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ABSTRAKT  

 

Název práce:  

Vliv core-tréninku na přední instabilitu ramenního kloubu u extraligových hráčů rugby 

 

Vymezení problému:  

Rugby je jakožto kontaktně - kolizní sport jeden z nejvíce rizikových z hlediska zranění 

pohybového aparátu a to zejména v oblasti horních končetin. K nejčastějším a 

nejzávažňějším zraněním patří přední luxace ramenního kloubu která nezřídka vyústí v 

následnou přední instabilitu ramenního kloubu a může hráče limitovat především ve 

sportovním výkonnu. V rámci komplexního přístupu k této problematice lze přední 

instabilitu řešit mnoha možnými způsoby, jedním z nich je i zařazení stabilizačních 

“core-tréninkových” cviků do funkčního tréninku a tím vytvoření pevného a stabilního 

trupu pro pohyby a svalovou koordinaci končetin.  

 

Cíle práce: 

Cílem této práce je zjištění výskytu přední instability ramenního kloubu u extraligových 

hráčů rugby a následně ověření účinnosti  “core-tréninkového” cvičebního programu na 

přední instabilitu ramenního kloubu u těchto hráčů, explozivní sílu horních končetin a 

provedení testu HSSP dle Koláře “medvěd”. 

 

Metody práce:  

Teoretická část se zabývá danou problematikou na úrovni rešeršního a teoretického 

přehledu aktuálních poznatků zejména zahraniční literatury. Ve výzkumné části je 

aplikován cvičební program, který byl vytvořen pro účely diplomové práce na vybranou 

skupinu probandů po dobu 3 měsíců s frekvencí provádění 3x týdně. Celkem se 

výzkumu zůčastnilo 10 probandů ve věku 19-31 let , kteří hrají rugby na extraligové 

úrovni. 
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Výsledky:  

Vstupní vyšetření prokázalo u všech 100% probandů pozitivtu alespoň u jednoho testu 

hodnotící přední instabilitu. Navržený cvičební program po celou dobu poctivě 

absolvovali všichni probandi a proto došlo při výstupním vyšetření ke zlepšení u všech 

probandů alespoň v jednom testu hodnotící přední instabilitu, 70% z nich nemělo na 

konci pozitivní žádný test. Rovněž došlo ke zlepšení u testu hodnotící explozivní sílu 

horních končetin “hod medicinbalem” v průměrných výsledcích o 0,76 m, i v provedení 

a počtu chyb (v průměru o 4,1) u testu hodnotící HSSP dle Koláře “medvěd”.  

 

Klíčová slova:  

rugby, přední nestabilita ramenního kloubu, “core-trénink” 
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ABSTRACT 

 

Title:  

Effect of core training on anterior shoulder instability on semiprofessional rugby players. 

 

The concept of the problem:  

With Rugby Union football being a contact-collision sport there is a high risk of injury 

incidence, especially for the upper extremities. The anterior shoulder dislocation carries 

the highest incidence and severity and may frequently lead to an anterior shoulder 

instability and is therefore a risk factor for decreasing sporting performance.  Working 

with anterior shoulder instability on a complex basis, there are many possibilities to 

influence this problem and on of them is incorporating a “core-training” program into 

functional training patterns. In sports, the core provides a foundation upon which 

muscles of the extremties and their coordination rely.  

 

Objectives:  

To evaluate the incidence of anterior shoulder instability on semiprofessional rugby 

players and, subsequently, to attest the effectivity of the “core-training” exercise 

program on anterior shoulder instability of these athletes, on explosive power of the 

upper extremities and the performance of “medvěd”- an examination of the “Integrated 

Stabilizing System of the Spine” (HSSP) from Kolář.  

 

Methods:  

The theoretical part follows up the given issue as a research and theoretical overview of 

the current findings based mainly on foreign literature. The practical part is dedicated to 

the application of an core exercise program. It was put together for the purpose of this 

theses, for a specific group of athletes during a three month period following the 

program 3x a week. All 10 probands were semiprofessional rugby players aged 19-31. 
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Results:  

The initional examination proved at least one positive test for anterior shoulder 

instability. Because of the following of the designed program there was a significant 

betterment of all probands at the final examination in at least on test for anterior 

shoulder instability. In 70% of those there was an elimination of all positive results in 

the output examination. Also, there was an improvement in the evaluation on explosive 

power of the upper extremities (medicine-ball throw, everage betterment of 0,76 m) and 

the performance of “medvěd”- an examination of the “Integrated Stabilizing System of 

the Spine” (HSSP) from Kolář (average betterment of 4,1 mistakes).  

 

Keywords:  

rugby, anterior shoulder instability, core training 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

AC-kloub    acromioklavikulární kloub 

AMBRI    atraumatic, multidirectional, bilateral, rehabilitation,  

                 inferior capsular shift 

Angl.     anglicky 

Atd.     a tak dále 

č.      číslo 

CHL     ligamentum coracohumerale 

Cp     krční páteř 

C/Thp     přechod krční/hrudní páteře 

DNS     Dynamická neuromuskulární stabilizace 

EMG     elektromyografie 

et al.     a kolektiv 

GH     glenohumerální 

HSSP     hluboký stabilizační systém páteře 

IGHL     ligamentum glenohumerale inferior 

LCA     ligamentum cruciatum anterior 

LCP     ligamentum cruciatum posterior 

L     levý/á 

Lat.     laterální 

lig.     ligamentum 

Lp     bederní páteř 

[m]     metr 

m.     musculus 

MGHL     ligamentum glenohumerale mediale 

např.     například 

P     pravý/á 

PNF   proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

PV     paravertebrální 

RC     rugby club 
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RI     “rotátorový interval” 

SGHL     ligamentum glenohumerale superior 

SK-kloub    sternoklavikulární kloub 

Thp     hrudní páteř 

Th/Lp     přechod hrudní/bederní páteře 

TUBS     trauma, unidirectional, bankart, surgery 

Trp     trigger-point 

tzv.     takzvaný 

tj.     to jest 

VP     výchozí poloha 
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1. ÚVOD 

I přesto že se v naší době rugby stává nejen u nás, ale zejména v zahraničí velmi 

populárním a moderním sportem, jak na amatérské, tak profesionální úrovni, je až 

překvapující, jak málo se odborná literatura zabývá touto problematikou a jejím 

potencionálním rozvojem. Rugby, jakožto vysoce kontaktní sport, v sobě nese samozřejmě 

i svá rizika a patří tak mezi jedno z nejvíce nebezpečných a zátěžových sportovních 

odvětví, které by však mohlo být zajímavým předmětem zkoumání, opět jak na úrovni 

laické, tak i odborné veřejnosti. (Brooks et al., 2005) 

Pokud sledujeme zápas v rugby, musíme si povšimnout, že značnou část hry 

sportovci odolávají různým nárazům, pádům a dalším silovým působením, která je pak 

často i na několik okamžiků mohou vyřadit z vlastní hry. Znamená to tedy, že rugbysta 

musí čelit velkému množství zátěže na více úrovních a snaží se jim po celou dobu zápasu 

co nejvíce vyvarovat (Gabett, Jenkins and Abernethy, 2013). Zátěž je proto v rugbystickém 

slovníku velmi komplexní pojem a nejen z toho důvodu se chci pomocí mé diplomové 

práce tomuto tématu věnovat. 

Jak již bylo naznačeno výše, je rugby v odborné literatuře spíše opomíjeným 

sportem. Hlavně opomíjené jsou pak již konkrétní tělesné partie této míčové hry, jako je 

právě například ramenní pletenec. Tato část těla je již čistě anatomicky jednou z nejvíce 

exponovaných a zatížených oblastí pohybového aparátu, ale zvlášť při zápasu v rugby se 

jedná o místo, které se pasivně i aktivně na vývoji hry podílí a kam je právě zátěž nějčastěji 

nasměrována. Pokud zátěž překročí jakýsi individuální limit, nastane ve většině případů 

poranění nebo úraz, který pro hráče znamená další omezení v zápasu a nezřídka další 

možné deficity. Horní končetina hráče rugby je kvůli své manipulační funkci proto 

podstatným řídícím článkem celé hry a zátěž na ramenní pletenec, a potažmo klouby v jeho 

okolí, je zajímavým předmětem pro možnou analýzu. (Gabett, King and Jenkins, 2008).  

K jedním z nejčastějších důsledků zranění v rugby patří i přední instabilita 

ramenního kloubu, která má velmi často za následek dlouhodobé vyřazení z tréninkového a 

zápasového procesu. Existuje poměrně hodně intervenčních metod, kterými můžeme  

přední instabilitu ramenního kloubu z hlediska fyzioterapie  a sportovní přípravy řešit a 

jedním z nich je v současné době velmi populární “core-trénink”, který sice není zaměřený 

na jednu konkrétní partii těla, nýbrž se snaží o komplexní zlepšení stability trupu a má tak 
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pozitivní vliv na celkovou svalovou koordinaci, která tvoří základ pro jakýkoli zdravý a 

účinný pohyb všech segmentů těla a tudíž i horní končetiny (Radwan, et.al. 2014).  

Analýze těchto souvislostí bych se ráda věnovala ve své diplomové práci jak na 

teoretické tak i praktické úrovni a dala tak možný podklad pro další případné výzkumné 

práce v této oblasti. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Rugby – Rugby Union 

Rugby neboli Rugby Union má stejně jako fotbal své kořeny v Anglii, kde byl první 

svaz Rugby Footbal Union založen v roce 1871. Rugby Union je jedna z nejpopulárnějších 

a nejrozšířenejších variant ragby ve světě, ostatní odnože jako např. Rugby League, Beach 

Rugby nebo Touch Rugby patří více mezi okrajové sporty a mají spíše regionální než 

mezinárodní charakter. U Rugby Union se jedná se o velmi kontaktní míčový sport, při 

kterém se dvě družstva o 15 nebo 7 hráčích snaží nesením, přihráváním, kopáním a 

pokládáním míče získat co nejvíce bodů, přičemž družstvo, které získá větší počet bodů 

vyhrává. Hraje se dvakrát 40 minut na hřišti, které má velikost fotbalového hřiště a na 

každém konci je brankové pásmo pro položení míče a branka, ve tvaru písmene “H”. Cílem 

hry je dostat míč do protihráčova brankoviště, kde je nutné míč pro získání bodů položit na 

zem (tzv. “pětka”/”položení”). Míč se přenáší v rukou a smí se nahrávat pouze dozadu nebo 

do strany, nikoliv však dopředu, jinak dochází k předhozu a tudíž k porušení pravidel 

(Barié et al., 2013). 

V případě, že je míč držen protivníkem, smí hráč protihráče atakovat “složením” 

protihráče na zem a tím zastavit jeho posun k brankovišti. Hráč smí protihráče zasáhnout 

pouze do výšky ramen, jinak se jedná o nebezpečnou hru (faul). “Složit” protihráče může 

jakýkoli hráč bez rozdílu postů ve hře, ale není povoleno protihráče kopat nebo podkopávat 

a ani ho zvednout a pustit na zem hlavou dolů. “Složení” neboli “skládka” je jeden z 

taktických a defenzivních zákroků, který obecně nastane ve chvíli, když hráč nesoucí míč je 

držen jedním nebo více protihráči a je složen na zem. “Skládaný” hráč nesmí jednak ležet 

při “skládání” na míči nebo přes míč a musí také míč hned uvolnit, aby hra mohla 

pokračovat. Dále je hráč “složený na zem” teprve ve chvíli, kdy má jedno nebo obě kolena 

na zemi, “složení na zem” naopak nenastává, pokud je hráč nesoucí míč držen jedním 

soupeřem a protiháč se přiváže na hráče s míčem. Tímto vzniká tzv. mlýn ze hry, “ruck”, 

což je jeden z dalších obranných zásahů při hře. Obdobný taktický manévr pro získání míče 

je i tzv. “maul”, který také vznikne navázáním na hráče s míčem, kdy všichni zůčastnění 

hráči jsou nohama na zemi, na rozdíl od “skládky” (International Rugby Board, 2012). 

Ačkoli tedy při hře nedochází pořád výhradně ke “skládce”, jsou všechny tyto 

aktivní mechanismy na obranu míče velmi intenzivní a dochází k ním několikrát opakovaně 
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během jednoho utkání. Při všech těchto zákrocích dochází k vyvíjení velkého tlaku, 

torzních sil na všechny oblasti pohybového aparátu, zejména potom na ramenní pletenec, 

který se díky své manipulující funkci do hry zapojuje nejvíce. Proto jsou hlavně na ramenní 

pletenec kladeny velké staticko-dynamické stabilizační nároky (Barié et al., 2013). 

 

 

2.2 Zranění v rugby 

Rugby Union se zejména ve světě hraje na nejrůznějších úrovních a to od 

juniorských týmů, přes amaterské rugby kluby až po semi- respektive profesionální a 

národní týmy. Díky tomuto širokému záběru výkonnosti, věku a rozvrstvení hráčů obecně 

variuje i výskyt a charakter zranění (Gabett, 2004). Jak vyplynulo z výše uvedených řádků, 

je možné rugby charakterizovat jako mezinárodní sport, při kterém dochází k častým 

fyzickým kontaktům a kolizím mezi hráči, kteří se různými zákroky “skládají” na zem, či 

se jiným způsobem snaží protihráče zastavit ve hře (Kawasaki et al., 2014). Tyto defenzivní 

zákroky pak také ve většině případů vyustí ve více či méně závažná zranění nebo úrazy 

pohybového aparátu, především muskuloskeletálního systému (Gabett, 2004). Obecné 

statistické údaje o výskytu zranění se v odborné literatuře poměrně odlišují a to především 

díky různé definici “zranění” či “úrazu” v jednotlivých studiích. Většina studií však 

vychází z definice pocházející z International Rugby Board (Mezinárodní rugbyová 

federace), která popisuje zranění jako událost, která nastane buďto během rugbyového 

tréninku či zápasu a vyustí ve více než 24 hodinovou absenci hráče buďto z tréninkového 

procesu či zápasu (Bleakley, Tully and Connor, 2011). Tito autoři uvádějí největší výskyt 

zranění u profesionálních hráčů a týmů v rozmezí 91 až 97,9 zranění na 1000 hracích 

hodin. Kaplan et al. (2008) poskytuje velmi různorodé údaje o výskytu zranění a to v 

rozmezí 32 – 218 zranění na 1000 hracích hodin, závislých na úrovni hráčů. Autoři se však 

shodují na faktu, že obecně s vyšší úrovni rugbyové hry se lineárně zvyšuje i výskyt 

poranění (Gabett, 2004; Kaplan et al., 2008; McIntosh, 2010). Toto zjištění koresponduje i 

s faktem, že od roku 1995, kdy se rugby zařadilo mezi profesionální sport, došlo k velmi 

výraznému zvýšení výskytu poranění, a to téměř dvojnásobnému (47 vs. 74 zranění na 

1000 hracích hodin). Stejně tak se autoři schodují na tom, že s přibývajícím věkem stoupá i 

výskyt zranění a to zejména těch závažnějších, které vyžadují odborné ošetření a dočasné 
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vyřazení ze hry (Gabett, 2004; Bleakley, Tully and Connor, 2011). 

Obecně lze rozdělit všechna zranění u extraligových hráčů rugby na úrazy krku a hlavy, 

dolních a horních končetin a trupu. U 50 % ze všech zranění se jedná typicky o poranění 

měkkých tkání u všech těchto částí pohybového aparátu, jako například svalová natažení a 

trhliny, natažení či natržení vazů, hematomy či kontuze. Nejčastější poranění u hráčů rugby 

jsou: 

 

1. Zranění dolní končetiny 

Poranění dolních končetiny tvoří nejčastější příčinu absence rugbystů ze hry. Počet 

zranění činí 42-55% z celkového počtu všech poranění. Příčiny bývají, jak už bylo uvedeno 

výše, zejména ve svalově-vazivových strukturách, které mohou být natažené či přetržené, 

dále pak kontuze, distorze a hematomy (Kaplan et al., 2008). Nejčastěji poškozený vaz 

bývá Ligamentum cruciatum anterior (LCA), na druhém místě Ligamentum cruciatum 

posterior (LCP) a třetí nejčastěji poškozená struktura bývá Ligamentum fibulotalare 

anterior při inverzním mechanismu distorze kotníku (Brooks et al., 2005). 

 

2. Zranění horní končetiny 

O statických číslech poranění horní končetiny nelze v zahraniční literatuře najít 

naprosto jednotné číslo, které by zmapovalo jednoznačně jejich četnost. Číslo se pohybuje 

v rozmezí 14-30%. (Brooks et al., 2005; Gabett, 2005; Longo 2011; Usman and McIntosh, 

2013). Autoři se však navzdory nejasnostem o incidenci shodují na faktu, že zranění horní 

končetiny bývají u extraligových hráčů velmi závažná. Stejně jako u dolní končetiny se 

jedná primárně o svalová či ligamentová natržení (zejména svalů “rotátorové manžety”), 

kontuze, dislokace, fraktury prstů, zápěstí i předloketních kostí a glenohumerální 

instability. Zranění horní končetiny, respektive ramenního pletence, bude věnována 

samostatná kapitola (Brooks, 2005). 

 

3. Zranění trupu 

Výskyt zranění trupu se pohybuje okolo 4-11%, přičemž tato poranění nebývají 

jednak příliš častá a také závažná. Často se jedná o lehká pohmoždění měkkých tkání, 
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naražení žeber či hrudních obratlů. Vyjímečně se objevují i fraktury těchto kostěných částí 

(King, 2010). 

 

4. Zranění hlavy krku a hlavy 

Poranění těchto oblastí jsou zodpovědná za 14-29% všech úrazů u rugbyových 

hráčů. Mezi nejčastější poranění hlavy a krku se na prvním místě řadí otřes mozku, který 

však často bývá u rugbystů přehlížený, neodiagnostikovaný a tzv. “přechozený”, a proto se 

jeho výskyt v reálných podmínkách odhaduje mnohem vyšší, než se popisuje v dostupných 

studiích. Zranění se nevyhýbá ani orofaciální, dentální či temporomandibulární oblasti, a  

vznikají velmi často při faulové hře (Kaplan et al., 2008; King, 2010). 

 

Autoři epidemiologických studií k výskytu zranění u extraligovách hráčů rugby 

uvádějí ve svých výsledcích jednohlasně, že hráči na předních postech (tzv. “přední řada”) 

mají obecně větší pravděpodobnost k úrazům a také právě proto bývají častěji zraněni než 

hráči tzv. “zadní řady” (druhá a třetí řada) (Gabett, 2004; Kaplan et al., 2008; King, 2010). 

Tento jev autoři připisují především skutečnosti, že hráči zádních pozic mají ve hře spíš 

funkce rychlých běžců v otevřeném prostoru, kdežto hráči v první řadě jsou více zavzati do 

fyzicko-kontaktního aspektu sportu jako jsou “rucky”, “mauly” a “skládky”. Nejdůležitější 

poznatek který je vyzdvihovaný téměř ve všech článcích a o kterém také převládá 

jednoznačný konsenzus je, že 80-95% všech úrazů v ragby nastává právě při tzv. “skládce” 

(Gabett, 2004; Gabett, 2005; Kaplan et al., 2008; King, 2010). Tento defenzivní zákrok se 

zdá být tedy největším vnějším rizikovým faktorem pro možné úrazy. Kaplan et al. ve své 

rešerši z roku 2008 poukazuje na zajímavý fakt, že nejen 90% úrazů při zápasu nastává 

právě při tzv. “skládce”, ale více ohrožený je hráč, který má nižší rychlost pohybu, tudíž 

ten, který “skládá” druhého hráče, nesoucí míč. Častěji jsou také zraněni hráči na předních 

postech, tzv. “rojníci” a pak také útočníci na postu tříčtvrtky, kteří musí často čelit 

“skládkám” ve velké rychlosti a intenzitě (Barié et. al., 2013). Rugbisté na rozdíl od hráčů 

např. Amerického fotbalu nenosí žádné přilby a na horních končetinách mají povolené 

pouze jednoduché ramenní vycpávky, které mají za úkol tlumit nárazy a snižovat sílu, která 

se na ramenní pletenec vyvíjí (Helgeson and Stoneman, 2014). Jejich funkce a účinnost je 

ale stále předmětem diskuzí a obecně převládá u zahraničních autorů mínění, že se jedná 
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spíše o placebo-efekt (Garraway et al., 2000; Gabett 2004; Kaplan et al., 2008; Pain, Tsui 

and Cove, 2008; Usman and McIntosh, 2013). Zahraniční autoři se proto jednohlasně 

shodují na faktu, že poranění či úrazy jsou při rugbyovém zápasu na denním pořádku a mají 

velký podíl na dočasných vyřazeních ze hry či tréninků. Pouze 6% všech zranění pramenní 

z faulové hry, z čehož plynne, že převaha všech úrazů se stává při normálním průběhu 

zápasu (Longo, 2011). 

 

 

2.2.1 Zranění ramenního pletence v rugby 

Ačkoli patří dolní končetiny k nejčastěji zraněné části těla, je závažnost zranění na 

horních končetinách, respektive ramenních pletencích, o hodně vyšší než na dolních 

končetinác. Často proto vyústí ve velmi kritická zranění, která jsou především spojená s 

nejdelším časem vyřazení a omezení hráče v dalším tréninkovém a hracím procesu (Usman 

and McIntosh, 2013). To je jedním z důvodů, proč poranění ramenního pletence představují 

poměrně velké riziko pro všechny hráče rugby, nezávisle na jejich postu ve hře (Lynch et 

al., 2013).  

Poranění horní končetiny, od ramenního pletence až po prsty na rukou, jsou 

zodpovědná za 14 - 30% ze všech úrazů, které se vyskytují u extraligových hráčů rugby. 

Incidence úrazů horní končetiny se pohybuje v rozmezí 1,50 – 9,84 zranění na 1000 hracích 

hodin a opět variuje dle autorů, jejich studií a definice “úrazů”. Dvě třetiny ze všech (49 – 

72%) úrazů horní končetiny přebírá poranění ramenního pletence, který v sobě zahrnuje 

akromioklavikulární kloub (AC-kloub), sternoklavikulární kloub (SK-kloub), 

glenohumerální kloub a skapulothorakální skloubení. Z celého ramenního pletence jsou 

potom nejčastěji postižené struktury glenohumerální kloub a akromioklavikulární skloubení 

a to nejen u profesionálních hráčů, ale i u amatérů a rugbystické ligy (Longo, 2011). 

Zranění ramenního pletence je většinou akutního charakteru a to přes svalová natažení či 

kloubní výron (53% všech zranění), fraktury (17%) a dislokace (11%). 79-84% všech 

svalových natažení a dislokací se přitom týká ramenního kloubu (Usman and McIntosh, 

2013). Zahraniční autoři se ve svých výzkumech a studiích shodují na dvou základních 

faktech, které se týkají této problematiky a zdůrazňují zejména skutečnost, že dvě 

nejčastější zranění při zápase nebo i při tréninku jsou jednak akutní poranění AC-kloubu a 
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luxace, respektive subluxace glenohumerálního kloubu. Glenohumerální luxace jsou u 

rugbystů velmi častá a mají opětovaně za následek dočasné vyřazení hráčů ze hry a 

tréninků. Dohromady glenohumerální luxace činí 14% ze všech poranění ramenního 

pletence, z čehož 65% se stane při “skládce” neboli “skládání” hráče protihráčem. Tento 

statistický údaj také souvisí s druhým faktem, že 80% všech těchto úrazů ramenního 

pletence nastává při skládce a to jak u hráče který “skládá”, tak i u hráče, který je 

“skládaný”. Tyto defenzivní, technické manévry jsou tedy převážně zodpovědné za téměř 

všechny úrazy ramenního pletence. Dokazuje to i fakt, že k většině úrazů dochází buďto 

během zápasu nebo při technickém tréninku zaměřeným na “skládku” a další kontaktní 

postupy. Fyzický kontakt mezi dvěma nebo více hráči je tedy zdrojem poranění u 97% 

všech úrazů, “skládání” nebo naopak být “skládán” druhým hráčem z toho činí 65% 

(Usman and McIntosh, 2013; Helgeson and Stoneman, 2014; Kawasaki et al., 2014). 

AC- a glenohumerální kloub jsou sice nejčastěji postižené části ramenního pletence, 

ale málokdy dochází k jejich izolovanému defektu. Vzhledem k charakteristice rugby se u 

hráčů, a to zejména profesionálních, setkáváme s kombinací několika drobnějších poranění 

(Horsley, Fowler and Rolf, 2013). Nejčastěji poškozené struktury ramenního pletence jsou: 

 

1. Měkké tkáně kolem ramenního kloubu 

Během rugbyového zápasu dochází velmi často k opakovaným, přímým ránám a 

zásahům do měkkých tkání ramenního kloubu. Nejčastěji pak do oblasti m. trapezius, m. 

deltoideus a mm. pectorales a do oblasti kolem lopatek. Tyto pohmožděniny však nebývají 

vážného charakteru a ani hráče nijak dlouho neomezují (Horsley, Fowler and Rolf, 2013). 

 

2. Akromioklavikulární kloub 

Jak již bylo uvedeno výše, akromioklavikulární kloub je nejčastěji postižené místo v 

oblasti ramenního pletence. Longo et al. (2011) dokonce udává, že se poranění AC-kloubu 

v reálném prostředí vyskytují daleko častěji, ale bývají často podceňovaná a nedochází k 

jejich bezprostřednímu ošetření. Často se proto poruchy AC-kloubu u rugbyových hráčů 

objevují až při nástupu dalších obtíží nebo se úplně “přechodí”.  K poranění AC-kloubu 

dochází obvykle při přímém pádu na ramenní kloub, obyčejně ještě v kombinaci s 

posterosuperiorním nasměrováním ramene, které narazí do země. Tento náraz má potom za 
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následek buďto vyvrtnutí nebo vykloubení kloubu kvůli narušení stabilizujících vazů (např. 

ligamentum conoideum, ligamentum trapezoideum a vazů AC-kloubu) (de Beer and 

Bhatia, 2009; Horsley, Fowler and Rolf, 2013,). 

 

3. “Rotátorová manžeta” 

Ke zranění šlach svalů “rotátorové manžety” dochází, když je abdukovaná nebo 

extendovaná horní končetina silou zatlačená směrem dozadu nebo dolů, zejména během 

pádu nebo “skládky”. Následek je potom nějčastěji natržení šlach těchto svalů, ve většině 

případů dochází pouze k částečným a drobným ruptůrám. Toto poškození se typicky 

vyskytuje u starších hráčů (de Beer and Bhatia, 2009). 

 

4. Sternoklavikulární kloub 

Podobně jako u AC-kloubu dochází k poranění sternoklavikulárního skloubení při 

přímém pádu na ramenní kloub. Kloub pak bývá často nateklý nebo dokonce dislokovaný. 

Nejčastěji dochází k anteriorní subluxaci, naopak posteriorní subluxace, která je více 

závažná, je poměrně vzácná (de Beer and Bhatia, 2009). 

 

5. Glenohumerální kloub 

Ramenní kloub bývá nejčastěji poškozen traumatickou luxací, respektive subluxací 

a to jednak při přímém pádu na ramenní kloub nebo v případě že je horní končetina v 

horizontální abdukci silou zatlačena posteriorně. Tyto různé mechanismy traumatických 

luxací u rugbyových hráčů jsou v posledních letech předmětem výzkumů a bude jim 

věnována samostatná kapitola. V 90% všech případů dochází k přední dislokaci, ve zbylých 

10% se jedná o zadní dislokaci. Podstatný poznatek dodává ve své studii Brooks et al. 

(2005), že ve většině případů všech dislokací dochází k dalším přidruženým poraněním a 

defektům drobných částí ramenního kloubu, zejména pak labrum glenoidale. Proto se často 

v kombinaci s přední luxací ramenního kloubu objevují Hill-Sachse léze, Bankartovy léze, 

HAGL-léze a GLAD-léze. Všechna tato intraartikulární poškození budou popsána v 

příslušné kapitole o instabilitě glenohumerálního kloubu. Méně často dochází také k 

pohmožděnině kloubního povrchu uvnitř glenohumerálního kloubu, která vzniká rovněž při 
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přímém pádu na rameno a je viditelná při vyšetření pomocí MR (Brooks et al., 2005; de 

Beer and Bhatia, 2009). 

 

6. Superior labrum anterior-posterior léze (SLAP-léze) 

Toto poškození horní části labra s případnou desinzercí dlouhé šlachy m.biceps 

brachii se u extraligových hráčů objevuje méně často izolovaně, ale opět spíše v kombinaci 

s dalšími defekty, zejména pak s přední instabilitou a luxací. SLAP-léze se může nastat 

jednak opakovanou traumatizací u vrhačů nebo při pádu na loketní kloub, který pak přenese 

nahoru směrující silovou traumatizaci na ramenní kloub. Častěji se v rugby vyskytují 

SLAP-léze III. a IV. stupně dle Snydera, tj. kdy je horní labrum kompletně odtrženo a 

případně se ještě přidá podélná trhlina dlouhé šlachy bicepsu (Brooks et al., 2005; de Beer 

and Bhatia, 2009). 

 

7. Šlacha m.biceps brachii 

Dlouhá šlacha bicepsu bývá nejčastěji poraněna díky trakčním silám vyvíjených na 

flektovaný loketní kloub, méně časté bývají ruptury této šlachy. Častěji dochází k 

desinzerci distální části šlachy bicepsu u loketního kloubu (Brooks et al., 2005; de Beer and 

Bhatia, 2009). 

 

8. Fraktury 

Fraktury ramenního kloubu bývají vzácné u dospělých hráčů, naopak se často 

vyskytují u juniorských rugbystů. K nejčastějším zlomeninám patří klíční kost a epifýza 

hlavice humeru (Brooks et al., 2005; de Beer and Bhatia, 2009). 

