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ABSTRAKT 

Název práce: Rozvoj kloubní pohyblivosti dospívajících hráčů fotbalu 

Development joint mobility measured at preadult soccer players in the course 

of spring season. 

Cíle práce: Cílem naší práce bylo zjištění stavu kloubní pohyblivosti u 

dospívajících a pravidelně zatěžovaných hráčů fotbalu pomocí navržené 

testovací baterie. Ověření účinnosti doporučených protahovacích cviků 

zapojení protahovacího programu do tréninkového procesu a zjišťování 

možností rozvoje kloubní pohyblivosti v průběhu jarní fotbalové sezóny 

v mládežnické kategorii ligového mladšího dorostu. 

Metoda: K měření kloubní pohyblivosti bylo použito optoelektrické měřící 

zařízení PRIMAS. Systém je neobrazová kinematická měřící technika. Pracuje 

na principu bezkontaktního určování souřadnic bodů označených reflexním 

po lepem. 

Výsledky: Potvrdil se předpoklad, že i v průběhu závodního období Garní 

sezona) lze úspěšně při minimální časové dotaci působit na rozvoj kloubní 

pohyblivosti u dospívajících hráčů fotbalu. 

Klíčová slova: měření kloubní pohyblivosti- fotbal - flexibilita- neobrazová 

kinematická měřící technika. 
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l.ÚVOD 

Sportovní disciplíny provozované na vrcholové úrovni kladou enormní, mnohdy 

úzce specifické požadavky na sportovce. Vyhovět těmto požadavkům a přitom si 

uchovat zdraví je snad cílem každého aktivně sportujícího jedince. 

Kloubní pohyblivost jako jeden z ukazatelů sportovní zdatnosti do značné míry 

ovlivňuje i sportovní výkon. Záleží na sportovním odvětví, jestli bude mít 

flexibilita rozhodující a tím limitní vliv nebo pouze vliv doplňkový. Je si ovšem 

třeba uvědomit, že v určitých situacích, se i doplňkový faktor může stát limitním. 

Kloubní pohyblivost je nedílnou součástí struktury sportovního výkonu i u 

fotbalistů, převážně v dospívajících a dospělých kategoriích. Důležitost zvyšování 

či udržování dostatečné kloubní pohyblivosti by si měl uvědomit každý trenér i 

sportovec. V mnoha sportovních odvětvích se stává limitujícím faktorem 

hodnotného výkonu, zejména pak ve specializované etapě sportovní přípravy. 

Cílem této práce bylo vytvoření testovací baterie pro měření kloubní pohyblivosti 

dolních končetin fotbalistů. A dále ověření účinnosti protahovacích cviků pro 

zlepšení pohyblivosti. 
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2. FYZIOLOGICKÉ POŽADAVKY FOTBALU 

Znalost pohybových a fyziologických požadavků utkání v současném fotbale je 

velmi podnětná. Cenné jsou časově založené pohybové analýzy, které se zaměřují 

na popis struktury zátěžových činností, resp. profilu intenzit pohybové činnosti 

hráče v průběhu utkání. Společně s objektivním měřením fyziologické odezvy 

organizmu na pozorované pohybové aktivity jako je měření srdeční frekvence, 

koncentrace krevního laktátu, popř. zjišťování jiných fyziologických parametrů, 

mohou tyto analýzy poskytnout ucelenější obraz o požadavcích fotbalu. fotbal lze 

z hlediska tělesného zatížení popsat modelem střídavého zatížení, v kterém se 

střídají intervaly krátkodobého zatížení maximální intenzity (nebo ji blízké) 

s intervaly nižší intenzity, které mají zotavný charakter. Pro fotbal a řadu dalších 

sportovních her (basketbal, lední a pozemní hokej, rugby, tenis squash) je 

v odborné literatuře používáno označení multiple sprint sports, doslova sporty 

s opakovanými sprinty. 

Fotbal ve srovnání s vytrvalostními sporty, ačkoliv představuje 90-ti minutovou 

účast hráče v utkání, není spojen se souvislým zatížením stejné intenzity. Klíčovou 

komponentou tělesné zdatnosti hráče je schopnost opakovaně vykonávat 

krátkodobou činnost vysoké až maximální intenzity přerušovanou krátkými 

intervaly odpočinku. Fotbal můžeme charakterizovat modelem střídavého 

(intermitentního) zatížení (26). Intermitentní trénink viz. předešlá kapitola. 

Intermitentní trénink se spojuje s pohybovou činností, která se realizuje 

v různorodých modelech střídavé intenzity pohybové činnosti. Protože fotbal má 

ve srovnání s typicky vytrvalostními sporty nižší nároky na aerobní kapacitu, lze 

předpokládat, že intermitentní intenzivní trénink může zahrnovat podněty, které 

jsou pro udržení aerobní kapacity hráčů fotbalu dostatečné. Intermitentní trénink 

nahradí konvenční rychlostní trénink a z větší části středně intenzivní aerobní 

trénink. lntermitentní činnosti by měly být převažující součástí jak kondičního, tak 

herního tréninku. Vytrvalostní trénink s delšími intervaly zatížení a malou oscilací 

intenzit nemusí být pro herní výkonnost přínosný. Studie Psotty (26) prokazuje, že 

výrazná náhrada modelů vytrvalostního zatížení s delšími intervaly ( >5min) 

v herní a kondičním tréninku modely intermitentního zatížení s krátkými vysoce 

intenzivními intervaly nemá inhibiční vliv na rozvoj aerobní a vytrvalostní 

běžeckou kapacitu. Uvedené principy do jisté míry překonávají tradiční pohled na 
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strukturu přípravného období, v kterém se zdůrazňují vyšší objemy nespecifické 

aerobní činnosti s déletrvajícími intervaly ( tzn. obecná, "hrubá" příprava). 

3 



3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Kloubní pohyblivost 

3 .1.1. Vymezení pojmu rozsah pohybu v kloubu 

Kloubní pohyblivost jako jedna z vlastností pohybového aparátu člověka je 

důležitou součástí každého sportovního výkonu. O tom, že se jedná o problematiku 

poněkud opomíjenou v mnoha sportech svědčí i to, že řada jak domácích tak i 

zahraničních autorů zabývajících se tímto tématem, se nedokáží sjednotit na 

jediném slovním označení, ale používají hned několik odborných termínů: 

pohyblivost, ohebnost, flexibilita, mobilita, pohybová pružnost atd. V naší práci 

budeme používat pro označení rozsahu pohybu v kloubu termín kloubní 

pohyblivost (z angl. flexibilita). 

Nedostatečnost kloubní pohyblivosti (omezená flexibilita některého z kloubních 

spojení), může být příčinou poruch a úrazů pohybového systému. V extrémních 

situacích, kterými jsou např. soutěže, může nedostatečná flexibilita způsobit 

poškození tohoto kloubního spojení. Z tohoto důvodu musí být trénink 

pohyblivosti zaměřený na zlepšení rozsahu pohybu v kloubu, speciálně upraven 

podle potřeb individuálního sportovce a jeho konkrétní sportovní činnosti. 

Pohyblivost neexistuje jako obecná vlastnost, ale je charakteristická pro jednotlivé 

klouby a jejich pohyb (22), tzn. že rozsah pohybu je specifickou vlastností 

každého kloubu v těle (28). Vysoká pohyblivost v jednom kloubu tedy neznamená 

automaticky velký rozsah i v kloubech ostatních (1). 

Choutka, Dovalil (1 O) uvádí: "Pohyblivost je schopnost vykonávat pohyby ve 

velkém kloubním rozsahu. Je považována za samostatnou pohybovou schopnost". 

3 .1.2 Druhy rozsahů pohybu v kloubu 
Dělení dle Jandy, Pavlů (13): 

o Pasivní rozsah - je rozsah pohybu, kterého lze dosáhnout v daném kloubu 

pohybem, jež je vykonáván působením zevní síly. Dává nám tak informaci o 

skutečně možném rozsahu pohybu, a to vlivem sníženého napětí měkkých tkání, 

především díky relaxaci (uvolnění) svalů. 

Je omezen patologicky : 

- při změnách v kongruenci (postavení) kloubních ploch, 
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- při deformitách kostních konců, 

při změnách kloubního pouzdra - tuhost, srůsty, fibrózní změny, kloubní 

blokády (myškou, meniskem), atd. 

o Aktivní rozsah - je rozsah pohybu, kterého lze dosáhnout v daném kloubu 

pohybem, jež je vykonáván aktivitou příslušných svalů v okolí daného kloubu. 

Je omezen patologicky : 

pro bolest (pocházející z měkkých tkání- svaly, šlachy, kloubní pouzdro, .. ), 

- pro slabost (z poruch inervace, u starých svalových či šlachových ruptur). 

Definice pro jednotlivé kategorie kloubní pohyblivosti jsou následující: 

o Anatomická pohyblivost - maximálně možný rozsah pohybu podle tvaru a 

uspořádání daného kloubu. 

o Fyziologická (normální) pohyblivost - rozsah, který odpovídá plnému 

fyziologickému rozsahu pohybu v kloubu, a který je především dán (limitován) 

anatomickými strukturami, které jsou nezměněny patologicky. 

o Patologická (abnormální) pohyblivost - rozsah pohybu, který může být 

zvýšen nebo snížen vlivem patologicky změněných faktorů - degenerativní 

onemocnění, dislokace, fraktury, svalové zkrácení, kontraktur ligament (trvalého 

stahu vazů), atd. 

o Funkční pohyblivost - je schopnost využít rozsah kloubní pohyblivosti při 

provádění tělesné činnosti normální nebo zvýšenou rychlostí. Nezahrnuje např. 

skoky, přímo odpovídá specifice procesu protahování a má největší význam pro 

sportovní výkonnost. 

V závislosti na způsobu protahování svalů dělí Alter (1) kloubní pohyblivost do 

následujících kategorií: 

o Statická pohyblivost - je dána pouze rozsahem pohybu bez ohledu na jeho 

rychlost. Podstatou je protažení relaxovaných svalů do krajní polohy a v ní výdrž 

po určitou dobu. 

o Dynamická pohyblivost je obvykle spojována s rytmickým pohybem. 

K přemístění segmentu do krajní polohy rozsahu daného kloubu se využívá 

kinetické (pohybové) energie trupu nebo končetin. 
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3.1.3 Faktory ovlivňující kloubní pohyblivost 
Velikost rozsahu pohybu v kloubu omezuje řada činitelů : anatomické 

zvláštnosti , síla svalů zajišťujících pohyb, aktivita reflexního systému svalové 

činnosti, napětí (uvolnění svalu), psychický stav, věk, únava, vnější teplota, 

rozcvičení, denní doba (10). Dále pak pohlaví, profesní činnost, zdravotní stav 

sportovce, stav trénovanosti, somatický typ sportovce a dědičné dispozice (13). 

Všechny faktory jsou ve své podstatě velmi důležité, neboť se navzájem podmiňují 

a ovlivňují. 

Komplexní soubor: 

1. Věk 

2. Pohlaví 

3. Zaměstnání (profesní činnost) 

4. Psychický stav 

5. Zdravotní stav 

6. Stav trénovanosti 

7. Tělesný typ 

8. Genetické faktory 

9. Anatomické zvláštnosti kloubů a jejich okolí 

volnost kloubního pouzdra a ligament, 

napětí a rozložení měkkých tkání v okolí kloubu, 

kontakt kostěných segmentů, kostěných výběžků v blízkosti kloubu, 

poměr mezi plošným rozsahem hlavice a jamky kloubní. 

1 O. Silové schopnosti agonistů a antagonistů 

ll. Aktivita reflexního systému 

12. Bezprostřední činitelé 

únava, 

denní periodičnost, 

rozcvičení, 

teplota prostředí. 

Věk 

Je dokázáno, že s přibývajícím věkem se kloubní pohyblivost snižuje. Tento 

pokles je podmíněn úbytkem množství vody a proteoglykanů ve vazivové tkáni 

šlach. 
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U běžné populace kloubní pohyblivost přirozeně vzrůstá až do 15-16 let, u 

osob pohybově činných se věkový standard posunuje až do 23. roku věku 

Nováková (24) uvádí, že u běžné populace stoupá flexibilita s věkem do 15. 

roku. Vývoj je však značně diferencován podle typů kloubů či jejich soustav. 

Pohlaví 
U mužů rozsah kloubní pohyblivosti uvádí zpravidla menší o 10% než u žen. 

Tento jev se vysvětluje morfologickými faktory a vnitřní strukturou svalstva a 

vaziva. Např. ženská pánev umožňuje větší pohybový rozsah než pánev mužská 

díky širší pánvi (větší vzdálenosti kloubních jamek) a současně větší vůli kloubů. 

Zaměstnání (profesní činnost) 
Pracovní režim značně ovlivňuje kloubní pohyblivost ve smyslu negativním u 

těch směrů kloubů, ve kterých nejsou klouby běžně používány a pozitivně u těch 

směrů kloubů, ve kterých denně procvičovány jsou. Např. sedavý typ zaměstnání 

nekompenzovaný pohybem podporuje omezený rozsah abdukce a rotace kyčelního 

kloubu. 

Psychický stav 
Vypjaté emoce, psychické napětí, nervozita, neklid, strach, stres vedou ke 

zvýšené citlivosti svalových vřetének, což má negativní vliv na kloubní 

pohyblivost. Reagují na protažení svalu rychleji a napínací reflex se vybaví již při 

malé intenzitě podnětu. Svalový stah který následuje automaticky jako obranná 

reakce negativně ovlivňuje aktuální kloubní pohyblivost. 

Zdravotní stav 
Dlouhé ležení na lůžku, fixace kloubů v sádrovém obvaze při zlomeninách 

negativně ovlivňují rozsah pohybu v postižených kloubech. 

Stav trénovanosti 
Silový trénink bez následného protažení sníží pohyblivost až o 5- 13%. 

Vrcholových výkonů v některých sportovních odvětvích se dociluje zvýšenou 

kloubní pohyblivostí oproti normě př. běh přes překážky, skok do výšky, akrobacie 

ve sportovní a moderní gymnastice. Některé vrcholové výkony však naopak 

vyžadují snížení rozsahu pohybu v určitých kloubech př. zmenšení flexe-extenze 
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• Volnost kloubního pouzdra a jeho ligament 

Důležitou funkci zde hraje i omezení rozsahu pohybu v kloubu jeho pouzdrem 

a vazy, tedy pasivními tkáněmi hybného ústrojí. Je konstitučně i individuálně 

rozdílný. 

Nutným předpokladem funkce kloubu je kloubní vůle Uoint-play dle J McM 

Mennella). Umožňuje mikropohyby v jiných směrech, než jsou typické pro pohyb 

v daném kloubu. Je vymezena elasticitou kloubního pouzdra a může být změněna i 

procesy uvnitř kloubu. Bývá porušena společně s pohybovým omezením. 

Silové schopnosti agonistů a antagonistů 
Vzhledem k tomu, že se strečinkem protahují svalová vlákna, je třeba si 

uvědomit jejich odlišnou funkci a charakteristiku. Klasické rozdělení kosterních 

svalů na posturální a fázické je již všeobecně známo. Uvádím tedy pouze obecné 

znalosti: 

o Posturální svaly 

umožňují vzpřímené držení těla, 

tvořeny převážně červenými svalovými vlákny, 

nižší práh dráždivosti - je možno snadněji aktivizovat, mají nižší 

únavnost,můžeme je lépe trénovat, 

odolnější vůči infekci, 

mají lepší regenerační schopnosti, 

díky trvalému napětí mají tendenci ke zkracování vedoucí ke svalovým 

dysbalancím (nevyrovnanostem) v kloubu a tím ke zvýšení rizika 

zranění, 

důležité je tedy cílené a pravidelné protahování. 

o Fázické svaly 

dominují pohybovou funkcí, 

mají sklon k hypotonii a bez tréninku ochabují, 

jejich činnost brzdí zkrácené antagonistické posturální svaly, 

nutností je tedy posilování ochablých skupin nejlépe po předchozím 

protažení antagonistického posturálního svalu. 

Oba svalové systémy musí být v rovnováze. Pokud je tato rovnováha narušena, 

dochází postupně ke zhoršování funkce celého pohybového systému a dokonce 
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i k morfologickým změnám ve svalu. Po častých a intenzivních kontrakcích 

dochází vlivem hypertonu k nevratnému kontrakčnímu zkrácení, postupné 

ischemizaci svalových vláken a zmnožení vazivové části svalu. 

Do jisté míry je svalová nerovnováha podporována přirozenou tendencí 

některých svalových skupin k hypertonii a tudíž ke zkrácení a tuhosti, a jiných 

svalových skupin k hypotonii a ochablosti. Tyto přirozené tendence mohou být 

ještě více umocněny jednostranností sportovního odvětví. 

Zkrácené svalstvo má za následek přetížení kloubní chrupavky vedoucí 

k rychlejšímu opotřebování kloubů, přetížení šlach projevující se zánětlivými a 

degenerativními změnami a celkově větší dispozice k pohmoždění a natržení 

svalu, především při reflexních pohybech konaných při vystavení velké zátěži. 

Přibližně 90% získané pohyblivosti lze přičíst zvýšené protažitelnosti svalů (ll). 

Aktivita reflexního systému 
Reflexním systémem rozumíme soustavu nepodmíněných (vrozených) reflexů 

(nervosvalových mechanismů) zajišťujících při svalové činnosti např. napětí svalu, 

koordinaci pohybů nebo ochranu pohybového aparátu před poškozením. 

Zmiňujeme se pouze o těch, které mají své opodstatnění ve strečinku. 

Ochranný útlum (tlumivý, natahovací reflex) 
Je typem reflexní reakce, které se při protahování hojně využívá. Podnět 

kjeho vzniku dávají šlachová tělíska umístěná na přechodu svalu ve šlachu. 

Nejsilnějším podnětem je pro šlachová tělíska izometrický svalový stah. Při jejich 

podráždění vysílají dostředivé vzruchy ke zmírnění a utlumení svalového stahu. 

