmů. Během 

výzkumu jsme dokázali, že kompenzační cvičení má vliv na odstranění svalových 

dysbalancí a svalového oslabení. Na žádného hráče neměl kompenzační program 

negativní vliv, tedy u nikoho nedošlo ke zhoršení zkrácení či oslabení. Cíl práce 

byl splněn. 

 Kompenzační cvičení je nezbytnou součástí tréninkového procesu. Jeho 

veliká výhoda je v tom, že nestojí žádné peníze a dá se provádět i bez pomůcek. 

Bohužel je to jedna z méně oblíbených činností. Důležité je provádět 

kompenzační cvičení už od mládeže a neustále připomínat důležitost a význam 

tohoto cvičení, aby se dětem vryl pod kůži a brali ho jako součást tréninku. Jedině 

tak si na něj navyknout a budou jej provádět snad i v dospělosti. Toto cvičení lze 

doporučit všem věkovým kategoriím.  

 Já sám osobně hraji basketbal od svých 11 let. A nikdy jsem se v 

mládežnickém věku nevěnoval kompenzačním cvičení a také se to na mě 

projevilo. Mám operované obě kolena a jedním z faktorů, který se na mých 

zraněních podepsal, je jednostranná zátěž, bez náležité kompenzace. 

 Tato práce by měla sloužit jako inspirace, vodítko nebo návod pro trenéry 

a samotné hráče, jak předcházet zraněním a vzniku svalové nerovnováhy. 
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