 

9. Poranění brachiálního plexu 

K tomuto závažnému úrazu dochází v případě že je hlava násilně odtržena od 

ramene a ramenní kloub je zatlačen směrem kaudálním, což vyustí ve výrazné protažení 

tkání mezi ramenním kloubem a krkem. Nejčastěji k tomuto poranění dojde v momentě 

pádu, kdy se rameno a hlava dotknou země zároveň ve stejný moment. Nejedná se o příliš 

časté poranění, avšak o to více závažné (Brooks et al., 2005; de Beer and Bhatia, 2009). 
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10. Trhliny m.pectoralis major 

Nejčastěji se trhliny ve šlaše m.pectoralis major vyskytují u mladších extraligových 

hráčů ragby, především pak u hráčů v předních řádách, kteří jsou nejvíce zavzati do 

kontaktů s protihráčem. Obecně poškození šlachy velkého prsního svalů proto nastává např. 

u “skládky” či ve “mlýnu”, kde je horní končetina jednak v abdukčním postavení a 

předloktí je položeno na sousedícím hráč. V této pozici potom může často při nárazovém 

silovém působení kontrakce tohoto svalu utrhnout šlachu při jejím úponu (Brooks et al., 

2005; de Beer and Bhatia, 2009). 

 

 Kromě těchto nejčastěji se vyskytujících úrazů se v zahraniční literatuře setkáváme i 

s výčtem a incidencí dalších podobných poranění v oblasti ramenního pletence. Při 

pozorování profesionálních anglických hráčů rugbyové unie byl zjištěn v průběhu studie v 

letech 2000-2004 výskyt následujících úrazů: hematom v ramenním kloubu (12%), 

dislokace nebo instabilita (14%), poranění AC skloubení (32%), poranění rotátorové 

manžety nebo impigment syndrom (23%) a fraktury ramenního kloubu (1%) (Chrichton, 

Jones and Funk, 2012). Další studie profesionálních rugby hráčů, kteří podstoupili 

atroskopické vyšetření ramene, ukázala na další přidružené poškození kolem pletence 

ramenního a to jednak v 35% SLAP-léze (superior lambrum anterior-posterior), které byly 

v 17% přidružené s Bankartovou lézí, v 11% s poškozením zadního labra a v 15%  s 

kombinací obou těchto typů poškození labra glenoidale.  

Autoři dlouhodobějších studií uvádějí, že během posledních let došlo rapidně ke 

zvýšení incidence úrazů horní končetiny především u extraligových a profesionálních hráčů 

rugby. I zde, stejně jako obecně u všech úrazů, se předpokládá hlavní podíl na tomto faktu 

zařazení rugby mezi profesionální sporty od roku 1995. Na druhou stranu však od té doby 

došlo k rozvoji odborných studií, které mají výpovědní hodnotu o všech úrazech a případně 

i jejich mechanismech. Stejně jako tedy obecně u úrazů v rugby platí i u úrazů ramenního 

pletence, že úroveň rugbyové hry je přímo úměrná výskytu zranění (Horsley, Fowler and 

Rolf, 2013). Dále se jako možný rizikový faktor jeví jednoznačně kontaktní aspekt tohoto 

sportu, protože k 87% úrazů ramenního pletence dochází během zápasu, respektive během 

tréninků, při kterých je kladen důraz na “skládání” či další defenzivní dovednosti. 

“Skládání”, ať už v aktivním nebo pasivním slova smyslu, tedy že hráč je “skádán” 
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protihráčem, je považováno za nejrizikovější okolnost, která má za následek 73% úrazů 

ramenního pletence, zejména potom dislokaci glenohumerálního kloubu (Headey et al., 

2007). S přibývajícím věkem hráčů také dochází k větším počtům úrazů, což je nejvíce 

přisuzováno jednak větší agresivitě, výraznější soupeřivosti u starších hráčů a také rozdílné 

fyzické kondici, dovednostem a zkušenostem oproti mladším hráčům (Usman and 

McInthosh, 2013; Kawasaki et al., 2014). 

Mnoho autorů se ve svých epidemiologických studiích zaměřuje na souvislost 

poranění ramenního pletence s hráčským postem v rugby. Z dlouhodobějších analýz a 

pozorování hráčů vyplývá, že u hráčů v předních řadách je podstatně vyšší výskyt úrazů 

ramenního pletence díky opakovaným kontaktně-fyzickým situacím ve hře. Hráči v přední 

řadě se během hry dostávají do “rucků”, “maulů” a “mlýnů”, což je seskupení 6-8 hráčů z 

každého týmu, kteří se na povel vzájemně přetlačují s cílem získat míč pro svoje družstvo. 

Všechny tyto jednotlivé postupy jsou velmi silově a technicky náročné, proto jsou také 

často zdrojem velmi násilných či tržných poranění ramenního kloubu. Naopak hráči v 

zadních řadách, kteří musí během hry odolávat opakovaným skládkám mají sice menší 

riziko úrazů obecně, častěji však trpí na traumatické dislokace, které se právě vlivem tohoto 

defenzivního zákroku mohou vyskytnout (Brook et al., 2005; Helgelson, Stoneman, 2014). 

 

 

2.3 Mechanismus úrazů ramenního pletence 

Incidence a charakter úrazů ramenního pletence jsou za poslední roky poměrně 

objasněný faktor studií, avšak mechanismy úrazů jsou zatím méně analyzované, i když 

zahraniční autoři jim právě přikládají velkou výpovědní hodnotu. Autoři se shodují na 

faktu, že velký nedostatek většiny epidemiologických studií je založen na skutečnosti, že 

informace jsou získané od hráčů nebo od zdravotnické pomoci poté co tým odehraje zápas 

či dojde k závažnému úrazu. Proto jsou tyto informace jednak subjektivní a dotazovaná 

osoba není schopná správně popsat úraz, který většinou probíhá velice rychle a je do něj 

často zavzato více osob. Vzhledem k tomu, že je “skládka” jeden z nejrizikovějších faktorů 

úrazů ramenního pletence, hlavně pak traumatické glenohumerální dislokace, je velmi 

důležité, aby se tento defenzivní postup objektivně analyzoval ze všech úhlů pohledu a 

vytvořil se tak obecný přehled všech vzorů, které vedou k poranění. Širší porozumění 



25 
 

mechanismů úrazů ramenního pletence by mělo být přínosné pro pochopení obecné 

patologie úrazů, rozvoj podpůrných ošetření a hlavně pro další vývoj preventivních a 

rehabilitačních postupů proti poraněním (Longo et al. 2011; Crichton, Jones and Funk, 

2012). 

 Crichton, Jones a Funk ve své studii proto věnují videoanalýze velmi závažných 

úrazů, které prodělali extraligoví hráči rugby v Anglii ve věku 19-35. Cílem této studie 

bylo objektivizovat pomocí týmu expertů základní patologické mechanismy vedoucí k 

možnému poranění ramenního pletence. Jedním z výsledků tohoto výzkumu bylo mimo 

jiné i potvrzení, že “skládka” je zodpovědná za velkou převahu všech zranění ramenního 

pletence, v tomto případě konkrétně 71% všech úrazů. 76% všech zraněných hráčů při 

skládce bylo “složených”, 24% byli naopak “skládající” hráči. Také Longo et al. (2011) ve 

své studii založené na objektivizaci mechanismů úrazu vyúsťující v přední traumatickou 

glenohumerální dislokaci jednak potvrzují, že při “skládce” došlo ve 100%  ke všem 

úrazům a tudíž kontaktní složka, čili střetnutí hráče s protihráčem, je ve všech jednotlivých 

případech zodpovědná za zranění ramenního pletence. Výsledkem obou studií je ale 

zejména stanovení 3 základních mechanismů úrazu: 

1. Mechanismus – tzv. “Try Scorer” neboli “snaha zabodovat, položit” Mechanismus 

úrazu, který se nejčastěji objevuje při natahování horní končetiny, která drží míč, 

směrem kupředu ve snaze “položit pětku” a zabodovat u soupeřova brankoviště. Při 

tomto mechanismu se nachází horní končetina ve flexi, konkrétně ve flexi nad 90°. 

Posteriorní síla zatlačí paži směrem dozadu a vyvine pákový mechanismus na 

glenohumerální skloubení, který potom buďto zanechá horní končetinu v kontaktu s 

podložkou a úhel flexe se tím pádem nemění, nebo dojde ještě zk zvětšení stupně 

flexe v glenohumerálním kloubu. Tento mechanismus může být ještě podpořen 

dalším hráčem padajícím na bodujícího protihráče, a který tak vyvine ještě další 

silové působení směrem do flexe paže (viz. obr. č. 1). 
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Obrázek č. 1: “Try Scorer”. Převzato z: foto - Jan Čiverný, archív autora, obrázek – 

Chrichton et al., 2012 

 

2. Mechanismus – tzv. “Tackler” neboli “skládka, skládající” 

Tento mechanismus úrazu byl nejčastěji pozorovaný a proto také prohlášený za 

nejrizikovější mechanismus možného úrazu. Tento model nastává, když se hráč 

rozhodne “složit” protihráče, který se k němu blíží na zem. Posteriorně namířená 

síla, která vyústí například z kontaktu s protihráčem nesoucí míč, extenduje 

abdukovanou horní končetinu ještě více v této frontální rovině a opět vyvine pákový 

mechanismus na glenohumerální skloubení (viz.obr. č. 2). 
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Obrázek č. 2: “Tackler”. Převzato z: foto - Jan Čiverný, archív autora, obrázek – Chrichton 

et al., 2012 

 

3. Mechanismus – tzv. “Direct Impact” neboli “přímý pád” 

K tomuto mechanismu došlo jednak u hráčů nesoucí míč, kteří byli “složeni” 

protihráčem přímo v úrovni ramenního kloubu nebo u hráčů, kteří vlivem “skládky” 

padají přímo na ramenní kloub vlastní vahou. Horní končetina je držena ve flexi 

nižší než 90° nebo v neutrálním postavení a v kombinaci s vnitřní rotací v 

ramenním kloubu, podobně jako když neseme míč na boku těla. V tomto případě je 

tedy kompresivní síla namířená mediálně, přímo do glenohumerálního skloubení 

(viz. obr. č. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: “Direct Impact”. Převzato z: foto - Jan Čiverný, archív autora, obrázek – 

Chrichton et al., 2012 
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Helgeson a Stoneman (2014) definují ještě konkrétněji různé metody “skládky”, 

které ve všech případech vyústí v silové a pákové mechanismy na ramenní kloub a mohou 

tak mít za následek rovněž velmi závažné úrazy této oblasti. 

 

1. Nejčastější metoda skládky je provedena z ohnutého trupu a abdukovanou horní 

končetinou se snahou zachytit se o trup oponenta. Při nárazu může o tohoto 

mechanismu vzniknout síla, která zatlačí horní končetinu násilně směrem do 

horizontální abdukce. Tento mechanismus je shodný s druhým typem od Crichton, 

Jones and Funk (2012) tzv. “Tackler”. 

2. Další metoda je rozvněž shodná s mechanismem předchozích autorů “Direct impact”, 

nazývá se obdobně “Direct fall”, tzv. “přímý pád”.  

3. Mechanismus “arm tackling” tzv. “skládající paže” je popisován jako manévr 

využívaný většinou ve velké rychlosti ve snaze zastavit hráče nesoucí míč nebo alespoň 

změnit jeho směr. Hráč při této metodě “skládky” natahuje svojí paži do dálky a chce 

zachytit ve většině případů kotník protihráče nebo opět oblast trupu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: “Arm tackling v oblasti kotníku”. Převzato z: Jan Čiverný, archív autora. 
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Obrázek č. 5: “Arm tackling v oblasti trupu”. Převzato z: Jan Čiverný, archív autora. 

 

4. Poslední metoda je nazvána “smothering” tzv. “zavalení” a vyznačuje se “skládáním” v 

napřímené poloze trupu, kdy hráč oběmi horními končetinami obejeme protihráčův trup 

a paže a tím pádem znemožní přihrávku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: “Smothering”. Převzato z: Jan Čiverný, archív autora.  

 

Všechny výše uvedené mechanismy mohou nastat i v průběhu tzv. “rucku” či 

“maulu” nicméně tyto formace se vyskytují právě téměř výhradně v souvislosti se 
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“skládkou”, což průběžně zvyšuje výskyt možných poranění (Helgeson and Stoneman, 

2014). Autoři, kteří se zabývají v rámci studií a výzkumů mechanismy úrazů se shodují, že 

lepší pochopení a podrobná analýza těchto mechanismů využívaných v rugby by mělo z 

velké části přispět na zlepšení technických dovedností a postupů a zejména pak 

fyzioterapeutických a rehabilitačních programů. Zároveň však upozorňují na to, že u 

fyzicky založené hry jako je rugby, kde dochází opakovaně k silovým kolizím, je i přes 

všechnu snahu o prevenci téměř nemožné některá poranění eliminovat. Je proto velmi 

složité určitým způsobem modifikovat rugby pro zmírnění výskytu úrazů ramenního 

pletence aniž by došlo ke ztrátě vlastní esence této hry. Obecně lze v rámci tréninků a 

technických postupů instruovat a zdokonalovat hráče ve “skládkách” a to vyvarováním se 

právě určitých prvků zjištěných na základě rozboru mechanismů. Jako další významný 

prvek v rámci preventivních postupů je doporučováno zaměření na silově-dynamické 

posílení svalstva ramenního pletence a kompenzační cvičení, které komplexně posílí 

stabilizační schopnosti celého trupu (McIntosh et al., 2010; Longo et al., 2011; Crichton, 

Jones and Funk, 2012; Helgeson a Stoneman, 2014). 

 

 

2.4 Biomechanika ramenního pletence 

Velký radius pohyblivosti ramenního pletence je zajištěn jednak jeho samotnou 

strukturou, ktera je založena jako řetězec na sebe navazujících kloubů a také 

glenohumerálním kloubem, který má sám o sobě velký rozsah pohybů a několik stupňů 

volnosti. Ramenní pletenec a potažmo ruka tak získávají schopnost úchopu, jsou naším 

primárním manipulačním orgánem a slouží nám zejména k práci, sebeobsluze, komunikaci 

a přijímání kinetické energie (Véle, 2006). Při jakémkoli pohybu pohybu v rameni nejde o 

samostatný izolovaný pohyb. Prakticky vždy se jedná o komplexní pohyb se souhrou všech 

struktur pletence ramenního kloubu. Je to kombinace rotačních, skluzných a posuvných 

pohybů kloubních ploch ramenního pletence. (Michalíček a Vacek, 2014). Výkon této 

funkční jednotky je závislý na komplexním stavu vazivově-kapsulárního aparátu, který je 

dále doplňován exaktním a diferencovaným neuromuskulárním řízením. Toto dokonalé 

neuromotorické řízení zachovává v jakékoli fázi v pohybu horní končetiny, průběžnou, 

přesně odměřenou a funkční centraci kloubních ploch vůči sobě (Dylevský, 2009). 
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Mechanika ramenního pletence je obecně nejkomplexnější ze všech kloubů lidského 

těla, neboť ramenní kloub musí stále vyvažovat mezi velkými nároky stability oproti 

mobilitě (Gohlke, 2000). Biomechanika glenohumerálního kloubu tedy závisí na vzájemné 

interakci statických a dynamicko-stabilizačních struktůrách a zajišťuje tak velkou míru 

možného kloubního rozsahu ramenního pletence. Mezi statické struktury řadíme kostěné 

součásti, negativní intraartikulární tlak, glenoidální labrum, glenohumerální ligamenta a 

kloubní pouzdro. Mezi dynamicko-stabilizační struktury pak patří primárně tzv. “rotátorová 

manžeta” a další svaly v okolí ramenního pletence. “Rotátorová manžeta” vzhledem ke 

svému umístění a orientaci vůči glenohumerálnímu kloubu dále poskytuje i pasivní 

stabilizační složku, udržuje hlavici humeru na svém místě a zabraňuje tak možné luxaci. 

Oba tyto dynamické i statické stabilizátory proto nepřetržitě reagují na síly, které prochází 

skrz glenohumerální kloub a zajišťují tak stabilitu během stále se měnících poloh, úhlů a 

pohybových oblouků. Poslední, neméně důležitá složka, je již zmíněný proprioceptivní 

kinestetický systém z uvedených kloubních a vazivových struktur, periartikulárních svalů a 

šlach, a to nejen kolem ramene, lopatky a horní končetiny, ale i krku, hrudníku, bránice a 

břicha, který celou stabilizaci neurofyziologicky koordinuje. Jedná se o integraci 

senzorických signálů z jednotlivých etážích CNS (spinální mícha, mozkový kmen, 

mozeček, subkortikální struktury a kortex) s následnou produkcí koordinované a plynulé 

motorické odpovědi. Porucha proprioceptivního vnímání, například u kloubní instability, 

kdy dochází ke snížení vnímání pasivního pohybu, kinestezie a propriocepce u 

poškozených ramen, vede i k poruše neuromuskulární odpovědi (Michalíček a Vacek, 

2014). 

 

 

2.4.1 Kosterní systém 

Kostěné segmenty ramenního pletence jsou spojeny jen dvěma “pravými”, tj. 

synoviálními klouby, ale specifickou úpravou kontaktu lopatky, hrudní stěny a tzv. 

subakromiálního spojení vznikají další pohyblivé spoje. Tím se sice dále zvyšuje 

pohyblivost celého závěsu, ale zároveň značně stoupají nároky na svalový korzet pletence. I 

přesto je kostěná anatomická část glenohumerálního kloubu velmi důležitá komponenta pro 

celkovou stabilitu tohoto kloubu. Přestože je ramenní kloub považován za kulový kloub, 
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neodpovídá zakřivení hlavice přesně povrchu koule. Jamka lopatky, která je plochá a menší 

než hlavice pažní kosti, je při okraji doplněná kloubním lemem, labrum glenoidale. Tento 

chrupavčitý límec zvětšuje zhruba o jednu třetinu plochu jamky a současně zvětšuje její 

hloubku. Při jakémkoli pohybu ramenním kloubem je však maximální kontakt kloubních 

chrupavek mezi hlavicí humeru a glenoidálního labra pouhých 30%, právě díky nepoměru 

velikosti jamky lopatky a hlavice humeru.  

Tato větší získaná hloubka jamky ramenního kloubu a kompresivní síly, které mimo 

jiné stabilizují hlavici humeru, se nazývají “konkávní kompresory” (angl. “concavity 

compression”). Z hlediska získání stability pro ramenní kloub zastává labrum důležitou 

funkci, neboť  jednak přispívá z 50% k získání větší hloubky labra, zvyšuje její kongruenci 

a vytváří jakýsi “přísavný” efekt (Lugo et al., 2008).  Z biomechanického hlediska má 

glenoidální labrum ještě dva další důležité úkoly, které plní jednak tím, že slouží jako místo 

úponu pro glenohumerální ligamenta na glenoidální lem a také tím, že vytváří jakýsi 

protismykový nárazník, který je nejvíce účinný při středním rozsahu pohybu ramenního 

kloubu. Právě získaná hloubka konkavity a kompresní zátěž zvyšuje rezistenci vůči kloubní 

subluxaci (Gohlke, 2000). 

Již zmíněná ligamenta vytvaří společně s kloubním pouzdrem jednu z dalších 

pasivních stabilizačních složek, které mezi sebou vzájemně interagují. Obecně lze říci, že 

ligamenta jsou uvolněná během středního rozsahu pohybu a progresivně zvyšují svoje 

napětí, čím více je dosažen maximální rozsah pohybu. Je tedy možné předpokládat, že 

kapsuloligamentózní pojistka tohoto kloubu se zapojí zejména ve chvíli, kdy již ostatní 

ochranné mechanismy selhaly. Zachování této vazivové integrity je nedílnou součástí 

stability ramenního kloubu během maximálního rozsahu pohybu. Kombinací nejrůznějších 

pozic skrz ramenní kloub poskytuje každý jednotlivý glenohumerální vaz tomuto kloubu 

stabilitu. Ligamentum glenohumerale mediale (MGHL) bývá velmi často nevyvinuté nebo 

zcela chybí a proto jsou za obecnou stabilitu tohoto kloubu zodpovědné především 

ligamenta glenohumerale inferior a superior. Ligamentum glenohumerale superior (SGHL) 

odolává inferiorním translacím, zejména když je horní končetina v addukci a neutrálním 

postavení. Ligamentum glenohumerale inferior (IGHL) je nejčastější poškozená 

komponenta  pouzdra glenohumerálního kloubu (Sizer et al., 2003). Skládá se ještě dále ze 

tří částí - předního, axillárního a zadního pruhu (Lugo et al., 2008). Každá jednotlivá část 



33 
 

tohoto vazu zvyšuje napětí při jiném pohybu a rozsahu horní končetiny. Primární statický 

stabilizátor je anteriorní část vazu, když je horní končetina v neutrálním postavení (0° 

abdukce, 30° horizontální extenze). Naopak primární stabilizátor glenohumerálníh kloubu 

při vnitřní rotaci a flexi je posteriorní část tohoto ligamenta. Trhliny v tomto vazu se 

nejčastěji vyskytují na začátku nebo v průběhu vazu, naopak málokdy na jeho úponu. 

Obecně je tento důležitý vaz odolný vůči anteroinferiorním translacím hlavice humeru, 

především když je horní končetina v zevní rotaci, abdukci a extenzi. Tato kombinace 

pohybů je typická pro mechanismus hodu u jakýchkoli míčových her a proto není 

překvapivé, že právě tento vaz bývá nejčastěji poškozen. Ligamentum coracohumerale 

(CHL) je odolné vůči posteriorním a inferiorním translacím, je to tedy primárně inferiorní 

stabilizátor, když je horní končetina v addukci. Jeho napětí se výrazně zvětšuje při zevní 

rotaci. CHL je schopno odolávat třikrát větší tahové zatížení než je tomu u ligamenta 

glenohumerale superior (Peterson and Bronzino, 2008). 

Lugo et al. (2008) v této souvislosti popisuje mechanismus vzájemně se doplňující 

souhry vazů a jejich roli pro zabránění dislokace či luxace. Při zevní rotaci v 

glenohumerálním kloubu se díky zvyšování délky ligamenta glenohumerale inferior 

zvětšuje pasivní posteriorní glenohumerální translace. Tento pohyb zabraňuje anteriorní 

translaci tím, že pomáhá udržovat hlavici humeru v glenoidální jamce (konkavitě). U 

jedinců, kteří mají porušený nebo jakýkoli jiný deficit IGHL, tento mechanismus selhává a 

nestačí působit proti anteriorní translaci hlavice humeru v glenoidálním labru. Výsledný 

subjektivní pocit anteriorní subluxace nebo hrozící dislokace je základem pro tzv. 

“Apprehension příznak” (angl. Apprehension sign, příznak obavy). 

K dalším zajímavým výsledkům však dochází i Gohlke (2000), který uvádí, že díky 

nejnovějším studiím, které zkoumaly biomechaniku ramenního kloubu se postupně opouští 

od klasického pojetí, které je popsané výše, že lze každému vazu přidělit jednoznačně jeden 

směr pohybu, ve kterém odolávají možným translačním silám. Naopak byl zjištěn tzv. 

“kruhový koncept” (angl. “circle concept”), který je založen na skutečnosti, že při 

jakémkoli složeném pohybu dochází uvnitř ramenního kloubu ke vzájemné  

“kontralaterální” (tj. buďto inferior-superiorní nebo anterior-posteriorní) spolupráci vazů a 

tudíž je vždy i jakákoli instabilita ramenního kloubu vždy výsledkem komplexnějšího 

poškození kloubního pouzdra i vazů.  
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2.5 Svalový systém  

2.5.1 Skapulothorakální svaly 

Ve středním rozsahu pohybu se jedná o svalovou složku, která nabízí nejdůležitější 

ochranu před poškozením a stabilizuje ramenní kloub pomocí aktivace ochranných 

reflexních mechanismů, založených na neurofyziologickém podkladu. Stabilita 

glenohumerálního kloubu je ze značné míry ovlivněná velkými svaly, které se nacházejí v 

blízkém okolí ramenního kloubu a funkčně s ním souvisí. M. latissmus dorsi, m. serratus 

anterior, m. pectoralis major a m. deltoideus jsou schopné vyvinout poměrně velké torzní 

síly vzhledem k jejich anatomickému průřezu a vzdálenosti od centra rotace v kloubu. 

Neurovaskulární, muskulární a burzové struktury zaručují hladký pohyb lopatky po 

hrudním koši a umožňují tak i nepřímo pohyb v ramenním kloubu. Díky 

skapulothorakálnímu spojení lze proto elevovat horní končetinu nad 120°.  Tento 

koordinovaný pohyb mezi glenohumerálním kloubem a skapulothorakálním spojením a se 

nazývá “skapulothorakální rytmus”, kde poměr mezi rozsahem v těchto kloubech při 

elevaci horní končetiny je definován 2:1. Ramenní klouby s multidirektionální instabilitou 

mívají tento poměr větší, naopak pacienti s “Impingement syndromem” či trhlinami v 

“rotátorové manžetě” ho mají menší. Obecně narušení normálního skapulothorakálního 

rytmu může být považováno jako predispozice k různým patologiím glenohumerálního 

kloubu. Symptomy odpovídající “Impigement syndromu” či “tendinitídě rotátrové 

manžety” u pacientů vznikají protože dochází k zatlačení a narážení svalů “rotátorové 

manžety” mezi tuberculum major a akromion během pohybu horní končetinou. Tímto 

způsobem se může u pacienta vyvinout atraumatická instabilita ramenního kloubu. Na 

základě těchto a dalších poznatků se považuje skapulothorakální stabilizace pomocí 

posílení velkých rotátorů lopatky za nedílnou součást rehabilitačních a fyzioterapeutických 

postupů u mladších pacientů s dysfunkcemi ramenního kloubu, zejména pak u přední 

instability (Gohlke, 2000; Lugo et al., 2008). 

 

 

2.5.2 Svaly “rotátorové manžety” 

Pouzdro glenohumerálního kloubu je zesíleno pomocí úponů svalů “rotátorové 

manžety”, což je skupina svalů, které začínají na lopatce a upínají se v horní části pažní 



35 
 

kosti a zahrnuje se do ní - m.supraspinatus, m.infraspinatus, m.teres minor, 

m.subscapularis a m.biceps brachii (Buckup, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7: Svaly “rotátorové manžety”. Převzato z: Lugo et al., 2008. 

 

Svalová skupina tzv. “rotátorové manžety” je nepochybně jedna z nejdůležitějších 

součástí celého komplexu ramenního pletence a je z velké části zodpovědná za jeho 

stabilitu. Vzhledem ke svojí výhodné poloze mají svaly “rotátorové manžety” vlastnost 

odolávat smykovému zatížení glenohumerálního kloubu. Jednak leží blízko středu otáčení 

tohoto kloubu a zároveň spolupracují se sousedícími ligamentózními strukturami. Každý 

jednotlivý sval zastává svoje nezávislé funkce, které se potom ve výsledku doplňují pro 

celkovou stabilitu ramenního kloubu během středního a maximálního rozsahu pohybu 

(Imhoff et al., 2000). “Rotátorová manžeta” je v podstatě svalový systém, založený na 

velmi precizní kontrole a přizpůsobující se pomocí neuromuskulárního feedbacku z 

glenohumerálních ligament. Na základě této velmi jemné spolupráce předvytvářejí, 

respektive dovytvářejí svaly “rotátorové manžety” napětí pro kapsulární ligamenta. Svojí 

vzájemnou koordinační spoluprácí omezuje manžeta jednak hlavici humeru při elevaci 

horní končetiny a tlačí jí tedy směrem kaudálně a dále má schopnost vytvářet kompresivní 

sílu skrz glenohumerální kloub, čímž udržuje a centruje hlavici humeru hluboko v konkávní 

glenoidální jamce a stává se z ní proto i pasivní stabilizátor tohoto kloubu (Sizer et al., 

2003).  

Další důležitou strukturou asociovanou se svaly “rotátorové manžety” je tzv. 

“rotátorový interval” (angl. rotator interval, RI). RI je definovaný jako měkká tkáň ležící 
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mezi šlachou m.supraspinatus a m.subscapularis a obsahuje dále i ligamentum 

coracohumerale, ligamentum glenohumerale superior a kloubní pouzdro. Pokud je tento 

prostor nefunkční nebo poškozený, je možné u takového případu očekávat dolní instabilitu 

primárně kvůli snížení nitrokloubního tlaku při vnitřní rotaci. Při zevní rotaci je tento tlak 

kompenzován ligamentem coracohumerale (Lugo et al., 2008). 

Co se týče funkcí jednotlivých svalů “rotátorové manžety” a jejich poměru pro 

zachování stability ramenního kloubu se názory jednotlivých autorů poměrně liší. Sizer et 

al. (2003) uvádějí, že nejvýznamnější sval, zodpovědný za velké rozsahy pohybu a také za 

spodní dynamickou stabilizaci je m.deltoideus, ačkoli se primárně do skupiny “rotátorové 

manžety” nepočítá. Dále Sizer et al. (2003) poukazují zejména na důležitost 

m.subscapularis, který je považován za nejsilnější sval z celé “rotátorové manžety”. Tento 

vnitřní rotátor ramenního kloubu je důležitým předním stabilizátorem a to zejména při jeho 

excentrické kontrakci u funkčních pohybů. Ačkoli je tato stabilizace založená jak na 

pasivním i aktivním omezení, je potřeba vycházet z faktu, že jakékoli selhání této svalově-

vazivové jednotky může výrazně ohrozit celkovou stabilitu ramenního kloubu.  