Takto vzniklý útlum a snížení svalového tonu pod jeho klidovou úroveň na 

krátkou dobu přetrvává. Jestliže se začne s protahovacím cvikem v této chvíli, 

klade sval svému protažení menší odpor a výsledek je znatelnější. 

Čím mohutnější byla předchozí kontrakce, tím větší je následné uvolnění. 

Napínací reflex (zkracovací, extenzorový, myotatický, stretch reflex) 
Vzniká jako automatická reakce na prudké a rychlé protažení svalu. Tento 

svalový stah je zprostředkován pomocí svalových vřetének a zajišťuje tak 
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obrannou reakci proti protažení svalu za hranici fyziologické elasticity, a tím jeho 

poškození. 

Velikost reflexní kontrakce je přímo úměrná rychlosti a intenzitě protažení. 

V okamžiku, kdy vzniká napínací reflex, není ještě zdaleka vyčerpána možnost 

maximálního svalového protažení. Ovšem účelnost reflexní kontrakce je opravdu 

na místě, neboť mikrotraumata, která vznikají natržením či přetržením svalových 

vláken se hojí v podobě vaziva a svalová tkáň se tak postupně stává v těchto 

místech méně pružná, i méně funkční. Proto protahujeme pozvolna, aby napínací 

reflex nebyl spuštěn. 

Reciproční inervace (reciproční inhibice) 
Jedná se o koordinaci navzájem působících agonistů a antagonistů, která je 

zajištěna spoluprácí příslušných nervů. Když jeden sval dostane nervový impuls ke 

stahu př. agonista, dojde automaticky k relaxaci druhého svalu př. antagonisty. 

Tohoto poznatku se ve strečinku samozřejmě také hodně využívá. 

Bezprostřední činitelé 

Teplota prostředí 

Při zvýšení vnější teploty prostředí se zvyšuje kloubní pohyblivost. 

Denní periodičnost (doba) 

V ranní době je kloubní pohyblivost výrazně snížena, během dopoledne (po 1 O 

hodině) a odpoledne (po 16 hodině) dosahuje nejvyšší úrovně. 

Únava 

Únava ve spojení se sníženou schopností soustředění představují další faktor 

negativně ovlivňující rozsah pohybu v kloubu. 

Rozcvičení 

Flexibilita se zvětšuje, když se zvyšuje krevní oběh a naopak. Nedostatečně 

zahřáté a prokrvené klouby a svalstvo snadno podléhají poranění. 

3 .1.4 Hypermobilita 
Je druhým extrémem omezení pohybu v kloubu. Jedná se o nepřiměřeně 

zvýšenou (nadměrnou) kloubní pohyblivost (volnost pohybu v kloubu) a tedy 

funkční poruchu daného kloubního spojení. Rozsah hypermobilních kloubů 

přesahuje všeobecně akceptovanou normu, která se zjišťuje pasivním dosažením 

maximálního možného rozsahu pohybu v kloubu. 
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Sac/rse {1993] rozeznává tři druhy hypermobility: 

1. Místní patologickou - vniká hlavně mezi jednotlivými obratli jako 

kompenzační mechanismus kloubní blokády. 

2. Generalizovanou patologickou - k níž dochází zvláště při poruchách 

aferentace (např. některé typy polyneuritidy), při některých centrálních poruchách 

svalového tonu (př. při oligofrenii), při některých extrapyramidových 

nepotlačitelných pohybech (př. atetóza). 

3. Konstituční - postihující celé tělo, nemusí však být ve všech oblastech ve 

stejném stupni a nemusí být přísně symetrická. Do jisté míry kolísá s věkem a je 

častější u žen. Její příčina není známa. 

Častým protahováním hypermobilních kloubů dochází k ještě většímu zvětšení 

volnosti vazů, šlach a kloubního pouzdra, což má za následek větší dispozice ke 

zranění. Dochází tak snáze k podvrtnutí, vykloubení, posunu obratlů a 

meziobratlových plotének, tlaku na nervová vlákna a k dalším negativním jevům. 

Svaly tak nedokáží udržet stabilitu kloubů a hlavně páteře - zmenšení statické 

stability. 

Hypermobilita může být geneticky daná, ale může vznikat jako kompenzace 

vzniklé kloubní blokády nebo jako důsledek úrazu kloubu. 

Vrozená lokální nebo celková hypermobilita je někdy i podkladem pro její 

zvětšování nepřiměřeným přetěžováním při tréninku vyvíjejících se organismů 

mladých sportovců. Postupně však může mít za následek degenerativní změny ve 

vazivovém a kloubním aparátu, které způsobují značné bolesti. 

3.2. Obecná anatomie kloubu 

Kloub (articulatio) je nejpohyblivější spojení dvou nebo více kostí. Kloubní 

konce kostí jsou navzájem spojeny kloubním pouzdrem, které zároveň uzavírá 

kloubní dutinu. 

Kloubní pouzdro je složeno ze dvou vrstev- fibrózní a synoviální (6). 

Fibrózní, vazivové pouzdro tvoří zevní a velmi pevný obal kloubu zesílený 

úpony šlach a kloubními vazy- ligamenty. Vazivo pouzdra se upíná jednak do 

periostu kostí, jednak k okrajům hyalínních chrupavek, které pokrývají kloubní 

konce kostí. 
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Vnitřní synoviální vrstva kloubního pouzdra je tenká blanka bohatá na krevní a 

lymfatické cévy. Její klkovité a řasnaté záhyby vystýlají kloubní dutinu . 

V synoviální výstelce se tvoří z krevní plazmy vazká tekutina ( synovie). Kloubní 

tekutina plní kromě nutritivní funkce také funkci ochrannou: zvlhčuje styčné 

plochy, a tím se snižuje tření kostí, svým vizkózně elastickými vlastnostmi je 

schopná zachytit určité hodnoty tlakové síly. 

Fibrózní a synoviální kloubní výstelka Je bohatě senzitivně inervována. 

V pouzdrech jsou volá nervová zakončení -receptory bolesti a specifická tělíska -

receptory tahu. Většina nervů prochází podél cév na flexorové straně kloubních 

pouzder, kde jsou nervy lépe chráněny před kompresí (6). 

Kloubní konce kostí mají různé tvary, které limitují rozsah pohybu v kloubu. 

Kulaté, ovoidní nebo konvexní plochy označuje jako kloubní hlavice a 

prohloubené nebo miskovité plochy za jamky kloubní. Obě plochy pokrývá 

hyalinní chrupavka, která zajišťuje výhodné mechanické vlastnosti - pevnost, 

tvrdost a sklovitě hladký kluzký povrch. Chrupavka nemá vlastní cévní zásobení 

ani inervaci. Výživou je odkázána na difúzi látek ze synoviální tekutiny (6). 

V některých kloubech jsou mezi konce kostí vloženy chrupavky - disky, 

menisky nebo chrupavčité lemy rozšiřující okraje mělkých kloubních jamek. 

Rozsah a směr pohybů, které může kloub vykonávat, závisí na tvaru styčných 

ploch a na poměru velikosti plochy jamky a hlavice (6). Dráha pohybu kloubu je 

dále ovlivňována chrupavkou, kloubními vazy a šlachami. 

3.3. Stavba kosterních svalů a svalové kontrakce 

3.3 .1. Svaly a šlachy 

Pohyb, hlavní funkce svalů, je výsledkem schopnosti svalu se stahovat ( 

kontrahovat se). Spojení kosti se svaly zajišťují šlachy. Sval šlachou na kostře 

začíná a šlachou se ke kostře upíná. Šlachy jsou svazky rovnoběžně nebo lehce 

šroubovitě uspořádaných kolagenních vláken, mezi kterými jsou ojediněle 

vmezeřena elastická vlákna. 

Při svém stažení vytváří sval napětí, které je pomocí šlach přenášené na kosti, a 

tím dochází k pohybu. Pohyb je tedy způsoben vzájemným působením svalstva a 

skeletu. Přechod svalových vláken do šlachy je upraven tak, že vmezeřené vazivo 
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kosterního svalu přechází do vmezeřeného vaziva šlachy. Tah svalu je proto při 

kontrakci přenášen plynule na vazivo šlachy a teprve potom na vlákna šlachy. 

Stavba přechodu svalu do šlachy zajišťuje mechanickou pevnost a zároveň 

pružný a elastický přenos síly svalové kontrakce na kosti. 

Svaly mohou mít různý tvar a velikost, všechny však mají stejné složení. 

Kosterní sval se skládá ze základních jednotek zvaných svalová vlákna. Mezi 

jednotlivými vlákny je malé množství vaziva, v němž procházejí nervová vlákna, 

cévy krevní a mízní. Vlákna kosterního svalu jsou mnohojaderné útvary , kryté 

povrchovou blankou - sarkolemou. Uvnitř svalového vlákna je protoplazma, v níž 

je řada jemných vlákenitých útvarů, myofibril, dále četné mitochondrie a dva 

druhy kanálků (tubulů), příčné a podélné ( sarkoplazmatické retikulum) 

Nejmenší stažlivou jednotkou svalového vlákna jsou sarkomery myofibril. 

Sarkomety jsou složeny ze silných myozinových a tenkých aktinových tyčinek 

(filament) a spojovacích tyčinek- titanu (2). 

Svaly fungují na principu vzájemného posunování tyčinek. Svalová vlákna 

dostávají nervový impuls, který vede k uvolnění kalciových iontů, normálně 

uložených ve svalech. V přítomnosti adenosintrifosfátu (ATP), který představuje 

"palivo" svalů, se kalciové ionty váží s aktinem a myozinem a vytvářejí 

elektrostatickou vazbu. Výsledkem vzniku této vazby je zkracování svalových 

vláken a vznik napětí. Přestanou-li svalová vlákna dostávat impulsy z nervu, 

dochází k jejich relaxaci. Přítomnost elastických struktur vede k tomu, že se 

tyčinky vrátí ke své původní, nezkrácené délce. 

Naopak při natažení svalu dochází k obrácené reakci a k uvolnění vazby mezi 

aktinem a myozinem, která se vytvořila v průběhu kontrakce. Podle několika 

výzkumných prací probíhá prodlužování (protahování) na úrovni myozinu a aktinu 

zpočátku poměrně snadno. Při pokračujícím protahování připadá stále větší podíl 

posunu tyčinek na tyčince titanu. Z toho vyplývá, že za schopnost sarkomer 

protahovat se, jsou primárně odpovědné titanové tyčinky. Při nadměrném 

protahování může dojít k narušení vnitřního uspořádání sarkomer a jejich roztržení 

(1). 

Sarkomera je schopna prodloužit svoji délku z klidového stavu o 50 procent. 

Kontraktilní součásti svalu tedy nemohou představovat faktor omezující 

pohyblivost svalu. 
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Kosterní (vůlí ovládané) sval mají dva typy proprioreceptorů: Golgiho šlachová 

tělíska a svalová vřeténka. Tyto receptory zprostředkovávají "vnímání" protažení 

svalu. 

Golgiho tělíska jsou umístěna téměř výlučně v místě spojení svalu se šlachou 

nebo v místě spojení svalu a aponeurózy. Aponeuróza označuje šlachové pouzdro, 

které zpravidla zasahuje hluboko do samotného svalu. Golgiho tělíska monitorují 

všechny stupně napětí svalu, nejlépe však vnímají napětí způsobené svalovým 

stahem (kontrakcí). Překročí-li intenzita svalového stahu nebo tahu za šlachu 

určitý kritický bod, objeví se okamžitě reflex, který utlumuje svalový stah. Dojde 

k okamžitému uvolnění a ke snížení nadměrného napětí. Tato reakce je možná jen 

proto, že impulsy vycházející z Golgiho šlachových tělísek jsou natolik silné, aby 

překonaly vzrušivé impulsy svalových vřetének. Relaxace je obranným 

mechanismem, bezpečnostním zařízením bránícím poranění šlach a svalů, ke 

kterému by jinak došlo jejich odtržením od úponu. 

Svalová vřeténka jsou miniaturní svalová vlákna ( infrafusální) zásobená 

nervovými zakončeními. Mají vřetenovitý tvar a jsou opouzdřena vazivovou tkání. 

Jejich uspořádání je paralelní se svalovými vlákny. 

Svalová vřeténka mají dva typy nervových zakončení: primární a sekundární. 

Primární zakončení reagují na fázické (dynamické) i na tonické natažení. Na rozdíl 

od nich reagují sekundární nervová zakončení pouze na tonické natažení. Fázická 

reakce je dána délkou a rychlostí natažení, tonická odpověď je dána pouze délkou 

svalu. 

Napínací reflex je základní funkce nervového systému, která udržuje svalové 

napětí (tonus) a předchází úrazům a poraněním. Napínací reflex je reakce svalu na 

jeho náhlé protažení. Prodloužení svalových vláken a vřetének vyvolá spuštění 

napínacího reflexu. Natahovaný sval se stáhne, a tím i zkrátí (1). 

Svaly obvykle pracují v páru, jako dvojice zahrnující agonistu a antagonistu, 

tzn. jestliže se jedna skupina svalů stahuje, dochází současně k relaxaci (uvolnění) 

skupiny svalů s opačným působením. Svaly, které přímo způsobují určitý pohyb se 

nazývají agonisté. Svaly zpomalující jejich pohyb a působící proti danému pohybu 

označujeme jako antagonisty. Koordinace opačně působících agonistů a 

antagonistů se nazývá reciproční inervace (1 ). Reciproční inervace je umožněna 

spoluprací nervů. Když jeden sval dostane nervový impuls stahu, dojde 
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automaticky k relaxaci druhého svalu. Tento Jev můžeme využít k dosažení 

relaxace ve svalech, které chceme protahovat. 

Kosterní svaly jsou rozloženy kolem kloubů tak, aby využil všechny možnosti 

pohybu, které klouby dovolují. U jednoosého kloubu jsou uloženy před osou 

pohybu (ohýbají) a za osou pohybu (natahují). Kulovitý kloub je obklopen svaly ze 

všech stran a každé hlavní ose patří aspoň jeden pár svalů, které podle činnosti 

tvoří tyto tři dvojice: flexor - extenzor, adduktor - abduktor a rotátor zevní -

rotátor vnitřní. 

3.3.2. Vazivová tkáň 

Nejdůležitější strukturou z hlediska pohyblivosti je vazivová tkáň, která 

obklopuje a obaluje sval na všech úrovních jeho vnitřního uspořádání tj. 

endomysium ( obklopuje jednotlivá svalová vlákna), perimysium ( obklopuje 

každý svalový snopeček) a epimysium (zevní vrstva). 

Na rozsah pohybu mají významný vliv dva typy vazivové tkáně: kolagenní a 

elastická. První z nich se skládá převážně z kolagenních a druhá z elastických 

vláken. Převládají-li kolagenní vlákna, je rozsah pohybu omezený. Větší 

zastoupení elastických vláken naopak předpokládá větší rozsah pohybu. 

Funkčnost jednotlivých kloubů je dána podílem různých tkání. Kloubní 

pouzdro (vakovitá struktura obalující konce kostí) a vazy představují dva 

nejdůležitější faktory, které jsou odpovědné za 47% této funkčnosti; na druhém 

místě je s 41% fascie (svalová povázka); následují šlachy 10% a kůže 2% (15). 

Ze dvou důvodů je však nejvhodnější soustředit většinu úsilí a pozornosti při 

zvyšování pohyblivosti v rámci strečinku na svalovou fascii (1 ). Sval a jeho fascie 

obsahují více elastického vaziva. Druhým důvodem je to, že vazy a šlachy jsou ve 

srovnání se svalovou fascií méně elastické a další narušení jejich struktury není ani 

žádoucí. Nadměrné prodloužení struktury vazů a šlach by mohlo vést ke zhoršení 

funkčnosti kloubů, k jejich destabilizaci a zvýšení rizika poranění. 

3.4. Poruchy a poškození pohybového aparátu u fotbalistů 

Dnešní život přináší dva extrémy. Normální populace se pohybuje daleko 

méně, než-li dříve, někteří sportovci svůj pohybový aparát naopak značně 

přetěžují. Obecně však platí, že pohybový systém zatěžují nerovnoměrně. Dochází 
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ke změnám pohybových stereotypů, nervosvalová koordinace vázne a pohyby 

přestávají být ekonomické. Zmenšením pohybové pestrosti se snižuje schopnost 

pohybového systému adaptovat se na náhlé změny podmínek během provádění 

pohybových aktivit. U fotbalistů to platí bohužel také. 

V důsledku relativně jednostranného zatížení fotbalisty a nedostatečné 

kompenzace asymetrické zátěže doplňkovými (rekreačními) sporty, jsou u těchto 

sportovců nacházena přetížení zad, zejména v bederní oblasti, klouby dolních 

končetin.Většina svalových bolestí v oblasti dolních končetin je reakcí na přetížení 

svalových úponů. Specifické postavení mají bolesti beder, na které si hráči 

okrajově stěžují. Bolesti beder plynou nejčastěji z příčin svalové nerovnováhy 

mezi břišními svaly, flexory kyčelních kloubů, vzpřimovači páteře v bederní 

oblasti. Častým problémem jsou i tzv. funkční blokády páteře, které mohou 

vzniknout akutně-náhle ( po nekoordinovaném, rychlém a předem nepřipraveném 

pohybu) nebo vznikají dlouhodobě (v důsledku svalových dysbalancí a špatných 

pohybových vzorců při hře). 

U hráčů fotbalu je nečastější tento vzorec, kdy břišní svaly mají tendenci 

k oslabení(fázické) -7tím dochází ke změně postavení pánve(anteverze) -7 to 

následně zapříčiňuje společně v důsledku zkrácení a přetížení paravertebrálních 

svalů zádových ( posturálních) v bederní části páteře zvětšení bederní lordózy + 

zkrácení flexorů kyčelních kloubů -7 a fotbalista poté pociťuje tupou bolest 

v oblasti bederní páteře, zvýrazňující se během či po zátěži. 

3.4.1. Příčiny vzniku svalové nerovnováhy 

Každý sval v lidském těle má předurčenou svoji funkci a podle ní jsou 

rozlišovány 2 druhy svalových skupin ( ne z hlediska biochemického, ale 

mechanického) na svaly tonické (posturální) a svaly fázické. Tyto svalové 

skupiny mají antagonistické funkce a v těle jsou vždy rozloženy proti sobě. Jedna 

skupina má tendenci ke zkracování( tonické sv.) a druhá naopak k ochabování. 

Aktivním působením ( kompenzačními cvičeními) je třeba tyto jejich primární 

vlastnosti tlumit, brzdit a působit proti nim. Rovnováha mezi svalstvem 

posturálním- statickým a svalstvem fázickým - dynamickým podmiňuje správné 

držení těla i správnou svalovou souhru při pohybu. 
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Dlouhodobě trénující fotbalisté jsou intenzivně vystavováni velké fyzické a 

většinou jednostranné zátěži což vede k celkovému přetěžování organismu, 

k opakovaným zraněním, ke vzniku funkčních i strukturálních poruch hybného 

systému. Dokladem uvedených poznatků je studie Jandy a Levita (13) , kteří 

provedli měření 27 prvoligových hráčích fotbalu. Vycházeli z předpokladu, že 

nejdůležitějším ukazatelem při posuzování svalového systému je postavení 

P ÁNVE. Pánev je místo, do kterého se promítají téměř všechny odchylky z oblastí 

dolních i horních končetin, trupu, pletence ramenního a hlavy. Tento výzkum 

potvrdil předpoklad přetěžování dolních končetin a to analýzou zkrácení svalových 

skupin flexorů dolních končetin, ale zároveň nepotvrdil domněnku o výraznější 

stranové diferenciaci dominantních svalových skupin v oblastech hlavy, ramen a 

trupu. 

3.4.2 Nejčastější poruchy 

7 zkrácení flexorů kolenního kloubu (37%)- hamstringy 

7 zkrácení m.triceps surae a m. soleus (56%) - u fotbalistů as1 

nejčastější.Zkrácení lze usuzovat podle napětí Achillovy šlachy(na straně zkrácení 

je štíhlejší).Negativně ovlivňuje dynamickou práci hlezenního kloubu. 

7 oboustranné plochonoží (30%)- pes planus : oproti jiným sportům je toto 

procento uspokojivý výsledek 

7 naklonění hlavy : praváci- úklon vpravo s rotací vlevo 

=> anteflekčním držení hlavy (33%) 

7 oslabení dolních fixátoru lopatky, mezilopatkových svalů a zkrácení horního 

trapézu. 

=>elevace levého ramene a lopatky (33,3 %) 

7 oboustranné zkrácení vnitřních rotátorů a flexorů horních končetin 

=>oboustranná protrakce ramen (19%) 

3.4.3. Chronická poškození 

7 varozita dolních končetin ( nohy do "Ó") : protahovat zkrácené adduktory (na 

vnitřní straně stehen) a naopak posilovat abduktory (na vnější straně stehen) 

7 deformované tibie 
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-7 osifikace tkání( důsledek opakovaných sv. mikrotraumat) 

"Asymetrická zátěž může vyvolat u fotbalistů artrotické kloubní změny, úponové 

bolesti, ... artrotické degenerativní změny postihují nejčastěji kolenní a hlezenní 

kloub, ale také loketní a kyčelní kloub. Svalová osifikace je nejčastěji v oblasti 

m.piriformis a m.biceps femoris." (30). 

Další velké nebezpečí pro fotbalisty jsou zdánlivě nepatrná svalová zranění tzv. 

mikrotraumata!!!Jejich nebezpečí tkví v tom, že samotné jen minimálně 

ovlivňují výkonnost, a proto jsou přehlíženy. Pokračuje-li postižený dále v plném 

zatížení, ve tkáni která je narušená mikrotraumatem vznikají místní změny( ve 

svalech drobná krvácení,ruptura sv. vláken) a činnost těchto svalů musí nahrazovat 

jejich synergisté(svaly pomocné) a zároveň se mění i funkce antagonistů -7 

VZNIK SVALOVÝCH DYSBALACÍ. .. 

c? ne rovnováha mezi posturálními a fázickými svaly 

c? poruchy koordinace pohybů 

c? zvýšené riziko zranění 

- opakovaná mikrotraumata mohou způsobit i chronická poškození!!! 

3.4.4. Prevence mikrotraumat 

1. Zařazení kompenzačních cvičení do všech tréninkových jednotek(TJ), tak aby 

se záměrně předcházelo vzniku svalových dysbalancí(SvD) 

2. Kvalitativně a kvantitativně zvyšovat náročnost jak v dlouhodobém tréninku, 

tak i v každé TJ. Hlavní je dodržovat zásadu dostatečného předehřátí organismu 

3. Aktivně vyhledávat, léčit a doléčit všechna mikrotraumata 

4. Po zátěži dodržovat dostatečně dlouhou odpočinkovou fázi a využívat různé 

metody pro odstraňování únavy(masáže, sauny, vodoléčba, ... ) 

3.4.5. Zásady prevence chronického poškození 

1. Tělesný výkon musí odpovídat aktuální kapacitě organismu 

2. Zraněnému hráči povolit pouze předepsanou pohybovou aktivitu(léčebná 

těl. výchova) 

3. Sportovní činnost provádět v kolektivech stejného věku a přibližně stejné 

tělesné zdatnosti a sportovní výkonnosti 
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4. Pravidelné preventivní lékařské prohlídky se zaměřením na poškození typická 

pro daný sport 

5. Důsledně léčit a doléčit všechny patologické stavy 

6. Zařazovat kompenzační cvičení a doplňkové sporty jako nedílnou součást 

tréninkového procesu (regenerace organismu) 

"Regenerace je biologický a společenský proces, který má za úkol urovnat a 

obnovit reverzibilní pokles funkčních schopností organismu a jednotlivých 

orgánů."( Stablová, Bunc). Vhodným obdobím pro regeneraci hráčů fotbalu je 

například zimní přestávka mezi sezónami. Základem regeneračních postupů je 

pohybová aktivita: 

1. regenerační cvičení kompenzující únavu (prevence sv. 

nerovnováhy, jednostranného přetěžování, poruch kloubních a 

svalových úponů 

2. strečinková (protahovací) cvičení 

3. regenerační cvičení ve vodě 

4. relaxační cvičení 

5. jiné sportovní činnosti 

Nezanedbatelnou složkou regenerace sil je výživa, doplňková strava, 

vitamíny, regenerační nápoje, psychická regenerace sil. 

3.5. Metody rozvoje kloubní pohyblivosti 

Pro rozvoj kloubní pohyblivosti se používají různé druhy cvičení. Jádrem 

všech cvičení je navození podnětu, který by pro daný stav pohyblivosti znamenal 

potřebný impuls kjeho zlepšení. Podnětem se obvykle stává dosažení krajní 

polohy pohybu v příslušném kloubu. 

Choutka, Dovalil (JO) rozlišují tyto metody rozvoje pohyblivosti: 

Metody aktivního cvičení - cvičení spojené s vlastním úsilím bez dopomoci. 

Využívá se tehdy, omezuje-li pohyblivost slabost svalů vykonávající pohyb. 

Umožňuje především rozvoj aktivní pohyblivosti, která ovlivňuje sportovní 

výkonnost mnohem více než pasivní pohyblivost. Nevýhodou je poněkud snadné 

spuštění napínacího reflexu. 
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dynamická - provádíme obvykle švihovými nebo kmitavými pohyby 

s postupně se zvyšující amplitudou. Provádějí se měkce a ne trhaně, aby nedošlo 

k vyvolání obraného napínacího reflexu, který pohyblivost naopak snižuje. 

K protažení limitující tkáně dojde v krajní poloze a pouze na okamžik, 

statická (strečink) - spojeny s výdrží v krajní poloze. Tah na limitující tkáně 

tak působí mnohem delší dobu. 

Metody pasivního cvičení - cvičení provázené dopomocí vnější síly (druhé 

osoby, stroje). Dává se jim přednost tehdy, kdy elasticita svalů a vazivových tkání 

omezuje celkovou pohyblivost nebo v době jejich rehabilitace. Jsou rezervou 

aktivní pohyblivosti v kloubu. 

dynamická -působení hmitů postupně dotahovaných do krajní polohy citlivou 

dopomocí cvičenky, gravitací či oporou, 

statická- setrvání v krajní poloze pomocí vnějšího působení. 

Metoda kontrakce- relaxace- natažení 

Posílení agonistů - pro dobrou úroveň pohyblivosti je nutná přiměřená úroveň 

silové schopnosti svalů zajišťujících dosažení krajní polohy. 

Svalová relaxace- vyplývající z nutnosti nízkého tonu natahovaného svalstva při 

cíleném zvyšování kloubní pohyblivosti. 

Po pečlivém prostudování vědeckých materiálů k dané problematice, jsme 

dospěli k závěru, že rozdělení metod rozvoje kloubní pohyblivosti dle Dovalila 

neodpovídá skutečnosti . Dále se tedy věnujeme pouze problematice pojmu 

strečink, která v sobě zahrnuje i výše zmiňované metody. 

3.5.1. Strečink 
Jedná se o soustavy protahovacích a napínacích cvičení jak pasivního, tak 

aktivního charakteru, které mají mít zdravotní, preventivně kompenzační i funkční 

účinek. Hlavním cílem je snížení škodlivého svalového a psychického přepětí, 

udržení svalové pružnosti, příprava svalů na náročnější výkon. 

Je metoda aktivního statického cvičení, rozvíjející pohyblivost. V tomto novém 

smyslu je používán od r. 1975, kdy vyšla publikace "Stretching" Boba 

Anderssona. 

Strečink je progresivní metoda sloužící primárně k protažení zkrácených svalů 

a sekundárně k výraznému zvýšení pohyblivosti v kloubech (1 4). 
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Nejde o novou metodu, její prvky najdeme i v nejstarších pohybových systémech 

včetně jógy. 

Postupně byl strečink rozpracován do různých variant a k různým účelům. 

Strečinkové cviky mohou být prováděny mnoha různými způsoby, jsou však 

závislé na cíli, schopnostech a stavu trénovanosti sportovce. 

3.5.2. Využití strečinku pro rozvoj pohyblivosti 

Pro dosažení dobré kloubní pohyblivosti se jako nejvhodnější uvádí dětství a 

zejména předpubertální vývojové stádium, kdy jsou ze somatického i funkčního 

hlediska podmínky pro rozvoj nejpříznivější. Cílem tréninku flexibility je 

zvětšování rozsahu pohybu v příslušném kloubu. Z biologického hlediska jde o 

systém zahrnující pět základních prvků: 

ý' Kost 

ý' Pojivová tkáň 

ý' Svalstvo 

ý' Senzoreceptor 

ý' Neuron 

Trénink by měl vést k "posouvání" kritického bodu pro spuštění napínacího 

reflexu ... svaly mohou více relaxovat! 

Pro rozvoj flexibility jsou často používány různé druhy strečinkových cvičení a 

technik. Existují různé písemné prameny, které se ve svých závěrech liší 

v základním rozdělení metod strečinku. 

3.5.3 Metody strečinku (32) 

Existuje několik metod strečinku : 

1. Postfacilitační (metody PNF-Proprioceptivní neuromuskulární facilitace) 

využívající funkčních principů nervosvalové regulace (hlavně spinálních 

reflexů).Existuje široká škála PNF technik. Jejich terminologie a popisy se liší 

podle zdroje, ze kterého vychází. Vzájemné srovnání a hodnocení je proto velmi 

obtížné a není cílem diplomové práce. Uvádíme tedy alespoň metody nejvíce 

v praxi používané. 
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Metoda Holtova 3-S (Scientific Stretching for Sport), také označovaná jako 

technika CRAC (kontrakce - relaxace - kontrakce agonisty) pracuje na principu 

reciproční inhibice antagonisty. Nejprve aktivizujeme po dobu 6s izometrickou 

kontrakcí agonistu, po které následuje kontrakce antagonisty (lehký odpor může 

zajišťovat partner). Aktivizací agonisty dochází k odtlumení antagonisty a jeho 

následné protažení je účinnější. Dochází ke střídání těchto dvou fází až do 

dosažení maximálního rozsahu pohybu protažením limitující tkáně. Tato metoda je 

velice účinná, ale poměrně namáhavá a náročná na vnímání bolesti. 

Tlapák (31) rozlišuje dva typy této metody: 

~ Protažení svalu prohloubené současným zatnutím antagonisty 

~ Protažení svalu následujícím po izometrické kontrakci antagonisty 

Metoda Svena Solveborna, označovaná také za techniku CR (kontrakce -

relaxace), někdy kontrakce - relaxace - protažení, využívající na zeslabení 

protahovacího reflexu tzv. postizometrické relaxace (nebo postfacilitačního 

útlumu). Vychází z předpokladu, že sval po kontrakci nereaguje ještě asi 7s na 

protahovací podnět antagonistickým napětím. Po izometrické kontrakci (7s), 

následuje relaxační pauza (3s), kdy sval reaguje na předchozí zátěž ochranným 

útlumem (ochabnutím) a po ní zvolna protahujeme (15s). Díky ochrannému 

útlumu je protažení důslednější než u klasického protahování. Metoda je 

jednoduchá, a proto také hojně využívaná. 

Tlapák (34) rozlišuje dva typy této metody na základě velikosti izometrického 

napětí a intenzitě následného protažení : 

~ Postizometrická relaxace (PIR) - používá se minimálního tlaku proti pevnému 

odporu (min. izometrické napětí), protahovací fáze je prováděna s maximální 

opatrností (př. použitím pouze gravitace). Je vhodná pro uvolnění bolestivých 

spastických svalů. 

~ Postizometrické natažení (PIP)- se doporučuje používat u zkrácených svalů, 

kde je nutno dlouhodobě a důraznějším způsobem ovlivňovat fasciální složku 

svalu. Izometrické tlaky jsou velké, následné protažení je důraznější, ale stále pod 

hranicí vyvolání napínacího reflexu. 

Výhody- prohloubení aktivní pohyblivosti, 

pomáhá při vypracování dynamického stereotypu pro koordinovaný pohyb, 
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je pokládána za nejúspěšnější metodu pro rozvoj pohyblivosti. 

Nevýhody - vyžaduje spolupráci dobře vyškoleného partnera, 

vyšší riziko vzniku poranění. 

2. Klasický strečink (statická metoda)- podle zakladatele Boha Andersena. Je 

založený na pomalém a plynulém pohybu do pocitu tahu ve svalu (nebolestivého 

napětí - easy stretch) a s výdrží v dosažené poloze (20-30s), relaxace (3s) a 

následném výraznějším protažení - developmental stretch s výdrží (20-30s). 

Nesnažíme se o maximální rozsah za cenu překonání bolesti. Při překonání jisté 

hranice (nocicepční signalizace) by došlo k reflexnímu stažení (napínací reflex) a 

možnému poškození svalu nebo šlachy. 

Výhody- jednoduchost v učení i provádění, 

nevyžaduje velké vynaložení energie, 

dovoluje dočasnou změnu délky svalu, 

může při dostatečné intenzitě navodit ochranný útlum, 

poskytuje dostatek času k posunutí hranice napínacího reflexu. 

Nevýhody - nedostatečná specifičnost, 

nerozvíjí koordinaci. 

Nelze jednoznačně prokázat převahu jedné z metod nad druhými. Statická 

metoda Boha Andersena je osvědčená pro dosažení celkového uvolnění i většího 

rozsahu, metody PNF jsou co do zvětšení amplitudy pohybu snad ještě účinnější, 

protože jimi dosáhneme žádaného výsledku rychleji. 

Strečink je vhodnou prevencí svalových dysbalancí, které vedou téměř vždy ke 

zdravotním problémům, kompenzuje jednostranné přetěžování hybného systému a 

také optimalizuje stav nervosvalového aparátu před náročnými výkony (21). 

Přínos strečinku 

o Prohloubení duševní a tělesné relaxace sportovce. 

o Prohloubení pohybového vnímaní. 

o Snížení nebezpečí úrazů např. podvrknutí kloubu, natažení svalu. 

o Snížení pravděpodobnosti onemocnění páteře. 

o Snížení svalové bolestivosti. 

o Zmírnění závažné bolestivosti menstruace sportovkyň. 

o Snížení svalového napětí a tím i snížení síly tahu svalu v místě úponu na kost. 

o Kompenzace jednostranného zatěžování. 

24 



o Optimalizace stavu nervosvalového aparátu před náročnými výkony. 

o Kultivace pohybového projevu a výkonnosti. 

o Urychlení procesu regenerace sil. 

3.5.4. Metodika strečinku 

Jedině systematické a promyšlené zvyšování kloubních rozsahů je efektivní. 

Při vypracovaní tréninkového programu je třeba vycházet ze struktury výkonu 

a hodnot kloubních rozsahů jedince. Nejdůležitější je stanovení cíle: rozvoJ, 

udržování, nebo obnovení kloubní pohyblivosti. 

K otázkám týkajících se doporučeného trvání, četnosti, načasování a intenzity 

tréninku pohyblivosti se vedou stále diskuse (1). Nejnovější literatura doporučuje 

protažení v délce trvání od 6 do 30 vteřin, dvě až tři opakování každého cviku. 

Sportovci s vyššími ambicemi by měli rozvíjet svou pasivní i aktivní kloubní 

pohyblivost (viz. 3.3.2) ve dvou či třech strečinkových blocích denně šest až sedm 

dní v týdnu. 

Další otázkou je načasování strečinku v rámci tréninkové jednotky. Někteří 

autoři doporučují zařazení strečinkových cviků bezprostředně po hlavní části 

tréninku. Teplota svalových tkání je v této době nejvyšší, což přispívá ke zvýšení 

bezpečnosti a produktivity strečinku. 

Intenzita cviku je věcí jedince. Obecně je vhodné provádět strečink tak dlouho, 

až je další zvýšení omezeno pocitem vysokého napětí, ale nikdy až do bodu bolesti 

(1). 