Otázka role šlachy dlouhé hlavy m.biceps brachii bývá podle řady autorů sice kontroverzní, 

ale nejnovější studie dokazují, že právě tato šlacha je nejen podstatným aktivním 

depresorem glenohumerálního kloubu, ale i důležitým článkem pro zachování stability, 

především pak přední. Tento fakt dokazují EMG-studie u pacientů s přední instabilitou, kde 

byl m.biceps brachii vyšetřován při odhodové fázi vrhu a bylo zjištěno, že dokáže právě 

tuto glenohumerální instabilitu kompenzovat, jelikož díky jeho aktivaci dochází ke 

sníženým anterior-posteriorním translacím, zejména při zevní rotaci (Lugo et al., 2008; 

Michalíček a Vacek, 2014). Dále u pacientů s povrchní Bankartovou-lézí můžeme m.biceps 

brachii považovat za nejdůležitější sval z celé “rotátorové manžety”, který chrání proti 

přední subluxaci či luxaci (Gomberawalla and Sekiya, 2014). 

 

 

2.6 Základy statické stability 

Biomechanické základy statické stability se v podstatě rovnají výše zmíněným 

součástím kostěného-pasivního systému. Kromě všech anatomických, chrupavčitých a 

ligamentózních součástí je pro správné statické zatížení také nezbytné intaktní a uzavřené 
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kloubní pouzdro s odpovídajícím objemem, minimum vnitrokloubní tekutiny (synovie) a v 

neposlední řadě i neporušené glenoidální labrum, které pak může sloužit jako místo úponu 

pro glenohumerální vazy. Vzhledem k tomu, že je celý systém stability velmi provázaný a 

komplexní, musíme vždy vycházet z toho, že nedostatky v jedné struktuře se objeví 

zvýšením napětí nebo dokonce porušením další struktury glenohumerálního kloubu, 

snížením jeho stability a rozšiřováním dysfunkcí. (Gohlke, 2000, Peterson and Bronzino, 

2008). 

 

 

2.7 Základy dynamické stability 

Aktivní, neboli dynamická stabilita je primárně výsledek neuromuskulárního řízení 

mezi skapulothorakálními svaly a svaly “rotátorové manžety”. Glenohumerální kloub se 

tedy ideálně orientuje jednak mezi funkční svalovinou lopatek a hrudníku pro zabránění 

možné instability a neurální zpětnou vazbou mezi “rotátorovou manžetou” a 

glenohumerálními ligamenty (Dexel, Kopkow and Kasten, 2014). Dynamické stabilizátory 

přispívají k stabilitě ramenního kloubu několika faktory a to jednak držením pasivního 

napětí, které vychází z jejich poměrně velkého objemu, kloubním rozsahem a pohyblivostí, 

které sekundárně zpevňují pasivní vazivové struktury, bariérovým efektem kontrahovaného 

svalu a přesměrováním působících sil na střed glenoidu pomocí vzájemné svalové 

koordinace. 

Svalová kontrakce “rotátorové manžety” má za následek již zmíněnou “konkávní 

kompresi” a asymetrická kontrakce způsobuje rotaci hlavice humeru během pohybu v 

ramenním kloubu. “Rotátorová manžeta” má tak funkci jakési silové spojky nebo dvojice 

která pracuje kolem glenohumerálního kloubu pomocí koaktivace agonistů a antagonistů a 

také koordinované aktivace agonistických svalů a inhibice antagonistických svalů. 

Anatomické postavení dále poskytuje “rotátorové manžetě” ideální konfiguraci k tomu, aby 

aktivně stlačovala hlavici humeru do glenoidální jamky a protože leží blízko ke středu 

otáčení, vytváří tak kratší páku, čímž se ve výsledku přenášejí menší síly (Pastor et al., 

2014). To všechno pomáhá vytvářet všechna zrychlení a točivé momenty potřebné pro 

správné fungování ramenního kloubu. Během jednotlivých pohybů ramenním kloubem se 

na správné stabilizaci podílejí svaly “rotátorové manžety” různou mírou. Například během 
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zevní rotace přebírají kontrolu zejména m.infraspinatus a m.teres minor a snižují tak antero-

inferiorní kapsuloligamentózní napětí a zátěž. Během abdukce se zase na stabilitě 

glenohumerálního kloubu podílejí m.subscapularis a m.infraspinatus a to hlavně v rozmezí 

60-150° rozsahu. 

Poškození jakékoli části silové dvojice svalů “rotátorové manžety” může mít za 

následek narušení správné biomechaniky a dále i stability ramenního kloubu. Této 

problematice bude věnována kapitola o instabilitě ramenního kloubu a její souvislosti se 

svaly “rotátorové manžety” (Gohlke, 2000; Peterson and Bronzino, 2008). 

 

 

2.8 Instabilita glenohumerálního kloubu 

Glenohumerální nestabilita je neschopnost správně centrovat hlavici humeru v 

glenoidální jamce. Klinický obraz je závislý na stupni, směru a okolnostech při kterých k 

nestabilitě dochází (Trnavský, Sedláčková et al., 2002). Jak již bylo uvedeno v kapitole o 

biomechanice ramenního pletence, zabraňují statické a dynamické stabilizátory ramenního 

kloubu nadměrným translačním pohybům, protože hlavice humeru má fyziologickou 

tendenci k decentraci a to především ventrálně a kraniálně (Doelken, 2000). Každý jedinec 

však představuje naprosto jedinečný soubor všech okolností,- od anatomických odchylek 

ramenního kloubu, přes celkovou kondici a zdatnost až po stupně kloubní laxicity, které 

potom  určují celkový patologický nález (Mc.Cluskey and Getz, 2000). Obecný údaj o 

incidenci glenohumerální nestability je těžké stanovit, protože se jedná o postižení, které 

velmi variuje ve svém klinickém obrazu. Proto se glenohumerální instabilita dělí do tří 

základních katergorií a mělo by se na tuto diagnózu nahlížet jako na široké spektrum 

patologií: od jednosměrné, neboli unidirektionální, traumatické instability přes získanou 

instabilitu až po atraumatickou multidirektionální instabilitu (O’Connor et al., 2005). U 

velké části pacientů se zároveň vyskytuje tzv. rekuretní instabilita, což znemená, že k luxaci 

nebo subluxaci dochází opakovaně (Hutson and Ellis, 2006). U pacientů mladších 22 let, 

kteří proděli úrazovou luxaci ramene, dochází v 60-70% k recidivám. Incidence recidivující 

luxace není příliš závislá na délce imobilizace a systému cvičení po primárním ošetření. 

Poranění v rozmezí 20-30 let mají o něco lepší prognózu, k recidivující luxaci u nich 

dochází v 50-60% a konzervativní terapie u nich má zpravidla lepší výsledky. U pacientů 
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ve věku nad 40 let v době primárního úrazu dochází výrazně méně často k redislokaci, ale v 

této skupině výrazně narůstá výskyt lézí rotátorové manžety. Obecně lze konstatovat, že s 

narůstajícím věkem klesá pravděpodobnost recidivujících luxací (Dungl et al., 2005). 

Většinu pacientů s rekurentní instabilitou lze rozdělit do dvou základních skupin. Na jedné 

straně pacienti s úrazovou etiologií mající obvykle unidirektionální instabilitu s dalším 

patologickým nálezem (např. Bankartova léze), která v krajním případě vyžaduje 

chirurgické řešení, tzv. TUBS (Trauma, Unidirectional, Bankart, Surgery). Na druhé straně 

jsou potom pacienti s neúrazovou nestabilitou, tzv. AMBRI (Atraumatic, Multidirectional, 

Bilateral, Rehabilitation, Inferior capsular shift), která může být i multidirektionální na 

podkladě vyšší kloubní laxicity a která velmi dobře reaguje na konzvervativní léčbu. Pokud 

není zapotřebí akutní chirurgický zákrok, doporučuje se do ramenního kloubu nezasahovat 

(Vojtaššák, 2000). Atroskopicky verifikované nálezy u recidivujících luxací zachytily léze 

kapsuloligamentózního aparátu od jednoduché avulze labra až po kompletní avulze pouzdra 

a labra s různě vystupňovanými degenerativními projevy (Dungl et al., 2005). 

Nestability je možné rozdělit na získané a vrozené. Podkladem pro získané 

nestability může být místní anomálie (např. dysplazie glenoidu) nebo systémová choroba 

jako je Ehlerův- Danlosův syndrom či rozvoj kloubní laxicity, parézy brachiálního plexu a 

při psychiatrických a emocionálních chorobách. K získané nestabilitě dochází nejčastěji 

vlivem prodělaného úrazu, kdy se současně může poškodit rotátorová manžeta, labrum, 

kloubní pouzdro, glenohumerální vazy, hlavice humeru nebo glenoidální jamka. K získané 

nestabilitě může ale také dojít atraumatickým způsobem při dekompenzaci stabilizačních 

mechanismů (Trnavský, Sedláčková et al., 2002; Dungl et al., 2005). 

 

 

2.8.1 Směr instability glenohumerálního kloubu 

 Dislokaci ramenního kloubu dělíme obecně na přední, zadní, horní, dolní a 

multidirektionální, která je obvykle podmíněna kloubní hyperlaxicitou, svalovými 

poruchami a dysplastickými změnami gleniodální jamky. Nejčastější typ dislokace je však 

přední a to až v 94-96% všech případů (Dungl et al., 2005). Při abdukované paži, která je 

zároveň v zevní rotaci a mírné extenzi dochází zevním násilím k subkorakoidální dislokaci. 

Hlavice se dostává ventrálně a trhá oslabené anteroinferiorní pouzdro. Šlacha m. 
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subscapularis se posouvá kraniálně a hlavice ztrácí oporu. Hlavice humeru tak leží vpředu 

před okrajem glenoidu a může se dostat až pod processus coracoideus scapulae (Hodler, 

Schulthess and Zollikofer, 2005). Tato poloha paže, při které dochází k přední dislokaci 

odpovídá poloze horní končetiny při “skládání” protihráče a z toho důvodu je také tento 

defenzivní zákrok nejvíce ohrožující pro stabilitu ramenního kloubu (Barié et al, 2013) Při 

přední dislokaci je klinicky rameno velmi bolestivé, hlavice humeru je hmatná vpředu, 

kloubní jamka je prázdná a akromion bývá vystouplý. Paže je pomocí svalového spazmu 

držena v mírné abdukci a zevní rotaci, vnitřní rotace je nemožná (Ip, 2006). 

 

 

2.8.2 Rekurentní nestability 

2.8.2.1 Rekurentní atraumatická nestabilita  

Tato instabilita nevzniká na podkladě úrazu. Predispozičními faktory bývá malá a 

plochá glenoidální jamka a tím i snížení přísavných a adhezivních sil mezi jamkou a 

hlavicí, tenké a příliš volné kloubní pouzdro, oslabená rotátorová manžeta čímž bývá 

oslabená i kompresivní síla hlavice proti jamce a v neposlední řadě vzniká tato instabilita 

také na podkladě svalových dysbalancí a špatné svalové koordinace, které decentralizují 

postavení hlavice proti jamce v celém rozsahu pohybu, tj. i v základním postavení.  

Výsledkem všech těchto faktorů bývá velmi často multidirektionální instabilita, ale 

může se také projevit pouze jako instabilita přední či zadní. Testy hodnotící strach z luxace 

nemusí být pozitivní, ale často pacienti udávájí nepříjemné pocity při jejich provádění 

(Dungl et al., 2005; Ip, 2006). 

 

 

2.8.2.2 Rekurentní traumatická nestabilita 

 K rekurentní traumatické nestabilitě dochází na podkladě poškození kloubního 

pouzdra, glenohumerálních vazů, labra nebo rotátorové manžety úrazem. Toto postižení je 

často označováno zkrátkou TUBS a vzniká nečastěji vlivem přední dislokace ramenního 

kloubu. (Schneeberger, Hersche and Gerber, 1998) Iniciální úraz však nemusí způsobit 

kompletní luxaci, ale následně má pacient pouze strach z luxace či subluxace při poloze 
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jako u prvního úrazu. Stupeň nestability od subluxace po kompletní luxaci závisí na 

rozsahu poškození stabilizačních mechanismů (Scheibel a Imhoff, 2004). 

 

 

2.8.3 Komplikace u traumatické luxace glenohumerálního kloubu  

Traumatická luxace s sebou přináší přidružená poranění, která ve výsledku mohou 

indikovat i operační léčbu. Jedná se nejčastěji o tyto intraartikulární poranění: 

1. Bankartova léze 

Jedná se o nejčastější typ poranění, který doprovází luxaci glenohumerálního 

kloubu. Dochází při něm k odlomení předního okraje labrum glenoidale s kloubním 

pouzdrem a lig. glenohumerale (Reuter, Martetschlaeger and Imhoff, 2014).  

 

2.SLAP – léze 

SLAP léze je poškození horního labra spolu s úponem šlachy dlouhé hlavy m. 

biceps brachii. Typicky k tomu postižení dochází u tzv. “over head” aktivitách, při práci se 

zdviženou horní končetinou, u sportovců vrhačů apod. K tomuto poškození napomahájí 

další svalové funkční dysbalance, jako třeba oslabená “rotátorová manžeta” či chybná 

technika hodu. (Mauch a Bauer, 2007) 

 

3.HAGL – léze 

U tohoto poranění dochází k odtržení lig. glenohumerale inferior.  

 

4.Hill - Sachse defekt 

Při přední luxaci ramenního kloubu může dojít k impresi v posterolaterální části 

hlavice opřením o přední okraj glenoidu.  

 

5. GLAD - léze 

Toto poranění v sobě obsahuje jednak povrchovou trhlinu anteroinferiorního labra, 

ke které je přidružené i poškození chrupavky. Toto poranění se od Bankartovy léze liší 

pouze tím, že je zachováno lig.glenohumerale inferior, které je stěžejní pro stabilitu 

ramenního kloubu (Sanders et al., 1999; Cuccurullo, 2004). 
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Všechna tato zranění se zvláště u kontaktních sportů jako je rugby vyskytují 

většinou v kombinacích či v neúplné podobě, velmi zřídka však izolovaně.  

 

 

2.8.4 Výskyt přední instability u extraligových hráčů rugby 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách o úrazech ramenního pletence, je 

glenohumerální dislokace a následná přední instabilita nejen jedno z nejčastějších, ale také 

nejzávažnějších poranění v rugby (Lynch et al., 2013; Horsley et al. 2012). 

Ve studii zaměřené na atroskopické vyšetření ramenního kloubu u 87 extraligových 

hráčů rugby ve Velké Británii byla zjištěno v 75% případů kombinace dvou či více 

přidružených poranění. SLAP-léze se vyskytovala v 83% případů, mikrotrhliny “rotátorové 

manžety” zastupovaly 43%,  u 35% hráčů byla nalezena částečná či úplná Bankartova léze 

a v 34% byly zjištěny mikrotrhliny labra (od anteriorní až po inferiorní část) a SLAP-

trhliny. Pouze 25% hráčů mělo pouze izolované poranění, přičemž SLAP-léze byla 

nejčastější zjištěná izolovaná patologie (64%).  Zajímavé je zjištění, že více než třetina 

vyšetřovaných hráčů si není schopná vybavit inciální traumatické zranění nebo kontaktní 

kolizi (Horsley, Fowler and Rolf, 2013). 

Kawasaki et al. (2014) ve své studii zaměřené na incidenci a rizikové faktory pro 

přední traumatickou dislokaci u extraligových hráčů uvádějí, že prodělaná dislokace a 

následná instabilita na jedné straně bývá rizikovým faktorem pro další primární dislokace 

na kontralaterální straně. Dále kolektiv autorů popisuje, že hráči, kteří prodělali přední 

dislokaci ramenního kloubu se ve hře neprojevují na své stoprocentní úrovni a taktéž se u 

těchto hráčů zvyšuje pravděpodobnost opakující se dislokace na stejném ramenním kloubu. 

Vzhledem k této provázanosti a častého znovu-zranění u rugbystů doporučují autoři v 

závěru studie klást důraz na zlepšení celkové svalové kondice, stabilizace ramenního 

pletence ale i horního trupu a krční páteře.  

 

 

2.8.5 Řešení instability  

Terapie u přední glenohumerální dislokace, respektive přední instability, je vždy 

závislá na závažnosti úrazu, věku, pohlaví, sportovní anamnézy a přidružených poranění, 
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které byly vyjmenovány výše. Obecně však platí, že operační řešení se vždy volí až po 

selhání konzervativní terapie nebo se volí ve velmi akutních případech vyžadujících 

okamžitou chirurgickou léčbu. Po akutní traumatické luxaci léčba spočívá v repozici 

luxovaného ramene, po které teprve následuje konzervativní postup. Ten vychází z 

předpokladu, že základem stabilního ramene je silná a koordinovaná svalová kontrakce 

(Magosch, Habermeyer and Lichtenberg, 2004).  Posilovací program zahrnuje cviky pro 

m.triceps brachii, m.biceps brachii, svaly “rotátorové manžety”, m.deltoideus a 

stabilizátory lopatky. Současně se klade důraz na dosažení plného rozsahu pohybu a 

zvýšení svalové síly. Poté následují cílené stabilizační a koordinační cviky na oblast 

lopatek a ramenního kloubu (Cuccurullo, 2006). Operační řešení přední instability je možné 

dělit na dva základní postupy - jednak atroskopickou rekonstrukci, která se volí v případě, 

že dojde k odtržení labra glenoidu a je prováděna pomocí bioabsorbovatelných implantátů a 

dále různých technik zřasení kloubního pouzdra. Atroskopické ošetření ale přináší vyšší 

riziko selhání implantátů a vyšší pravděpodobnost další recidivy luxace. V případě, že se 

při předoperačním vyšetřením zjistí odlomení okraje jamky nebo defekt jejího okraje, je ve 

většině případů indikováno otevřené ošetření s fixací odlomených kostních fragmentů. 

Jedná se o tzv. “Bankartovu operaci”, při které se u rozsáhlejšího defektu předního okraje 

kloubní jamky používá i kostní štěp z jiné části těla (Doukas and Speer, 2000; Dungl et al., 

2005). 

 

 

2.8.6 Fyzioterapeutické a rehabilitační postupy  

Fyzioterapie se u anteriorní nestability glenohumerálního kloubu zaměřuje na 

možné symptomy vznikající na podkladě instability ramene (bolest, strach z luxace), ale 

především na zlepšení dynamické stabilizace pletence ramenního při provádění běžných 

úkonů a pohybových činností. Důležitou součástí terapie jsou stabilizační cvičení pletence 

ramenního. Vycházíme při nich z centrovaného postavení v kloubech horní končetiny a z 

fyziologicky nastavené opěrné báze. Pro zlepšení stabilizace se doporučuje pomalu 

postupovat od cvičení v uzavřených řetezcích ke cvičení v otevřených kinematických 

řetězcích. Pro tyto cviky lze použít i cvičení v závěsu (Redcord), kde lze navíc využít 
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lability závěsů a facilitovat zároveň tak proprioceptivní funkci postižené horní končetiny 

(Kolář, 2009).  

 Zahraniční autoři se velmi jednohlasně shodují na faktu, že fyzioterapeutické i 

kompenzační postupy u hráčů rugby by měly být primárně založeny na zlepšení 

neuromuskulární kontroly, vnímání polohy a pozice vlastního ramenního kloubu a 

dynamických svalových reakcí. Doporučuje proto několika-fázový tréninkový program, 

který by měl ve své poslední fázi obsahovat i komplexní stabilizační cviky na oblast trupu a 

břicha. (Kisner and Colby, 2002; Helgeson and Stoneman, 2014). V první fázi se jedná o 

zlepšení svalové síly “rotátorové manžety” a stabilizaci lopatky pomocí postupů 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) a použití pomůcek jako theraband či 

overball (Dreinhoefer et al. 2014). V druhé fázi se převážně doporučuje nácvik 

proprioceptivní funkce horní končetiny v elevaci a horizontální abdukci i pomocí 

nestabilních ploch, což odpovídá přikrčené pozici trupu a horních končetin ve “skládkách” 

či “mlýnu”. V poslední fázi, při které už je hráčům povoleno se zůčasňovat  tréninkových i 

zápasových podmínek, je vyzdvihována primárně specifická technika “skládání” v různých 

stabilizačně-centračních polohách, kdy je žádoucí střídat postiženou horní končetinou v 

opoře i fázickém pohybu. Na závěr všech doporučení autoři vyzdvihují zejména 

komplexnost a náročnost kontaktního sportu jako je rugby, při kterém je celková stabilita 

trupu, kořenových kloubů a potažmo i periferie nejdůležitější součástí prevence dalších 

úrazů. Proto je žádoucí nejen v poslední fázi rehabilitačního programu ale i dál v rámci 

preventivních kompenzačních postupů zařadit komplexní stabilizační cvičení, která se dnes 

shrnují pod názvem “core-trénink” (Kisner and Colby, 2002; Helgeson and Stoneman, 

2014; Radwan et al., 2014). 

 

 

2.9  “Core-trénink” 

Posilování tělesného jádra (angl. core training) patří k relativně novým pojmům v 

kondičním i kompenzačním tréninku. Principem je zpevnění (aktivace) určitých svalů, které 

vede ke stabilitě axiáního systému a na základě toho vyvinutí větší síly na periferiích a lepší 

ekonomice pohybu. Zakladatele tohoto systému cvičení nelze jednoznačně určit. Tento 

systém se vyvíjel současně na různých místech a z různých cvičebních technik. Původně 
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vychází ze systému jógy, techniky Pilates a bojových umění, ale v dnešní době zahrnuje 

široký záběr cvičení s různými pomůckami. 

Charakteristické efekty cvičení “core tréninku” jsou: 

• zvětšení integrity svalstva bedro-kyčlo-pánevní oblasti 

• zvýšení dynamické kontroly pohybů a poloh 

• zlepšení svalových dysbalancí 

• dosažení vyššího stupně neuromuskulární a biomechanické efektivity pro 

zlepšení převodu sil mezi dolními a horními končetinami) 

• přestavba struktury vlastního svalového jádra 

• trénink praktických komplexních pohybů , nikoli izolovaných svalů 

• soustředěná pozornost a vnímání vlastního těla a cvičení (Jebavý a Zumr, 2009; 

Doležal a Jebavý, 2013) 

 

“Core”, v překladu jádro, představuje tělesný a pohybový střed, centrum stability a 

síly a zároveň tvoří zdroj pohybové energie. Je základním prvkem funkčního  tréninku, 

který by měl dnes být součástí každého komplexního přístupu ve sportu. 

Mnoho autorů definuje tělesné jádro jako souhrn různých svalů, které stabilizují 

páteř a pánev a spravují celou délku trupu. Za tělesné jádro se považuje oblast, kde se v 

klidném postoji nachází těžiště. Jde tedy o systém svalů, které stabilizují polohu a pohyb 

pánve a páteře. Tato oblast je také zodpovědná mimo jiné za stabilizaci, vytváření a 

předvod síly během kontaktu chodidla s pevnou podložkou. V jádru je při stoji umístěno 

těžiště těla a jsou v něm hlavně zahájeny všechny další pohyby.  

Výčet všech svalů, které tvoří tělesné jádro, není pevně vymezen. U různých autorů 

se seznam svalů mírně liší. Nejčastěji se však mezi stabilizátory tělesného jádra a segmenty 

tvořící základ převodu energie ze středu těla do končetin zahrnují tyto svaly nebo svalové 

skupiny:  

1. břišní svaly (m. rectus abdominis, m. obliquus abdominis internus a externus, 

m.transversus abdominis) 

2. vzpřimovače trupu  

3. svaly hýžďové (m. gluteus maximus, m.gluteus medius, m. gluteus minimus) 

4. m. piriformis 
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5. m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus 

6. m. iliopsoas (Čihák, 2004; Kaminoff, 2013; Tlapák, 2014) 

Někteří autoři k výše vyjmenovaným svalům přidávají i svaly pánevního dna a 

bránici, m. quadratus lumborum, m. latissimus dorsi a dolní fixátory lopatek.  Nesmíme 

však chápat “jádro” jako pouze výčet jednotlivých svalů, ale především funkcí. Aktivita a 

souhra svalů pohybového středu stabilizuje oblast pánve a trupu.  

Svaly tělesného jádra stojí na počátku všech pohybů ostatních svalových segmentů, 

které pak například vykonávají pohyb. Vysledný pohyb tedy nevykonává, ale poskytuje mu 

pevnou oporu. Udržují stabilní polohu, regulují a zefektivňují využití síly a dovolují tělu 

vytvářet si a udržovat pohybové vzorce. Pevný střed je proto začátkem pro pohyb v 

kyčlích, ramenou a potažmo celých končetinách. Zajišťuje pohybovou stabilitu a tvoří 

základ pro jakýkoli zdravý a efektivní pohyb (Jebavý a Zumr, 2009; Doležal a Jebavý, 

2013). Čím stabilnější je oblast středu, tím větší sílu končetin umožňuje. Pohybová stabilita 

však ale není o síle, ale o koordinaci a časovém sledu zapojení všech svalů. Proto 

upřednostňujeme komplexní a dynamické cviky, kterými rozvíjíme spolupráci různých 

částí těla k maximálně efektivním pohybovým činnostem. Důraz je přitom kladen na 

vědomé provádění cviků, kontrolované vedení pohybu a vnímání těla během každého 

jednotlivého opakování. Při této formě tréninku proto nejde o žádné analytické posilování 

svalů, nýbrž cvičení pohybové stability ve funkčním pohybu (Blahušová, 2010). 

Tím, že posilování tělesného jádra patří k relativně novým pojmům jak v 

kondičním, tak i rehabilitačním tréninku neexistuje příliš mnoho relevantních dat a studií, 

které by zjišťovali jednak komplexní ale i lokální efekty takového typu funkčního 

posilování. Řada náročných léčení by mohla být redukována nebo omezena, kdyby se 

věnovala větší pozornost pozici lopatek, jejich svalům, které se účastní jejich pohybu a 

jejich vlivu na správné držení těla (Blahušová, 2010). Poměrně velká část cviků založených 

na funkčním posilování “coru” se provádí v tzv. uzavřených kinematických řetežcích (např. 

cviky na čtyřech, v oporách, v podporech apod.) a to jak pro horní tak i dolní končetinu, 

protože při nich dochází k větší a efektivnější stabilizaci právě kořenových kloubů, jako 

jsou ramenní a pánevní pletenec. Na tomto principu pracují hlavně i další fyzioterapeutické 

techniky založené na neurofyziologickém podkladu jako např. PNF dle Kabata, 

Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové nebo cvičení ve vývojových řadách DNS 
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dle Koláře. Snaží se tak docílit co nejvhodněšjí aktivní, dynamické a funkční stabilizace 

těchto kloubů. Avšak i u všech ostatních cviků, které se soustředí spíše na komplexní 

zapojení břišních svalů, tedy svalů tělesného jádra, musí docházet k jisté aktivaci svalů 

kolem ramenního a pánevního pletence, protože jsou končetiny často ve fázickém pohybu 

nebo se vyžaduje jejich zpěvnění od centra až k periferii. Je možné proto očekávat, že u 

komplexních cviků, které nejsou primárně určeny na zlepšení stability ramenního kloubu, 

dojde i přesto k jejímu ovlivnění a také zlepšení držení těla, svalových dysbalancí či 

reflexních změn. Tato cvičení mohou mimo jiné odhalit svalové dysbalance nebo omezení 

přispívající k neschopnosti stabilizovat ramena, což může vést k jejich zranění nebo 

dysfunkci (Blahušová, 2010).  

Souvilost mezi posilováním svalů tělesného jádra a efektivitou na stabilitu 

ramenního pletence se u nás ani v zahraničí odborná literatura zatím nezabývala, ačkoli by 

výsledky mohly tvořit dobrý základ pro kompenzační a tréninkové postupy, jak v rugby tak 

i v jiných míčových sportech.  
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3. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1 Cíle práce 

Cílem práce je sumarizace a vyhodnocení všech teoretických poznatků k 

problematice přední instability ramenního pletence u extraligových hráčů ragby a dále 

popsat teoretický základ pro funkční “core-trénink”. Pomocí experimentu zhodnotit 

efektivitu “core-tréninku” na stabilitu ramenního pletence u extraligových hráčů ragby, 

explozivní sílu horních končetin a postavení a funkční zápojení horního trupu a ramenních 

pletenců.  

 

 

3.1.1 Výzkumné otázky 

• Má pravidelný “core-trénink” pozitivní vliv na přední instabilitu ramenního 

pletence u extraligových hráčů ragby? 

• Dojde při výstupním vyšetření po terapeutické intervenci ke zlepšení zejména 

subjektivního pocitu probanda alespoň u jednoho testu hodnotícího přední 

instabilitu? 

• Dojde při výstupním vyšetření po terapeutické intervenci ke zlepšení výsledků testu 

hodnotících explozivní sílu horní končetiny a/nebo testu “medvěd” dle Koláře na 

HSSP? 

 

 

3.1.2 Hypotézy 

• H1 Díky využití “Core-tréninku” dojde u všech probandů ke zlepšení výsledků 

alespoň u jednoho testu hodnotící přední instabilitu ramenního kloubu. 

• H2 Díky využití “Core-tréninku” dojde u všech probandů ke zlepšení výsledků testu 

hodnotící explozivní sílu horních končetin. 

• H2 Vlivem pravidelného “core-tréninku” dojde u všech probandů ke snížení počtu 

chyb při provedení cviku “medvěd” dle Koláře na HSSP. 
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4. METODIKA PRÁCE 

4.1 Základní charakteristika 

Praktická část diplomové práce by měla mít experimentální charakter a jejím cílem 

je stanovení efektivity 10 core-tréninkových cviků založených na principech Pilates a jógy 

na stabilitu ramenního pletence u extraligových hráčů rugby clubu Tatra Smíchov.  