Zlepšení a zachování kloubní pohyblivosti je proces, který závisí na mnoha 

proměnných genetických faktorů, věku a stavu trénovanosti. Reakce svalů na 

pravidelný strečinkjsou proto souhrnem těchto faktorů a závisí také na tom, jakou 

svalovou skupinu procvičujeme. Obecně pro zdravé jedince platí, že čím déle, 

častěji a intenzivněji provádí strečinkové cviky, tím rychleji a výrazněji bude 

docházet ke zlepšení pohyblivosti. 

Podobně bohužel platí, že když se strečinkem přestane, dojde k postupné ztrátě 

získané pohyblivosti (2). 
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3.5.5. Význam strečinku 

• Zvyšování výkonnosti ( projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných 

pohybů) 

• Udržování pružnosti svalů a šlach 

• Předcházení svalové nerovnováze 

• Zlepšení kloubní pohyblivosti 

• Napomáhání správném držení těla, správnému dýchání a 

hospodárnému pohybu 

• Snížení svalového tonu a celkové uvolnění 

účelnému a 

• Prevence proti svalovým a kloubním úrazům ( především snižuje riziko tzv. 

tupých poranění typu natrhnutých svalů, šlach a svalových úponů) 

• Zlepšení reakce a pohotovosti i celkového soustředění na další činnost 

• Zvyšování odolnosti proti únavě 

• Udržení dobré tělesné a i duševní kondice 

3.5.6. Obecné zásady strečinku 

Při provádění protahovacích cvičení je třeba dodržovat následující zásady: 

• Zásada přiměřenosti a individuálního přístupu - cviky je třeba volit 

jednoduché a snadné, které se dají lehce naučit a jsou přiměřené vašim 

schopnostem tj. nezpůsobují již na počátku cvičení nadměrné napětí ve svalech. 

Každý člověk je individualitou, což se týče i jeho anatomické stavby kloubů. 

• Zásada postupnosti- od jednodušších protahovacích cviků ke složitějším. 

• Zásada dávkování - každý cvik opakujeme 2-3krát. Nejčastěji volíme 

opakování 3 protahovacích cviků v sérii. Opakování v sérii se řídí obtížností cviků. 

Mezi série je vhodné zařazovat relaxaci jak celkovou, tak lokální zaměřenou na 

protahované svalstvo. 

• Zásada prohřátí organismu - svaly před protahováním musí být dobře 

prokrvené a zahřáté. K tomu nám pomůže lehký klus, chůze, nebo dokonce i 

pasivní prohřátí teplou sprchou nebo masáží. 

• Zásada navození relaxace - strečink nelze úspěšně provádět ve stavu svalové 

ztuhlosti či napětí, a to jak z důvodů vnějších (zima), tak vnitřních (psychický 

stres, neschopnost vědomě uvolnit svaly). 
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• Zásada stejnoměrného dýchání - dýchejte plynule, stejnoměrně, přirozeně, 

s volní kontrolou a bez zadržování dechu. Dbejte na sladění protahování do 

výdechu, čímž se snižuje svalový tonus. 

• Zásada bezbolestného protahování - nikdy se nesnažíme dosáhnou 

extrémních poloh přes bolest. Násilná protahování přetěžují svaly, vedou 

k aktivaci reflexních opovědí, ale mohou způsobit i drobná mikrotraumata hojící 

se vazivovou tkání, což zn. pozvolnou ztrátu elasticity svalu. 

• Zásada statického protahování- švihová protahovací cvičení jsou v současné 

době považována za nevhodná, neboť vyvolávají silnou reflexní odpověď, která 

brání poškození kloubu a vazivové tkáně uvnitř svalu. Ovšem pohybová aktivita 

člověka se bez švihových pohybů neobejde. Švihová cvičení se plně uplatňují i 

v mnoha sportovních disciplínách, kde mají svůj význam a opodstatnění. 

• Zásada preference určitých svalových skupin - účelný a cílený protahovací 

cvik musí být zvolen tak, aby eliminoval nerovnoměrné zatížení určité sportovní 

disciplíny tzn., aby protahoval příslušnou svalovou skupinu, která je zkrácena, má 

zvýšený svalový tonus a limituje rozsah pohybu. Věnujte jí více času, jak delší 

dobu protahování, tak větší počet cviků v různých obměnách. 

• Zásada výchozí polohy - výchozí poloha by neměla být fyzicky náročná, aby 

nedocházelo k zapojování posturálního svalstva, a tím bylo zamezeno využití 

nevhodných souhybů ostatních svalových skupin. 

• Zásada protahovací polohy - protahovací poloha se zaujímá pomalu, 

uvolněně, se soustředěnou pozorností a zvolna se také ruší. Vše s naprostým 

dostatkem času, neboť rychlost nevede k předpokládanému účinku strečinku. 

• Zásada krajní polohy - v krajní poloze nesmíte hmitat. Pérovací pohyby 

prováděné dynamicky, tvrdě, trhaně spouštějí napínací reflex a výsledkem je 

zvýšení napětí a odporu ve svalu. 

• Zásada pravidelnosti - k dosažení maximálrul10 účinku je nutno cvičit 

pravidelně, nejlépe jedenkrát denně. Cvičíte-li méně než třikrát týdně, ztrácí 

strečink pozvolna efekt. 

• Zásada kombinace- je vhodné kombinovat cviky na lokální protažení s cviky, 

kde se současně protahuje více na sebe navazujících svalových skupin. 

• Zásada obměňování cviků- volte různé varianty nejúčelnějších cviků stejného 

i různého zaměření. Budete tak tkáně protahovat pod různými úhly a směry tahu. 
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Čím je výběr cviků rozmanitější a pestřejší, tím menší je nebezpečí vytvoření 

zautomatizovaného návyku, který účinnost strečinku snižuje. 

• Zásada oblečení- vhodný oděv pro cvičení strečinku by měl být teplejší, aby 

prohřáté svaly neprochladly v průběhu statického cvičení a také dostatečně volný, 

aby nebránil dosažení krajních poloh. 

• Zásada prostředí- kvalita protahovacích cvičení je ovlivněna také prostředím, 

ve kterém jsou prováděna (klid, estetika, dostatek světla, teplo, atd.). 

• Zásada hypermobility - u hypermobilních oblastí byste se měli naprosto 

vyvarovat cvičení strečinku nebo alespoň omezit protahování daných oblastí pouze 

na bezpodmínečně nutné. 

• Zásada zařazování strečinku - vždy před a po tělesné námaze, ráno po 

probuzení, během namáhavého cvičení a kdykoli se člověk cítí ztuhlý. 

v rozcvičení- po úvodním prohřátí následuje intenzivní 10-15 minutový blok 

protahovacích cvičení s výdrží pro jeden cvik 15-20s. Soustředíme se zejména na 

svalové skupiny, které budou nejvíce zatěžovány nebo které s nimi funkčně 

souvisí. 

v hlavní části tréninkové jednotky- zvláště během silového tréninku. Zařazují 

se mezi sériemi a výdrže jsou přibližně stejné jako v rozcvičení. 

na závěr - je strečink tlumivý, méně intenzivní, s delší výdrží, zaměřený 

především na svaly zádové, posturální a nadměrně prokrvené z tréninkové 

jednotky. Umožňuje tak lepší regeneraci, odstraňuje napětí, únavu a zvyšuje 

kloubní pohyblivost. 

speciální tréninková jednotka- 1krát týdně, v délce alespoň 40-45 min. 

Účinky strečinkových cvičení se uchovávají nejméně 90 minut a stopy zvýšené 

kloubní pohyblivosti jsou patrné i dva dny. 

3.5.7. Úkoly a cíle strečinku (4): 

• Vyrovnávat jednostranné zatížení vlivem sportovní aktivity 

• Předcházet či napravovat již vzniklé svalové nerovnováhy 

• Dosáhnout fonické rovnováhy (napětí) mezi jednotlivými svalovými skupinami 

• Docílit optimálního postavení kloubů a tím i zlepšení jejich funkce 
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• Zafixovat a tím zlepšit řízení pohybu, které ve svém důsledku vede i ke zlepšení 

výkonu Qako příklad i využití běžecké abecedy pro zlepšení rychlosti běhu) 

3.5.8. Zásady správného rozvoje kloubní pohyblivost 
• Protahovat až po dokonalém zahřátí ( 5 - 1 O min v intenzitě 50 - 60% SF) a 

následném uvolnění kloubních struktur 

• V teplém a klidném prostředí 

• Protahování ve stabilních polohách ( v lehu, sedu, ... ) 

• V průběhu protahování zařazujeme výdrže 

• Velikost protažení korigujeme volní kontrolou, kdy můžeme protažení včas 

zastavit a tak zabránit poškození z nadměrného protažení ( nevhodné švihové 

cviky) 

• Protahovací cvičení nesmí být bolestivé 

• Protahovací účinek zkvalitňuje optimální ( prodloužené) dýchání 

• Protahovací účinek zefektivňujeme využitím postizometrického útlumu (metoda 

S.SolvebomaJ 

3.5.9. Kontraindikace strečinku 
Z hlediska možnosti poškození nebo poranění svalů, šlach či vazů. 

• Příslušný pohyb je blokován kostí, 

• po nedávno prodělané fraktuře kosti, 

• při zánětu nebo infekčním onemocnění, 

• při osteoporóze 

• při akutní bolestivosti kloubu nebo svalu, 

• při nestabilitě kloubu, při cévním a kožním onemocnění 

3.5.10 Tvorba individuálních strečinkových programů 

Strečinková sestava cviků by měla být individuálně upravena dle potřeb 

každého sportovce a jeho sportovního zaměření. 

Fotbal je však kolektivní hra, která s sebou nese i několik nevýhod z hlediska 

tréninkového procesu. Tréninky jsou upravovány vzhledem k celému týmu, ne 

však k jednotlivci. S tím souvisí i aplikace strečinkových programů. Program, 

který je orientovaný na tým, je výhodný pouze z hlediska, že zaručuje alespoň 
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minimální množství strečinku, je však důležité poučit každého sportovce o jeho 

specifických problémech. Sportovci pak nezbývá nic jiného, než dané oblasti 

věnovat alespoň trochu ze svého volného času. Neboť nejvýznamnějším 

faktorem, který podle Altera (1) přispívá ke zlepšení kloubní pohyblivosti 

sportovce, je provádění individuálních cviků dle jeho časových možností. 

Při rozvoji kloubní pohyblivosti je nutno respektovat všechny zde uvedené 

zásady. Jedná se o dlouhodobou záležitost a její uspěchání by mohlo mít negativní 

zdravotní důsledky. Každému uvolňování musí předcházet řádné rozcvičení 

kloubních struktur, protahovací pohyby jsou plynulé a rozsah pohybu se zvětšuje 

postupně při plném respektování individuálního přístupu. 

3.6 Příklady protahovacích cviků (~2) 

3.6.1. Statická metoda Boba Andersona: 

.L fáze: lehké natažení: Postavte se čelem ke stolu(lm) a položte na něj 

nataženou nohu(obr.l). Potom se k položené noze mírně předkloňte- do polohy, 

kdy pocítíte na zadní straně stehna mírné napětí. Snažte se při tom celkově uvolnit 

a pozornost soustřeďte na místo, kde cítíte napětí. V této poloze zůstaňte 20 - 30 s 

(počítejte v duchu). Pocit napětí v natahovaném svalu se má postupně ztrácet. 

Když napětí nepovoluje, zmírněte trochu tah, vraťte se o kousek zpět do polohy, 

ve které se cítíte pohodlněji. Lehké natažení redukuje ztuhlost a připravuje tkáně 

svalu na rozvíjející se natažení. 

~I 
--.. 1 

-·-~1 

<"j 
-~ 

. l ____ -J 

Obr. I 

30 



2. fáze: rozvíjející natažení: po lehkém natažení a povolení původního napětí se 

předkloňte o kousek dále a ve svale dosáhnete tzv. rozvíjejícího natažení.. Opět 

byste měli pocítit mírně napětí. Někdy se stačí předklonit o jeden centimetr, někdy 

můžete jít dále- je nutné se řídit výlučně pocity. Pozornost a vnímání musíte po 

dobu cvičení koncentrovat na pocity v natahované svalové části. Tato fáze cvičení 

jemně vylaďuje svaly a zvětšuje ohebnost. 

Po 30s tohoto natažení pomalu povolte tah a narovnejte se. Potom zopakujte 

cvičení také s druhou nohou. 

Schéma: 

r+ 

f 

t 

1.fáze: 

2.fáze: 

3.fáze: 

20 - 30 s lehké natažení 

20- 30 s rozvíjející se natažení 

uvolnění 

3.6.2. Holtova metoda 

K tomuto cviku potřebujete pomoc partnera 

V lehu na zádech zvednete jednu nataženou nohu tak vysoko jak dokážete.Váš 

partner ve stoji rozkročném se pak postaví za vaši zdviženou nohu( obr.?) a položí 

jednu dlaň na vaší Achillovu patu. Druhou dá zepředu na vaše koleno. První fází je 

izometrická kontrakce: Nejprve zlehka a postupně stále větší silou tlačte nataženou 

nohu dolů proti partnerově dlani, která spočívá na achilovce. Partner nesmí 

povolit ani při největším tlaku. Tato kontrakce má trvat 6 - 7 s. Potom nohu 

uvolněte a snažte se jí napětím natahovačů stehna a ohybačů kyčelního kloubu 

zvednout výše.(obr.2). I teď má partner klást odpor, ale jen takový, aby umožnil 

pohyb; nesmí vás úplně zastavit(koncentrická kontrakce antagonisty: 6 - 7 s). 

V dosažené poloze potom zopakujte první fázi- kontrakci antagonisty. Obě fáze 

se zopakují ještě jednou, případně několikrát, přičemž celý čas cvičení je asi 1 - 2 

minuty. Cvičení potom opakujte i druhou nohou. 

Schéma: 

r+ 1. fáze: 

2 -3 x i 2. fáze: 

t 3. fáze: 

tlak x ruce- dolů achilovkou (6- 7 s) 

uvolnění (1 -2 s) 

tlak x ruce- kolenem k sobě(6 -7 s) 
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Obr.2 

3.6.3 Metoda Svena Solveboma 

Klekněte si na jedno koleno (klek přednožný). V této poloze silně zatlačte 

patou natažené nohy do podložky a toto napětí udržujte 20s(počítejte si v duchu). 

Po 20 s napětí uvolněte a předkloňte se k natažené noze tak, abyste na zadní straně 

stehna cítili tah(obr.3). V této poloze setrvejte 20 s. Cvičení pak zopakujte 

s druhou nohou. 

Schéma: 

r+ I. fáze: 

i2.fáze: 

t 3.fáze: 

napětí 

uvolnění 

natažení 
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3.6.4. Pasivní metoda PNF 

Postavte se zády ke stěně a zvedněte jednu nataženou nohu ( stoj přednožmo 

L,P). Váš partner ji uchopí a zvedne ještě výše do takové polohy, v které cítíte na 

zadní straně stehen napětí. V této poloze se snažte tlačit nataženou nohu nahoru 

proti jeho statickému odporu( cca 6 s). Potom napětí povolte a váš partner zvedne 

nohu o něco výše. V této krajní poloze izometrické napětí antagonistu opakujte. 

Celé cvičení trvá asi 1 minutu. 

Obr.4 

3. 7. Specifičnost cvičení ve fotbale 

V zimním přípravném období, zejména v etapě všeobecné přípravy je trénink 

zaměřen na mnohostrannou fyzickou přípravu. využívá se široký okruh 

nespecifických prostředků, čímž finální herní výkon do jisté míry ztrácí svoji 

důležitost. 

Východiskem pro efektivní trénink který by směřoval k podpoře herního 

výkonu lze považovat princip specifičnosti, který by se měl uplatňovat také při 

řízení tělesného zatěžování. vysvětlení k termínům specifická a nespecifická 

zátěžová činnost nebo specifické a nespecifické prostředky: 

Specifické prostředky : uplatňované v herním tréninku jsou charakteristické 

velkou vnější podobností až totožností použitého cvičení s vlastní herní činností 

v utkání. 

Nespecifické prostředky : se podstatně odlišují od herní činnosti v utkání (výběh 

do terénu, atletická příprava bez míče, silová příprava, apod.). 
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Pohybové zatížení jedinců Je předmětem rozhodování trenéra ve dvou 

oblastech: 

1. v kondičním tréninku, v kterém se stimulují bioenergetické kapacity a 

nervosvalové funkce spojené s pohybovým výkonem nespecifickými činnostmi. 

2. v herním tréninku, v které se stimulace bioenergetických kapacit integruje 

stimulací pohybového učení a to realizací specifických herních činností (26). 

Kondičně orientovaný trénink po delších tréninkových přestávkách, jako je 

zejména trénink v přípravném období, by měl zahrnovat již silně specifické 

pohybové činnosti. Jinak řečeno, specifická fotbalová činnost je pro pozitivní 

stimulaci aerobních (vytrvalostních) a anaerobních ( rychlostně-vytrvalostních, 

rychlostně-silových) pohybových schopností hráčů účinnější než nespecifické 

činnosti (3) 

Specifická herní cvičení a průpravné hry jsou jak z hlediska motivace ( pro 

svou různorodost, situační charakter a proměnlivost), tak fyziologického hlediska 

(střídání intenzit) příznivější ve srovnání s intenzivní nespecifickou, tj. běžeckou 

činností (27). 
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4. CÍLE A ÚKOLY DIPLOMOVÉ PRÁCE, HYPOTÉZY 

4.1. Cíle a úkoly diplomové práce 

Cílem naší práce bylo zjištění stavu kloubní pohyblivosti u dospívajících a 

pravidelně zatěžovaných hráčů fotbalu pomocí navržené baterie testů. Ověření 

účinnosti doporučených protahovacích cviků 

Dílčí úkoly: 

1. Literární rešerše 

2. Příprava a vytvoření testovací baterie kloubní pohyblivosti 

3. Realizace 1. a 2. měření kloubní pohyblivosti u skupiny fotbalistů 

4. Výběr strečinkových cviků pro rozvoj KP dolních končetin u fotbalistů 

5. Matematicko-statistické zpracování naměřených dat 

6. Hodnocení laterality u KP dolních končetin 

7. Porovnání kloubní pohyblivosti mezi experimentální a kontrolní skupiny 

Hypotézy: 

Hl: Laterální rozdíly kloubní pohyblivosti nejsou statisticky významné! 

H2: I v průběhu soutěžního období lze rozvíjet kloubní pohyblivost! 

H3: Kloubní pohyblivost experimentální skupiny bude po absolvování programu 

vykazovat proti kontrolní skupině zlepšení! 
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5. SOUBOR A METODIKA 

5 .1. Charakteristika skupiny 

5 .1.1. Způsob vytvoření souboru dat 

Měření kloubní pohyblivosti fotbalistů (ročník narození 1991) dorostenecké 

kategorie družstva Bohemians Praha probíhalo v Laboratoři sportovní motoriky 

UK FTVS v jarním soutěžním období ročníku 2005/2006 . Jednalo se výhradně o 

hráče stejné věkové karegorie a přímo hráče spolu trénující, kteří byli po 1. měření 

rozděleni do dvou sledovaných skupin - kontrolní a experimentální. Rozdělení do 

skupin bylo dle výsledků prvního měření. 

U souboru fotbalistů byly zjištěny základní somatické charakteristiky : 

Výška těla [cm] 

Hmotnost těla [kg] 

Rozsah souboru fotbalistů je 17 ve průměrného kalendářního věku 16,1 +- O, 1 

při druhém měření. Podrobnější charakteristiky jednotlivých skupin jsou uvedeny 

v tab.l. 

Tab.l: Základní charakteristiky skupin 

skupina věk[ roky] 
hmotnost 

Výška [cm] n 
[kg] 

ES 
15,8 +- 65,1 +-

176,9 +-3,02 
0,1 3,17 

1. měřeni 17 
15,9 +- 69,5 +-

KS 
0,2 5,11 

179,7 +-3,70 

ES 
16,1 +- 65,6 +- 177,4 +-

2. měřeni 12 
0,1 3,68 2,22 

KS 
16,2 +- 69,8 +- 181,2 +-

0,2 4,45 2,67 

5.2. Metodika 

5.2.1. Měřící zařízení 
K měření kloubní pohyblivosti bylo použito optoelektrické měřící zařízení 

PRIMAS. Systém je neobrazová kinematická měřící technika. Pracuje na principu 

bezkontaktního určování souřadnic bodů označených reflexním polepem. 

Reflexní látka je nanesena na půlkruhový předmět, který se pomocí elastických 

pásků či oboustranně lepící fólie umístí na sledovaný objekt. Důležitou podmínkou 

měření je vymezení zorného pole fixními body. Souřadnicový systém a měřítko 
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lze definovat minimálně dvěma fixními body v zorném poli, které nesmí být 

v průběhu měření zakryty. 

Infrazářič emituje paprsky po dobu trvání lms o frekvenci 50Hz, které 

dopadají na místa označená reflexním polepem.Od nich se odráží a jsou zachyceny 

snímačem kamery, kterým je CCD čip. 

Rozestavení a pohyb bodů lze sledovat na videomonitoru. Obrazem na 

monitoru je skupina prozářených bodů na černém pozadí. Signál pro monitor je 

standardní černobílý videosignál, který je možno zaznamenat na videorekordér. 

Centrem celého zařízení je videoprocesor, který řídí kameru a předzpracovává její 

signál pro počítač. Dokáže v době jednoho snímku tzn. během 20 ms určit 

souřadnice až 20 bodů. Díky němu pak počítač disponuje s údaji o x a y 

souřadnicích každého označeného bodu. Z nich se pomocí speciálního 

zpracovatelského programu vypočítává rozsah v daném kloubním spojení 

vzhledem k horizontální rovině, která prochází testovaným kloubem. 

Systém umožňuje měření ve statických i dynamických podmínkách. Statické 

podmínky představují 1 s výdrž v příslušné krajní poloze a dynamické opakované 

provádění pohybu segmentu do extrémní polohy v intervalu 3,5 - 5s. 

Při statické analýze se postupně v každém snímku vypočítávají směrnice 

přímek určených reflexními body a úhel těmito přímkami sevřený. Výsledkem 

měření je aritmetický průměr takto spočítaných úhlů. 

Stanovené úhly jsou udávány ve stupních s přesností na jedno desetinné místo. 

Podrobněji o této metodě (16): 

Obr. Měřící zařízení 

B 
"'idr:oproc csor 

D 
počít~( I• 
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Podmínky pro měření 
1. Laboratorní místnost bez přímého slunečního světla. 

2. Vymezení zorného pole minimálně dvěmi fixními body. 

3. Stabilizace kamery do vodorovné polohy a zabránění přenosu vibrací 

z kamery na stativ. 

4. Dostatečné zahřátí a rozcvičení testované osoby. 

5. Přesná instrukce experimentátora. 

6. Měření provádí vždy stejný pracovník a standardním postupem. 

5.2.2. Organizace měření 

Měřena byla aktivní statická kloubní pohyblivost [ASKP]. 

1. měření předcházelo vyplnění dotazníku s osobní anamnézou sportovce, 

individuální zahřátí a rozcvičení testovaného jedince, základní antropomometrické 

vyšetření (výška těla, hmotnost) a instruktáž k vlastnímu testu. 

Testovací baterie se skládala z 16 testovacích poloh, přičemž jejich pořadí byla 

měněna dle výhodnější manipulace s testovanými jedinci. Testovaný provedl 

pohyb z výchozí polohy do polohy měřené s výdrží 1 s v této krajní pozici. 

Vlastní měření se provádělo vždy na odhalených částech těla testovaného 

jedince. Podklad tvořila dostatečně pevná a tvrdá podložka - vyšetřovací stůl. 

V některých polohách byla zajištěna fixace druhou osobou tak, aby se předešlo 

souhybům v ostatních kloubních spojeních. 

Laboratorní podmínky (teplota v laboratoři, světlo, ... ) byly standardní pro 

všechny testované. 

Po zaznamenání hodnot do paměti počítače, byla naměřená data ze 

standardních měřených poloh vytištěna do protokolů (Nováková, 3). U nově 

zaváděných testovacích poloh byly opisovány ručně z obrazovky monitoru 

počítače do předem připravené tabulky. 

Po 1. měření byl vytvořený program protahovacích cviků předán trenérovi 

probandů se všemi instrukcemi(viz. příloha). Programy 1-4 [vytvořené z materiálů: 

(1)] za účelem pozitivního ovlivnění KP dolních končetin experimentální skupiny. 

Do té byli hráči vybráni dle úrovně kloubní pohyblivosti při prvním měření -

obecně ti s horší kloubní pohyblivostí. 
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5.2.3. Popis a označení měřených kloubních rozsahů 

Při zjišťování kloubní pohyblivosti fotbalistů byl použit program, který byl 

původně vytvořen pro potřeby měření kloubní pohyblivosti populace plavců a 

basketbalistek. Tuto baterii jsme se snažili upravit pro potřeby hodnocení kloubní 

pohyblivosti fotbalistů. 

Kloubní pohyblivost byla testována v těchto polohách. Pořadí testovacích 

poloh bylo přizpůsobeno manipulaci s testovanými jedinci. Testovací polohy 

společné pro všechny soubory : 

1. POLOHA: leh na zádech, paže volně položeny podél těla, neměřená dolní 

končetina je natažená, měřená dolní končetina provádí flexi v kyčelním kloubu, 

bederní část páteře je přitisknuta k podložce - v případě nutnosti fixace za 

hřeben kosti kyčelní. 

PřL. ............ . ...... přednožení levou nohou 

PřP ............ . ....... přednožení pravou nohou 

Umístění reflexních bodů : 

o Femur- trochanter major (stálé umístění reflexního bodu) 

o Femur -epicondilus lateralis (pro pravou nohu), medialis (pro levou nohu) 

2. POLOHA: leh na zádech, paže volně položeny podél těla, neměřená dolní 

končetina je flektována v kyčelním i kolenním kloubu a chodidlem se opírá o 

podložku, měřená dolní končetina provádí flexi v kyčelním kloubu, bederní část 

páteře je přitisknuta k podložce - v případě nutnosti fixace za hřeben kosti 

kyčelní. 

PřL ............ . ....... přednožení levou nohou 

PřP ........ . . .. . ....... přednožení pravou nohou 
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Umístění reflexních bodů : 

o Femur- trochanter major (stálé umístění reflexního bodu) 

o Femur- epicondilus lateralis (pro pravou nohu), medialis (pro levou nohu) 

3. POLOHA: leh na břiše, paže volně poleženy podél těla, neměřená dolní 

končetina je natažená. Měřená dolní končetina provádí extenzi v kyčelním 

kloubu, oba přední hroty kosti kyčelní musí být přitisknuty k podložce -

v případě nutnosti fixace pánve k podložce. 

ZL. .................. zanožení levou nohou 

ZP .................. zanožení pravou nohou 

Umístění reflexních bodů : 

o Femur- trochanter major (stálé umístění reflexního bodu) 

o Femur - nad epicondylus lateralis 

4. POLOHA: leh na břiše, paže volně poleženy podél těla, dolní končetiny 

snožené a kolenní klouby flektované (90°). Kolena i kotníky spojené. Obě dolní 

končetiny provádí současnou vnitřní rotaci. V případě nutnosti fixace pánve 

k podložce. 

Vn.rot.L+P .......... vnější rotace pravou a levou nohou 
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1 

Umístění reflexních bodů : 

o Femur- pod patellu (tuberositas tibiae) 

o Tibia - corpus tibiae ( nad malleolus medialis) 

5. POLOHA: sed, nohy mírně roznožené, flektované v kolenních kloubech 

Zv.rot. .......... zevní rotace kyčelního kloubu 

Vn.rot. .......... vnitřní rotace kyčelního kloubu 

Umístění reflexních bodů : 

o Femur- pod patellu (tuberositas tibiae) 

o Tibie- corpus tibiae (nad malleolus medialis) 

6. POLOHA: sed snožný, kolena napjatá, paže opřeny za tělem o podložku 

PF ................ plantámí flexe hlezna 

DF ................ dorzální flexe hlezna 
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Umístění reflexních bodů: (pouze na pravé dolní končetině) 

o Fibula - malleolus lateralis 

o Tuberositas ossis matatarsalis V. 

5.3. Metody zpracování 

Základní matematicko-statistické charakteristiky skupiny byly vypočítány pro 

věk, hmotnost, výšku a jednotlivé rozsahy kloubní pohyblivosti v uvedených 

polohách. 

K VYHODNOCENÍ BYLY POUŽITY NÁSLEDUJÍCÍ CHARAKTERISTIKY: 

Individuální hodnota kloubního rozsahu .......... Xi 

Rozsah skupiny ........................................ nje počet testovaných jedinců 

Aritmetický průměr .................................. M je součet všech naměřených 

hodnot dělený rozsahem skupiny (výběru) n. 

Vzorec pro výpočet : 

Směrodatná odchylka ............................ SD Je druhá odmocnina z 

rozptylu, vyjadřuje kolísání hodnot od průměru a uvádí se ve stejných jednotkách, 

ve kterých je veličina měřena. 

Vzorec pro výpočet : SD= 
n-1 
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6. VÝSLEDKY A DISKUSE 

Vlastní měření je sice plně automatizované, to však nevylučuje subjektivní 

chyby ke kterým může dojít jak ze strany experimentátora, tak ze strany 

testovaného jedince. Chyby se týkají především umístění reflexních bodů na 

příslušná kloubní spojení , nepřesností při zaujmutí testované polohy maximální 

pozici, řádné fixaci kloubních spojení, kde by mohlo dojít k nežádoucím 

souhybům. Nejčastější porušení techniky provádění byla pozorována u testovacích 

poloh přednožení, přednožení pokrčmo a zanožení. 

6.1. Hodnocení a porovnání ES a KS v jednotlivých polohách 

Porovnání výsledků obou měření ukazuje, že experimentální skupina (ES) 

se jako celek zlepšila ve všech polohách v průměru o 5,64 %, zatímco kontrolní 

skupina (KS) o 3,58 % (tab. ). Nedalo se předpokládat, že ES bude ve všech 15 

polohách při druhém měření výrazně lepší či se alespoň vyrovná hodnotám 

probandů kontrolní skupiny. Bylo to dané hlavně skutečností, že v prvním měření 

byly v jednotlivých polohách mezi probandy experimentální a kontrolní skupiny 

rozdíly hodnot měření. KS měla v prvním měření o 12,5 % vyšší hodnoty. KP se 

v obou skupinách určitých polohách zhoršila. Experimentální v 1., 12. a 13. 

poloze, kontrolní skupina v 9. a 12. poloze. V procentech nebo absolutních 

hodnotách bylo zhoršení ES menší než u KS (tab. ). Výsledky budou uváděny 

v číslech zobrazující velikosti úhlů a v procentech. V jednotlivých testech jsou 

mezi skupinami tyto změny (tab. ) : 

);;> Poloha první: FL.l-L: V prvním měření měla KS o 10,5% (8°) vyšší 

průměrnou hodnotu KP než ES. V této poloze zaznamenala ES zlepšení o 9,2% 

(6,9°), KS zaznamenala zvýšení průměrných hodnot KP o 9% (6,5°). Konečný 

rozdíl mezi skupinami v druhém měření byl10,2% (9,3°). 

);;> Poloha druhá: FL.2-L: V této poloze se ES zlepšila o 7,8% (5,8°), kontrolní o 

3% (2,9°). V prvním měření měli probandi KS o 15% (11,2°) větší kloubní 

pohyblivost než probandi ES. Konečný rozdíl v této poloze mezi skupinami je 

10,3% (8,3°). 

);;> Poloha třetí: FL.l-P: V této poloze zaznamenala ES zlepšení KP o 9,9% (6,9°). 

KS také zaznamenala zlepšení o 0,8% (0,6°). V prvním měření byl mezi 
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skupinami v této poloze největší rozdíl, tj. 13,4% (9,4°). Konečný rozdíl po 

druhém měření se zmenšil na 4% (3,1 °). 

);> Poloha čtvrtá: FL.2-P: V prvním měření měla KS v průměru o 21,6% (16,3°) 

větší KP. ES zaznamenala v druhém měření zlepšení o 11,8% (8,9°). KS se také 

zlepšila o 0,5% (0,5°). Konečný rozdíl po druhém měření činí 9,4% (7,9°). 

);> Poloha pátá: Ex.l-L: V prvním měření měla KS hodnoty KP vyšší o 5,5% (1 °). 

A přitom zaznamenala i větší zlepšení než ES. ES se zlepšila o 7% (1,2°) a KS o 

19% (3,7°). Konečný rozdíl mezi skupinami je 16% (3,5°). 

);> Poloha šestá: Ex.l-P: V prvním měření měla KS o 5,4% (0,9°) větší KP než 

ES. Naopak ve druhém měření zaznamenala KS menší zlepšení s porovnáním s 

ES, která se zlepšila 22,6% (3,8°), KS o 8,5% (1,5°). Konečný rozdíl po druhém 

měření je, že ES měla o 6,8% (1,4°) větší průměrnou KP než KS. 

);> Poloha sedmá: Vn.rot. L+P: V prvním měření měla KS o 11,4% (7,2°) větší 

průměrnou KP. I přesto, že v druhém měření se dva ze tří probandů zhoršili, 

skupina jako celek se zlepšila v průměru o 13,3% (9,4°). Proband T.H. z KS 

zaznamenal největší individuální zlepšení- o 85% (52,6°). ES zaznamenala 

zlepšení o 4% (2,8°), rozdíl mezi skupinami se zvětšil na 20,9% (13,8°). Z ES 

zaznamenalo 5 probandů zlepšení a dvěma byl naměřen menší rozsah KP než 

v měření prvním. Z nich J.H. se zhoršil o 24% (-18,9°). 

);> Poloha osmá: Zv.rot L: V prvním měření měla KS v průměru o 19,3% (6,8°) 

větší rozsah KP než ES. V druhém měření zaznamenali všichni probandi obou 

skupin zlepšení. Výraznější rozdíl byl v této poloze u ES. Jejich hodnoty se ve 

druhém měření zlepšily o 36,6% (12,9°), zatímco hodnoty K skupiny o 12% 

(5,1 °). Největší individuální zlepšení zaznamenal T.K. (o 64%, tj. 19,9°), R.H. 

(41,5%, tj. 14°), M.G.( o 39,4%, tj. 16,3°). Tito 3 fotbalisté přispěli nejvíce ke 

zlepšení průměrné KP ve prospěch ES. V druhém měření byla průměrná KP ES o 

2,1% (1 °) vyšší než u KS. 

);> Poloha devátá: Zv.rot. P : V prvním měření měla KS o 14,2% ( 5,1 °) vyšší 

průměrnou hodnotu KP než ES. V druhém měření zaznamenala ES výraznější 

zlepšení hodnot KP v této poloze. Pouze R.H. měl nižší hodnoty KP (o 0,3%, tj. 

0,1 °). Celkové zlepšení ES bylo o 23% (8,4°). KS zaznamenala v této poloze 

dokonce zhoršení- o 0,5% (0,2°). Konečný rozdíl průměrné KP mezi ES a KS byl 

v druhém měření 7,9% (3,5°) ve prospěch ES. Největší individuální zlepšení 

zaznamenal T.K o 92% (22°). 
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);- Poloha desátá: Vn.rot. L: V prvním měření měla KS o 15,3% (5,4°) vyšší 

hodnoty průměrné KP než ES. Všichni probandi ES prokázali zlepšení v průměru 

o 20% (6,9°). V KS se jeden ze tří probandů (P.P.) mírně zhoršil o- 6,9% (-3°), ale 

přesto je průměrná hodnota v druhém měření u KS vyšší 22% (8,8°). Nejvíc 

k tomu přispělo individuální zlepšení probandů M.K(o 47,3%, tj. 16,5°), T.H.(o 

29,9%, tj. 12,9°). KS tak zvýšila rozdíl na 17,3% (7,3°). 