Probandi prošli na začátku komplexním kineziologickým vyšetření a následovně 

byli ohodnoceni pomocí testovací baterie. V rámci kineziologického rozboru byl vyšetřen 

aspekčně stoj, palpační vyšetření měkkých tkání v oblasti horních končetin, šíje a krku, 

goniometrické vyšetření ramenního kloubu a krční páteře, joint-play ramenního kloubu, 

odporové testy na ramenní kloub, Cyriaxův oblouk a skapulothorakální rytmus. Pro 

vyhodnocení přední nestability ramenního kloubu byly využity 3 fyzioterapeutické testy. 

Jako další test byl využit hod medicinbalem, který je využíván u hráčů pro hodnocení 

motorických dovedností a explozivní sílu horních končetin. Poslední test, který byl využit 

pro zhodnocení stavu staticko-dynamické stabilizace ramenního pletence a taky komplexně 

celého trupu, tedy “coru”, byl test v poloze na čtyřech dle Koláře “medvěd”. Kolář hodnotí 

test správně či špatně proveden a konkrétně popisuje chyby u daného cviku. Po potřeby 

našeho výzkumu jsme cvik hodnotili podle množství provedených chyb, kde jsme se při 

vyhodnocování zaměřili primárně na oblast horních končetin, krční páteře a lopatek. Níže 

je zobrazena tabulka hodnotícího systému. Vyšetření bylo provedeno ještě jedním 

nezávislým fyzioterapeutem pro možnost dosažení objektivního nálezu. V případě neshody 

by byl pro rozhodující výsledek povolán třetí fyzioterapeut a zároveň vedoucí diplomové 

práce. Měření probandů probíhalo v rozmezí 3 měsíců. První měření proběhlo koncem října 

2014, poté následovala 3 měsíční terapeutická intervence a závěrečné měření proběhlo v 

únoru 2015.  

 

 

4.2 “Core-tréninkový” program 

V rámci 3 měsíčního “core-tréninkového” programu cvičili probandi 3 krát týdně po 

dobu přibližně 30 minut. Dle náročnosti bylo možné každý cvik ztížit nebo naopak snížit 

jeho intenzitu. Každý cvik byl proveden 3x, případně s 30 vteřinou výdrží. Před samotným 

nácvikem jednotlivých cviků, byli probandi instruováni ke správnému bráničnímu dýchání, 
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stažení žeber a hrudníku do výdechové polohy, aktivaci m. transversus abdominis, 

silovému výdechu, fixace lopatek a centrace ramen a nastavení tzv. neutrální polohy pánve 

dle Tlapáka. Cílem této instruktáže bylo, aby cvičenci mělo možnost prakticky pochopit a 

naučit se následovný tréninkový program. Pro správné provedení a aktivaci “coru” je tento 

nácvik nezbytný. Kontrola probandů při samotném cvičení proběhla vždy 1krát týdně 

jednak pro vyřešení možných nedostatků či otázek k provedení cviků. Po docvičení 

posilovacích cviků byl tréninkový program zakončen vždy 3 cviky pro uvolnění bederní 

části páteře.  

 

 

4.3 Zkoumaná populace 

Experimentu se zůčastnilo 10 záměrně vybraných hráčů (A teamu) rugby RC Tatra 

Smíchov ve věku 20-35 let bez rozdílů hráčského postu, kteří mají přední instabilitu 

ramenního kloubu, případně další získaní patologie v oblasti ramenního pletence. Všichni 

hráči byli seznámeni s možnými riziky experimentu, účastnili se ho dobrovolně a před 

provedením podepsali informovaný souhlas.  

 

 

4.4 Metoda sběru dat 

Testování a vyšetřování proběhlo jednak v prostorách RC Tatra Smíchov, motorické 

testy ve sportovní hale Hanspaulka. První měření bylo provedeno koncem října 2014, druhé 

potom po tříměsíční intervenci, tedy v únoru 2015. První měření proběhlo ve dvou dnech. 

První den byly provedeny kineziologické rozbory probandů dvěma nezávislými 

fyzioterapeuty, kteří hodnotili také nestabilitu ramenního kloubu. Fyzioterapeuti byly 

dopředu obeznámeni se způsobem testování a hodnocení vykonávaných testů. V případě 

nesouladu terapeutů ve vyhodnocení byla přivolaná jako hlavní odborník a také vedoucí 

této diplomové práce, která měla rozhodující slovo. 
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4.4.1 Testovací baterie 

Pro vyhodnocení přední instability glenohumerálního kloubu u hráčů RC Tatry 

Smíchov jsme využili 3 testy a to Apprehension test dle Grosse, Rockwood test dle Grosse 

a Throwing test dle Buckupa.  

 

 

4.4.1.1 Testy hodnotící přední nestabilitu ramenního kloubu 

1. Apprehension test dle Grosse 

Testujeme v poloze vleže na zádech. Jednou rukou terapeut uchopí distální část 

předloktí a druhou rukou podložíme proximální část paže pacienta. Loket je flektovaný do 

90°. Opatrně a velmi pomalu terapeut navodí abdukci a potom zevní rotaci v ramenním 

kloubu. Jestliže se pacient brání zvyšování rozsahu pohybu nebo vysloví obavu z pocitu 

nastávající luxace a “lupnutí nebo vyskočení ramene”, považujeme test za pozitivní. Po 

celou dobu kontrolujeme i pacientův obličej, protože úzkostný výraz naznačuje obavu ještě 

než ji vysloví a je rovněž považován za pozitivní výsledek (Gross, 2005). 

 

Obrázek č. 8: Apprehension test dle Grosse. Převzato z: Gross et al., 2005 

 

2. Rockwood test dle Grosse 

Pacient při vyšetření stojí, testující se postaví za něj a oběma rukama uchopí jeho 

předloktí těsně nad zápěstím. Provede plnou pasivní zevní rotaci v ramenním kloubu, při 

které je vytvořena potřebná síla působící dopředu. Poté zvýší abdukci v ramenním kloubu 

do 45° a opět zkusí pasivní zevní rotaci v ramenním kloubu. Zmíněný postup opakuje v 90° 
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a 120° abdukci v ramenním kloubu. Při testování sledujeme, zdali pacient nepociťuje bolest 

nebo nevysloví obavy z luxace. Test je pozitivní, jestliže pacient v 90°abdukci v ramenním 

kloubu brání, obává se luxace a udává bolest na dorzální straně ramene. Příčinou je přední 

nedostatečnost pouzdra a labrum glenoidale (Gross, 2005). 

 

 

Obrázek č. 9: Rockwood test dle Grosse. Převzato z: Gross et al., 2005 

 

3. Throwing test dle Buckupa 

Pacient provádí rychlý, dynamický pokus o odhoz míče proti terapeutově odporu, 

který je kladen na proximální část humeru. Pozitivita testu je vyslovení obavy o luxaci 

ramene, bolest nebo obecný pocit dyskomfortu v oblasti ramenního pletence (Buckup, 

2004). 
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Obrázek č. 10: Throwing test dle Buckupa. Převzato z: Buckup, 2004. 
 

 

4.4.1.2 Test hodnotící explozivní sílu horních končetin 

1. Hod medicinbalem obouruč z místa 

Hráč háže medicinbal z určeného místa obouruč do dálky ze stoje rozkročného, je 

povoleno překročení čáry až do chvíle odhodu. K hodu míče dochází ve vzpažení. Měří se 

úsek od místa odhodu k místu kontaktu míče s podložkou. Každý hráč má tři pokusy za 

sebou, zapisuje se nejlepší výsledek (Dovalil, 2009; Kovářová 2013). 

 

 

4.4.1.3 Test hodnotící komplexně stav “core”- svalů a postavení horní končetiny 

1. Test polohy na čtyřech dle Koláře na HSSP 

Test hodnotí komplexně nejen schopnost aktivace svalů HSSP, ale i dynamicko-statické 

zatížení a schopnosti lopatek, ramenních kloubů, respektive celé horní končetiny. 

VP: Stoj s oporou o dlaně a přední část chodidel (na hlavičkách prvního až pátého 

metatarzu). Opora o chodidla je na šíři ramen. 

Sledujeme: Postavení jednotlivých segmentů a způsob opory při nekorigovaném zaujetí 

požadované polohy. Za fyziologické situace je zápěstí, loketní a ramenní kloub a lopatka v 

centrovaném postavení. Za tohoto předpokladu se dlaně opírají o podložku celou plochou 

rovnoměrně. Lopatky jsou v kaudálním postavení fixovány k hrudníku, páteř je napřímena 

a hlava v prodloužení páteře. Hlezenní, kolenní a kyčelní kloubu jsou v centrovaném 

postavení v jedné ose. Střed kolen směřuje nad třetí prst chodidla. Opora je rovnoměrně 

rozprostřena mezi hlavičku prvního a třetího metatarzu. 
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Projevy insuficience: kyfotizace v bederní a hrudní páteři, reklinace krční páteře, laterální a 

dolní části lopatek odstavávájí od hrudníku, lopatky jsou elevovány, dolní úhly lopatek jsou 

zevně rotovány, ramena jsou ve vnitřní rotaci, opora ruky je více v oblasti hypothenaru, 

femury jsou ve vniřtní rotaci, postavení kolen je mimo střed nohy, opora nohy v přední 

části není rovnoměrná. Insuficience může zvýraznit tím, že necháme jedince v této poloze 

popojít pár metrů dopředu či dozadu nebo pokud provedeme mírný náklon nad horní 

končetiny (Kolář, 2009). V levo vidíme jednu z možností špatného provedení, v pravo 

správné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11: Test na HSSP dle Koláře “medvěd”. Převzato z: Archiv autora. 

 

Test hodnotící HSSP od Koláře jsem pro účely v diplomové práci hodnotili podle počtu 

provedených chyb.  Při vyhodnocování jsme se přitom soustředili hlavně na oblast horních 

končetin, krční páteře a lopatek. Byly posuzovány následující chyby: 
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Tabulka č. 1: Hodnocení testu “medvěd” na HSSP dle Koláře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximální počet chyb ve vyhodnocování je 7, při správném provedení 0.  

 

 

4.5 Tréninkový program – instruktáž probandů ke cvičení 

Soubor 10 cviků pro “core-trénink”, který budou probandi provádět v rámci 

tréninkového plánu: 

Cviky vychází zejména z metody Pilates, ale dále i z klasické háthajógy a z principů 

cviků pro aktivaci HSSP dle Tlapáka a Koláře. Před prováděním terapeutického programu 

prošli všichni probandi nácvikem správného bráničního dýchání, kaudálního nastavení 

žeber a hrudníku, aktivace m. transversus abdominis a silového výdechu, stabilizace 

lopatek a aktivace svalů lopatky a ramenního pletence dle Tlapáka. 

 

1. “Šašek” neboli pozice loďky s pokrčenými koleny 

Účinek: posílení břišních svalů, aktivace m.transversus abdominis, protažení a napřímení 

pateře 

Připomínky: střed těla musí být neustále aktivní, páteř je napřímená, pánev v neutrálním 

postavení, trup zpevněný, v žádném případě se nesmíme prohýbat v křízi 

Provedení cviku: 

VP: sed s pokrčenými koleny 

Chyby v provedení 

Protrakce ram.kloubů 

Elevace lopatek 

Reklinace Cp 

Opora ruky o hypothenar 

Odst.lat. část lopatek 

Odst.dolní úhly lopatek 

Zevní rot.dol.úhlů lopatek 

Celkový počet chyb 
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Pohyb: S výdechem zpevněte střed těla a narovnejte páteř, hlava a krční páteř jsou v 

prodloužení, ramena tlačíme od uší a do stran, snažíme se vytočit podpažní jamky směrem 

k sobě uchopte oběma rukama nohy v podkolení, dejte lokty do strany, zvedněte nohy těsně 

nad podložku, kyčle jsou v mírné zevní rotaci, špičky volně viší dolů.. Dýchejte pravidelně 

do oblasti břicha, nezadržujte dech. Výdrž v pozici 30 vteřin, 3x opakování 

Těžší varianta: střídavě pokrčujeme a natahujeme dolní končetiny v kolenním kloubu, 

případně můžeme obě dolní končetiny natáhnout do propnutí (Blahušová, 2010; Kaminoff, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12: “Šašek”. Převzato z: Archiv autora. 

  

2. Pozice kobylky – symetrický záklon v leže na břiše 

Účinek: posílení břišních svalů, svalů trupu, extenzorů kyčlí, stabilizace pánve, páteře a 

lopatek 

Připomínky: neprohýbejte se v bederní části páteře, chybou je přílišná elevace ramenních 

kloubů a zapojení horní části trapézového svalů, pohybu horních i dolních končetin musí 

vždy bezpodmínečně předcházet aktivace trupu a břišních svalů 

Provedení cviku: 

VP: leh na břiše, horní i dolní končetiny natažené, vzpažit ruce, propnutí špiček do dálky, 

neutrální poloha pánve a páteře 

Pohyb: S výdechem zpevněte střed těla, stáhněte ramena a lopatky dolů a do stran, udržujte 

neutrální polohu pánve a páteře. S výdechem pomalu nadzvednětě současně obě ruce i nohy 

pár centrimetrů nad podložky. Pohyb je směřován spíš do dálky než do výšky. S nádechem 

pomalu vrátit zpět na podložku. 3x opakování (Blahušová, 2010; Kaminoff, 2013). 
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Obrázek č. 13: “Kobylka”. Převzato z: Archiv autora. 

 

3. Flexe kyčelních kloubů/ “ťuknutí špičkou” 

Účinek: Posílení břišních svalů (zejména m. transversus abdominis), stabilizace pánve a 

páteře, izolovaný pohyb kyčelních kloubů 

Připomínky: Páteř je v neutrálním postavení, nesmíme se však prohýbat v bederní části. 

Pohyb neprovádíme švihem, ale plynule a s uvědoměním. 

VP: Leh na zádech, horní končetiny natažené podél těla, nohy pokrčené. 

Pohyb: S výdechem zpevněte střed těla, a pomalu zvedněte jednu pokrčenou DK do 

pokrčení, poté druhou (do 90° v kyčelních kloubech, 90° v kolenních kloubech), aniž by 

došlo k jakémukoli souhybu pánve či páteře. Poté zvedneme další DK do stejné pozice. 

Stejným způsobem vrátíme obě končetiny postupně s výdechem zpátky na podložku. 

Ramena a lopatky jsou po celou dobu stažené dolů a do stran, nedochází k aktivaci horní 

části m.trapezius či m.pectoralis major. 3x opakování (Jebavý, 2013; Tlapák, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14: “Ťuknutí špičkou”. Převzato z: Archiv autora. 
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4. Zvednutí trupu a nohou v lehu na boku 

Účinek: Posílení šikmýh vnějších a vnitřních svalů břišních a mm.multifidi, posílení 

abduktorů a adduktorů kyčelních kloubů, stabilizace lopatek, pánve a páteře 

Připomínky: Je nutné držet páteř neustále v jedné rovině a kolmo k podložce, hlava je v 

prodloužení páteře, nesmíme se prohýbat v bedrech. 

VP: Leh na boku s páteří a pánví v neutrální poloze. Kotníky, kyčle, ramena a SIAS jsou v 

jedné rovině kolmo k podložce. Spodní paže je protažená na podložce a hlava položená na 

ni. Vrchní paže na stehně nebo před tělem. Lopatky jsou stabilizované. 

Pohyb: S výdechem zpevněte střed a pomalu zvednetě hlavu a horní část trupu a současně 

nohy od podložky. S nádechem se pomalu vraťte do základní polohy. 3x opakování 

(Blahušová, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 15: “Zvednutí trupu v leže na boku”. Převzato z: Archiv autora. 

 

5. “Stovka” 

Účinek: Posílení břišních svalů izometrickou, koncentrickou a excentrickou kontrakcí při 

současném pohybu hrudní páteře do předklonu a pohybu paží, zlepšena koordinace pohybu 

horních končetin, stabilizace bederní páteře, páteře a pánve proti odporu hmotnosti dolních 

končetin. 

Připomínky: Nepodsazujeme pánev, neposouváme ramena do protrakce, nezakláníme ani 

nepředkláníme přiliš hlavu. 

VP: Leh pokčmo, neutrální pánev, hlava v prodloužení krční páteře, horní končetiny 

pripažené podél těla. 

Pohyb: S výdechem zpevněte střed těla a zvedněte jednu nohu a potom druhou do 

přednožení pokrčmo (90°kyčelní kloubu, 90°kolenní kloub). S dalším výdechem opět 
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zpevněte střed a předkloňte krční, horní a střední hrudní páteř a současně protáhněte paže 

nad podložku v šíři ramen do dálky. S dalším nádech i výdechem stále mějte zpěvněný 

střed těla a současně pohybujte pažemi dynamicky v malém rozsahu (5x nahorů i dolů s 

nádechem, totéž s výdechem). S výdechem opět pokládejte pomalu nejdříve trup a krk a 

poté položte zpátky na podložku dolní končetiny. 3x opakování (Blahušová, 2010). 

 

 

Obrázek č. 16: “Stovka”. Převzato z: Archiv autora. 

 

6. “ Obě nohy protažené” 

Účinek: stabilizace bederní páteře a pánve při pohybech paží a nohou, stabilizace lopatek, 

zlepšení pohyblivosti kyčlí a ramen. 

Připomínky: Neprohýbáme se v bederní části páteře, nezakláníme a nepředkláníme příliš 

hlavu, neposouváme ramena dopředu a nahoru. 

VP: Leh pokrčmo. S výdechem zpěvněte střed těla a přednožte pokrčmo jednu nohu a 

potom druhou. S výdechem dále zvedněte hlavu, krční a hrudní páteř a položte dlaně ze 

strany na kolena, propněte špičky. 

Pohyb: S nádechem přednožte nohy vzhůru a předpažte vzhůru horní končetiny. S 

výdechem snižte nohy a i paže tak hluboko, abyste udrželi páteř přitisknutou k podložce. S 

nádechem a přes přednožení a předpažení se vraťte do základní polohy. Po dokončení opět 

pomalu vrátíme trup, horní i dolní končetiny do výchozí polohy. 3x opakování 

(Blahušová, 2010). 
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Obrázek č. 17: “Obě nohy protažené”. Převzato z: Archiv autora.  

 

7. “Křížem krážem” 

Účinek: izometrické, excentrické a koncentrické posílení břišních svalů (zejména 

m.obliquus abdominis internus a externus), stabilizace trupu, pánve a páteře proti pohybu 

nohou, zlepšení koordinace. 

Připomínky: Neprohýbáme se v bederní části páteře, nepřenášíme váhu ze strany na stranu, 

nepřetáčíme trup v horní části hrudní páteře, neposouváme ramena dopředu a nahoru. 

VP: Leh pokrčmo, s výdechem zpevněte střed těla a přednožte pokrčmo jednu a pak druhou 

nohu, propněte špičky. S dalším výdechem zvedněte hlavu, krční a hrudní páteř a položte 

palce za uši a prsty v týl.  

Pohyb: S výdechem otočte horní půlku těla jako jeden celek k protější kyčli, držte pánev 

přitisknutou a lokty otevřené. Současně propněte druhou nohu proti stropu a potom snižte k 

podložce. Totéž na opačnou stranu. Po dokončení opět pomalu vrátíme trup, horní i dolní 

končetiny do výchozí polohy. 3x opakování (Blahušová, 2010). 

 

 

Obrázek č. 18: “Křížem krážem”. Převzato z: Archiv autora.  
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8. Dřep 

Účinek: komplexní stabilizační cvik pro dolní končetiny a trup, posílení zevních rotátorů a 

extenzorů kyčelního kloubu, aktivace břišních svalů (zejména m. transversus abdominis) 

Připomínky: Při správném provedení dřepu nesmíme překročit koleny úroveň spiček, páteř 

i pánev by měly být v neutrálním postavení. 

VP: mírný stoj rozkročný, horní končetiny v předpažení, lokty jsou natažené, ale ne 

uzamčené. Kyčelní i ramenní klouby jsou v mírné zevní rotaci. Páteř a pánev v neutrálním 

postavení, hlava v prodloužení. 

Pohyb: Pomalu s výdechem zpevněte střed těla a proveďte dřep do 90°flexe v kolenních 

kloubech, snažte se o zachování neutrálního postavení páteře a pánve, nezvedejte ramena 

nahoru a dopředu, lopatky jsou stabilizované. S nádechem se opět vracíme zpět do výchozí 

polohy. 3x opakování (Tlapák, 2014). 

 

 

Obrázek č. 19: “Dřep”. Převzato z: Archiv autora. 

 

9. “Vírabhadrsána III” – pozice bojovníka III 

Účinek: stabilizace páteře, pánve a stojné dolní končetiny, posílení m.gluteus maximus, 

zevních rotátorů kyčelního kloubu, aktivace m. transversus abdominis, stabilizace lopatek 

Připomínky: cvik vyžaduje poměrně velký nárok na udržení rovnováhy a udržení neutrální 

polohy páteře i pánve. Dále by neměly být lopatky taženy k sobě, ale horní končetiny 
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naopak napomáhají určovat směr tahu, tj. od sebe. Ramena jsou tažená taktéž dolů a do 

šířky. 

VP: Stoj na jedné noze.  

Pohyb: Vzpažte obě horní končetiny, ramena stáhněte dolů a do šířky. Pomalu s výdechem 

zpěvněte střed těla a nakloňte se směrem dopředu. Váha je rozložená symetricky na stojné 

dolní končetině. Opačnou dolní končetinu tlačte do dálky, jako při opoře o zeď. Hlava je v 

prodloužení mezi rameny, lopatky i celé horní končetiny jsou aktivní. Vytahujte se směrem 

za nimi. Výdrž 30 vteřin na jednu dolní končetinu, 3x opakování (Kaminoff, 2013; Tlapák, 

2014). 

 

Obrázek č. 20: “Pozice bojovníka III”. Převzato z: Archiv autora. 

 

10. “Vírabhadrásana I” – pozice bojovníka I 

Účinek: Stabilizace dolní končetin, posílení m.quadriceps femoris a m. gluteus maximus, 

stabilizace ramenního kloubu, lopatek, hlezenního a kyčelního kloubu, komplexní cvik pro 

zlepšení stability a rovnováhy. 

Připomínky: Cvik stejně jako předchozí vyžaduje již dobrou stabilitu a proto je vhodné 

zvolit široký postoj, neboť ten umožňuje lépe držet rovnováhu. Stejně jako u dřepu je 

důležité dbát na správné postavení hlezenního a kolenního klouby, které by měly tvořit 

přímku a neměly by přesahovat úroveň spičky chodidla. Dále je nutné z pohledu 

trenéra/vedoucího cvičení dbát na velmi přesné provedení,-pánev by měla v tomto cviku 

být co nejvíce vyrovnaná, i když v této pozici dojde fyziologicky k mírné nutaci SI-kloubu, 

trup i horní končetiny by měly být zpevněné, hlezenní kloub zadní nohy by neměl padat do 

valgozity ani by nemělo docházet k odlepení palcového MT-kloubu. 

VP: stoj spatný 
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Pohyb: Proveďte výpad dozadu jednou dolní končetinou, přední pokrčte do 90° flexe v 

kolenním kloubu. Hlezenní kloub a koleno tvoří jednu osu. S výdechem zpevněte střed těla 

a proveďte nejdříve napřímení a pak mírný záklon trupu. Ve stabilní poloze potom přidejte 

pomalu vzpažení horních končetin. Opírejte se o obě dolní končetiny symetricky, pocitově 

se od nich odrážejte, zejména pak od zadní nohy, která dodává výslednou oporu v tomto 

cviku. Lopatky jsou tažené od sebe, ramena jsou v mírné zevní rotaci, zpevnění horních 

končetin je až do konečků prstů. Výdrž 30 vteřin na jednu dolní končetinu, 3x opakování. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 21: “Pozice bojovníka I”. Převzato z: Archiv autora. 

 

Na závěr všech core-cviků provedou probandi 3 cviky na kompenzaci a uvolnění 

zejména bederní páteře, abychom předešli případnému přetížení. 

 

1. cvik “masáž beder” 

VP: Leh na zádech, pokrčené dolní končetiny 

Pohyb: Chytneme obě dolní končetiny pod koleny a přitáhneme je co nejblíže k hrudníku. 

Poté provádíme krouživé pohyby na jednu a na druhou stranu. Snažíme se co nejvíce 

uvolnit bederní a křížovou oblast. 
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2. Pozice dítěte  - Bálásana - Relaxační asána pocházející z klasické hathajógy 

Pohyb: Kleneme si na zem a pomalu položíme trup na kolena. Hlava je položená na čele, 

horní končetiny jsou uvolněné podél těla. Snažíme se o prodýchání bederní části páteře a 

celkové uvolnění zejména zádových svalů. 

 

3. vytahování končetin 

VP: Leh na zádech, horní končetiny ve vzpažení, dolní končetiny natažené 

Pohyb: Provádíme vytažení křížem za levou horní a pravou dolní končetinou. Poté 

vystřídáme strany. 

 

 

4.6 Analýza dat 

 První tři testy a test na hodnocení HSSP dle Lewita byl vyhodnoceny ještě jedním 

nezávislým fyzioterapeutem na základě klinického obrazu. Všechna data testů byla zapsána 

do připravených formulářů, poté do tabulky v Microsoft Office Excel programu 2010, kde 

byla následně vyhodnocena a zpracována funkcí suma, průměr, směrodatná odchylka a 

tvorba grafů.   
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5. VÝSLEDKY 

Tato kapitola je věnována shrnutí výsledků obou měření. V rámci této kapitoly 

budou popsány výsledky kineziologického rozboru jednotlivých probandů, kde budou 

zdůrazněny nejvýraznější patologické nálezy v oblasti ramenních pletenců. Dále se 

zaměříme na výsledky testů hodnotících přední nestabilitu, motorického testu na explozivní 

sílu horních končetin a test na HSSP dle Koláře “medvěd”. Výsledky budou porovnávány 

před terapeutickou intervencí a po ní.  

 

 

5.1 Výsledky jednotlivých probandů 

Proband č. 1 

Proband č. 1 se věnuje rugby aktivně 9 let, dominantní a hodová končetina je pravá. 

V loňském roce prodělal subluxaci AC-skloubení, léčeno konzervativně, bez následné 

rehabilitace. Udává od této doby bolesti ramenního kloubu z ventrální strany, v oblasti 

průběhu šlachy m.biceps brachii. Charakter bolesti je tupý. Zhoršuje se s přibývající zátěží. 

Od bolesti pomáhá fixace ramenního kloubu pevným tapem do centrované polohy.  

Při vstupním kineziologickém vyšetření jsme aspekčně našli zejména protrakci 

hlavy, výraznou protrakci ramenních kloubů více v pravo, elevaci lopatek více v pravo, 

odstávající laterální část lopatek a dolní úhly, zvýšenou bederní lordózu, valgózní postavení 

kolen a kotníků. Při výstupním vyšetření došlo ke změnám zejména v oblasti ramenních 

pletenců a držení hlavy. Největší rozdíl byl však zaznamenám při aktivní korekci držení při 

testu na HSSP dle Koláře “medvěd” (viz níže).  

Palpační vyšetření prokázalo výrazné změny ve svalovém napětí. Zvýšené svalové 

napětí bylo nalezeno v horní části m.trapezius bilat. více v pravo, m.levator scapulae v 

pravo, m. scalenus medius a posterior bilat., m. deltoideus přední část v pravo, m.biceps 

brachii v pravo, m.rhomboideus major bilat. více v pravo. Současně byly nalezeny Trigger-

pointy (Trp) ve střední části m. trapezius v pravo, m. biceps brachii v pravo, m. 

infraspinatus v pravo a m.sternocleidomastiodeus v levo. Při výstupním vyšetření došlo 

eliminaci Trp v m.infraspinatus, střední části m. trapezius v pravo a snížení napětí v 

m.biceps brachii. 
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Při vyšetření joint-play dle Lewita v ramenním kloubu nebyly nalezeny žádné 

patologické změny při vstupním ani výstupním vyšetření.  

Rozsahy aktivního a pasivního pohybu v ramenním kloubu dle Jandy byly na obou 

končetinách ve fyziologickém rozmezí. Zevní rotace na pravé horní končetině byla o 5° 

nižší než na levé končetině. Rozsahy aktivního i pasivního rozsahu pohybu krční páteře dle 

Jandy byly rovněž ve fyziologické normě. Rozsahy pohybu dle Jandy jsou uvedné v tabulce 

č. 2. Tyto rozsahy se nelišily při vstupním a výstupním vyšetření.  

 

Tabulka č. 2: Goniometrické vyšetření rozsahů pohybu vstupního vyšetření podle Jandy u 

probanda č. 1 

Vyšetřovaný kloub Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

P L P L 

Ramenní kloub S 30-0-180  30-0-180 35-0-180 35-0-185 

F 180-0-0 180-0-0 180-0-0  180-0-0  

R 90-0-85 95-0-85 90-0-90 95-0-90 

T 20-0-120 25-0-125 20-0-120 25-0-125 

Krční páteř S 50-0-40 50-0-40 

F 0-45 0-45 0-45 0-45 

R 0-55 0-55 0-60 0-60 

 

Při vyšetření svalové síly dle Jandy a vyšetření zkrácených svalů dle Jandy bylo 

zjištěno pouze svalové zkrácení stupeň 1. u  horní části m.trapezius bilat. Toto zkrácení 

bylo přítomné i při výstupním vyšetření. U ostatních svalů nebyly nelezeny žádné patologie 

jak při vstupním, tak i výstupním vyšetření.  

U vyšetření odporových testů, bolestivého oblouků dle Cyriaxe nebyly zjištěny 

žádné patologie. U vyšetření skapulohumerálního rytmu dle Koláře byl nalezen nepoměr v 

souhybu ramenního kloubu s lopatkou, který nebyl ve fyziologickém poměru 2:1. Při 

pohybu do abdukce došlo k okamžitému souhybu lopatky laterálním směrem a zapojení 

horní části m.trapezius. Tento deficit byl zjištěn i při výstupním vyšetření.  