);- Poloha jedenáctá: Vn.rot. P: V prvním měření byl mezi skupinami výrazný 

rozdíl. KS měla hodnoty průměrné KP o 39,6% (14,6°) vyšší než ES. ES 

zaznamenala procentuálně stejné zlepšení jako v předchozí poloze (vn.rot. L), tzn. 

o 20% (7,2°). KS taky zaznamenala zlepšení o 7% (3,8°). Z ES měl hodnoty 

druhého měření nižší pouze R.H. o 6% (-2,3°). Ostatní probandi této skupiny 

zaznamenali zvýšení hodnot. V KS měl hodnoty nižší P.P. o 24,9% (-13,6°). 

V druhém měření byl rozdíl mezi skupinami 25,1% (ll, 1 °). 

);- Poloha dvanáctá: PF - L: V prvním měření měla KS o 10,6% (7,4°) vyšší 

průměrnou hodnotu KP. V druhém měření zaznamenali 4 probandi z ES nižší 

hodnoty kloubní pohyblivosti a 3 svoji pohyblivost v této poloze zvýšili. V KS 

byly v 2. měření nižší hodnoty u všech probandů. ES se v průměru zhoršila o 0,7% 

(-0,5°) a KS o 10% (-7,7°). V druhém měření měla tedy KS o 0,3% (0,2°) vyšší 

průměrnou hodnotu KP. 

);- Poloha třináctá: PF - P: V prvním měření měla KS o 0,14% (0,1 °) vyšší 

průměrnou hodnotu KP. Zvýšení hodnot zaznamenali 4 probandi z ES a dva z KS. 

Výsledkem bylo snížení hodnoty ES o 0,6% (- 0,4°) a zvýšení hodnot K skupiny o 

O, 1% (0, 1 °). Konečný rozdíl po druhém měření je 1% (0, 7°) pro K skupinu. 

V absolutních hodnotách úhlů jsou tyto změny zanedbatelné. 

);- Poloha čtrnáctá: DF - L: V prvním měření měla KS vyšší průměrnou hodnotu 

KP o 0,6% (0,4°). V této poloze zaznamenala KS větší zvýšení KP než ES. 5 ze 7 

probandů ES se zlepšili a 2 své hodnoty snížili. Všichni tři probandi KS své 

hodnoty při druhém měření zvýšili. Největší individuální zvýšení zaznamenali 

probendi M.N. o 33,2% (20,6°) a P.N. o 30,7% (17,7°). ES zvýšila své hodnoty 

v průměru o 13% (8,6°) a KS o 19% (13,2°). Konečný rozdíl průměrných hodnot 

KP v druhém měření je 6,4% ( 4,9°) ve prospěch KS. 

);- Poloha patnáctá: DF- P: V prvním měření měla KS vyšší průměrnou hodnotu 

KP o 8,4% (5,6°). V 2. měření dosáhlo 6 probandů ES a všichni tři KS zvýšení 

hodnot. 2 probandi ES měli v 2. měření hodnoty nižší. Nejvíce se individuálně 
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zlepšil provane M.N. o 22,8% (12,4°). KS se při druhém měření zlepšila o 8% 

(5,9°) a ES o 6% (3,7°). Konečný rozdíl průměrných hodnot KP byl v 2. měření 

ll% (7,8°). 

Při porovnání změn průměrných hodnot mezi skupinami ve všech polohách 

jsme zjistili, že celkově se v KS KP zvýšila o 7,5% (3,6°/ polohu). V ES se v 2. 

měření průměrná hodnota KP zvýšila o 12,64% (5,5°/ polohu). V prvním měření 

měli probandi KS své hodnoty o 11,1% (6,7°/ polohu) vyšší než probandi ES. Po 

2. měření se rozdíl snížil na 7,3% (4,7°/ polohu). Z výsledků vyplývá, že probandi 

ES se po 3měsíčním protahovacím programu dostali přibližně na úroveň KS. 

6.2. Individuální hodnocení 

6.2.1. Experimentální skupina 

R.H. : Tento pro band v 2. měření zaznamenal v 1 O polohách zvýšení hodnot, 

z toho 4 výraznější, a 5 snížení hodnot. Nejvyšší navýšení hodnot rozsahu kloubní 

pohyblivosti zaznamenal u Zv.rot L (41,5%, 14°), Ex.l-L (21, 7%, 5,2°), Vn.rot.L 

(13,2%, 4,1°) a Ex.l-P (11.4%, 2,5°). Celkově se průměrná hodnota jeho kloubní 

pohyblivosti se v druhém měření zvýšila o 4,6% (2,4°/polohu). Čtyřhlavý sval 

stehenní, iliopsoas, gluteus, 

P.N. :Tento proband v 2. měření zaznamenal v 12 polohách zvýšení hodnot a 

ve 3 polohách snížení hodnot. Výraznější navýšení zaznamenal v polohách FL2-L 

(27,4%, 17,4°), Vn.rot.L+P (24,5, 16,9°), Zv.rot.P (19,6%, 7,r), Vn.rot.P (16,9, 

7,2°), DF-L (30,7%, 17,7°}. Zjištěno bylo také dvě zhoršení u Ex.l-L (-38,2%, -

9,r) a Ex.l-P (-14,1%, -3,2°). Celkově se průměrná hodnota jeho kloubní 

pohyblivosti se v druhém měření zvýšila o 9,4% (5,2° /polohu). 

T.K. : Tento proband zaznamenal v 2.měření nejvyšší změnu rozsahu kloubní 

pohyblivosti ze všech měřených probandů obou skupin. Výrazná změna byla 

zaznamenána u FLJ-L (25%, 16,4°), F/.2-L (18,4%, 13,6°), Fl.l-P (37%, 21, 7°), 

F/.2-P (26, 7%, 17,6°), Ex.l-L (84,2%, 6,4°), Ex.l-P (78,6%, 4,4°), Zv.rot.L 

(64,4%, 19,9°), ZV.rot.P (92,4%, 22,0°), Vn.rot.L (38,3%, 13,1°), Vn.rot.P 

(40,2%, 13,6°), DF-L (17,6%, 11,6°). Jediné znížení naměřeného rozsahu 

zaznamenal u polohy PF-P (-6%, - 4,3°). Celkově se průměrná hodnota jeho 

kloubní pohyblivosti se v druhém měření zvýšila o 22,7% (11,1 o /polohu). 
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J.H. : Tento pro band v 2. měření zaznamenal v 1 O polohách zvýšení hodnot a 

ve 5 polohách snížení hodnot. Výraznější navýšení zaznamenal v polohách Fl.l-L 

(18,5%, 12,4°), Ex.l-P ( 39,7%, 5,6°), Zv.rot.L (28,2%, 11,6°), Zv.rot.P (18,4%, 

8,8°), Vn.rot.L (27,4%, 7,2°), Vn.rot.P (31,9%, 10,JD). Zjištěna byla také dvě 

zhoršení u Ex.J-L (-32, 7%, -7,4°) a Ex.l-P (-23,6%, -18,9°). Celkově se průměrná 

hodnota jeho kloubní pohyblivosti se v druhém měření zvýšila o 3.9% (2, 1 o 

/polohu). 

J.V. : Tento proband v 2. měření zaznamenal v 13 polohách zvýšení hodnot a 

ve 2 polohách snížení hodnot. Výraznější navýšení zaznamenal v polohách FLJ-L 

(12,6%, 20,8°), Ex.l-L ( 35%, 4,8°), Ex.l-P (52,9%, 8,3°), Vn.rot.L+P (18%, 

9,9°), Zv.rotL (20%, 7,6°), Zv.rot.P (25,2%, 8,JD), Vn.rot.L (30%, 9,8°), 

Vn.rot.P (26,2%, 9,4°), DF-L (11,8%, 8,1°). Celkově se průměrná hodnota jeho 

kloubní pohyblivosti se v druhém měření zvýšila o 10,8% (5,3° /polohu). 

M.G.: Tento proband v 2. měření zaznamenal v 10 polohách zvýšení hodnot a 

ve 4 polohách snížení hodnot. V jedné poloze zaznamenal naprosto totožné 

hodnoty (Fl.l-P). Výraznější navýšení zaznamenal v polohách Ex.l-L (18,4%, 

4,4°), Ex.l-P (23,1%, 5, 7°), Zv.rotL (39,4%, 16,3°), Zv.rot.P (20,2%, 9,1°), 

Vn.rot.L (13, 7%, 6, 7°). Zjištěné snížení hodnot kloubní pohyblivosti jsme 

zaznamenali u tohoto pro banda v poloze Vn.rot.L+P ( -15,4%, 1 0,9°). Celkově se 

průměrná hodnota jeho kloubní pohyblivosti se v druhém měření zvýšila o 4,2% 

(2,5° /polohu). 

M.N. : Tento proband zaznamenal v 2. měření zvýšení rozsahu kloubní 

pohyblivosti ve 14 polohách a 1 snížení. Výrazná změna byla zaznamenána u Fl.J

L (24%, 14,5°), F/.2-L (10%, 6,9°), FLJ-P (21,4%, 16°), F/.2-P (34,8%, 28,JD), 

Ex.l-L (29,2%, 3,5°), Ex.l-P (29%, 4,2°), Vn.rot.L+P (27,8%, 14,6°), Zv.rot.L 

(49,8%, 12,JD), ZV.rot.P (12,7%, 3,8°), Vn.rotL (16,8%, 4,9°), Vn.rot.P (36%, 

9,7°), DF-L (33,2%, 20,6°), DF-P (22,8%, 12,4°). Jediné snížení kloubní 

pohyblivosti zaznamenal v poloze PF -P (-4,6%, -3,6°). Celkově se průměrná 

hodnota jeho kloubní pohyblivosti se v druhém měření zvýšila o 20,4% (1 O, 1° 

/polohu). 

6.2.2. Kontrolní skupina 

M.K. :Tento proband v 2. měření zaznamenal v 12 polohách zvýšení hodnot a 

ve 3 polohách snížení hodnot. Výraznější navýšení zaznamenal v polohách Fl.l-L 
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(15,6%, 10,9°), Vn.rot.L (47,3%, 16,5°), Vn.rot.P (20,9%, 10,4°), DF-L (21,4%, 

13,]0). Zjištěné snížení hodnot kloubní pohyblivosti jsme zaznamenali u tohoto 

probanda v poloze Vn.rot.L+P (-12,6%, 10,3°), Ex.l-L (16,3%, 4,6°), PF-L 

11,4%, 9,5°). Celkově se průměrná hodnota jeho kloubní pohyblivosti se v druhém 

měření zvýšila o 6,7% (3,2° /polohu). 

P.P. : Tento proband zaznamenal v 2. měření, jako jediný ze všech měřených 

probandů obou skupin, celkové zhoršení rozsahu kloubní pohyblivosti. Ve 4 

polohách jsme zaznamenali zvýšení hodnot a v ll polohách snížení hodnot. Ze 4 

zvýšení byla 2 výrazná a to u poloh Ex.l-L (55,8%, 9,6°) a DF-L (26,5%, 16,9°). 

Zjištěné výraznější snížení hodnot kloubní pohyblivosti jsme zaznamenali u tohoto 

probanda v poloze Vn.rot.L+P (-20,8%, 14,2°), Vn.rot.P (25%, 13,6°), PF-L 

(15%, 9,1 °). Celkově se průměrná hodnota jeho kloubní pohyblivosti se v druhém 

měření snlžila o 0,2% (-1,8° /polohu). 

T.H. : Tento proband zaznamenal v 2. měření zvýšení rozsahu kloubní 

pohyblivosti ve 14 polohách a 1 snížení. Výrazné zvýšení bylo zaznamenáno u 

poloh F/.1-L (14,8%, 11,1°), F/.2-L (12,1%, 9,6°), Ex.l-L (48,8%, 6,1°), Ex.l-P 

(24,6%, 3,3°), Vn.rot.L+P (85,5%, 52,6°), Zv.rot.L (42,6%, 11,6°), ZV.rotP 

(13,5%, 3,1°), Vn.rotL (29,9%, 12,9°), Vn.rot.P (29,1%, 14,6°), DF-L (11,8%, 

9,5°), DF-P (12,5%, 9,3°). Jediné snížení kloubní pohyblivosti zaznamenal 

v poloze PF-L (-3,8%, -3,4°). Celkově se průměrná hodnota jeho kloubní 

pohyblivosti se v druhém měření zvýšila o 21,7% (9,5° /polohu). 

6.3. Porovnání laterality 

Při zjišťování laterálních rozdílů se ve své podstatě jedná o určení rozdílu téhož 

měřeného znaku pro pravou a levou polovinu těla. Statistiky významný rozdíl je 

prokázán u těch rozměrů, u kterých se hodnota testové statistiky (testovacího 

kritéria) t nachází v kritickém oboru testu tzn. překročí kritickou hodnotu testu na 

zvolených hladinách významnosti. 

Matematickému vyšetření statistické významnosti musí vždy předcházet 

logický úsudek o věcné významnosti tzn. získaných datech a jejich významu pro 

stanovený účel na základě odborných znalostí. 

Na základě nasbíraných dat jsme zjistili, že laterální rozdíly nebyly statisticky 

významné a metoda zjišťování dostatečně prokazatelná. 
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6.4. Vytvoření cvičebních programů pro potřeby fotbalistů 

Všechny 4 protahovací programy byly vytvořeny po vyhodnocení 1. měření a 

za účelem zvýšení úrovně kloubní pohyblivosti dolních končetin fotbalistů. Chtěli 

jsme dokázat, že na rozvoj kloubní pohyblivosti lze působit i v soutěžním období, 

při minimální časové dotaci (5-lOmin po každé tréninkové jednotce), a že jedním 

z hlavních faktorů pro rozvoj kloubní pohyblivosti je soustavnost a pravidelnost. 

Obrázky jsou převzaty z knihy Strečink (1). 

6.5. Rozvoj kloubní pohyblivosti v průběhu soutěžního 

období 

Tato práce ukázala, že i při minimální časové dotaci, při pravidelném 

dodržování protahovacího programu lze kloubní pohyblivost úspěšně rozvíjet i 

během soutěžního období. Mohli by jsme si položit i otázku, jak velký rozsah 

kloubní pohyblivosti je pro fotbalisty pozitivní, tzn. má vliv na výkon a pomáhá 

zvyšovat výkonnost a jak důležitou roli úroveň flexibility u hráčů fotbalu zaujímá. 

Při konzultaci s hlavním trenérem probandů panem Tesařem mi bylo sděleno, že 

jedinci s naměřenou nižší úrovní kloubní pohyblivosti patří v jeho týmu k herně 

vyspělejším. Bez diskuse ale zůstává fakt, že by trénink kloubní pohyblivosti měl 

být nezbytou součástí tréninkového procesu hráčů fotbalu jako kompenzační 

cvičení. K této problematice se tato práce nevztahuje, ale mohla by se stát 

vodítkem k jejímu osvětlení. 

U našich probandů došlo v průběhu programu ke statisticky významným 

změnám. Ze všech probandů dosáhl pouze jeden celkového zhoršení průměrných 

hodnot kloubní pohyblivosti. U všech ostatním jsme zaznamenali zvýšení kloubní 

pohyblivosti. V průměru to bylo u ES o 10,9% a u KS 9,4%. Vysoké zlepšení u 

KS je odrazem velice významného individuálního zvýšení kloubní pohyblivosti 

jednoho probanda (T.H.) a nízkým počtem probandů této skupiny. I přes tuto 

skutečnost se nám potvrdilo, že ES po absolvování programu bude vykazovat 

vyšší zlepšení než KS. 
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, v 

7. ZAVER 

Diplomová práce byla zaměřena na aplikaci poznatků o diagnostice kloubní 

pohyblivosti ve specializované sportovní přípravě dospívající mužské populace 

fotbalistů. 

Je třeba uvést, že bez náležitých kontaktů, ochoty probandů a hlavně jejich 

trenérů spolupracovat při realizaci tohoto programu, by nebylo možné výzkum 

uskutečnit. 

Tento program vytvořený pro fotbalisty vznikl na podkladě programu 

vytvoření baterie cvičení kloubní pohyblivosti basketbalistek. Byl rozšířen o nové 

polohy a o polohy zaměřené převážně na dolní končetiny. Začátek realizace 

měření byl směrován na začátek jarního soutěžního období- druhá~ března 2006. 

Konec realizace měření byl směrován začátek přechodného období po jarní části 

sezóny - první ~ června 2006. Sledováno bylo 1 O fotbalistů dorosteneckého 

ligového družstva Bohemians 1905 ve věku 16 +- O, 1 let, kteří byli rozděleny do 

dvou sledovaných skupin. Experimentální a kontrolní skupiny. V Tab.2-01 a 

Tab.2-02 jsou uvedeny i výsledky měření fotbalistů, jejichž hodnoty se do 

výsledků práce nezaznamenaly. Důvodem byla jejich jediná účast na měření, ze 

kterých nebylo možné vyhodnotit žádný závěr v naší práci. Hodnoty kloubní 

pohyblivosti byly měřeny optoelektrickým zařízením PRIMAS v laboratoři 

sportovní motoriky UK FTVS. 

Hodnocení individuální flexibility u skupin fotbalistů v jednotlivých měřených 

polohách dokumentuje, v jakých rozmezích se kloubní pohyblivost jednotlivců i 

celé skupiny pohybuje, a tím odhaluje i nedostatky jednotlivých dráčů. 

Statistická významnost rozdílů hodnot měřených artikulačních rozsahů levé a 

pravé poloviny těla nebyla zjištěna. 

Celkové hodnocení individuální kloubní pohyblivosti vybraných hráčů jsou 

pouze ilustrací řešení daného problému. Neboť hodnocení kloubní každého 

probanda sledovaných skupin přesahuje časový i prostorový rámec diplomové 

práce. 

Z důvodu nízkého počtu sledovaných probandů nelze výsledky zobecnit na 

celou populaci. 