Při vyšetření přední instability glenohumerálního kloubu byly nalezeny změny mezi 

vstupním a výstupním vyšetření. Výsledky testování jsou porovnávány v tabulce č. 3. Při 
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vstupním vyšetření byly pozitivní 2 testy ze 3, při výstupním vyšetření byly všechny testy 

negativní.  

 

Tabulka č. 3: Testy hodnotící přední instabilitu GH kloubu u probanda č. 1 

Testy hodnotící přední instabilitu GH kloubu 1. testování 2. testování 

Apprehension test pozitivní negativní 

Rockwood test pozitivní negativní 

Throwing test negativní negativní 

 

U probanda 1 bylo rovněž zjištěno zlepšení v motorickém testu hodu medicinbalem 

mezi vstupním a výstupním vyšetření.  Po terapeutické intervenci došlo ke zlepšení hodu o 

0,9 m mezi nejlepšími výsledky. Výsledky testu jsou zobrazeny v tabulce č. 4. 

  

Tabulka č. 4: Motorický test – hod medicinbalem u probanda č. 1 

Hod medicinbalem obouruč 1. měření 2. měření 

1. pokus 12,4 m 13,2 m 

2. pokus 12,1 m 13,3 m 

3. pokus 12,1 m 12,9 m 

4. pokus 12,2 m 12,5 m 

nejlepší pokus 12,4 m 13,3 m 

průměr 12,2 m 13,0 m 

 

K nejvýraznějším výsledkům a zlepšení došlo v rámci testu na HSSP dle Koláře 

“medvěd”. Detailní hodnocení probanda č. 1 je popsáno níže: 
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Tabulka č. 5: test na HSSP dle Koláře “medvěd” u probanda č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupní vyšetření:  

Výrazná protrakce ramenních kloubů více v P, elevace lopatek více v P, lordotizace 

Cp s maximem v oblasti C/Thp, opora o ruku je výrazněji v oblasti hypothenaru, 

hyperextenze loketních kloubů, kyfotizace Th/Lp s výrazným reliéfem PV-svaly v této 

oblasti, laterální část a dolní úhly lopatek odstávají výrazně od hrudníku, femury ve vnitřní 

rotaci, pánev v retroverzi, valgózní postavení kolen a kotníků. 

 

Výstupní vyšetření: 

Protrakce ramenních kloubů snížená, lopatky jsou více stažené kaudálně, zejména 

ve střední části jsou zafixované k hrudníku, spodní úhly lopatek stále odstávají, Cp je v 

prodloužení páteře, opora o ruku je výrazněji v oblasti hypothenaru, hyperextenze loketních 

kloubů, napřímení v oblasti dolní Thp a Th/Lp, femury v centrovaném postavení, kolena a 

kotníky jsou ve valgózním postavení. 

 

 

Proband č. 2 

 Proband č. 2 se věnuje rugby aktivně přes 10 let, dominantní i hodová končetina je 

pravá. Úrazy hodové končetiny neudává, ale stěžuje si na pocit dyskomfortu v oblasti pravé 

lopatky a krční páteře zejména při delší práci u počítače. 

Chyby v provedení Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Protrakce ram.kloubů 1 0 

Elevace lopatek 1 0 

Reklinace Cp 1 0 

Opora ruky o hypothenar 1 1 

Odst.lat. část lopatek 1 0 

Odst.dolní úhly lopatek 1 1 

Zevní rot.dol.úhlů lopatek 0 0 

Celkový počet chyb 6 2 
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U probanda č. 2 jsme při vstupním kineziologickém vyšetření aspekčně zjistili 

výraznou protrakci ramenních kloubů, předsunuté držení hlavy, oploštělou hrudní páteř 

mezi lopatkami a valgózní postavení kolen a kotníků. Při výstupním vyšetření došlo ke 

změnám zejména v oblasti ramenních pletenců a držení hlavy. Největší rozdíl byl však 

zaznamenám při aktivní korekci držení při testu na HSSP dle Koláře “medvěd” (viz níže).  

 Na základě palpačního vyšetření jsme zjistili zejména reflexní změny v oblasti krční 

páteře a lopatky. Byly nalezeny Trp v horní části m. trapezius v pravo, m.levator scapulae 

bilat. v oblasti úponu u lopatky, m. infraspinatus a m.triceps brachii. Současně bylo nalezno 

zvýšené napětí v m. trapezius bilat., m. sternocleidomastoideus horní část bilat., m.biceps 

brachii v levo a m.latissimus dorsi v pravo a m.pectoralis major bilat. více v pravo. Při 

výstupním vyšetření se podařilo eliminovat Trp v m.infraspinatus a m.levator scapulae. 

Zároveň došlo ke snížení napětí v mm. pectorales major. Jiné změny se při výstupním 

vyšetření nepotvrdily. 

Při vyšetření joint-play dle Lewita v ramenním kloubu nebyly nalezeny žádné 

patologické změny při vstupním ani výstupním vyšetření.  

Rozsahy aktivního a pasivního pohybu v ramenním kloubu dle Jandy byly na obou 

končetinách ve fyziologickém rozmezí. Rozsahy aktivního i pasivního rozsahu pohybu 

krční páteře dle Jandy byly rovněž ve fyziologické normě. Rozsahy pohybu dle Jandy jsou 

uvedné v tabulce č. 6. Tyto rozsahy se nelišily při vstupním a výstupním vyšetření.  

 

Tabulka č. 6: Goniometrické vyšetření rozsahů pohybu vstupního vyšetření podle Jandy u 

probanda č. 2 

Vyšetřovaný kloub Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

P L P L 

Ramenní kloub S 30-0-180  30-0-180 35-0-180 35-0-185 

F 180-0-0 180-0-0 180-0-0  180-0-0  

R 90-0-85 90-0-85 90-0-90 90-0-90 

T 25-0-120 25-0-125 25-0-120 25-0-125 

Krční páteř S 55-0-40 60-0-45 

F 0-45 0-45 0-45 0-45 

R 0-55 0-55 0-60 0-60 
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Při vyšetření svalové síly a svalového zkrácení dle Jandy nebyly nalezeny žádné 

patologie při vstupním ani výstupním vyšetření. 

U vyšetření odporových testů, bolestivého oblouků dle Cyriaxe nebyly zjištěny 

žádné patologie. U vyšetření skapulohumerálního rytmu dle Koláře byl nalezen nepoměr v 

souhybu ramenního kloubu s lopatkou, který nebyl ve fyziologickém poměru 2:1. Při 

pohybu do abdukce došlo k okamžitému souhybu lopatky laterálním směrem a zapojení 

horní části m.trapezius. Tento deficit byl zjištěn i při výstupním vyšetření.  

Při vyšetření přední instability glenohumerálního kloubu byly nalezeny změny mezi 

vstupním a výstupním vyšetření. Výsledky testování jsou porovnávány v tabulce č. 7. Při 

vstupním vyšetření byly pozitivní 2 testy ze 3, při výstupním vyšetření byly všechny testy 

negativní.  

 

Tabulka č. 7: Testy hodnotící přední instabilitu GH kloubu u probanda č. 2 

Testy hodnotící přední instabilitu GH kloubu 1. testování 2. testování 

Apprehension test pozitivní negativní 

Rockwood test pozitivní negativní 

Throwing test negativní negativní 

 

Dále bylo u probanda 2 zjištěno zlepšení v motorickém testu hodu medicinbalem 

mezi vstupním a výstupním vyšetření. Po terapeutické intervenci došlo ke zlepšení hodu o 

0,3 m mezi nejlepšími výsledky. Výsledky testu jsou zobrazeny v tabulce č. 8. 

 

Tabulka č. 8: Motorický test – hod medicinbalem u probanda č. 2 

Hod medicinbalem obouruč 1. měření 2. měření 

1. pokus 10,3 m 10,7 m 

2. pokus 11,2 m 11,5 m 

3. pokus 10,9 m 10,3 m 

4. pokus 10,9 m 10,9 m 

nejlepší pokus 11,2 m 11,5 m 

průměr 10,8 m 10,9 m 
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K nejvýraznějším výsledkům a zlepšení došlo v rámci testu na HSSP dle Koláře 

“medvěd”. Detailní hodnocení probanda 2 je popsáno níže. 

 

Tabulka č. 9: test na HSSP dle Koláře “medvěd” u probanda č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupní vyšetření: 

Výrazná protrakce ramenních kloubů, elevace lopatek, lordotizace Cp s maximem v 

AO-skloubení, opora o ruku je výrazněji v oblasti hypothenaru, oploštění  horní Thp mezi 

lopatkami, laterální část a dolní úhly lopatek odstávají výrazně od hrudníku, dolní úhly 

lopatek jsou zevně rotovány, femury ve vnitřní rotaci, opora chodidla je výrazněji na 

palcové straně, výrazné valgózní postavení kotníků. 

 

Výstupní vyšetření: 

Protrakce ramenních kloubů snížená, lopatky jsou více stažené kaudálně, Cp je v 

prodloužení páteře, opora ruky je více rozprostřena i do oblasti thenaru, oploštění  horní 

Thp mezi lopatkami, laterální část a dolní úhly lopatek odstávají méně od hrudníku, dolní 

úhly lopatek jsou zafixovány k hrudníku, femury ve vnitřní rotaci, opora chodidla je 

rozprostřena rovnoměrněji na celé chodidlo, valgózní postavení kotníků. 

 

 

 

Chyby v provedení Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Protrakce ram.kloubů 1 0 

Elevace lopatek 1 0 

Reklinace Cp 1 0 

Opora ruky o hypothenar 1 0 

Odst.lat. část lopatek 1 0 

Odst.dolní úhly lopatek 1 0 

Zevní rot.dol.úhlů lopatek 1 1 

Celkový počet chyb 7 1 
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Proband č. 3 

Proband č. 3 se věnuje rugby aktivě přes 10 let, dominantní i hodová končetina je 

pravá. Udává úraz ramenního kloubu před 1,5 rokem,- přední dislokace pravého ramenního 

kloubu. Mechanismus úrazu byl typicky při “skládání” protihráče. Kloub byl ošetřen 

lékařem, léčeno kozervativně pomocí ortézy a klidového řežimu po dobu 3 týdnů. 

Následovala rehabilitace, která ulevila zejména od počátečních bolestí. Při fyzioterapii však 

nebyl kladen důraz na stabilizaci či centraci ramenního kloubu. Úraz se stal na konci zimní 

sezóny a proto mělo rameno čas si odpočinout. Nyní se bolesti objevují sporadicky při větší 

zátěži a při rozcvičení na ventrální straně kloubu. Od pocitu nejistoty a bolestí pomáhá 

korekce kinezio-tapem či pevným tapem do centrované a zafixované polohy. Po ukončení 

terapeutické intervence došlo ke zmírnění bolestí a pocitu nejistoty.  

U probanda č. 3 jsme při vstupním kineziologickém vyšetření aspekčně zjistili 

výraznou protrakci ramenních kloubů bilat. více v levo, předsunuté držení hlavy, oploštělou 

hrudní páteř mezi lopatkami a valgózní postavení kolen a kotníků. Při výstupním vyšetření 

došlo ke změnám zejména v oblasti ramenních pletenců a držení hlavy. Největší rozdíl byl 

však zaznamenám při aktivní korekci držení při testu na HSSP dle Koláře “medvěd” (viz 

níže). 

Na základě palpačního vyšetření byly zjištěny reflexní změny zejména v oblasti 

svalů ramenního pletence a krční páteře. Byly nalezeny Trp v horní části m.trapezius bilat., 

m.pectoralis major v pravo, m.pectoralis minor v pravo, m.biceps brachii, a m.infraspinatus 

v levo. Zvýšené napětí jsme nalezly v m.pectoralis major bilat., m.sternocleidomastoideus 

bilat. více v pravo, m.scalenus anterior a medius bilat., m.serratus anterior v pravo a 

m.latissmus dorsi v pravo. Při výstupním vyšetření se prokázalo, že se podařilo eliminovat 

Trp v m.biceps brachii i m.infraspinatus. Jiné změny se při výstupním vyšetření 

nepotvrdily.  

Při vyšetření joint-play dle Lewita v ramenním kloubu nebyly nalezeny žádné 

patologické změny při vstupním ani výstupním vyšetření. 

Rozsahy aktivního a pasivního pohybu v ramenním kloubu dle Jandy byly na obou 

končetinách ve fyziologickém rozmezí až na rozsah zevní rotace v ramenním kloubu. 

Rozsah zevní rotace byl při aktivním i pasivním pohybu větší o 10° než je fyziologická 

hodnota uvedená dle Jandy. Při výstupním vyšetření přesahovala zevní rotace aktivně i 
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pasivně pouze 5°. Rozsahy aktivního i pasivního rozsahu pohybu krční páteře dle Jandy 

byly ve fyziologické normě. Rozsahy pohybu dle Jandy jsou uvedné v tabulce č. 10. 

 

Tabulka č. 10: Goniometrické vyšetření rozsahů pohybu vstupního vyšetření podle Jandy u 

probanda č. 3 

Vyšetřovaný kloub Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

P L P L 

Ramenní kloub S 35-0-180  30-0-180 40-0-180 35-0-185 

F 180-0-0 180-0-0 180-0-0  180-0-0  

R 100-0-85 90-0-85 100-0-90 90-0-90 

T 25-0-120 25-0-125 25-0-120 25-0-125 

Krční páteř S 55-0-40 60-0-45 

F 0-45 0-45 0-45 0-45 

R 0-55 0-55 0-60 0-60 

 

Při vyšetření svalové síly a svalového zkrácení dle Jandy jsme nenašli žádné 

odchylky od normy.  

U vyšetření odporových testů, bolestivého oblouků dle Cyriaxe nebyly zjištěny 

žádné patologie. U vyšetření skapulohumerálního rytmu dle Koláře byl nalezen nepoměr v 

souhybu ramenního kloubu s lopatkou, který nebyl ve fyziologickém poměru 2:1. Při 

pohybu do abdukce došlo k okamžitému souhybu lopatky laterálním směrem a zapojení 

horní části m.trapezius. Tento deficit byl zjištěn i při výstupním vyšetření 

Při vyšetření přední instability glenohumerálního kloubu byly nalezeny změny mezi 

vstupním a výstupním vyšetření. Výsledky testování jsou porovnávány v tabulce č. 11. Při 

vstupním vyšetření byly pozitivní 2 testy ze 3, při výstupním vyšetření byl pozitivní už jen 

jeden test. 
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Tabulka č. 11: Testy hodnotící přední instabilitu GH kloubu u probanda č. 3 

Testy hodnotící přední instabilitu GH kloubu 1. testování 2. testování 

Apprehension test negativní negativní 

Rockwood test pozitivní negativní 

Throwing test pozitivní pozitivní 

 

Dále bylo u probanda 3 zjištěno zlepšení v motorickém testu hodu medicinbalem 

mezi vstupním a výstupním vyšetření. Po terapeutické intervenci došlo ke zlepšení hodu o 

0,3 m mezi nejlepší výsledky. Výsledky testu jsou zobrazeny v tabulce č. 12. 

 

Tabulka č. 12: Motorický test – hod medicinbalem u probanda č. 3  

Hod medicinbalem obouruč 1. měření 2. měření 

1. pokus 13,6 m 13,8 m 

2. pokus 13,7 m 13,8 m 

3. pokus 14,2 m 14,2 m 

4. pokus 13,8 m 14,5 m 

nejlepší pokus 14,2 m 14,5 m 

průměr 13,8 m 14,1 m 

 

Další rozdílné výsledky mezi vstupním a výstupním vyšetření ukázal test na HSSP 

dle Koláře “medvěd”. Detailní hodnocení je popsáno níže.  
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Tabulka č. 13: test na HSSP dle Koláře “medvěd” u probanda č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupní vyšetření: 

Výrazná protrakce ramenních kloubů, elevace lopatek více v L, Cp je v prodloužení 

páteře, výrazný C/Thp, výrazná kyfotizace střední a dolní Thp, opora o ruku je výrazněji v 

oblasti hypothenaru, laterální část lopatky je zafixovaná k hrudníku, dolní úhly odstávají a 

jsou zevně rotovány, femury ve vnitřní rotaci, pánev ve výrazné anteverzi, valgózní 

postavení kotníků a kolen 

 

Výstupní vyšetření: 

Protrakce ramenních kloubů snížená, lopatky jsou více stažené kaudálně, Cp je v 

prodloužení páteře, výrazný C/Thp, napřímení střední a dolní Thp, opora o ruku je 

výrazněji v oblasti hypothenaru, laterální část lopatky je více zafixovaná k hrudníku, dolní 

úhly odstávají ale nejsou zevně rotovány, femury ve vnitřní rotaci, pánev v neutrálním 

postavení, valgózní postavení kotníků a kolen. 

 

 

Proband č. 4 

Proband č. 4 se věnuje rugby aktivně 5 let, dominantní i hodová končetina je pravá. 

Udává opakované úrazy horních končetin,- opakovaná naražení ramenního kloubu, která 

nebyla nikdy ošetřena lékařem na obou končetinách, subluxace AC-kloubu na pravé horní 

Chyby v provedení Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Protrakce ram.kloubů 1 0 

Elevace lopatek 1 0 

Reklinace Cp 0 0 

Opora ruky o hypothenar 1 1 

Odst.lat. část lopatek 1 0 

Odst.dolní úhly lopatek 1 1 

Zevní rot.dol.úhlů lopatek 1 0 

Celkový počet chyb 6 2 
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končetině, řešeno konzervativně, bez následné rehabilitace. Nyní se za poslední rok 

objevují často bolesti ramenního kloubu, které mizí při odpočinku. Taktéž pomáhá fixace 

ramenního kloubu pevným tapem. Sporadicky se objevuje bolest mezi lopatkami a v oblasti 

sternokostálních skloubeních. Po ukončení 3 měsíční terapeutické intervence došlo k 

eliminaci bolestí ramene i mezi lopatkami.  

U probanda 4 jsme při vstupním kineziologickém vyšetření aspekčně zjistili 

výraznou protrakci ramenních kloubů bilat., předsunuté držení hlavy, výrazný C/Th 

přechod a výraznou bederní lordózu s maximem v Th/L přechodu. Při výstupním vyšetření 

došlo ke změnám zejména v oblasti ramenních pletenců a držení hlavy. Největší rozdíl byl 

však zaznamenám při aktivní korekci držení při testu na HSSP dle Koláře “medvěd” (viz 

níže). 

Na základě palpačního vyšetření byly zjištěny reflexní změny zejména v oblasti 

svalů ramenního pletence a krční páteře. Byly nalezeny Trp v horní části m.trapezius bilat., 

m.levator scapulae blízko úponu na lopatce bilat., m.biceps brachii v pravo, a m.triceps 

brachii v pravo a m. rhomboideus major v levo. Zvýšené napětí jsme nalezli v m.pectoralis 

major v pravo., m.infraspinatus v pravo a m.supraspinatus v pravo. Při výstupním vyšetření 

se prokázalo, že se podařilo eliminovat Trp v m.biceps brachii a m.levator scapulae. Dále se 

podařilo snížit napětí v m.infraspinatus a m.supraspinatus. Jiné změny se při výstupním 

vyšetření nepotvrdily.  

Při vyšetření joint-play dle Lewita v ramenním kloubu nebyly nalezeny žádné 

patologické změny při vstupním ani výstupním vyšetření. 

Rozsahy aktivního a pasivního pohybu v ramenním kloubu dle Jandy byly na obou 

končetinách ve fyziologickém rozmezí. Rozsah vnitřní rotace byl na pravé horní končetině 

při aktivním i pasivním pohybu menší o 5° než na levé. Rozsahy aktivního i pasivního 

rozsahu pohybu krční páteře dle Jandy byly ve fyziologické normě. Tyto rozsahy se nelišily 

při vstupním a výstupním vyšetření. Rozsahy pohybu dle Jandy jsou uvedné v tabulce č. 14. 
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Tabulka č. 14: Goniometrické vyšetření rozsahů pohybu vstupního vyšetření podle Jandy u 

probanda č. 4 

Vyšetřovaný kloub Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

P L P L 

Ramenní kloub S 30-0-180  30-0-180 30-0-180 30-0-180 

F 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0  

R 85-0-80 85-0-85 90-0-85 90-0-90 

T 25-0-120 25-0-125 25-0-120 25-0-125 

Krční páteř S 65-0-40 70-0-45 

F 0-40 0-40 0-45 0-45 

R 0-55 0-55 0-60 0-55 

 

Při vyšetření svalové síly a svalového zkrácení dle Jandy jsme nenašli žádné 

odchylky od normy. 

 U vyšetření odporových testů, bolestivého oblouků dle Cyriaxe nebyly zjištěny 

žádné patologie. U vyšetření skapulohumerálního rytmu dle Koláře byl nalezen nepoměr v 

souhybu ramenního kloubu s lopatkou, který nebyl ve fyziologickém poměru 2:1. Při 

pohybu do abdukce došlo k okamžitému souhybu lopatky laterálním směrem a zapojení 

horní části m.trapezius. Tento deficit byl zjištěn i při výstupním vyšetření. 

Při vyšetření přední instability glenohumerálního kloubu byly nalezeny změny mezi 

vstupním a výstupním vyšetření. Výsledky testování jsou porovnávány v tabulce č. 15. Při 

vstupním vyšetření byly pozitivní 3 testy ze 3, při výstupním vyšetření byl pozitivní už jen 

jeden test. 

 

Tabulka č. 15: Testy hodnotící přední instabilitu GH kloubu u probanda č. 4 

Testy hodnotící přední instabilitu GH kloubu 1. testování 2. testování 

Apprehension test pozitivní negativní 

Rockwood test pozitivní pozitivní 

Throwing test pozitivní negativní 
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 Rovněž bylo u probanda 4 zjištěno zlepšení v motorickém testu hodu medicinbalem 

mezi vstupním a výstupním vyšetření. Po terapeutické intervenci došlo ke zlepšení hodu o 

0,3 m mezi nejlepšími výsledky. Výsledky testu jsou zobrazeny v tabulce č. 16. 

 

Tabulka č. 16: Motorický test – hod medicinbalem u probanda č. 4 

Hod medicinbalem obouruč 1. měření 2. měření 

1. pokus 15,2 m 15,2 m 

2. pokus 15,3 m 15,6 m 

3. pokus 14,9 m 14,9 m 

4. pokus 15,2 m 15,1 m 

nejlepší pokus 15,3 m 15,6 m 

průměr 15,2 m 15,7 m 

 

Další rozdílné výsledky mezi vstupním a výstupním vyšetření ukázal test na HSSP 

dle Koláře “medvěd”. Detailní hodnocení je popsáno níže. 

 

Tabulka č. 17: test na HSSP dle Koláře “medvěd” u probanda č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chyby v provedení Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Protrakce ram.kloubů 1 0 

Elevace lopatek 1 0 

Reklinace Cp 1 0 

Opora ruky o hypothenar 1 1 

Odst.lat. část lopatek 1 0 

Odst.dolní úhly lopatek 1 1 

Zevní rot.dol.úhlů lopatek 1 1 

Celkový počet chyb 7 3 
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Vstupní vyšetření: 

Výrazná protrakce ramenních kloubů, elevace lopatek, výrazná lordotizace Cp, 

opora o ruku je výrazněji v oblasti hypothenaru, laterální část a dolní úhly lopatek odstávají 

výrazně od hrudníku, dolní úhly lopatek jsou zevně rotovány, výrazná lordotizace Lp s 

maximem v Th/Lp, femury v zevní rotaci, varózní postavení kotníků a kolen, opora o 

chodidlo zejména na laterální, malíkové straně. 

 

Výstupní vyšetření: 

Protrakce ramenních kloubů snížená, lopatky jsou více stažené kaudálně, Cp je v 

prodloužení páteře, opora o ruku je výrazněji v oblasti hypothenaru, laterální část lopatky je 

více zafixovaná k hrudníku, dolní úhly mírně odstávají a jsou rotovány zevně, lordotizace 

Lp méně výrazná s maximem v Th/Lp, femury v zevní rotaci, varózní postavení kotníků a 

kolen, opora o chodidlo zejména na laterální, malíkové straně. 

 

 

Proband č. 5 

Proband č. 5 hraje rugby aktivně více než 10 let. Dominantní i hodová končetina je 

pravá. Úraz končetiny neudává. Bolesti v oblasti ramenního kloubu se vrací opakovaně již 

přes 3 roky. Bolest je někdy ostrá, bodavá a to přímo v oblasti ramenního kloubu, někdy je 

tupá a zasahuje až od Cp přes šíji a mezi lopatky. Bolest se objevuje poměrně často, 

zejména v průběhu sezóny, kdy je zátěž největší. Bolest pak přetrvává při hodu či v 

případě, že se rameno špatně “rozcvičí”. Kvůli bolestem docházel před půl rokem na 

fyzioterapeutickou péči, která o trošku zmírnila potíže. Od té doby cvičí doma sám 

stabilizační cviky a navštěvuje posilovnu, kde se zaměřuje na oblast ramen a lopatek. 

Momentálně bolest nepociťuje. Během 3 měsíční intervence se bolest neobjevila.  

U probanda č. 5 jsme při vstupním kineziologickém vyšetření aspekčně zjistili 

mírnou protrakci ramenních kloubů bilat., předsunuté držení hlavy, zvýšenou lordózu Cp a  

výraznou kyfózu hrudní s maximem v oblasti Th7-8. Při výstupním vyšetření došlo ke 

změnám zejména v oblasti ramenních pletenců a držení hlavy. Největší rozdíl byl však 

zaznamenám při aktivní korekci držení při testu na HSSP dle Koláře “medvěd”.  
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Na základě palpačního vyšetření byly zjištěny četné reflexní změny zejména v 

oblasti svalů ramenního pletence a krční páteře. Byly nalezeny Trp v horní části 

m.trapezius bilat., m.levator scapulae bilat., m.biceps brachii v levo, střední část 

m.trapezius blízko mediálního okraje lopatky a m.sternocleidomastoideus bilat. Zvýšené 

napětí jsme nalezli v m.pectoralis major i minor bilat., dolní část m.trapezius v pravo, 

m.scalenus anterior a posterior. Při výstupním vyšetření se prokázalo, že se podařilo 

eliminovat Trp v m.biceps brachii a střední části m.trapezius. Dále se podařilo snížit napětí 

v dolní části m.trapezius. Jiné změny se při výstupním vyšetření nepotvrdily.  

Při vyšetření joint-play dle Lewita v ramenním kloubu nebyly nalezeny žádné 

patologické změny při vstupním ani výstupním vyšetření. 

Rozsahy aktivního a pasivního pohybu v ramenním kloubu dle Jandy byly na obou 

končetinách ve fyziologickém rozmezí. Rozsah zevní rotace je na obou horních 

končetinách při aktivním pohybu o 5° větší než vnitřní rotace. Rozsahy aktivního i 

pasivního rozsahu pohybu krční páteře dle Jandy byly ve fyziologické normě. Tyto rozsahy 

se nelišily při vstupním a výstupním vyšetření. Rozsahy pohybu dle Jandy jsou uvedné v 

tabulce č. 18. 

 

Tabulka č. 18: Goniometrické vyšetření rozsahů pohybu vstupního vyšetření podle Jandy u 

probanda č.5 

Vyšetřovaný kloub Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

P L P L 

Ramenní kloub S 40-0-180  40-0-180 45-0-180 40-0-180 

F 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0  

R 90-0-85 90-0-85 95-0-85 90-0-90 

T 25-0-120 25-0-125 25-0-120 25-0-125 

Krční páteř S 70-0-40 75-0-45 

F 0-40 0-40 0-45 0-45 

R 0-55 0-55 0-60 0-60 
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Při vyšetření svalové síly a svalového zkrácení dle Jandy jsme nenašli žádné 

odchylky od normy. 

 U vyšetření odporových testů, bolestivého oblouků dle Cyriaxe nebyly zjištěny 

žádné patologie. U vyšetření skapulohumerálního rytmu dle Koláře byl nalezen nepoměr v 

souhybu ramenního kloubu s lopatkou, který nebyl ve fyziologickém poměru 2:1. Při 

pohybu do abdukce došlo k okamžitému souhybu lopatky laterálním směrem a zapojení 

horní části m.trapezius. Pří výstupním vyšetření se již ten deficit nevyskytoval, poměr 

pohybu ramenního kloubu a lopatky byl již 2:1. 

Při vyšetření přední instability glenohumerálního kloubu byly nalezeny změny mezi 

vstupním a výstupním vyšetření. Výsledky testování jsou porovnávány v tabulce č. 19. Při 

vstupním vyšetření byly pozitivní 2 testy ze 3, při výstupním vyšetření byl pozitivní už jen 

jeden test. 

 

Tabulka č. 19: Testy hodnotící přední instabilitu GH kloubu u probanda 5 

Testy hodnotící přední instabilitu GH kloubu 1. testování 2. testování 

Apprehension test pozitivní negativní 

Rockwood test pozitivní pozitivní 

Throwing test negativní negativní 

 

Rovněž bylo u probanda č. 5 zjištěno zlepšení v motorickém testu hodu 

medicinbalem mezi vstupním a výstupním vyšetření. Po terapeutické intervenci došlo ke 

zlepšení hodu o 0,3 m mezi nejlepšími výsledky. Výsledky testu jsou zobrazeny v tabulce 

č. 20. 
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Tabulka č. 20: Motorický test – hod medicinbalem u probanda č.5 

Hod medicinbalem obouruč 1. měření 2. měření 

1. pokus 13,6 m 13,7 m 

2. pokus 13,8 m 14,1 m 

3. pokus 12,5 m 13,3 m 

4. pokus 12,1 m 13,7 m 

nejlepší pokus 13,8 m 14,1 m 

průměr 13,0 m 13,7 m 

 

Další rozdílné výsledky mezi vstupním a výstupním vyšetření ukázal test na HSSP 

dle Koláře “medvěd”. Detailní hodnocení je popsáno níže. 