Za účelem pozitivního ovlivnění kloubní pohyblivosti fotbalistů doporučujeme 

pravidelné a soustavné zapojení protahovacích cvičení do tréninkového procesu. 
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Tato problematika je svým obsahem poněkud rozsáhlá. Další otázkou je přímý 

vliv velikosti kloubní pohyblivosti na výkonnost. 
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9. SEZNAMZKRATEK 

Flexe v kyčelním kloubu levé nohy, pravá noha natažená [Fl. I-L] 

Flexe v kyčelním kloubu pravé nohy, levá nohy natažená [Fl.l-P] 

Flexe v kyčelním kloubu levé nohy, pravá noha pokrčená v kolenním kloubu -90° 

[Fl.2-L] 

Flexe v kyčelním kloubu pravé nohy, levá noha pokrčená v kolenním kloubu- 90° 

[Fl.2-P] 

Extenze v kyčelním kloubu levé nohy v lehu na břiše [Ex.l-L] 

Extenze v kyčelním kloubu pravé nohy v lehu na břiše [Ex.l-P] 

Vnitřní rotace v kyčelním kloubu levou a pravou nohou současně v lehu na břiše 

[Vn.rot.L+P] 

Zevní rotace v kyčelním kloubu levou nohou v sedu [Zv.rot.L] 

Zevní rotace v kyčelním kloubu pravou nohou v sedu [Zv.rot.P] 

Vnitřní rotace v kyčelním kloubu levou nohou v sedu [Vn.rot.L] 

Vnitřní rotace v kyčelním kloubu pravou nohou v sedu [Vn.rot.P] 

Plantární flexe v hlezenním kloubu levé nohy [PF-L] 

Plantární flexe v hlezenním kloubu pravé nohy [PF-P] 

Dorzální flexe v hlezenním kloubu levé nohy [DF-L] 

Dorzální flexe v hlezenním kloubu pravé nohy [DF-P] 

Procenta [%] 

Stupně [0
] 

Aritmetický průměr [M] 

Směrodatná odchylka [SD] 

Rozsah skupiny [ n] 

Individuální hodnota kloubního rozsahu [Xi] 

Experimentální skupina [ES] 

Kontrolní skupina [KS] 

Zanožení levou [ZL] 

Zanožení pravou [ZP] 

Přednožení levou [PřL] 

Přednožení pravou [PřP] 
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Obr.5: Ukázka zásobníku měřících poloh, ze kterého jsme vybírali 

10.3. Příloha k protahovacímu programu 

56 



Tab.l: Základní charakteristiky skupin 

věk[ roky] 
hmotnost 

Výška [cm] n skupina 
[kg] 

15,8 +- 65 ,1 +-
176,9 +-3,02 ES 

0,1 3,17 
1. měření 17 

15,9 +- 69,5 +-
179,7 +-3,70 KS 

0,2 5,11 
16,1 +- 65 ,6 +- 177,4 +-

ES 
0,1 3,68 2,22 

2. měření 12 
16,2 +- 69,8 +- 181,2 +-

KS 
Q,_2 ___1,45 ~ 2,67 ----



Tab.2-01: Hodnoty [0
] kloubní pohyblivosti v jednotlivých polohách 1. měření 

Jméno fl. 1-L fl . 2-L fl. 1-P fl. 2-P ex. 1-L ex. 1-P vn.rot.L vn.rot.P zv.rot.L zv.rot.P vn.rot.L vn.rot.P PF-L PF-P OF-L DF·P 

J.J.. 71,9 76,Q 66,6 
1--· 

66,5 35,8 27,7 32,5 45,2 45,4 48,5 38,5 39,8 68,1 62,5 66,2 76,8 

M.K. 69,7 81,6 78,0 ·-----'-'-1--
84,2 28.2 18,5 36,7 45,4 51,3 47,1 34,9 49,8 83,4 81,0 61,7 65,9 

P.P. 84,2 96,6 85,5 99,9 17.2 21 ,2 34,5 33,8 47,6 53,2 43,6 54,6 74,2 65,5 64,9 74,4 

J.Z. 90,4 89,6 80,1 85,7 20.4 20,7 33,0 37,4 49,1 44,1 28,4 34,9 67,3 62,6 71,7 73,6 

J.V. 61,2 78,5 67,7 83,5 13,7 15,7 28,2 27,0 38,0 32,2 32,7 36,6 73,8 73,0 68,6 63,5 

L.B. 80,4 105,1 92.4 105,0 20.4 18,1 21,3 37,8 42,0 32,8 24,0 26,3 74,0 77,8 71,0 63,1 

P.G. 82,2 78,2 82.6 91,3 15,9 18,1 26,9 29,8 29,3 40,4 32,4 32,1 72,8 65,8 64,2 67,1 .. 

M.P. 72,6 92~~ 61,9 82.8 14,0 21,4 31,1 24,2 36,2 32,3 44,5 35,1 71,2 71,8 63,9 67.4 

J.Ž. 65,9 77,8 6§~~ 77,0 25,5 23,1 26,5 24,5 43,5 51,5 32,7 32,7 67,4 70,8 75,4 73,9 

M.G. 86,3 91,4 _2_M 88.9 24,4 22,9 36,4 34,5 41,4 45,1 45,9 48,2 62,1 66,9 71,7 68,2 

J.H. 67,2 76,4 67,8 67,5 22,6 14,1 33,2 46,7 41,1 47,9 26,3 32,0 64,5 70,4 81,2 72,0 

T.H. 75,0 79,3 7 4, 8-+----~1.2 12,5 13,4 27,3 34,2 27,2 23,0 43,2 50.1 73,4 70,5 80,5 77,7 -
M.N. 60,5 69,0 74,7 8Q,8 12,0 14,5 26,4 25,5 24,5 30,0 29,2 26,7 69,6 78,5 62,1 59,7 

T.K. 66,4 73,8 _58,7 -· 66,0 7,6 5,6 29,0 30,4 30,9 23,8 34,2 3-~-~ 69,1 71,6 66,1 67,7 --·-
P.N. 70,7 63,6 65.7 ____ ?2.4 24,1 22,7 36,4 32,6 36,8 36,8 47,3 42,7 80,2 74,3 54,4 65,3 

R.H. 65,7 69,8 62,1 69,2 24,0 21,9 31,1 26,4 33,7 36,2 31,0 38,6 67,6 70,5 75,0 73,1 

P.B. 78,4 88,8 74,8 93,3 23,6 18,9 32,1 39,4 41,5 27,7 32,2 40,2 88,8 94,1 61,4 50,4 

Poznámka: Zkratky jednotlivých poloh jsou uvedeny v seznamu zkratek 



Tab.2-02: Hodnoty [0
] kloubní pohyblivosti v jednotlivých polohách 2. měření 

Jméno fl. 1-L fl. 2-L fl. 1-P fl. 2-P ex. 1-L ex. 1-P vn.rot.L vn.rot.P zv.rot.L zv.rot.P vn.rot.L vn.rot.P PF-L PF-P DF-L DF-P -
P.N. 71,5 81,0 72,3 78,9 14,9 19,5 40,6 45,3 45,7 44,0 50,1 49,9 76,9 76,0 71,1 65,8 

R.H. 67,5 68,2 65,4 74,6 29,2 24,4 31 ,O 29,6 47,7 36,1 35,1 36,3 66,6 71,4 73,7 75,4 

M.N. 75,0 75,9 90,7 108,9 15,5 18,7 29,9 36,4 36,7 33,8 34,1 36,3 72,5 74,9 82,7 73,3 

T.O. 77,4 78,4 82,0 86,7 23,6 24,4 18,3 30,6 33,0 38,2 28,2 27,8 64,2 77,8 72,8 66,3 

P.P. 82,0 90,3 80,0 95,7 26,8 20,7 24,1 30,0 49,3 49,0 40,6 41,0 63,3 65,1 81,1 81,0 

T.H. 86,1 88,9 77,2 91,3 18,6 16,7 52,6 61,5 38,8 26,1 56,1 64,7 70,6 70,6 90,0 87,4 

J,H. 79,6 81,3 63,2 68,0 15,2 19,7 22,5 38,5 52,7 56,7 33,5 42,2 65,5 73,3 79,2 71,8 

M.G. 

I 
81 ,0 86,6 93,4 92,3 28,9 28,2 29,0 31,0 57,7 54,2 52,2 51,2 61,3 67,4 78,3 71 ,8 

T.K. 82,8 87,4 80,4 83,6 14,0 10,0 30,1 34,5 50,8 45,8 47,3 47,4 71 ,7 67,3 77,7 70,7 

J .V. 68,9 80,0 72,7 84,5 18,5 24,0 27,5 37,6 45,6 40,3 42,5 46,2 69,5 71,7 76,7 66,8 

D.Z. 78,3 92,5 87,5 91,2 27,8 30,7 30,1 41,4 42,8 35,5 38,7 36,8 74,2 76,1 74,3 71,2 

M.K. j 80,6 86,9 82,8 89,9 23,6 20,1 34,1 37,7 53,1 47,5 51 ,4 60,2 73,9 81 ,6 74,9 67,5 

Poznámka: Zkratky jednotlivých poloh jsou uvedeny v seznamu zkratek 



Tab. 3-01: Individuální hodnoty [0
] KP a jejich změny v 1. a 2. měření u ES 

jméno I měření fi.1-L fi.2-L fi.1-P fi.2-P ex.1-L ex.1-P vn.rot.P+L zv.rot.L zv.rot.P vn.rot.L vn.rot.P PF-L PF-P OF-L DF-P 
R.H. I 65,7 69,8 62,1 69,2 24,0 21,9 57,5 33,7 36,2 31,0 38,6 67,6 70,5 75,0 73,1 

ll 67,5 68,2 65,4 74,6 29,2 24,4 60,6 47,7 36,1 35,1 36,3 66,6 71,4 73,7 75,4 
Změna[0] 1.8 1 ~ 3,3 5,4 5,2 2,5 3,1 14,0 [_.QJJ_ 4, ; I -2.3 -l :iil - 0,9 1 ::dliL 2,3 

[%] 2,7 - 21~ 5J3 LB 21 ,7 11,4 54 41 ,5 - 0,3 13,2 - e,o - 1,5 1,3 - 1,7 3,2 
P.N. I I 70,7 63,6 65,7 72,4 24,1 22,7 69,0 36,8 36,8 47,3 42,7 80,2 74,3 54,4 65,3 

ll 71,5 81 ,O 72,3 78,9 14,9 19,5 85,9 45,7 44,0 50,1 49,9 76,9 76,0 71,1 65,8 
Změna[0] 0,8 17,4 6,6 6,5 [ ....:9.2_ -3.21 16,9 8,9 7,2 2,8 7,2 1 -3.31 1,7 17,7 0,5 

[%] 1 '1 27,4 10,_1 __ 910 -38,2 -w 24,5 24,2 19,6 5,9 16,9 -4L 2,3 30,7 0,8 
T.K. , I 66,4 73,8 58,7 66,0 7,6 5,6 59,4 30,9 23,8 34,2 33,8 69,1 71,6 66,1 67,7 

ll 82,8 87,4 80,4 83,6 14,0 10,0 64,5 50,8 45,8 47,3 47,4 71,7 67,3 77,7 70,7 
Změna[0] 16,4 13,6 21 ,7 17,6 6,4 4,4 5,·1 19,9 22,0 13,1 13,6 2,6 L -4,31 11 ,6 3.0 

[%] 25,0 18,4 37,0 26,7 84,2 78,6 8,6 64,4 92,4 38,3 40,2 3__.L .....:..§,O 17,6 
J.H. I I 67,2 76,4 67,8 67,5 22,6 14,1 79,9 41,1 47,9 26,3 32,0 64,5 70,4 81,2 

ll 79,6 81,3 63,2 68,0 15,2 19,7 61 ,O 52,7 56,7 33,5 42,2 65,5 73,3 79,2 
Změna[0] 12,4 4,9 L M · o,5 l= ;ul 5,6 ~~ - 1Ba9f 11,6 8,8 7,2 10,2 1 ,O 2,9 1 -2 

[%] 18,5 6,4 -6,8 0,7 - 32,7 39,7 -2~6 28,2 18,4 27,4 31,9 1,6 4,1 -2,5 - 0,3 
J.V. I I 61,2 78,5 67,7 83,5 13,7 15,7 55,2 38 32,2 32,7 36,6 73,8 73 68,6 63,5 

ll 68,9 80,0 72,7 84,5 18,5 24,0 65,1 45,6 40,3 42,5 46,2 69,5 71,7 76,7 66,8 
Změna[0] 7,7 1,5 5,0 1,0 4,8 8,3 9,9 7,6 8,1 9,8 9,4 _L -4 .. 3 -1_,31 8,1 3,3 

[%] 20,8 1,9 7,4 1,2 35,0 52,9 18,0 20,0 25,2 30,0 26,2 - 5,8 - 1,8 11 ,8 5,2 
M.G. 1 I 86,3 91,4 93,4 88,9 24,4 22,9 70,9 41,4 45,1 45,9 48,2 62,1 66,9 71,7 68,2 

ll 81,2 88,6 93,4 92,3 28,9 28,2 60,0 57,7 54,2 52,2 51' 1 61,3 67,4 78,3 71,8 
Změna[0] ! -5..1.. -4~ 0,0 3,4 4,4 5,7 1 ....:lD.,iJ 16,3 9,1 6,7 3,o I o.w 0,5 6,6 2,4 

[%] - 5,9 - ~. 1 OJL 3,9 18,4 23,1 - ~4 39,4 20,2 13,7 6,0 - 1J3 0,8 9,2 5,3 
M.N. I I 60,5 69,0 74,7 80,8 12,0 14,5 51,9 24,5 30,0 29,2 26,7 69,6 78,5 62,1 59,7 

ll 75,0 75,9 90,7 108,9 15,5 18,7 66,3 36,7 33,8 34,1 36,3 72,5 74,9 82,7 73,3 
Změna[0] 14,5 6,9 16,0 28,1 3,5 4,2 14,6 12,2 3,8 4,9 9,7 2,9 1 -aj] 20,6 12,4 

[%] 24,0 10,0 21,4 34,8 29,2 29,0 27,8 49,8 12,7 16,8 36,0 4,2 -1,§ 33,2 22,8 
Poznámka: Zkratky jednotlivých poloh jsou uvedeny v seznamu zkratek 
Poznámka: Změna uvádí rozdíl aritmetického průměru v naměřených hodnotách l.a 2. měření 



Tab.3-02: Individuální hodnoty [0
] KP a jejich změny v 1. a 2. měření u KS 

Jméno I měření fi.1-L fi.2-L fi.1-P fi.2-P ex.1 -L ex.1 -P vn.rot.P+L zv.rot.L zv.rot.P vn.rot.L vn.rot.P PF-L PF-P OF-L DF-P 

M.K. I 69,7 81,6 78,0 84,2 28,2 18,5 82,1 51,3 47,1 34,9 49,8 83,4 81 ,O 61,7 65,9 

ll 80,6 86,9 82,8 89,9 23,6 20,1 71 ,8 53,1 47,5 51,4 60,2 73,9 81,6 74,9 67,5 

Změna[0] 10,9 5,3 4,8 5,7 1 -4:61 , .s l _ ·l_Oij_ 1,8 0,4 16,5 10,4 L i._sl 0,6 13,2 1,6 

[%) - 15,6 6,5 6,2 6,8 - 16,3 8,7 - 12 6 
·~ 

3,5 0,9 47,3 20,9 - 11 ,4 0,7 21 ,4 2,4 

P.P. I I 84,2 96,6 85,5 99,9 17,2 21,2 68,3 47,6 53,2 43,6 54,6 74,2 65,5 64,1 74,4 

ll 82,0 90,3 80,0 95,7 26,8 20,7 54,1 49,3 49,2 40,6 41,0 63,3 65,1 81 '1 81 ,O 

Změna[0) I -2.2_ _ -6.3_ -5.._5 -4.g, 9,6 ) Q.§_ -14121 
~ 

1.7 1 -4...0 -~~---1.3,6 -9,L -o AJ 16,9 6,6 

[%) - 2_,6 -65 -64 -4,2 55,8 - 2,4 - ~8 3,6 :.1...5 -6,9 - 25,0 - 15,0 -0,6 26,5 ~9 
·~-- ' 

T.H. I I 75,0 79,3 74,8 91,2 12,5 13,4 61,5 27,2 23,0 43,2 50,1 73,4 70,5 80,5 77,7 

ll 86,1 88,9 77,2 91,3 18,6 16,7 114,1 38,8 26,1 56,1 64,7 70,6 70,6 90,0 87,4 -
14,6 L-3.41 Změna[0) 11 .J 9,6 2,4 0,1 6,1 3,3 52,6 11 &-_ 3,1 12,9 0,1 9,5 9,3 

[%) ~8 12,1 ~2 0,1 48,8 24,6 85,5 42,6 _j_g,5 ~9 29,1 -3,8 0,1 11,8 12,5 

Poznámka: Zkratky jednotlivých poloh jsou uvedeny v seznamu zkratek 
Poznámka: Změna uvádí rozdíl aritmetického průměru v naměřených hodnotách l.a 2. měření 



Tab.4-01: Průměrné hodnoty [0
] KP u ES v 1. a 2. měření a jejich změna[%] 

ES fl. 1-L fl. 2-L I fl. 1-P fl. 2-P ex. 1-L ex. 1-P vn.rot.L+P zv.rot.L I zv.rot.~ I vn.rot.L I vn.rot.P l PF-L 

M[o] 68,3 70,0 74,6 75,5 18,3 16,8 63,4 
c 
Q) . ...... ' 

><I> I 

E SD[0
) 8,04 10,77 8,25 8,24 6,42 5,82 9,34 

...... 

,_ M[o] I 75,2 76,9 80,4 84,4 19,5 20,6 66,2 
c 
Q) , .... 