 

Tabulka č. 21: test na HSSP dle Koláře “medvěd” u probanda č. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupní vyšetření: 

Ramenní klouby jsou v zevní rotaci, lopatky jsou staženy kaudálně, zafixované jsou 

pouze ve střední části, dolní úhly odstávají a jsou zevně rotovány, opora o ruku je výrazněji 

v oblasti hypothenaru, lordotizace Cp, kyfotizace střední Thp a Lp, femury ve vnitřní 

rotaci, valgózní postavení kotníků a kolen, opora chodidla je výrazněji na palcové straně.  

 

 

Chyby v provedení Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Protrakce ram.kloubů 0 0 

Elevace lopatek 0 0 

Reklinace Cp 1 0 

Opora ruky o hypothenar 1 0 

Odst.lat. část lopatek 0 0 

Odst.dolní úhly lopatek 1 1 

Zevní rot.dol.úhlů lopatek 1 1 

Celkový počet chyb 4 2 
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Výstupní vyšetření: 

Ramenní klouby jsou v centrovaném postavení, lopatky staženy kaudálně, lopatky 

jsou zafixované ve střední i dolní části, dolní úhly mírně odstávají a jsou mírně zevně 

rotovány, opora o ruku je rovnoměrněji rozprostřena i do oblasti thenaru, napřímení Thp, 

kyfotizace Lp, femury ve vnitřní rotaci, valgózní postavení kotníků a kolen, opora chodidla 

je výrazněji na palcové straně. 

 

 

Proband č. 6 

Proband č. 6 se hraje rugby aktivně 3 roky. Dominantní i hodová končetina je pravá. 

Rameno bylo víckrát v průběhu let naražené, ale nikdy nevyšetřené lékařem. Občas pravý 

ramenní kloub pobolívá při rozcvičování nebo při opakovaných technických cvičeních na 

“skládání”. Bolest většinou sama odezní nebo si vezme prášek proti bolesti . Po ukončení 3 

měsíční FT-intervenci došlo k eliminaci bolesti.  

U probanda č. 6 jsme při vstupním kineziologickém vyšetření aspekčně zjistili 

výraznou protrakci ramenních kloubů bilat. více v pravo., elevaci lopatek bilat. více v 

pravo, předsunuté držení hlavy, oploštělou Thp mezi lopatkami a valgózní postavení kolen 

a kotníků. Při výstupním vyšetření došlo ke změnám zejména v oblasti ramenních pletenců 

a držení hlavy. Největší rozdíl byl však zaznamenám při aktivní korekci držení při testu na 

HSSP dle Koláře “medvěd .  

Na základě palpačního vyšetření byly zjištěny reflexní změny zejména v oblasti 

svalů ramenního pletence a krční páteře. Byly nalezeny Trp v horní části m.trapezius v 

pravo, m.levator scapulae v pravo., m. sternocleidomastoideus bilat. Zvýšené napětí jsme 

nalezly v m.pectoralis major bilat. více v pravo., extenzory páteře v oblasti střední hrudní 

páteře a m.sterneocleidomastoideus v pravo. Při výstupním vyšetření se prokázalo, že se 

podařilo eliminovat Trp v m.sternocleidomastoideus. Dále se podařilo snížit napětí v 

m.pectoralis major. Jiné změny se při výstupním vyšetření nepotvrdily.  

Při vyšetření joint-play dle Lewita v ramenním kloubu nebyly nalezeny žádné 

patologické změny při vstupním ani výstupním vyšetření. 

Rozsahy aktivního a pasivního pohybu v ramenním kloubu dle Jandy byly na obou 

končetinách ve fyziologickém rozmezí. Rovněž rozsahy aktivního i pasivního rozsahu 
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pohybu krční páteře dle Jandy byly ve fyziologické normě. Tyto rozsahy se nelišily při 

vstupním a výstupním vyšetření. Rozsahy pohybu dle Jandy jsou uvedné v tabulce č. 22. 

 

Tabulka č. 22: Goniometrické vyšetření rozsahů pohybu vstupního vyšetření podle Jandy u 

probanda č. 6 

Vyšetřovaný kloub Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

P L P L 

Ramenní kloub S 35-0-180  40-0-180 40-0-180 45-0-180 

F 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0  

R 85-0-85 85-0-85 90-0-90 90-0-90 

T 25-0-120 25-0-125 25-0-120 25-0-125 

Krční páteř S 65-0-40 70-0-45 

F 0-40 0-40 0-45 0-45 

R 0-55 0-55 0-60 0-60 

 

Při vyšetření svalové síly a svalového zkrácení dle Jandy jsme nenašli žádné 

odchylky od normy. 

 U vyšetření odporových testů, bolestivého oblouků dle Cyriaxe nebyly zjištěny 

žádné patologie. U vyšetření skapulohumerálního rytmu dle Koláře byl nalezen nepoměr v 

souhybu ramenního kloubu s lopatkou, který nebyl ve fyziologickém poměru 2:1. Při 

pohybu do abdukce došlo k okamžitému souhybu lopatky laterálním směrem a zapojení 

horní části m.trapezius. Tento deficit byl přítomný i u výstupního vyšetření.  

Při vyšetření přední instability glenohumerálního kloubu byly nalezeny změny mezi 

vstupním a výstupním vyšetření. Výsledky testování jsou porovnávány v tabulce č. 23. Při 

vstupním vyšetření byly pozitivní 2 testy ze 3, při výstupním vyšetření byly všechny testy 

negativní. 
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Tabulka č. 23: Testy hodnotící přední instabilitu GH kloubu u probanda č. 6 

Testy hodnotící přední instabilitu GH kloubu 1. testování 2. testování 

Apprehension test pozitivní negativní 

Rockwood test negativní negativní 

Throwing test pozitivní negativní 

 

Dále bylo u probanda č. 6 zjištěno zlepšení v motorickém testu hodu medicinbalem 

mezi vstupním a výstupním vyšetření. Po terapeutické intervenci došlo ke zlepšení hodu o 

1 m mezi nejlepšími výsledky. Výsledky testu jsou zobrazeny v tabulce č. 24. 

 

Tabulka č. 24: Motorický test – hod medicinbalem u probanda č. 6 

Hod medicinbalem obouruč 1. měření 2. měření 

1. pokus 12,1 m 11,9 m 

2. pokus 11,7 m 12,3 m 

3. pokus 11,5 m 12,5 m 

4. pokus 11,6 m 12,7 m 

nejlepší pokus 12,1 m 14,1 m 

průměr 11,7 m 12,7 m 

 

Další rozdílné výsledky mezi vstupním a výstupním vyšetření ukázal test na HSSP 

dle Koláře “medvěd”. Detailní hodnocení je popsáno níže. 
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Tabulka č. 25: test na HSSP dle Koláře “medvěd” u probanda č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupní vyšetření: 

Výrazná protrakce ramenních kloubů a elevace lopatek více v P, Cp v prodloužení 

páteře, výrazně oploštěná horní a střední Thp mezi lopatkami, laterální část a dolní úhly 

lopatek odstávají výrazně od hrudníku, dolní úhly lopatek jsou zevně rotovány, opora o 

ruku je výrazněji v oblasti hypothenaru, Lp i pánev v neutrálním postavení, femury ve 

vnitřní rotaci, valgózní postavení kotníků a kolen. 

 

Výstupní vyšetření: 

Protrakce ramenních kloubů snížená, lopatky jsou více stažené kaudálně, Cp v 

prodloužení páteře, výrazně oploštěná horní a střední Thp mezi lopatkami, laterální část 

lopatek je zafixovaná k hrudníku, dolní úhly odstávají od hrudníku a jsou zevně rotovány, 

opora o ruku je rovnoměrněji rozprostřená i do oblasti thenaru, Lp i pánev v neutrálním 

postavení, kyčelní, kolenní a hlezenní klouby jsou v centrovaném postavení (více v L). 

 

 

Proband č. 7 

Proband č. 7 se věnuje rugby aktivně 6 let. Dominantní i hodová končetina je pravá. 

Úrazy horních končetin neudává. Občasné bolesti a pocit “tahání” v oblasti m.biceps a 

Chyby v provedení Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Protrakce ram.kloubů 1 0 

Elevace lopatek 1 0 

Reklinace Cp 0 0 

Opora ruky o hypothenar 1 0 

Odst.lat. část lopatek 1 0 

Odst.dolní úhly lopatek 1 1 

Zevní rot.dol.úhlů lopatek 1 1 

Celkový počet chyb 6 2 
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triceps brachii. Důkladný strečink většinou od bolesti pomůže. Po 3 měsíční FT-intervenci 

došlo k eliminaci bolestí.  

U probanda č. 7 jsme při vstupním kineziologickém vyšetření aspekčně zjistili 

výraznou protrakci ramenních kloubů bilat., elevace lopatek bilat., předsunuté držení hlavy, 

zvýšenou Th-kyfózu s maximem v oblasti Th7/8 a varózní postavení kolen a kotníků. Při 

výstupním vyšetření došlo ke změnám zejména v oblasti ramenních pletenců a držení 

hlavy. Největší rozdíl byl však zaznamenám při aktivní korekci držení při testu na HSSP 

dle Koláře “medvěd” .  

Na základě palpačního vyšetření byly zjištěny reflexní změny zejména v oblasti 

svalů ramenního pletence a krční páteře. Byly nalezeny Trp v horní části m.trapezius bilat., 

m.levator scapulae bilat., m. biceps brachii a m.triceps brachii. Zvýšené napětí jsme nalezli 

v m.pectoralis minor bilat. více v pravo., m.latissmus dorsi v pravo a m.supraspinatus bilat. 

více v pravo. Při výstupním vyšetření se prokázalo, že se podařilo eliminovat Trp v m.bicep 

brachii a m. triceps brachii. Dále se podařilo snížit napětí v m.latissmus dorsi a 

m.supraspinatus. Jiné změny se při výstupním vyšetření nepotvrdily.  

Při vyšetření joint-play dle Lewita v ramenním kloubu nebyly nalezeny žádné 

patologické změny při vstupním ani výstupním vyšetření. 

Rozsahy aktivního a pasivního pohybu v ramenním kloubu dle Jandy byly na obou 

končetinách ve fyziologickém rozmezí až na rozsah zevní rotace v ramenním kloubu na 

pravé horní končetině. Při aktivním pohybu přesahovala o 5° a při pasivním od 10° 

fyziologickou normu. Při výstupním vyšetření přesahoval rozsah zevní rotace 

fyziologickou normu pouze při pasivním pohybu a to o 5° Rovněž rozsahy aktivního i 

pasivního rozsahu pohybu krční páteře dle Jandy byly ve fyziologické normě. Tyto rozsahy 

se nelišily při vstupním a výstupním vyšetření. Rozsahy pohybu dle Jandy jsou uvedné v 

tabulce č. 26. 
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Tabulka č. 26: Goniometrické vyšetření rozsahů pohybu vstupního vyšetření podle Jandy u 

probanda č. 7 

Vyšetřovaný kloub Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

P L P L 

Ramenní kloub S 35-0-180  40-0-180 40-0-180 45-0-180 

F 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0  

R 100-0-90 85-0-85 105-0-90 90-0-90 

T 25-0-120 25-0-125 25-0-120 25-0-125 

Krční páteř S 60-0-40 65-0-45 

F 0-40 0-40 0-45 0-45 

R 0-55 0-55 0-60 0-60 

 

Při vyšetření svalové síly a svalového zkrácení dle Jandy jsme nenašli žádné 

odchylky od normy. 

 U vyšetření odporových testů, bolestivého oblouků dle Cyriaxe nebyly zjištěny 

žádné patologie. U vyšetření skapulohumerálního rytmu dle Koláře byl nalezen nepoměr v 

souhybu ramenního kloubu s lopatkou, který nebyl ve fyziologickém poměru 2:1. Při 

pohybu do abdukce došlo k okamžitému souhybu lopatky laterálním směrem a zapojení 

horní části m.trapezius. Tento deficit byl přítomný i u výstupního vyšetření.  

Při vyšetření přední instability glenohumerálního kloubu byly nalezeny změny mezi 

vstupním a výstupním vyšetření. Výsledky testování jsou porovnávány v tabulce č. 27. Při 

vstupním vyšetření byly pozitivní 2 testy ze 3, při výstupním vyšetření byly všechny testy 

negativní. 

 

Tabulka č. 27: Testy hodnotící přední instabilitu GH kloubu u probanda č. 7 

Testy hodnotící přední instabilitu GH kloubu 1. testování 2. testování 

Apprehension test pozitivní negativní 

Rockwood test negativní negativní 

Throwing test pozitivní negativní 
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Dále bylo u probanda č.  7 zjištěno zlepšení v motorickém testu hodu medicinbalem 

mezi vstupním a výstupním vyšetření. Po terapeutické intervenci došlo ke zlepšení hodu o 

1,4 m mezi nejlepší výsledky. Výsledky testu jsou zobrazeny v tabulce č. 28. 

 

Tabulka č. 28: Motorický test – hod medicinbalem u probanda č. 7 

Hod medicinbalem obouruč 1. měření 2. měření 

1. pokus 14,2 m 15,3 m 

2. pokus 13,5 m 15,6 m 

3. pokus 13,1 m 14,9 m 

4. pokus 12,9 m 15,1 m 

nejlepší pokus 14,2 m 15,6 m 

průměr 13,4 m 15,2 m 

 

Další rozdílné výsledky mezi vstupním a výstupním vyšetření ukázal test na HSSP 

dle Koláře “medvěd”. Detailní hodnocení je popsáno níže. 

 

Tabulka č. 29: test na HSSP dle Koláře “medvěd” u probanda č. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupní vyšetření: 

Výrazná protrakce ramenních kloubů a výrazná elevace lopatek, loketní klouby v 

hyperextenzi, lordotizace Cp s maximem v AO skloubení, kyfotizace střední a dolní Thp, 

Chyby v provedení Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Protrakce ram.kloubů 1 0 

Elevace lopatek 1 0 

Reklinace Cp 1 1 

Opora ruky o hypothenar 1 1 

Odst.lat. část lopatek 1 0 

Odst.dolní úhly lopatek 1 0 

Zevní rot.dol.úhlů lopatek 1 1 

Celkový počet chyb 7 3 
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laterální část a dolní úhly lopatek odstávají výrazně od hrudníku, dolní úhly jsou zevně 

rotovány, opora o ruku je výrazněji v oblasti hypothenaru, Lp je v neutrálním postavení, 

femury v zevní rotaci, varózní postavení kotníků a kolen, opora o chodidlo je výrazněji na 

laterální, malíkové straně.  

 

Výstupní vyšetření: 

Protrakce ramenních kloubů snížená, lopatky jsou více stažené kaudálně, loketní 

klouby v centrovaném postavení (mírná semiflexe, bez hyperextenze), lordotizace Cp s 

maximem v AO skloubení, napřímení střední Thp, laterální část lopatek a dolní úhly jsou 

více zafixované k hrudníku, opora o ruku je výrazněji v oblasti hypothenaru, Lp je v 

neutrálním postavení, femury v zevní rotaci, varózní postavení kotníků a kolen, opora o 

chodidlo je výrazněji na laterální, malíkové straně.  

 

 

Proband č. 8 

Proband č. 8 se věnuje rugby aktivně 4 roky. Dominantní i hodová končetina je 

pravá. Úraz se stal před 3 měsicí, při skladání protihráče. Hráč bezprostředně po střetnutí 

pocítil bolest v ramenním kloubu, ale vzhledem k tomu že bolest do několika hodin více 

méně odezněla, nevyhledal odbornou lékařskou pomoc. Po úrazu ihned pokračoval v 

tréninkovém i hracím procesu. Momentálně neudává žádné bolesti. Během 3 měsíční FT-

intervence se bolest neobjevila.  

U probanda č. 8 jsme při vstupním kineziologickém vyšetření aspekčně zjistili 

výraznou protrakci ramenních kloubů bilat., elevace lopatek bilat., předsunuté držení hlavy, 

zvýšenou Th-kyfózu s maximem v oblasti Th7/8 a varózní postavení kolen a kotníků. Při 

výstupním vyšetření došlo ke změnám zejména v oblasti ramenních pletenců a držení 

hlavy. Největší rozdíl byl však zaznamenám při aktivní korekci držení při testu na HSSP 

dle Koláře “medvěd” .  

Na základě palpačního vyšetření byly zjištěny reflexní změny zejména v oblasti 

svalů ramenního pletence a krční páteře. Byly nalezeny Trp v horní části m.trapezius bilat., 

m.levator scapulae bilat., m. střední část m.trapezius blízko med.okraje lopatky a 

m.rhomboideus major v pravo. Zvýšené napětí jsme nalezli v m.pectoralis major bilat., 
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m.sternocleidomastoideus v pravo, m.supraspinatus bilat. v pravo a m. serratus anterior v 

levo. Při výstupním vyšetření se prokázalo, že se podařilo eliminovat Trp v m.trapezius v 

pravo a m. rhomboideus major. Dále se podařilo snížit napětí v m.sternocleidomastoideus. 

Jiné změny se při výstupním vyšetření nepotvrdily.  

Při vyšetření joint-play dle Lewita v ramenním kloubu nebyly nalezeny žádné 

patologické změny při vstupním ani výstupním vyšetření.  

 Rozsahy aktivního a pasivního pohybu v ramenním kloubu dle Jandy byly na obou 

končetinách ve fyziologickém rozmezí. Zevní rotace byla na obou končetinách o 5° větší 

než vnitřní rotace. Rovněž rozsahy aktivního i pasivního rozsahu pohybu krční páteře dle 

Jandy byly ve fyziologické normě. Tyto rozsahy se nelišily při vstupním a výstupním 

vyšetření. Rozsahy pohybu dle Jandy jsou uvedné v tabulce č. 30. 

 

Tabulka č. 30: Goniometrické vyšetření rozsahů pohybu vstupního vyšetření podle Jandy u 

probanda č. 8 

Vyšetřovaný kloub Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

P L P L 

Ramenní kloub S 35-0-180  40-0-180 40-0-180 45-0-180 

F 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0  

R 90-0-85 90-0-85 95-0-90 90-0-90 

T 25-0-120 25-0-125 25-0-120 25-0-125 

Krční páteř S 60-0-40 65-0-45 

F 0-45 0-45 0-50 0-50 

R 0-55 0-55 0-60 0-60 

 

Při vyšetření svalové síly a svalového zkrácení dle Jandy jsme nenašli žádné 

odchylky od normy. 

 U vyšetření odporových testů, bolestivého oblouků dle Cyriaxe nebyly zjištěny 

žádné patologie. U vyšetření skapulohumerálního rytmu dle Koláře byl nalezen nepoměr v 

souhybu ramenního kloubu s lopatkou, který nebyl ve fyziologickém poměru 2:1. Při 

pohybu do abdukce došlo k okamžitému souhybu lopatky laterálním směrem a zapojení 

horní části m.trapezius. Tento deficit byl přítomný i u výstupního vyšetření.  
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Při vyšetření přední instability glenohumerálního kloubu byly nalezeny změny mezi 

vstupním a výstupním vyšetření. Výsledky testování jsou porovnávány v tabulce č. 31. Při 

vstupním vyšetření byly pozitivní 2 testy ze 3, při výstupním vyšetření byly všechny testy 

negativní. 

 

Tabulka č. 31: Testy hodnotící přední instabilitu GH kloubu u probanda č. 8 

Testy hodnotící přední instabilitu GH kloubu 1. testování 2. testování 

Apprehension test pozitivní negativní 

Rockwood test pozitivní negativní 

Throwing test negativní negativní 

 

Dále bylo u probanda č. 8 zjištěno zlepšení v motorickém testu hodu medicinbalem 

mezi vstupním a výstupním vyšetření. Po terapeutické intervenci došlo ke zlepšení hodu až 

o 1,6 m mezi nejlepší výsledky. Výsledky testu jsou zobrazeny v tabulce č. 32. 

 

Tabulka č. 32: Motorický test – hod medicinbalem u probanda č. 8 

Hod medicinbalem obouruč 1. měření 2. měření 

1. pokus 11,3 m 12,3 m 

2. pokus 10,7 m 13,1 m 

3. pokus 11,5 m 12,7 m 

4. pokus 11,2 m 11,1 m 

nejlepší pokus 11,5 m 13,1 m 

průměr 11,2 m 12,3 m 

 

Další rozdílné výsledky mezi vstupním a výstupním vyšetření ukázal test na HSSP 

dle Koláře “medvěd”. Detailní hodnocení je popsáno níže. 
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Tabulka č. 33: test na HSSP dle Koláře “medvěd” u probanda č. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupní vyšetření: 

Výrazná protrakce ramenních kloubů a výrazná elevace lopatek, loketní klouby v 

hyperextenzi, lordotizace Cp s maximem v AO skloubení, laterální část lopatek je 

zafixovaná k hrudníku, dolní úhly odstávají od hrudníku a jsou zevně rotovány, opora o 

ruku je výrazněji v oblasti hypothenaru, kyfotizace dolní Thp a Lp s maximem v Th/Lp, 

pánev v retroverzi, femury ve vnitřní rotaci, valgózní postavení kotníků a kolen. 

 

Výstupní vyšetření: 

Protrakce ramenních kloubů snížená, lopatky jsou více stažené kaudálně, loketní 

klouby v centrovaném postavení (mírná semiflexe, bez hyperextenze), Cp a hlava je v 

prodloužení páteře, laterální a dolní část lopatek je zafixovaná k hrudníku, zevní úhly jsou 

zevně rotovány, opora o ruku je rozprostřena rovnoměrněji i do oblasti thenaru, napřímení 

dolní Thp a zejména Th/Lp, pánev ve více neutrálním postavení, femury ve vnitřní rotaci, 

valgózní postavení kotníků a kolen. 

 

 

Proband č. 9 

Proband č. 9 se rugby věnuje 3,5 roků. Dominantní i hodová končetina je pravá. 

Úrazy ani bolest hodové horní končetiny neudává.  

Chyby v provedení Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Protrakce ram.kloubů 1 0 

Elevace lopatek 1 0 

Reklinace Cp 1 0 

Opora ruky o hypothenar 1 0 

Odst.lat. část lopatek 1 0 

Odst.dolní úhly lopatek 1 0 

Zevní rot.dol.úhlů lopatek 0 1 

Celkový počet chyb 6 1 
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U probanda č. 9 jsme při vstupním kineziologickém vyšetření aspekčně zjistili 

výraznou protrakci ramenních kloubů bilat., elevace lopatek bilat., předsunuté držení hlavy, 

zvýšenou lordózu Cp a zvýšenou Th-kyfózu s maximem v oblasti Th6/7. Při výstupním 

vyšetření došlo ke změnám zejména v oblasti ramenních pletenců a držení hlavy. Největší 

rozdíl byl však zaznamenám při aktivní korekci držení při testu na HSSP dle Koláře 

“medvěd”.  

Na základě palpačního vyšetření byly zjištěny reflexní změny zejména v oblasti 

svalů ramenního pletence a krční páteře. Byly nalezeny Trp v horní části m.trapezius bilat. 

více v pravo, m.levator scapulae bilat., m.latissmus dorsi v pravo a m.pectoralis minor v 

pravo. Zvýšené napětí jsme nalezli v m.pectoralis major bilat., m.sternocleidomastoideus 

bilat., m.infraspinatus a m.supraspinatus. Při výstupním vyšetření se prokázalo, že se 

podařilo eliminovat Trp v m.levator scapulae. Dále se podařilo snížit napětí v 

m.sternocleidomastoideus bilat. a m.supraspinatus . Jiné změny se při výstupním vyšetření 

nepotvrdily.  

Při vyšetření joint-play dle Lewita v ramenním kloubu nebyly nalezeny žádné 

patologické změny při vstupním ani výstupním vyšetření.  

 Rozsahy aktivního a pasivního pohybu v ramenním kloubu dle Jandy byly na obou 

končetinách ve fyziologickém rozmezí až na rozsah zevní rotace v ramenním kloubu na 

pravé horní končetině. Při aktivním pohybu přesahovala o 5° a při pasivním od 10° 

fyziologickou normu. Při pasivním pohybu do zevní rotace přesahovala hodnota taktéž 

fyziologickou normu o 5°. Rozsahy aktivního i pasivního rozsahu pohybu krční páteře dle 

Jandy byly ve fyziologické normě. Tyto rozsahy se nelišily při vstupním a výstupním 

vyšetření. Rozsahy pohybu dle Jandy jsou uvedné v tabulce č. 34.  
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Tabulka č. 34: Goniometrické vyšetření rozsahů pohybu vstupního vyšetření podle Jandy u 

probanda č. 9 

Vyšetřovaný kloub Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

P L P L 

Ramenní kloub S 45-0-180  40-0-180 50-0-180 45-0-180 

F 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0  

R 100-0-85 95-0-85 105-0-90 100-0-90 

T 25-0-120 25-0-125 25-0-120 25-0-125 

Krční páteř S 60-0-40 65-0-45 

F 0-45 0-45 0-50 0-50 

R 0-55 0-55 0-60 0-60 

 

U vyšetření odporových testů, bolestivého oblouků dle Cyriaxe nebyly zjištěny 

žádné patologie. U vyšetření skapulohumerálního rytmu dle Koláře byl nalezen nepoměr v 

souhybu ramenního kloubu s lopatkou, který nebyl ve fyziologickém poměru 2:1. Při 

pohybu do abdukce došlo k okamžitému souhybu lopatky laterálním směrem a zapojení 

horní části m.trapezius. Tento deficit byl přítomný i u výstupního vyšetření.  

Při vyšetření přední instability glenohumerálního kloubu byly nalezeny změny mezi 

vstupním a výstupním vyšetření. Výsledky testování jsou porovnávány v tabulce č. 35. Při 

vstupním vyšetření byly pozitivní 1 test ze 3, při výstupním vyšetření byly všechny testy 

negativní. 

 

Tabulka č. 35: Testy hodnotící přední instabilitu GH kloubu u probanda č. 9 

Testy hodnotící přední instabilitu GH kloubu 1. testování 2. testování 

Apprehension test pozitivní negativní 

Rockwood test negativní negativní 

Throwing test negativní negativní 

 

Dále bylo u probanda č. 9 zjištěno zlepšení v motorickém testu hodu medicinbalem 

mezi vstupním a výstupním vyšetření. Po terapeutické intervenci došlo ke zlepšení hodu až 

o 0,8 m mezi nejlepší výsledky. Výsledky testu jsou zobrazeny v tabulce č. 36. 
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Tabulka č. 36: Motorický test – hod medicinbalem u probanda č. 9 

Hod medicinbalem obouruč 1. měření 2. měření 

1. pokus 13,3 m 14,1 m 

2. pokus 12,7 m 13,7 m 

3. pokus 11,3 m 13,9 m 

4. pokus 11,9 m 14,1 m 

nejlepší pokus 13,3 m 14,1 m 

průměr 12,3 m 14,0 m 

 

Další rozdílné výsledky mezi vstupním a výstupním vyšetření ukázal test na HSSP 

dle Koláře “medvěd”. Detailní hodnocení je popsáno níže. 

 

Tabulka č. 37: test na HSSP dle Koláře “medvěd” u probanda č. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupní vyšetření: 

Výrazná protrakce ramenních kloubů a výrazná elevace lopatek, lordotizace Cp s 

maximem v AO skloubení, opora o ruku je výrazněji v oblasti hypothenaru, laterální a 

dolní části lopatek odstávají od hrudníku, kyfotizace horní a střední Thp s maximem v obl. 

Th6-7, pánev v neutrálním postavení, kyčelní, kolenní a hlezenní klouby jsou na P straně v 

centrovaném postavení, na L straně výraznější valgotizace kolenního kloubu. 

 

Chyby v provedení Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Protrakce ram.kloubů 1 0 

Elevace lopatek 1 0 

Reklinace Cp 1 1 

Opora ruky o hypothenar 1 1 

Odst.lat. část lopatek 1 0 

Odst.dolní úhly lopatek 1 0 

Zevní rot.dol.úhlů lopatek 0 0 

Celkový počet chyb 6 2 
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Výstupní vyšetření: 

Protrakce ramenních kloubů snížená, lopatky jsou více stažené kaudálně, 

lordotizace Cp s maximem v AO skloubení, opora o ruku je výrazněji v oblasti 

hypothenaru, laterální a dolní část lopatek je více zafixovaná k hrudníku, napřímení horní a 

střední Thp, pánev v neutrálním postavení, kyčelní, kolenní a hlezenní klouby jsou na obou 

stranách v centrovaném postavení, střed kolenních kloubů směřuje na 3.prst chodidla.  

 

 

Proband č. 10 

Proband č. 10 se věnuje rugby aktivně přes 10 let. Dominantní i hodová končetina 

je pravá. Úraz pravé horní končetiny se stal před rokem při střetnutím s protihráčem. Došlo 

k přední subluxaci ramenního kloubu, vazy nebyly poškozeny. Následovala fixace 

Desaultovým obvazem  a klidový režim po dobu 2 týdnů. Nyní se objevují občasné pocity 

nejistoty při velké zevní rotaci a při hodu míčem. Bolest se objevuje pouze po velké zátěži 

a to na ventrální straně ramenního kloubu. Bolest je tupá, nevystřelující, spíše svalového 

charakteru. Po terapeutické intervenci došlo k eliminaci subjektivního pocitu nejistoty a 

zmírnění bolestí ramenního kloubu. 

U probanda č. 10 jsme při vstupním kineziologickém vyšetření aspekčně zjistili 

výraznou protrakci ramenních kloubů bilat., elevace lopatek bilat., předsunuté držení hlavy, 

výraznou bederní lordózu a zvýšenou anteverzi pánve. Při výstupním vyšetření došlo ke 

změnám zejména v oblasti ramenních pletenců a držení hlavy. Největší rozdíl byl však 

zaznamenám při aktivní korekci držení při testu na HSSP dle Koláře “medvěd”.  

Na základě palpačního vyšetření byly zjištěny reflexní změny zejména v oblasti 

svalů ramenního pletence a krční páteře. Byly nalezeny Trp v horní části m.trapezius bilat. 

více v levo, m.levator scapulae bilat více v levo., m.sternocleidomastoideus v pravo a 

m.biceps brachii v bilat. Zvýšené napětí jsme nalezli v m.pectoralis major bilat., m. 

pectoralis minor bilat. více v levo, m. biceps brachii bilat., m.serratus anterior bilat. více v 

levo a m.supraspinatus. Při výstupním vyšetření se prokázalo, že se podařilo eliminovat Trp 

v m.trapezius v levo a m.biceps brachii bilat. Dále se podařilo snížit napětí v mpecotralis 

minor. a m.supraspinatus. Jiné změny se při výstupním vyšetření nepotvrdily.  
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Při vyšetření joint-play dle Lewita v ramenním kloubu nebyly nalezeny žádné 

patologické změny při vstupním ani výstupním vyšetření.  

 Rozsahy aktivního a pasivního pohybu v ramenním kloubu dle Jandy byly na obou 

končetinách ve fyziologickém rozmezí. Rozsahy aktivního i pasivního rozsahu pohybu 

krční páteře dle Jandy byly ve fyziologické normě. Tyto rozsahy se nelišily při vstupním a 

výstupním vyšetření. Rozsahy pohybu dle Jandy jsou uvedné v tabulce č. 38.  

 

Tabulka č. 38: Goniometrické vyšetření rozsahů pohybu vstupního vyšetření podle Jandy u 

probanda č. 10 

Vyšetřovaný kloub Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

P L P L 

Ramenní kloub S 35-0-180  40-0-180 40-0-180 45-0-180 

F 180-0-0 180-0-0 180-0-0 180-0-0  

R 90-0-85 90-0-85 95-0-90 90-0-90 

T 25-0-120 25-0-125 25-0-120 25-0-125 

Krční páteř S 60-0-40 65-0-45 

F 0-50 0-50 0-50 0-50 

R 0-55 0-55 0-60 0-60 

 

U vyšetření odporových testů, bolestivého oblouků dle Cyriaxe nebyly zjištěny 

žádné patologie. U vyšetření skapulohumerálního rytmu dle Koláře byl nalezen nepoměr v 

souhybu ramenního kloubu s lopatkou, který nebyl ve fyziologickém poměru 2:1. Při 

pohybu do abdukce došlo k okamžitému souhybu lopatky laterálním směrem a zapojení 

horní části m.trapezius. Tento deficit byl přítomný i u výstupního vyšetření.  

Při vyšetření přední instability glenohumerálního kloubu byly nalezeny změny mezi 

vstupním a výstupním vyšetření. Výsledky testování jsou porovnávány v tabulce č. 39. Při 

vstupním vyšetření byly pozitivní 2 testy ze 3, při výstupním vyšetření byly všechny testy 

negativní. 
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Tabulka č. 39: Testy hodnotící přední instabilitu GH kloubu u probanda č. 10 

Testy hodnotící přední instabilitu GH kloubu 1. testování 2. testování 

Apprehension test negativní negativní 

Rockwood test pozitivní negativní 

Throwing test pozitivní negativní 

 

Dále bylo u probanda č. 10 zjištěno zlepšení v motorickém testu hodu 

medicinbalem mezi vstupním a výstupním vyšetření. Po terapeutické intervenci došlo ke 

zlepšení hodu až o 0,8 m mezi nejlepšími výsledky. Výsledky testu jsou zobrazeny v 

tabulce č. 40.  

 

Tabulka č. 40: Motorický test – hod medicinbalem u probanda č. 10 

Hod medicinbalem obouruč 1. měření 2. měření 

1. pokus 13,4 m 13,0 m 

2. pokus 14,1 m 13,3 m 

3. pokus 13,2 m 14,2 m 

4. pokus 13,7 m 14,3 m 

nejlepší pokus 14,1 m 14,3 m 

průměr 13,6 m 13,7 m 

 

Další rozdílné výsledky mezi vstupním a výstupním vyšetření ukázal test na HSSP 

dle Koláře “medvěd”. Detailní hodnocení je popsáno níže. 
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Tabulka č. 41: test na HSSP dle Koláře “medvěd” u probanda č. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupní vyšetření: 

Výrazná protrakce ramenních kloubů a výrazná elevace lopatek, Cp a hlava v 

prodloužení páteře, opora o ruku je výrazněji v oblasti hypothenaru, laterální části lopatek 

jsou zafixovany k hrudníku více v L, dolní úhly odstávají a jsou rotovány zevně více v L, 

páteř je napřímená, pánev v retroverzi, femury ve vnitřní rotaci, kyčelní, kolenní klouby ve 

valgózním postavení.  

 

Výstupní vyšetření: 

Ramenní kloub a lopatka jsou v centrovaném postavení více v P, Cp a hlava v 

prodloužení páteře, opora o ruku je výrazněji v oblasti hypothenaru, laterální části a dolní 

úhly lopatek jsou zafixovány k hrudníku, dolní úhly jsou rotovány zevně více v L, páteř je 

napřímená, pánev v retroverzi, femury ve vnitřní rotaci, kyčelní, kolenní klouby ve 

valgózním postavení. 

 

 

Chyby v provedení Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Protrakce ram.kloubů 1 0 

Elevace lopatek 1 0 

Reklinace Cp 0 0 

Opora ruky o hypothenar 1 1 

Odst.lat. část lopatek 1 0 

Odst.dolní úhly lopatek 1 0 

Zevní rot.dol.úhlů lopatek 1 1 

Celkový počet chyb 6 2 
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5.2 Souhrn výsledků 

5.2.1 Výsledky vstupního vyšetření 

Tabulka č. 42 zahrnuje všechny probandy a ukazuje jednak, které testy na přední 

nestabilitu byly při vstupním vyšetření pozitivní a shrnuje jejich součet. Přehledně jsou 

výsledky zobrazeny v grafu č. 1. 

 

Tabulka č. 42: Vstupní testování přední nestability, legenda: 1-pozitivní, 0-negativní 

Úvodní testování 

Probandi AP RO TH součet 

1. 1 1 0 2 

2. 1 1 0 2 

3. 0 1 1 2 

4. 1 1 1 3 

5. 1 1 0 2 

6. 1 0 1 2 

7. 0 1 1 2 

8. 1 1 0 2 

9. 1 0 0 1 

10. 0 1 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Množství pozitivních testů hodnotící přední instabilitu ramenního kloubu – 

vstupní testování 
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100% všech probandů mělo při vstupním vyšetření pozitivní alespoň jeden test 

hodnotící přední nestabilitu ramenního kloubu, maximálně byly pozitivní tři testy, což je 

potvrdilo pouze u jednoho probadna č. 4. Jeden test byl pozitivní u probanda č. 9. 

Dohromady jsme tedy nalezli pozitivní výsledek testů hodnotící přední nestabilitu ve 20 

případech ze 30. Nejčastěji pozitivní test byl Rockwood test dle Grosse v celkovém počtu 

výsledků 8. Apprehension test dle Grosse měl pouze 7 pozitivních výsledků.  Nejméně 

pozitivní test byl Throwing test dle Buckupa s celkovým počtem pozitivních výsledků 5.  

V tabulce č. 43 vidíme výsledky motorického testu hodnotící explozivní sílu 

horních končetin “hod medicinbalem” před intervencí u všech probandů.  

 

Tabulka č. 43: Vstupní testování “hod medicinbalem” 

Vstupní testování 

Probandi 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus průměr nejlepší výkon 

1. 12,4 m 12,1 m 12,1 m 12,2 m 12,2 m 12,4 m 

2. 10,3 m 11,2 m 10,9 m 10,9 m 10,8 m 11,2 m 

3. 13,6 m 13,7 m 14,2 m 13,8 m 13,8 m 14,2 m 

4. 15,2 m 15,3 m 14,9 m 15,2 m 15,2 m 15,3 m 

5. 13,6 m 13,8 m 12,5 m 12,1 m 13,0 m 13,8 m 

6. 12,1 m 11,7 m 11,5 m 11,6 m 11,7 m 12,1 m 

7. 14,2 m 13,5 m 13,1 m 12,9 m 13,4 m 14,2 m 

8. 11,3 m 10,7 m 11,5 m 11,2 m 11,2 m 11,5 m 

9. 13,3 m 12,7 m 11,3 m 11,9 m 12,3 m 13,3 m 

10. 13,4 m 14,1 m 13,2 m 13,7 m 13,6 m 14,1 m 

 

Nejlepší výkon podal proband č. 4 s 15,3 m, ale rovněž podal nejlepší výkon i v 

průměrné hodnotě, 15,2 m. Naopak nejhorší výkon podal proband č. 2 s 11, 2 m v 

nejlepším výkonu a v průměrné hodnotě s 10,8 m. Průměrná vzdálenost hodu při vstupním 

testování byla na 12,72 m. Průměrná hodnota nejlepších výkonů byla 13,21 m.  
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Tabulka č. 44: Hod medicinbalem – vstupní testování 

Hod medicinbalem - úvodní testování  

 Průměrný výkon  Nejlepší výkon Průměr nejlepších výkonů 

Hodnoty 12,72 m 15,30 m 13, 21 m 

Směrodatná odchylka 1,32877 1,34697  

 

 V grafu č. 2 je vidět zastoupení jednotlivých chyb při vstupních testování cviku 

“medvěd” na HSSP dle Koláře. Největšího počtu chyb dosáhli probandi č. 2, 4 a 7. Všichni 

dosáhli maximálního možného součtu chyb, tedy 7. Naopak nejlepšího výsledku dosáhl 

probad č. 5. s pouze 4 chybami. Zbývající probandi dosáhli všichni celkového počtu chyb 

6. Nejčastější chyby při provedení byly “opora ruky o hypothenar” a “odstávající dolní úhly 

lopatek”, které byly zřetelné u všech 10 probandů. Naopak nejméně zastoupená chyba při 

provedení byla “reklinace krční páteře”, která byla nalezena pouze u 7 probandů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Jednotlivé zastoupení chyb při úvodním testování testu na HSSP dle Koláře 

“medvěd” 
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5.2.2 Výsledky výstupního vyšetření 

Tabulka č. 45 zahrnuje všechny probandy po 3 měsíční terapeutické intervenci a 

ukazuje jednak, které testy na přední nestabilitu byly při výstupním vyšetření pozitivní a 

shrnuje jejich součet. Přehledně jsou výsledky zobrazeny v grafu č. 3. 

 

Tabulka č. 45: Výstupní testování přední nestability, legenda: 1-pozitivní, 0-negativní 

Závěrečné testování 

Probandi AP RO TH součet 

1. 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 

3. 0 0 1 1 

4. 0 1 0 1 

5. 0 1 0 1 

6. 0 0 0 0 

7. 0 0 0 0 

8. 0 0 0 0 

9. 0 0 0 0 

10. 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Množství pozitivních testů hodnotící přední instabilitu ramenního kloubu – 

výstupní testování 
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Po terapeutické intervenci a při výstupním vyšetření nemělo 70% procent probandů 

pozitivní žádný test pro přední nestabilitu ramenního kloubu, 30% probandů mělo pozitivní 

pouze jeden test. Jednalo o probandy č. 3,4 a 5. Dohromady jsme tedy nalezli pozitivní 

výsledek testů hodnotící přední nestabilitu ve 3 případech ze 30. Nejčastěji pozitivní test 

byl Rockwood test dle Grosse v celkovém počtu výsledků 2. Další pozitivní test byl 

Throwing test dle Buckupa s celkovým počtem pozitivních výsledků 1. Apprehension test 

nebyl pozitivní u žádného vyšetřovaného probanda. 

V tabulce č. 46 vidíme výsledky motorického testu hodnotící explozivní sílu 

horních končetin “hod medicinbalem” po intervenci u všech probandů.  

 

Tabulka č. 46: Výstupní testování “hod medicinbalem” 

Závěrečné testování 

Probandi 1. pokus 2. pokus 3. pokus 4. pokus průměr nejlepší výkon 

1. 13,2 m 13,3 m 12,9 m 12,5 m 13,0 m 13,3 m 

2. 10,7 m 11,5 m 10,3 m 10,9 m 10,9 m 11,5 m 

3. 13,8 m 13,8 m 14,2 m  14,5 m 14,1 m 14,5 m 

4. 15,5 m 15,6 m 16,3 m 15,3 m 15,7 m 16,3 m 

5. 13,7 m 14,1 m 13,3 m 13,7 m 13,7 m 14,1 m 

6. 11,9 m 12,3 m 12,5 m 12,7 m 12,4 m  12,7 m 

7. 15,3 m 15,6 m 14,9 m 15,1 m 15,2 m  15,6 m 

8. 12,3 m 13,1 m 12,7 m 11,1 m 12,3 m 13,1 m 

9. 14,1 m 13,7 m 13,9 m 14,1 m 14,0 m 14,1 m 

10. 13,0 m 13,3 m 14,2 m 14,3 m 13,7 m 14,3 m 

 

Nejlepší výkon podal rovněž proband č. 4 s 16,3 m, zároveň podal nejlepší výkon i 

v průměrné hodnotě, 15,7 m. Naopak nejhorší výkon podal proband č. 2 s 11, 5 m v 

nejlepším výkonu a v průměrné hodnotě s 10,9 m. Průměrná vzdálenost hodu při výstupním 

testování byla na 13,48 m. Průměrná hodnota nejlepších výkonů byla 13,95 m. 
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Tabulka č. 47: Hod medicinbalem – záveřečné testování 

Hod medicinbalem - závěrečné testování  

 Průměrný výkon  Nejlepší výkon Průměr nejlepších výkonů 

Hodnoty 13,48 m 16,30 m 13,95 m 

Směrodatná odchylka 1,42891 1,39144  

 

V grafu č. 4 je vidět zastoupení jednotlivých chyb při výstupních testování cviku 

“medvěd” na HSSP dle Koláře. Největšího počtu chyb dosáhli probandi č. 4 a 7. Oba 

probandi dosáhli celkového součtu chyb 3. Naopak nejlepšího výsledku dosáhl probadi č. 2 

a 8 s pouze 1 chybou. Zbývající probandi dosáhli všichni celkového počtu chyb 2.  

Nejčastější chyby při provedení byly “opora ruky o hypothenar” a “zevní rotace dolních 

úhlů lopatek”, které byly zřetelné u 6, respektive 5 probandů. Naopak nejméně zastoupená 

chyba při provedení byla  “protrakce ramenních kloubů”. “elevace lopatek” a “odstávající 

laterální část lopatek”, které se nevyskytly u žádného z probandů.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4: Jednotlivé zastoupení chyb při úvodním testování testu na HSSP dle Koláře 

“medvěd” 
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5.2.3 Srovnání vstupních a výstupních výsledků 

Při srovnání výsledků testovací baterie hodnotící přední nestabilitu ramenního 

kloubu vstupního a výstupního testování zjišťujeme, že u všech probandů došlo ke zlepšení 

u alespoň jednoho testu. 70% probandů nemělo u výstupního vyšetření pozitivní již žádný 

test, u zbylých 30%  zůstal pozitivní jeden test. K největšímu rozdílu mezi výsledky došlo u 

probanda č. 4, který měl při vstupním vyšetření pozitivní všechny tři testy, u výstupního 

vyšetření byl pozitivní již jen jeden (Rockwood test dle Grosse). Nejmenšího zlepšení bylo 

dosaženo u probanda č. 3 a č. 5, kde došlo pouze ke zlepšení ze dvou pozitivních testů na 

jeden. U ostatních probandů byly pozitivní vždy dva testy a u výstupního vyšetření byly 

negativní všechny výsledky. Nejčastěji pozitivní test při vstupním i výstupním vyšetření 

byl Rockwood test dle Grosse, který byl při vstupním vyšetření zastoupen v 8 případech, 

při výstupním vyšetření ve 2. Zajímavé bylo i zastoupení Apprehension testu dle Grosse, 

který byl při vstupním vyšetření druhý nejčastěji pozitivní (celkem 7) a při výstupním 

vyšetření nebyl pozitivní ani jednou. Throwing test dle Buckupa byl při vstupním vyšetření 

pozitivní u pěti probandů, při výstupním vyšetření byl pozitivní v celkovém počtu 1. 

Tabulka č. 48 přehledně zobrazuje porovnání rozdílů celkového počtu pozitivních výsledků 

a celkové shrnutí výsledků testů.  
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Tabulka č. 48: Srovnání rozdílů všech testů hodnotící přední nestabilitu, legenda: 1-

pozitivní, 0-negativní 

Úvodní testování Závěrečné testování 

Probandi AP RO TH součet AP RO TH součet 

1. 1 1 0 2 0 0 0 0 

2. 1 1 0 2 0 0 0 0 

3. 0 1 1 2 0 0 1 1 

4. 1 1 1 3 0 1 0 1 

5. 1 1 0 2 0 1 0 1 

6. 1 0 1 2 0 0 0 0 

7. 0 1 1 2 0 0 0 0 

8. 1 1 0 2 0 0 0 0 

9. 1 0 0 1 0 0 0 0 

10. 0 1 1 2 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5: Porovnání součtu pozitivních testů hodnotící přední instabilitu ramenního kloubu  
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Tabulka č. 49: Srovnání výsledků hodu medicinbalem  

 Úvodní testování Závěrečné testování 
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Hodnoty 12,72 m 15,30 m 13, 21 m 13,48 m 16,30 m 13,95 m 

Směrodatná 

odchylka 

1,32877 1,34697  1,42891 1,39144  

 

 

 

Graf č. 6: Hod medicinbalem – porovnávání výsledků  

 

Průměrný výkon hodu medicinbalem se po fyzioterapeutické intervenci zlepšil 

oproti vstupnímu vyšetření o 0,76 m, nejlepší výkon se zlepšil o celý metr (z 15,30 m na 

16,30 m). U průměu nejlepších výkonů došlo ke zlepšení o 0,74 m.  

 

Tabulka č. 50 přehledně porovnává výsledky testu “medvěd” na HSSP dle Koláře 

před a po 3 měsíční terapeutické intervenci u jednotlivých probandů. K nejvýraznějšímu 
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zlepšení došlo u probandů č. 2 a č. 8. U probanda č. 2 došlo k eliminaci 6 chyb, u probanda 

č. 8 došlo ke zlepšení v 5 chybných provedeních. Nejhoršího výsledku dosáhl proband č. 5, 

u kterého došlo k eliminaci pouze dvou chyb v provedení. U všech ostatních probandů 

došlo ke zlepšení ve 4 chybných provedeních.  

K nejvýraznějšímu zlepšení mezi vstupním a výstupním vyšetřením došlo v 

chybách “protrakce ramenních kloubů” a “elevace lopatek”, které byly při vstupním 

vyšetření nalezeny u 9 probandů a při výstupním vyšetření nebyly přítomny ani jednou. 

Rovněž u chyby “odstávající laterální část lopatek” došlo k výraznému zlepšení, protože při 

vstupním vyšetření byla tato patologie přítomná u 8 probandů, při výstupním vyšetření se 

nevyskytovala ani jednou. Při vstupním a výstupním vyšetření byla nejčastěji zastoupená 

chyba v provedení “opora ruky o hypothenar” a “zevní rotace dolních úhlů lopatek”. V 

průměru se každý proband zlepšil o 4,1 chyb a proto došlo ke zlepšení u 100% všech 

probandů.  
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Tabulka č. 50: Srovnání rozdílů chyb při provádění testu “medvěd” na HSSP dle Koláře, 

legenda: 1-chyba v provedení, 0-bezchybné provedené 

  Úvodní testování Závěrečné testování 

P
ro

ba
nd

i 

P
ro

tr
ak

ce
 r

am
en

ní
ch

 k
lo

ub
ů

 

el
ev

ac
e 

lo
pa

te
k

 

re
kl

in
ac

e 
C

p 

op
or

a 
ru

ky
 o

 h
yp

ot
he

n
ar

 

od
st

áv
aj

íc
í l

at
.č

ás
t 

 lo
pa

te
k 

od
st

áv
aj

íc
í d

ol
ní

 ú
hl

y 
lo

pa
te

k 
 

ze
vn

í r
ot

ac
e 

do
ln

íc
h 

ú
hl
ů

 lo
pa

te
k 

 

M
no

žs
tv

í c
hy

b 

pr
ot

ra
k

ce
 r

am
en

ní
ch

 k
lo

ub
ů

 

el
ev

ac
e 

lo
pa

te
k

 

re
kl

in
ac

e 
C

p 

op
or

a 
ru

ky
 o

 h
yp

ot
he

n
ar

 

od
st

áv
aj

íc
í l

at
.č

ás
t 

lo
pa

te
k

 

od
st

áv
aj

íc
í d

ol
ní

 ú
hl

y 
lo

pa
te

k 
 

ze
vn

í r
ot

ac
e 

do
ln

íc
h 

ú
hl
ů

 lo
pa

te
k 

 

M
no

žs
tv

í c
hy

b 

1. 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 1 0 1 0 2 

2. 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 1 1 

3. 1 1 0 1 1 1 1 6 0 0 0 1 0 1 0 2 

4. 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 1 0 1 1 3 

5. 0 0 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 1 2 

6. 1 1 0 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 1 1 2 

7. 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 1 1 0 0 1 3 

8. 1 1 1 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 1 1 

9. 1 1 1 1 1 1 0 6 0 0 1 1 0 0 0 2 

10. 1 1 0 1 1 1 1 6 0 0 0 1 0 0 1 2 
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Graf č. 7: Srovnání množství chyb při provedení testu “medvěd” na HSSP dle Koláře 
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6. ROZSAH PLATNOSTI 

Hlavní podstatou magisterské diplomové práce bylo vytvořit teoretický i praktický 

základ na téma ramenního pletence u hráčů ragby a možných terapeutických intervencí pro 

přední instabilitu ramenního kloubu. Využití výsledků by mohlo být prospěšné pro další 

zájemce tohoto sportu a obor fyzioterapie, vzhledem k tomu, že v českém jazyce nejsou 

vůbec žádné dostupné informace k této problematice. 

Tím, že se experimentu zůčastnilo pouze 10 probandů určité věkové katgorie, 

nemůžeme výsledky paušálně aplikovat na celou populaci, respektive na všechny hráče 

rugby. Dále musíme vycházet z předpokladu, že rugby je velmi specifický sport, jednak 

mírou silového nasazení, ale i fyzickým kontaktem, který například u jiných míčových her 

je v daleko menší míře a tak nelze dosažené výsledky příliš použít či transferovat na jiné 

sportovní odvětví s podobnou problematikou. Mezi další důležitý faktor patří i fakt, že 

tréninkový program se odehrával v zimním přípravném období, čili v době, kdy se 

nekonaly zápasy a tudíž ramenní pletenec nebyl zatížen tak, jak je tomu v aktivním 

tréninkově-zápasovém období a mohl mít tedy větší šanci na regeneraci a zlepšení 

případných patologií. 

Limitací je malý počet hráčů, kteří se zůčastnili výzkumu pro diplomovou práci, 

avšak pozitivní je, že jsme nemuseli žádného probanda vyloučit z experimentu. Proto 

vycházíme z toho, že výsledky budou cenné pro další možné výzkumy a zejména pak 

fyzioterapeuty, trenéry, hráče rugby a obecně zájemce tohoto sportu. 
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7. DISKUZE 

 V teoretické části diplomové práce se opakovaně uvádí, že se rugby řadí mezi 

nejvíce kontaktně-kolizní míčové sporty a hráči jsou v průběhu hry i tréninku vystavováni 

velkým silovým působením. Studie zahraničních autorů se shodují na faktu, že zranění, ať 

už v jakékoli menší či větší míře, jsou u tohoto sportu velmi častá a následky by němely být 

hráči ani trenéry podceňovány (Morgan and Herrington, 2014). Přesto však i na 

professionální úrovni této hry dochází k tomu, že zranění bývají často přehlednutá, špatně 

diagnostikovaná či nedostatečně zaléčená. V případě úrazu ramenního kloubu, konkrétně 

traumatické subluxace či luxace, potom dochází ve většině případů k dlouhodobým 

následkům, které limitují hráče v podávání kvalitního výkonu a nezřídka bývají podkladem 

chronických bolestí (Cheng et al., 2012). Na základě těchto zjištění autoři zároveň apelují 

na důležitost preventivních a kompenzačních programů, ve kterých spatřují základní 

nedostatky a které by měly být zařazovány do tréninkových a rehabilitačních postupů. 

Jejich cílem by neměla být pouze poúrazová péče, ale měly by sloužit primárně jako 

komplexně-preventivní a ochranná opatření (Lynch et al., 2013). Vzhledem k velké 

specificitě rugby se autoři shodují na tom, že programy musí obsahovat silově-stabilizační 

prvky, silové a silově-vytrvalostní cviky s vlastní váhou a rovněž postupy zlepšující 

explozivní sílu horních i dolních končetin. (Helgeson and Stoneman, 2014; Gabett, 2004). 

Je překvapivé, že i přesto nejsou tyto progamy v České Republice ani v zahraničí jak na 

teoretické, ale zejména pak na praktické úrovni standartně zavedené, i když by hráči, jak 

dokazuje i moje výzkumná práce,  z nich mohli do budoucna čerpat a rozvíjet svoje 

schopnosti. To je jeden z důvodu, proč zatím neexistují studie, které by dlouhodoběji 

mapovaly efektivitu jakýchkoli rehabilitačních a kompenzačních programů, které by byly 

vytvořeny přímo pro hráče rugby.  

 

 

7.1 Diskuze k přední instabilitě ramenního kloubu 

Na začátku byla stanovena H1: Díky využití “Core-tréninku” dojde u všech 

probandů ke zlepšení výsledků alespoň u jednoho testu hodnotící přední instabilitu 

ramenního kloubu. Tato hypotéza byla potvrzena výsledkem výstupního vyšetření 

probandů, kdy 100% probandů mělo lepší výsledek alespoň v jednom testu hodnotící 
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přední nestabilitu ramenního kloubu. 70% vyšetřovaných probandů při tom při výstupním 

vyšetření nemělo pozitivní ani jeden test ze tří. Zbylých 30% probandů, konkrétně se jedná 

o probandy č. 3, č. 4., a č. 5, mělo při výstupních vyšetření pozitivní jeden test. Ve dvou 

případech se jednalo o Rockwood test dle Grosse a v jednom případě o Throwing test dle 

Buckupa. Ačkoli jsme v teoretické části velmi důkladně objasnili, že u kontaktního sportu 

jako je rugby dochází nejčastěji k subluxacím, respektive luxacím ramenního kloubu a že je 

potřeba tomuto zranění přikládat velkou důležitost, neexistují v medicínských zahraničních 

databázích studie, které by se zabývaly diagnostikou, sledováním či konzervativní terapíí 

rekurentní traumatické či atraumatické instability u profesionálních hráčů rugby. Tento fakt 

proto přispívá k tomu, že nelze naše výsledky výzkumu příliš porovnávat s výsledky 

zahraničních autorů. Zajímavá je však skutečnost, že se v našem souboru probandů 

nevyskytovaly pouze traumatické přední sub-respektive luxace ramenního kloubu. K přední 

traumatické luxaci došlo u probanda č. 3, který rok a půl po úrazu stále pociťoval, kromě 

subjektivního pocitu nejistoty, bolesti ramenního kloubu na ventrální straně při větší zátěži. 

Dále přední subluxaci ramenního kloubu prodělal proband č. 10, u kterého se rovněž stále 

rok po úrazu vyskytuje bolest při větší zátěži a hodu míčem. U probanda č. 8 se pouze 

domníváme, že vlivem skládkového mechanismu došlo k možné subluxaci, ačkoli nebyla 

nikdy lekářem diagnostikována. U všech těchto probandů nicméně byly pozitivní testy 

hodnotící přední instabilitu ramenního kloubu. Rockwood test dle Grosse byl u všech 

těchto tří probandů ohodnocen jako pozitivní, avšak zajímavým výsledkem je pozitivita 

Apprehension testu dle Grosse pouze u jednoho z těchto probandů. Tyto výsledky příliš 

nekorespondují s autory studie z roku 2013 (van Kampen, et. al), kteří vyšetřili 169 

probandů s přední instabilitou ramenního kloubu, která byla diagnostikována na základě 

výsledků MR. Apprehension test byl pozitivní u minimálně 80,5 % všech probandů, a proto 

byl autory vyhodnocen jako diagnosticky validní. Další přínosnou studií hodnotící 

Apprehension test, je od autorů Milgrom et. al (2014), kteří v rámci výsledků jejich studie 

vyhodnotili pozitivitu Apprehension testu po přední traumatické luxaci jako možný 

indikátor přední rekurentní nestability. 79% z 53 probandů, kteří se zůčastnili této studie, 

měli po konzervativní léčbě pozitivní Apprehension test a více než polovina z nich (60%) 

prodělala v rozmezí 3-70 měsíců po iniciálním úrazu další redislokaci. Studie které by však 

potvrzovaly vysoký výskyt pozitivních výsledků či poukazovaly na validitu a realiabilitu 
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Rockwood testu dle Grosse či Throwing testu dle Buckupa, a tudíž potvrzovaly výsledky 

našeho výzkumu, nejsou bohužel v zahraniční literatuře dostupné. U ostatních sedmi 

probandů, u kterých neproběhla přední traumatická dislokace a můžeme proto usuzovat na 

atraumatickou rekurentní nestabilitu, která zřejmě byla v některých případech doprovázena 

opakovanými mikrotraumaty (pohmoždění, naražení), byl Apprehension test pozitivní v 

šesti případech.  