><I> 
E SD[0

] 

C\i l 
5,65 10,91 6,40 12,25 6,20 5,37 8,36 

změny[%] 9,2 7,8 9,9 11 ,8 1 1.0 1 22,6 4,0 I ~-- --- --

Poznámka: Zkratky jednotlivých poloh jsou uvedeny v seznamu zkratek 
Poznámka: M = aritmetický průměr naměřených hodnot 
Poznámka: SD = směrodatná odchylka 

I 

35,2 36,0 35,2 36,9 69,6 

5,59 7,78 7,57 6,68 5,56 

48,1 44,4 42,1 44,2 69,1 

6,13 8,00 7,37 5,65 4,77 

36,6 23,0 20,0 l 20,0 i -0,7 
-- •- -

PF-P OF-L I DF-P 

72,2 68,4 67,1 

3,37 8,10 4,35 

71,7 77,1 70,8 

3,15 6,90 3,08 

; -0,6 l 13,0 l 6,0 I 



Tab.4-02: Průměrné hodnoty [0
] KP u KS v 1. a 2. měření a jejich změna [%] 

KS fl. 1-L fl. 2-L fl . 1-P fl. 2-P ex. 1-L I ex. 1-P vn.rot.L+P zv.rot.L 
-·~· 

I ' 
M[o] I 76,3 79,4 85,8 91,8 

' 
19,3 17,7 70,6 

·c: 
Q) .... 

•Q) 
SD[0

] E 5,99 4,48 7,67 6,42 6,58 3,31 8,57 
..-

M[o] 82,9 80,0 88,7 92,3 23,0 19,2 80,0 
c 
Q) .... 

>Q) 
E 80[0

] 2,33 4,25 1,40 2,47 3,35 1,76 25,07 
C\i -

změny[%] 9,0 3.0 i 0,8 I 0,5 í 19,0 I 8,5 13,3 
I f ' [ 

Poznámka: Zkratky jednotlivých poloh jsou uvedeny v seznamu zkratek 
Poznámka: M = aritmetický průměr naměřených hodnot 
Poznámka: SD = směrodatná odchylka 

42,0 

10,60 

47,1 

6,05 

12,0 

zv.rot.P I vn.rot.L vn.rot.P I PF-L PF-P OF-L DF-P 

41 '1 40,6 51,5 77,0 72,3 68,8 72,7 

13,04 4,01 6,37 4,54 6,46 8,36 5,23 

40,9 49,4 55,3 69,3 72,4 82,0 78,6 

10,51 6,49 10,28 4,42 6,86 6,20 8,06 

I -0,5 I 22,0 7,0 l -10 ,0 í o, 1 
l 1~,0 l 8,0 



f 

2. 

J 

!i 

Program 1 
• Sedněte si na zem a opřete se o ruce. 
, Pokrčte jedno koleno a rukou uchopte cho- 10 - 10 0 .--..,-pL-v ;:_ 

didlo stejné nohy. 
• Uvolněte se, vydechněte a přitáhněte nohu 

až do pravého úhlu s podložkou. 

A Pro zmfmění nepřijemného napětí pod koleny 
/JCl. je vhodné propnout a následně uvolnit čtyr
hlavý stehenní sval. 

--· - ' - -- ----------
, Vsedě na zemi pokrčte jednu dolnf konče

tinu tak, že stehno a vnitřní strana pokrče
ného kolena zůstanou na zemi. 

• Uvolněte se, vydechněte, opřete se o lokty 
a předloktf a pomalu se zaklánějte až do 
lehu. Při cvičení neuklánějte trup do strany. 

A Pro intenzivnější protaženi protlačte pánev do
/JC:J,. předu a stáhněte hýžďové svalstvo. 

A. $pička zadní nohy nesmi směi'ovat do strany. 
- Pro snížení napětí bedeml páteře, nepatmě 
pokrčte předni koleno. 

• Sedněte si zády ke zdi, hýždě se opírají 
o stěnu. Roznožte a pokrčte kolena tak, aby 
se chodidla navzájem dotýkala. 

• Rukama uchopte chodidla nebo kotníky 
a přitáhněte je co nejblfže k tříslům. 

• Uvolněte se, s výdechem se začněte před
klánět. Záda musf zůstat stále rovná. 
Snažte se dosáhnout bradou až na zem. 

A Pro zmírnění nadměrného napětí vnitiní strany 
/JCl. stehen posuňte paty mírně dopředu. 

• Vsedě na zemi pokrčte pravé koleno a nárt I 
opl'ete o zem. Pravé stehno i bérec jsou l 
stále na zemi. 

• S nádechem zanožte a pfednf stranu levého : 
stehna, koleno, bérec i nárt držte na zemi. 1 

Uvolněte se, vydechněte a přitlačte boky j 
kzemi. · i 

i 

ř 

A Pro intenzivněj§( protaženi posuňte pravé cho- · 
4Q. didlo od stehna tak, že stehno a lýtko svírajf : 
pravý úhel. 

• Ze vzporu ležmo (to je výchozí poloha pr~ 
kliky), posouvejte ruce směrem k nohám lit 
nohy, hýždě a trup vytvoří trojúhelník. Při jině , 
variantě můžete cvičit s lokty nebo i hlavou 
na zemi. 

• Pokrčte jedno koleno, uvolněte se a s výde
chem zatlačte patu druhé nohy k podložce. 
Zdatnější sportovci mohou s propnutými 
koleny tlačit k zemi obě paty současně. 



• Lehněte si na záda, jednu dolní končetinu 
opřete celou plochou chodidla o podložku 
a pokrčte v koleně. 

• Druhou, nataženou dolní končetinu zved
něte, uchopte pod kolenem a špičku chodi
dla lehce přitahujte k obličeji. 

A Pokud by vás během cvičeni nebo bezprostřed-
4C. ně po něm bolela záda, pokrčte pli návratu do 
Výchozí polohy nataženou končetinu a pomalu ji po
kládejte na zem. 

:4)'1f&,lehuna zádech s pokrčenými dolními kon
, ::~ ťetinami plisuňte paty co nejblíže k hýždím. 
~; ,. S nádechem přednožte. 
·;~Htlvolněte se a s výdechem pomalu rukama 

' ,~~ .pfttahujte nataženou končetinu k obličeji. 

~~r).?rq pnímění nepfijemného napětf pod koleny 
:~ ;Je vhodné propnout a. následně uvolnit čtyi'
:~ Stehennf sval. Jestliže trpfte bolestmi zad, při 
-~ do výchozí ~.ohy radě!i nataženou konče
lir.írpokrčte a pomalu Jl pokládejte na zem. 

• V lehu na zádech pi'ekřižte dolní končetiny\ 
tak, že se levé lýtko opírá o pravé koleno. 

J . • Uvolněte se, s výdechem přitahujte pravé 
koleno k bradě. Hlavu, ramena a lokty držte 
celou plochou na zemi. 

Program 2 

• V lehu na břiše pokrčte jednu dolní končetinu v koleně tak, aby pata smě
řovala k hýždím. 

• Uvolněte se, vydechněte, rukou uchopte kotník pokrčené končetiny a při
tahujte patu k hýždím. 

~ Pro intenzivnější protažení se snažte udržet kolena u sebe. 

A Neprohýbejte se v zádech a neuklánějte trup. 

('v_C:}~ .~ _'M_"YtA.·YYV ( .10- .2o -a) 
~.--wvvC n.< ' """-" ( 2 - :1 ·"" ) 

(~ •• ,.; .• ,,.<..'.<)~u.. (4o. 2.0-:->) 

• V kleku opřete předloktí o zem. Prsty nohou směřuj{ do stran. . . · -~ 
• Uvolněte se, s výdechem oddalte kolena od sebe. Ruce posouvejte dopředu a současně přibhžUJte ~ 

~ bradu k zemi. . l 

~ Jde o velice účinné cvičení pro protažení vnitřní strany stehen. i 

..<o-3o-o 



. :~~ 

• V sedu na zemi pokrčte jednu dolní ko~ 
tinu v koleně tak, aby se jejf chodidlo zevnftř. 
dotýkalo druhého stehna. · · · 

• Vnějšf strana stehna a lýtka by měla být~ 
fou plochou na podložce. . ,· 

• Uvolněte se, vydechněte, nepokrču~e prdi 
pnuté koleno a snažte se k němu předkl~ 

.. .);. 

A Pro zmírnění nepřijemného napětí pod ko~ 
~ je vhodné propnout a následně uvolnit ~~ 
hlavý stehenní sval. · ' · 

• V lehu na zádech pokrčte dolnr končetiny 
v kolenou a ruce spojte za hlavou. 

• Jedno koleno přeložte pfes druhé. 
• Uvolněte se, vydechněte a horním kolenem · 

tlačte vnitl'ní stranu dolnf končetiny k zemi. 
Hlavu, ramena a lokty držte celou plochou 
na zemi. 

Program 3 

• V lehu na boku pokrčte jednu dolnf končetinu v koleně tak, aby pata smě- 1 

řovala k hýždím. 
• Uvolněte se, vydechněte, rukou uchopte kotník pokrčené končetiny a při

tahujte patu k hýždím. 

~ Pro intenzivnější protaženi se snažte udržet kolena u sebe. 

A Neprohýbejte .se v zádech a neuklánějte trup. 

• Zaujměte sed roznožný. I 
• Uvolněte se, vydechněte, pomalu se před- '! 

klánějte s rovnými zády, hrudník tlačte smě
rem k zemi. Obě kolena zůstávají propnutá. ! 

A Tah byste měli poci!ovat rovněž v bederní části 
/JC:. zad. Propnutí a následné uvolněni svalstva 
přednl strany stehen může zmírnit nepfijemné napětl 
pod koleny. 

A Nesnažte se zvedat paty ze země. Udržujte 
M stabilní postavení pánve a stehen - předejdete 
tak pOOkození třísel. 

, Postavte se čelem ke zdi a opřete se o ni 
rukama. Jednu dolní končetinu pokrčte 
v koleně a předsur"'te mírně vpřed, zatímco 
druhou ponechejte nataženou vzadu. 

, Celou plochu chodidla přední nohy udržte 
na podložce, přičemž obě chodidla směřují 
špičkami rovnoběžně dopředu. 

• Vydechněte, pokrčte paže i kolena, přene
ste váhu na zadnf nohu a pomalu zatlačte 
zadní koleno k patě přednf nohy. 

A Po celou dobu cvičení udržte obě chodidla 
/JOA špičkami dopředu. 



2. 

• Ve dfepu se chodidla (vzdálena od sebe asi 
30 centimetrU) celou plochou dotýkají 
země. ~pičky nohou jsou vytočeny vně. 

• Paže opřete o stehna, uvolněte se, s Výde- 1 

chem tlačte pomocí loktů kolena vně. ! 

A Pokud jsou chodidla skutečně celou plochou I 
~ na zemi, snižuje se napětf v kolenou. i 

• V kleku přednožném uchopte nárt zadní 
nohy a přitahujte patu k hýždím. Trup, boky 
a kolena jsou v jedné rovině. 

3 . ~ Pro lepší udržení stability se plidržujte židle. 

A Neprohýbejte se v zádech a nevytáčejte pánev .a. do stran. Nepl'enášejte celou váhu těla na zad nf 
pokrčené koleno. 

• V sedu na zemi co nejvíce roznožte. l 
• Jednu paži ponechejte volně a druho~ 

vzpažte pfes hlavu. 1\ 
• Uvolněte se, vydechněte a rukou nad hlavou 

se snažte dosáhnout ke špičce vzdálenější . 
nohy. \ 

. i 
A Tah byste měli pociťovat rovněž v bederní čáSti \ 
~zad. t 

• V sedu snožném propněte obě kolena a
snažte se je přitlačit na podložku. 

• Uvol~ěte se, vydechněte, pomalu se před-
L"_ kláněJ!e, s rovnými zády tlačte hrudník ke 

o stehnum. 

A Tah byste měl~ pociťovat rovněž v bederní části 
~ _zad. Propnut, a následné uvolnění svalstva 
předm strany stehen může zmírnit nepříjemné napět' 
pod koleny. 1 

Program 4 

• V lehu na zádech pl'ednožte a rozpažte. 

I
• Uvolněte se, vydechněte a zvednutou nohu pokládejte na zem k opačn 

ruce. Hlavu, ramena a lokty držte celou plochou na zemi. 

I ---

rr -~ 



V lehu na zádech s rukama podél těla zatlačte 
dlaněmi do podložky a zvedněte nohy i hýždě 
do lehu vznesme, kolena opfete o čelo. 

, Rukama si podeplete bedra. 
, Potáhněte bradu k hrudnlku, pokrčte kolena 

a oplete je vedle ušl. 
, Uvolněte se, vydechněte a spojte ruce na 

zemí. 

~ Cvičenf je velmi duležité pro zápasníky a judisty. 

A. Cvičenf je náročné i pro zdatné a pohyblivé 

- sportovce. 

• V lehu na zádech s rukama podél těla smě- I 
ň.Jjí dlaně k zemí. 

• Nadechněte se, dlaněmi zatlačte do země 
a kolmo pi'ednožte. Rukama si podeplete 
~ra. , 

• Uvolněte se, vydechněte a jednu nohu oplete \' 
chodidlem za hlavou. Snadnější variantou je 
zadní končetina pouze ve vodorovné poloze. 

·' A Napětí byste měli pocifovat rovněž v oblasti 
;;./JCl ěije a na zadnf straně stehna nad hlaYOu. 
!< 
:~·· VyVarujte se nadměrnému pfedklonu hlavy. 



JMÉNO: 

SPORT: 

HLAVA 

ZÁPĚSTÍ 

RAMENA 

TRUP 

KYČLE 

KOTNÍK 

úklon 

palmární a 
dorzální flexe 

extenze 

horizont. I. 
abdukce II. 

=::·:ni ~ vnit:-n~ 
rotace 

flexe I. 

flexe II. 

flexe I. 

flexe II. 

extenze I. 

extenze II. 

vnitřní rotace 

zevní a vnitřní 
rotace 

plantární a 
dorzální flexe 

Věk : měření dne: 

Pohlaví · narozen dne: 

A@Hp 

levá prav<l 

''\\"<'--...... 

-~-

~ 

~ 
. I 

·~ 



Příloha k protahovacímu programu: 

Každý z těchto 4 programů na rozvoj kloubní pohyblivosti aplikujte na závěr tréninkové 

každé jednotky. Ve všech programech jsou uvedeny protahovací cvičení zaměřené 

především na rozvoj kloubní pohyblivosti dolních končetin, dle potřeby hráčů fotbalu. 

Protahovací cvičení na zadní stranu stehen, přední stranu stehen, kyčle a hýždě, 

adduktory (vnitřní stranu stehen) , lýtka a achylovky! Mimo programy jsou dva cviky, 

které bych doporučoval zapojit do každého zmiňovaného programu .. jde o protažení šíje, 

krku a bederní části zad. Jednotlivé cviky jsou zaměnitelné a proto je berte pouze jako 

doporučení. Prosím Vás pane Tesař o trpělivost a trochu času navíc. Jednalo by se asi o 10 

min po každém tréninku, protože by to chtělo, aby cvičili vybraní hráči a pod trenérským 

dohledem! Cviky provádějte jednak v Postizometrickém režimu(u obrázku uvedeno PI) a 

ve statickém režimu(všechny ostatní případy). Statické protažení můžete provádět buď 2x 

20s, nebo 1 x 30s (lepší první varianta), postizometrické alespoň 2-3x po (1 Oaž30s napnutí 

svalu - 2až3s uvolnění - 1 Oaž30s natažení svalu) . Důležité je i dýchání. U statického 

protahování by se měli co nejvíce uvolnit, zhluboka dýchat a soustředit se na protahovaný 

sval. Protahování by je rozhodně nemělo bolet, každý ať si vždy najde tu polohu, v které je 

sval příjemně táhle a od této chvíle si začnou počítat a pravidelným dýcháním by se 

pomalu měli dostávat stále do většího protažení(viz. statická metoda Boha Andersena). U 

PI pravidelně zhluboka dýchat, protahovat do výdechu!!! 

Význam strečinku : 

• Zvyšování výkonnosti ( proJeVUJe se ve zvyšování efektivnosti prováděných 

pohybů) 

• Udržování pružnosti svalů a šlach 

• Předcházení svalové nerovnováze 

• Zlepšení kloubní pohyblivosti 

• Napomáhání správném držení těla, správnému dýchání a 1 účelnému a 

hospodárnému pohybu 

• Snížení svalového tonu a celkové uvolnění 

• Prevence proti svalovým a kloubním úrazům (především snižuje riziko tzv. tupých 

poranění typu natrhnutých svalů, šlach a svalových úponů) 

• Zlepšení reakce a pohotovosti i celkového soustředění na další činnost 



• Zvyšování odolnosti proti únavě 

• Udržení dobré tělesné a i duševní kondice 

Úkoly a cíle strečinku : 

• Vyrovnávat jednostranné zatížení vlivem sportovní aktivity 

• Předcházet či napravovat již vzniklé svalové nerovnováhy 

• Dosáhnout tonické rovnováhy (napětí) mezi jednotlivými svalovými skupinami 

• Docílit optimálního postavení kloubů a tím i zlepšení jejich funkce 

• Zafixovat a tím zlepšit řízení pohybu, které ve svém důsledku vede i ke zlepšení 

výkonu Gako příklad i využití běžecké abecedy pro zlepšení rychlosti běhu) 

Zásady pro správné protahování: 

• Protahovat až po dokonalém zahřátí ( 5 - 10 min v intenzitě 50 - 60% SF) a 

následném uvolnění kloubních struktur 

• V teplém a klidném prostředí 

• Protahování ve stabilních polohách ( v lehu, sedu, ... ) 

• V průběhu protahování zařazujeme výdrže 

• Velikost protažení korigujeme volní kontrolou, kdy můžeme protažení včas zastavit 

a tak zabránit poškození z nadměrného protažení (nevhodné švihové cviky) 

• Protahovací cvičení nesmí být bolestivé 

• Protahovací účinek zkvalitňuje optimální (prodloužené) dýchání 

• Protahovací účinek zefektivňujeme využitím postizometrického útlumu (metoda 

S.Solveboma.) 