V souvislosti s prodělanou přední dislokací respektive subluxací glenohumerálního 

kloubu, délkou imobilizace a následnýmí subjektivními obtížemi u probandů č. 3 a č. 10 je 

vhodné uvést studii, která se jako jedna z mála zabývá přední dislokací ramenního kloubu u 

rugbystů. Výsledkem této studie od autorů Maeda et al. (2002), která se zabývala 

semiprofesionálními hráči rugby, kteří prodělali traumatickou luxaci, bylo zjištění, že delší 

imobilizace která následuje po prodělání tohoto úrazu, nejen výrazně snižuje riziko 

následné rekuretní nestability, ale i prodlužuje období bez bolestí a obtíží. U hráčů, u 

kterých délka imobilizace ramenního kloubu trvala v rozmezí 4-7 týdnů, se tzv. 

asymptomatické období bez bolesti prodloužilo až na 14 měsíců od iniciálního úrazu a u 

44% z 18 hráčů se objevila rekuretní nestabilita. V našem souboru hráčů měl proband č. 3 

po přední traumtické luxaci ramenního kloubu horní končetinu zafixovanou po dobu 3 

týdnů, proband č. 10 po subluxaci měl končetinu znehybněnou pouhé dva týdny. U 

probanda č. 8 kde zřejmě došlo k možnému naražení a případné subluxaci, nebyla horní 

končetina zafixována vůbec.  Z výsledků zmíněné zahraniční studie lze nejen pro závěry 

našeho výzkumu ale i pro hráče rugby vyvodit  jednoznačně doporučení delšího období 

imobilizace postižené horní končetiny.  

Další zajímavostí vyplývající z výsledků vstupního a výstupního vyšetření, je 

souvislost subluxace AC-skloubení a přítomnost pozitivních výsledků  hodnotící přední 

instabilitu ramenního kloubu. U probanda č. 1 u probanda č. 4 došlo v obou případech v 

průběhu aktivní sportovní kariéry k subluxaci AC-skloubení, která byla doprovázená ještě v 

případě probanda č. 4 opakovanými naraženinami a pohmožděninami ramenního kloubu, a 

která byla léčena vždy konzervativně, navíc bez následné rehabilitace. Můžeme proto v 

obou případech předpokládat, že na pozitivní výsledky testů hodnotící přední instabilitu 

ramenního kloubu a následné bolesti v této oblasti může mít kromě atraumatické rekurentní 

nestability vliv i prodělání subluxace AC-skloubení. Bohužel ani v tomto kontextu 
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neexistují žádné relevatní studie, které by se touto spojistostí zabývaly a se kterými bychom 

mohli naše data provnávat.  

V našem souboru probandů se vyskytovala přední traumatická dislokace pouze v 

jednom případě a to u probanda č. 3, u probanda č. 10 došlo pouze k subluxaci a u 

probanda č. 8 nelze s určitostí říct, zda-li se jednalo o dislokaci. U ostatních probandů proto 

vycházíme z toho, jak již zaznělo výše, že se jedná o atraumatickou rekurentní nestabilitu, 

která byla popsána v teoretické části mojí diplomové práce. Ta byla v mnoha případech 

doprovázena jak pohmožděninami a naraženinami, subluxacemi AC-skloubení a taky 

chronickými bolestmi v oblasti ramenních kloubů, lopatek a krční páteře. Tyto výsledky 

vstupního vyšetření jsou však překvapivé, neboť jsme předpokládali, vzhledem k 

teoretickému základu naší práce, že se u hráčů rugby bude častěji vyskytovat traumatická 

rekurentní instabilita na podkladu prošlého úrazu. Je však potřeba zároveň zdůraznit, že u 

težkých traumatických luxací, kdy dojde k vícečetným intraartikulárním poraněním, jsou 

hráči po diagnostice lékařem indikováni k operaci. U všech těchto probandů jsme však 

dosáhli v rámci výstupního vyšetření nejlepších výsledků, neboť u těchto hráčů (kromě 

probandů č. 4 a č. 5) došlo k úplné eliminaci pozitivních testů hodnotící přední instabilitu 

ramenního kloubu.  

Pokud se tedy zaměříme na hodnocení efektivity “core-tréninku” na přední 

instabilitu ramenního kloubu v souvislosti s výsledky našeho výzkumu, je podstatné 

zdůraznit, že se “core-trénink” jeví jako nejvíce účinný u hráčů s rekurentní atraumatickou 

instabilitou. Podklad k tomuto typu nestability ramenního kloubu byl dán v teoretické části 

této práce a vyznačuje se zejména svalovými dysbalancemi a zhoršenou svalovou 

koordinací, které vedou k decentraci ramenního pletence a potažmo zhoršení staticko-

dynamických schopností celé horní končetiny. Cviky z našeho tréninkového programu, 

které probandi podstoupili po dobu 3 měsíců, byly vybrány záměrně tak, aby neobsahovaly 

žádné cílené stabilizační prvky pro horní končetiny zejména v uzavřeném kinematickém 

řetězci. Cviky pro zlepšení stability “coru” se vyznačují jednak tím, že posilují svaly tzv. 

“jádra”, ale díky pravidelnému tréninku rovněž upravují a ovlivňují i svalové dysbalance v 

oblasti krční páteře a ramenních pletenců (Radwan et. al, 2014; Blahušová, 2009; Miyake 

et al., 2013).  Výsledky našeho výzkumu proto jednoznačně poukazují na to, že pravidelný 

“core-trénink”  má pozitivní vliv zejména na atraumatický typ rekurentní instability tím, že 
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ovlivňuje stabilizační schopnosti, svalové dysbalance a postavení celého ramenního 

pletence. Tyto výsledky se potvrzují i tím, že jediný proband (č. 3), který prodělal 

traumatickou luxaci (a můžeme u něj usuzovat na traumatickou rekurentní instabilitu) 

ramenního kloubu měl při výstupním vyšetření pozitivní stále jeden test na přední 

nestabilitu ramenního kloubu (Throwing test dle Buckupa). U tohoto probanda by bylo 

vhodné podstoupit případné lékařské vyšetření pro vyloučení jakýchkoli dalších 

intraartikulárních poškození, která se mohla od prvotního úrazu dále zhoršit či rozšířit a 

byla by podkladem pro chirurgický zákrok. Ačkoli u probanda č. 4 nedošlo k úplné 

eliminaci všech pozitivních testů, měl tento hráč nejlepší výsledek stran zlepšení, vzhledem 

k tomu, že byl jediný, který měl při vstupním vyšetření pozitivní všechny 3 testy. U 

výstupního vyšetření byl pozitivní už jen jeden (Rockwood test dle Grosse). Tento hráč měl 

u testu hodnotící HSSP dle Koláře “medvěd” největší možný počet chyb (7), které byly při 

výstupním vyšetření sníženy na 3 a proto lze vyvodit závěr, že u tohoto hráče by bylo 

zapotřebí podstoupit více cílený, individuální stabilizační trénink na oblast ramenních 

pletenců. Po 3 měsíční terapeutické intervenci však došlo u tohoto probanda k odstranění 

dloudobějších bolestí jak v oblasti ramenního kloubu, tak i mezi lopatkami. U probanda č. 

5, který neprodělal žádný úraz horní končetiny a který trpí chronickými bolestmi 

ramenního kloubu, které občas zasahují i do krční páteře a lopatek, sice rovněž nedošlo k 

úplné eliminaci pozitivních testů hodnotící přední instabilitu, ale během tříměsíční 

intervence se bolest ani v jedné oblasti neobjevila a zároveň došlo ke zlepšení výsledků v 

testu hodnotící HSSP dle Koláře “medvěd” ze 4 chyb na 2. I u tohoto probanda bych však 

doporučila, vzhledem k intenzitě a délce přetrvávajících bolestí, komplexní lékařskou 

prohlídku a indviduální fyzioterapeutickou péči.  

Vzhledem k teoretickému základu z dostupných studií, potvrzení hypotézy H1 a 

pozitivnímu hodnocení efektivity tříměsíční terapeutické intervence lze postupy a zásady 

“core-tréninku” doporučit nejen jako vhodnou formu kompenzačního cvičení a funkčního 

posilování, ale i v rámci komplexního přístupu řešení rekuretních atraumatických, ale i 

traumatických instabilit ramenního kloubu.  
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7.2 Diskuze k efektivitě “core-tréninkového” programu  

“Core-trénink” je jak na teoretické, tak i praktické úrovni velmi heterogenní pojem. 

Zahrnuje v sobě velkou spoustu odlišných definic a různých přístupů vycházejících 

zejména z klasické jógy a dalších orientálních metodik. Zhruba od druhé poloviny 80.let 

minulého století se rozmohl zejména v anglicky mluvících zemí zájem o tento druh 

funkčního tréninku a s ním postupně i o výzkumy mapující jeho efektivitu na bolesti dolní 

části zad (angl. low back pain, LBP) pro běžnou populaci. Proto se postupně začaly hlavní 

myšlenky a postupy “core tréninku” zařazovat do rehabilitačních a fyzioterapeutických 

postupů. Jak však zdůrazňuje většina zahraničních autorů, existuje velký nedostatek studií, 

které by hodnotily benefity “core-tréninku” pro vrcholové sportovce a dokázaly tak jeho 

optimální účinky pro zlepšení sportovního výkonu. (Hibbs et al., 2008; Radwan et al., 

2014). Jako jeden z důvodů uvádějí tito autoři fakt, že zatím neexistuje žádná základní 

standardizovaná metoda, která by vyhodnotila stabilitu a sílu “coru” během podávání 

sportovního výkonu. Zároveň proto upozorňují na to, že výsledky, které vycházejí z 

výzkumů pro běžnou populaci v rehabilitačním sektoru nelze paušálně aplikovat na elitní 

sportovce, u kterých jsou nároky na “core-systém” značně vyšší. Na rozdíl od běžných 

denních činností se u vrcholových sportovců během jejich konkrétního sportu zapojují 

pohyby horních i dolních končetin v daleko větší míře a kladou podstatně větší nároky na 

koordinační a ideomotorické schopnosti.  Cílem “core-tréninku” u vrcholových sportovců 

by proto mělo být, na rozdíl od běžné populace, nejen provádění bezbolestného pohybu, ale 

i zlepšení technických dovedností ve smyslu rychlejší běhu, delšího hodu  či vyššího skoku. 

V neposlední řádě by měl tento způsob funkčního tréninku snížit výskyt zranění a sloužit 

jako preventivní opatření (Hibbs et al., 2008).  

Navzdory rostoucímu zájmu o “core-trénink” nejen ve světovém měřítku, ale i v 

České Republice, existuje velmi málo studií, které by zjišťovaly přímou korelaci mezi 

zlepšením sportovního výkonu a pravidelným “core-tréninkem”. Tím méně lze nalézt 

studie, které by se zabývaly souvislostí mezi dysfunkcemi ramenního kloubu a stabilitou 

jádra neboli “coru”. Výsledky jediné dostupné studie od autorů Radwan et al. (2014) 

zabývající se tímto vztahem, dokazují, že svaly tělesného jádra se aktivují vždy před 

jakýmkoli pohybem horní končetinou a nabízí kořenovým kloubům oporu pro vyvinutí 

větší síly.  



120 
 

Na začátku byla stanovena hypotéza H2: Díky využití “Core-tréninku” dojde u 

všech probandů ke zlepšení výsledků testu hodnotící explozivní sílu horních končetin. Tato 

hypotéza byla potvrzena porovnáním vstupních a výstupních výsledků, které ukazují 

zlepšení výsledků testu “hod medicinbalem” u všech probandů. Porovnáním výsledků jsme 

zjistili, že došlo ke zlepšení u všech probandů nejen v nejlepším výkonu hodu, ale hlavně i 

v průměrné hodnotě délky hodu. Průměrná vzdálenost hodu všech hráčů se ze vstupního 

vyšetření zvýšila o 0,76 m z počátečních 12,72 m na 13,48 m. Nejlepší výkon při vstupním 

vyšetření podal proband č. 4, který hodil 15,30 m a při výstupním vyšetření 16,30 m , tedy 

o 1 m dál. Naopak nejnižší výkon podal proband č. 2, který měl nejlepší výsledek při 

vstupním vyšetření 11,20 m a při výstupním 11,50 m. Nejlepších výsledků ve smyslu 

zlepšení dosáhli probandi č. 7 a č. 8. Proband č. 7 se v průměrné hodnotě hodu zlepšil o 1,8 

m a v nejlepších výsledcích se zlepšil o 1,4 m. Proband č. 8 se v průměrné hodnotě zlepšil o 

1,1 m a v nejlepších výsledcích o 1,6 m. Zároveň u těchto probandů  došlo ke znatelnému 

zlepšení v provedení testu HSSP dle Koláře “medvěd”, kde proband č. 7 měl při výstupním 

vyšetření v provedení o 4 chyby méně a proband č. 8 o 5 chyb méně. Oba tito probandi 

měli při výstupním vyšetření negativní všechny testy hodnotící přední instabilitu ramenního 

kloubu. Domnívám se, že obě tyto skutečnosti mohly být přispívajícím faktorem ke 

zlepšení výkonu v hodu medicinbalem. Naše výslekdy nelze porovnávat s naprosto 

stejnými studiemi, které by se zabývaly souvislostí “core-tréninku” a hodem medicinbalem 

u sportovců, avšak i přesto korespondují s několika studiemi, které se zabývají obecně 

vztahem “core-stability” a sportovního výkonu. Limitací však je, jak udávají i samotní 

autoři studií, špatná možnost porovnávání výsledků mezi jednotlivými studiemi, protože 

každý výzkum používá jiné “core-tréninkové” postupy a měření vlastní “core-stability”. 

Saeterbakken, Van den Tilaar a Seiler (2011) ve své studii aplikovali 6-týdenní „core-

trénikový“ program, který obsahoval stabilizační cviky v opoře i bez opory horních 

končetin u 24 hráček házené, které byly randomizovaně rozdělné do dvou skupin, cvičící 

program a kontrolní skupiny, ktera podstoupila pouze trénink. U skupiny hráček, které 6 

týdnů bez přestávky cvičily, došlo ke zlepšení explozivní síly horních končetin o 4,9% 

oproti kontrolní skupině, ve které nedošlo k žádnému posunu výkonu. Reed et al. (2008) ve 

své rešeršní studii uvádí výzkum od autorů Szymanski et al. (2007), kteří porovnávali 

kromě jiných testů na hodnocení explozivní síly horních i dolních končetin i hod 
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medicinbalem obouruč s rotační komponentou u hráčů baseballu. Obě skupiny hráčů po 

dobu 12ti týdnů absolvovaly stejný trénink, jedna skupina však dodatečně ještě cvičila 

komplexní „core-tréninkové“ cviky založené na prvcích z Pilatesovy metody, které byly 

převážně rotačního charakteru. Skupina, která pravidelně cvičila „core-program“, dosáhla 

na konci lepších výsledků nejen v hodu medicinbalem, ale měla i prokazatelně lepší 

výsledky v rychlostních testech a při měření síly odpalu baseballového míčku.  

Ačkoli nemáme příliš velké možnosti porovnávání našich výsledků s jinými 

výzkumy, můžeme však konstatovat, že v našem případě byl “core-trénink” u hráčů rugby z 

hlediska výkonnosti přínosný a můžeme proto efektivitu “core-tréninku” hodnotit jako 

kladnou  vzhledem k výsledkům testů pro explozivní sílu horních končetin. Bylo by však za 

potřebí tuto korelaci “core-stability”, respektive “core-tréninku” ke sportovnímu výkonu, 

mnohem intenzivněji a déle zkoumat. Autoři apelují i na to, aby vznikala standardizovaná 

měřítka a hodnocení “core-stability” a upozorňují na fakt, že většina “core-tréninkových” 

programů vzniká naprosto necíleně aniž by tréněři měli odborné znalosti o daném přínosu a 

možností aplikace. K další limitaci i v našem výzkumu patří fakt, že “core-trénink” není 

nikdy výhradně jediná složka tréninku, naopak se jedná spíše o podskupinu komplexního 

přístupu v tréninku a tudíž je jeho izolovaný efekt na sportovní výkon špatně měřitelný 

(Willardson, 2007; Reed et al., 2008; Okada, Huxel a Nesser, 2011).  

Na začátku diplomové práce byla stanovena hypotéza H3: Vlivem pravidelného 

“core-tréninku” dojde u všech probandů ke snížení počtu chyb při provedení cviku 

“medvěd” dle Koláře na HSSP. Tato hypotéza byla rovněž potvrzená porovnáním výsledků 

vstupního a výstupního vyšetření. Průměrné zlepšení všech probandů v počtu chyb u tohoto 

testu bylo 4,1. Maximální počet chyb, tedy 7, měli při vstupním vyšetření probandi č. 2 , 4 

a 7. Ostatní probandi, kromě probanda č. 5 měli chyb 6. Proband č. 5 měl jako jediný pouze 

4 chyby. Zároveň ale u toho probanda došlo k nejmenšímu zlepšení, pouze o 2 chyby. 

Tento proband i přes chronické bolesti pravidelně navštěvuje posilovnu a věnuje se 

zejména oblasti ramenních pletenců, jejich stabilizaci a funkčnímu posilování, čemuž 

přisuzuji i tento výsledek při vstupním, respektive výstupním vyšetření. Nejlepších 

výsledků ve zlepšení oproti vstupním vyšetření dosáhli  po 3 měsíční intervenci probandi č. 

2 a č. 8. Proband č. 2 se zlepšil v 6 chybách a proband č. 8 v 5 chybách. Oba tito probandi 

měli zároveň při výstupním vyšetření negativní všechny testy hodnotící přední instabilitu 



122 
 

ramenního kloubu a u obou také došlo ke zlepšení v nejlepších výsledcích v hodu 

medicinbalem. Studie, které by hodnotily podobnou problematiku a provázanost 

standardizovaného testu na HSSP s posílením svalů tělesného jádra, bohužel nejsou ani v 

zahraniční literatuře dostupné, což považuji za poměrně velkou nedostatečnost, vzhledem k 

současnému širokému a často i plošně aplikovanému využití “core-trénikových” postupů v 

oblasti sportu. Zajímavá z hlediska výsledků našeho výzkumu je skutečnost, že i přes 

využití cviků bez uzaveřného kinematického řetezce, došlo u všech probandů po 3 měsíční 

intervenci k omezení počtu chyb při provedení testu na HSSP dle Koláře “medvěd”, při 

kterém je horní končetina nejen v uzavřeném kinematickém řetezci, ale klade poměrně 

velké nároky na staticko-dynamické stabilizační schopnosti celého ramenního pletence. 

Tento výsledek proto jednoznačně ukazuje, že dlouhodobější aplikace “core-cviků”, i když 

neobsahuje primárně stabilizační cviky v oporách, má pozitivní vliv nejen na svalové 

dysbalance, ale i na atraumatické rekuretní instability, sportovní výkon a kladně působí i na 

HSSP dle Koláře.  

 

 

7.3 Diskuze k využitelnosti výsledků práci v praxi trenéra a 

fyzioterapeuta  

 Na základě získaných výsledků z praktické části mé diplomové práce by bylo 

vhodné uvést možnosti aplikace použitého “core-tréninkového” programu do praxe trenérů 

a fyzioterapeutů pečující o hráče rugby. Vzhledem k experimentálnímu charakteru této 

práce bylo hlavním cílem zjistit efektivitu “core-tréninku” na přední instabilitu a potažmo 

další faktory pohybového aparátu u rugbystů. Tento 3 měsíční výzkum měl proto nejen 

dokázat, že existuje jistá korelace mezi dysfunkcí ramenního kloubu a stabilitou trupu, ale 

rovněž být praktickou pomůckou pro trenéry a fyzioterapeuty, kteří mají zájem o 

komplexní a funkční přístup v rehabilitaci a tréninku. Rugby tvoří mezi míčovými hry 

poměrně specifickou jednotku, co se zátěžě a úrazovosti hráčů týče, a tak by měli 

zdravotníci a trenéři, kteří spolupracují s těmito sportovci mít  základní teoretické znalosti k 

biomechanice a stabilizačním nárokům tohoto kontaktního sportu. Od této teoretické báze 

se potom jak trenéři tak fyzioterapeuti mohou dostat k možnostem ovlivnění stabilizačních 

schopností trupu i končetin, které pro hráče rugby tvoří naprosto esenciální složku 
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efektivního a ekonomického pohybu těla. Jak dokázala naše diplomová práce, tvoří dnešní 

moderní “core-trénink” poměrně efektivní metodu volby při práci s traumatickou i 

atraumatickou rekurentní nestabilitou u hráčů rugby. Proto bych tuto poměrně novou a v 

České Republice zatím málo využívanou metodu velmi doporučila jak trenérům tak i 

fyzioterapeutům, kteří mají zájem o rozšíření tréninkových a rehabilitačních postupů u 

tohoto sportu. Jak již zaznělo výše, byl náš “core-tréninkový” program efektivní i navzdory 

tomu, že neobsahoval žádná cvičení v opoře a v uzavřeném kinematickém řetezci. Můžeme 

proto předpokládat, že při využití “core”-cviků, které  by byly ještě rozšířené o prvky v 

uzavřeném kinematickém řetezci a kladly by tak větší nárok na stabilizační staticko-

dynamické schopnosti celé horní končetiny, by výsledky mohly být ještě více zřetelné, 

zejména co se svalových dysbalancí a postavení celého ramenního pletence týče. Přístupy v 

“core-tréninku” nejsou nijak striktně dané a omezené, což právě považuji za velkou výhodu 

a tak bych ráda zdůraznila, že rozšíření, obměně či stížení pomocí pomůcek na cvičení s 

vlastní vahou (např. TRX, BOSU, Thera-Band apod.) se prakticky nekladou žádné meze a 

tak je možnost dané programy neustále dle individuální potřeby a vývoje sportovců měnit. 

Zároveň vidím velkou možnost specifického propojení fyzioterapeutických poznatků, 

“core-tréninku” a silových nároků rugby zejména ve smyslu technické přípravy hráčů. 

Prvky stabilizačních “core-cviků” lze pro účely nácviku techniky definzivních a útokových 

prvků v rugby velmi efektivně propojit a funkčně kombinovat. Z hlediska mojí osobní 

zkušenosti dlouhodobější spolupráce se sportovci a výslekdy této diplomové práce můžu 

“core-tréninkové” postupy v rámci kompenzačně-preventivních programů jak trenérům, tak 

fyzioterapeutům jenom doporučit. Dle mého názoru by se měl zvláště u tohoto sportu 

“core-trénink” zařadit do standartních tréninkových postupů a být hlavně dlouhodobou, 

kontinuální součástí aktivního přístupu nejen trénérů, ale i samotných hráčů.  

Za poslední rok jsem však zaznamenala rostoucí zájem nejen ze stran trénérů, ale i 

samotných hráčů rugby o zařezení komplexního a funkčního posilování do tréninkového 

procesu. Na základě této inciativy vznikla i primární myšlenka této diplomové práce a mým 

cílem bylo proto nejen vyhovět přání trénérů i hráčů, ale rovněž mít možnost zhodnotit 

pomocí výzkumu efektivitu mé práce a položit tak případný základ pro rozvoj dalších 

postupů a zájemců o tuto problematiku. Spolupráci s hráči RC Tatry Smíchov proto velmi 

ulehčil jejich aktivní přístup, který byl znatelný již od prvního tréninku, respektive v rámci 
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předcházející instruktážní hodiny, kde byli hráči seznámeni s cíly diplomové práce. 

Zároveň byli informováni o případných benefitech pro jejich další sportovní a zdravotní 

výkon a tudíž i nácvik, který byl potřebný pro správné provedení cviků z programu, 

proběhl velmi hladce. U některých hráčů trval samotný nácvik a příprava déle než u 

ostatních, nicméně během opakování a důkladné instruktáže se rozdíly v provedení 

eliminovaly a tak mohly hráči během 3 měsíční intervence cvičit stejnou obtížnost cviků. 

Zároveň byl zvolen jeden zástupce z hráčů, který dvakrát týdně cviky předcvičoval a byl 

odpovědný za správné provedení. Jednou týdně potom proběhla kontrola a případné 

opravení cviků při vyskytujících se chybách. Velmi potěšující byla jednak pozitivní zpětná 

vazba jak ze strany probandů, tak i trénérů týmu, ale také fakt, že hráči po ukončení 

terapeutické intervence dále ve cvičebním programu pokračovali a měli zájem o rozšíření a 

ztížení vybraných cviků. Tento aktivní přístup a zájem hráčů považuji za velmi pozitivní a 

přikládám mu také jistou hodnotu v rámci vyhodnocování efektivity terapeutické 

intervence. Vzhledem k dobrým výsledkům, které pocítili na sobě i samotní hráči, proto 

měla výzkumná část diplomové práce i jakýsi motivační charakter, což lze z hlediska 

budoucí spolupráce a vývoje tréninkových přístupů považovat za velmi podstatnou součást.  
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8. ZÁVĚR 

Tato diplomová práce měla za cíl ověřit efektivitu “core-tréninku” na přední 

instabilitu ramenní kloubu a jeho případný vliv na explozivní sílu horních končetin a 

vyšetření HSSP dle Koláře. Do tohoto výzkumu bylo zařazeno 10 extraligových hráčů RC 

Tatry Smíchov, kteří na základě mých znalostí z dlouhodobé spolupráce mého postu jako 

fyzioterapeutky vyhovovali požadovaným parametrům výzkumu. Jak již bylo řečeno na 

začátku diskuze, byla spolupráce s hráči a trenéry velmi příjemná a kladný přístup k 

nácviku i k samotnému 3 měsíčnímu cvičení výrazně ulehčil jejich vlastní zájem o nové 

přístupy a funkční posilování. Jeden z důvodů byl mimo jiné i ten, že se většina probandů  

již několik let potýká s chronickými bolestmi v oblasti ramenních kloubů, krční páteře a 

lopatek, a tak s vědomím o náročnosti tohoto sportu přivítali novou možnost aktivní 

kompenzace.  

Výsledkem vstupního testování bylo zejména to, že u všech hráčů, ať se jednalo o 

traumatickou či atraumatickou rekurentní instabilitu, byl pozitivní alespoň jeden test 

hodnotící přední instabilitu ramenního kloubu. V následujících 3 měsících hráči jednou 

týdně pod mým dozorem a dvakrát týdně sami absolvovali 10 cviků z “core-tréninkového” 

programu vycházejícího zejména z prvků jógy a Pilates metody. Při provádění byl 

opakovaně kladen velký důraz na vědomé, pomalé a silové provádění, které jsem během 

cvičení sama kontrolovala a neustále obcházela hráče a prováděla korekci jejich držení těla. 

Po tříměsíčním cvičení proběhlo výstupní testování shodné se vstupním a výsledky obou 

testování byly porovnány. U všech probandů došlo po terapeutické intervenci ke zlepšení 

testů instability glenohumerálního kloubu, motorickém testu hodnotící explozivní sílu 

horních končetin “hod medicinbalem” a v provedení testu “medvěd” hodnotící HSSP dle 

Koláře. Ačkoli nebyla tato položka v rámci diplomové práce žádným způsobem 

vyhodnocena, můžu na základě vlastního porovnání konstatovat, že dlouhodobé cvičení a 

práce s tělem měla i pozitivní vliv na vnímání a uvědomování si vlastního těla, což 

považuji u sportovců za velmi důležitý základ.  

Přínos této práce vidím jednak v souhrnu základních teoretických poznatků k 

problematice ramenního pletence u hráčů rugby, a především však v nalezení jednoho z 

možných komplexních přístupů v péči o nestabilní rameno u semiprofesionálních sportovců 

a jeho zařazení do funkčního tréninku. Vzhledem k fyzické náročnosti této kontaktní 
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míčové hry bych doporučila zahrnout “core-trénink” u všech hráčů rugby bez ohledu na 

míru dysfunkce ramenního kloubu v rámci kompenzačních, posilovacích a rehabilitačních 

postupů. Jak je patrné z teoretického základu, tvoří funkční stabilita trupu esenciální 

komponentu efektivity pohybu sportovce, který pak může díky pevnému a stabilnímu 

“coru” vyvinout větší sílu do periferních kloubů a předcházet touto formou dalšímu 

přetížení či úrazu. “Core-trénink” proto považuji za velmi vhodnou a účinnou formu, jak co 

nejvíce eliminovat vyřazení hráčů ze sportovní činnosti a s ním i související další okolnosti, 

jako jsou zhoršení kondice ale i výrazné dopady na zdraví sportovce. Věřím, že tyto 

výsledky mohou být přínosné pro hráče rugby, trenéry, zdravotníky a odborníky, kteří mají 

zájem o zlepšení výkonnosti a komplexní péči sportovců.  
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

 

Informovaný souhlas 
 

 V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a 
Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001 Vás žádám o souhlas k provedení 
experimentu, s názvem „Vliv core-trenínku na stabilitu ramenního pletence u extraligových 
hráčů ragby“ a s uveřejněním výsledků v rámci diplomové práce na FTVS UK. 

Osobní data v této studii nebudou uvedena a získaná data (výsledky) nebudou 
zneužity. 
 

Cílem výzkumu je zhodnotit efektivitu core tréninku na přední instabilitu ramenního 
kloubu u extraligových hráčů ragby. Hráči budou podrobeni kineziologickému rozboru od 
dvou nezávislých fyzioterapeutů. Vyšetření fyzioterapeutem dále pomocí testovací baterie 
bude provedeno dvakrát a to nejdříve před a poté po terapeutické intervenci po uplynutí 
třech měsíců. V celém výzkumu nebudou využity žádné invazivní metody. 

 
 Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném 
experimentu a všech souvislostí s ním spojených. Prohlašuji a svým dále uvedeným 
vlastnoručním podpisem potvrzuji, že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi 
osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla 
jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. 
 
Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím 
s provedením výzkumu. 
Souhlasím s uveřejněním výsledků v rámci této studie pro diplomovou práci. 

 
Datum:……………………………………………………………… 

 
Osoba, která provedla poučení:……………………………………..   

 
Podpis osoby, která provedla poučení:……………………………… 

 

Vlastnoruční podpisy všech probandů účastnící se experimentu: 
 
............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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