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Abstrakt 

Název práce: Svalová dysbalance u hráčů házené 

Muscular lmbalance among Team Handball Playeres 

Cíle práce: Diagnostikovat svalovou dysbalanci u vybrané skupiny házenkářů a házenkářek, 

popsat její četnost, povahu a důsledky. Navrhnout a dlouhodobě aplikovat terapeutické 

ovlivnění svalové nerovnováhy a následně sledovat vliv na stav svalového systému, na 

četnost výskytu funkčních poruch pohybového aparátu, sportovních zranění a pohybovou 

výkonnost hráčů. 

Metoda: Sledovaný soubor tvořilo celkem 57 hráčů pražských SCM v házené (HC Dukla 

Praha a DHC Slavia Praha). Studie probíhala od ledna 2006 do února 2007. Během prvních 

dvou měsíců byla u všech hráčů vyšetřena funkce svalového systému, provedeno dotazníkové 

šetření a testována pohybová výkonnost. Následovalo desetiměsíční období, ve kterém byli 

všichni hráči sledováni a někteří z nich pravidelně prováděly kompenzační cvičení k obnovení 

svalové rovnováhy. V závěrečných dvou měsících bylo opět provedeno vyšetření všech 

sledovaných osob, které bylo identické s vyšetřením vstupním. 

Výsledky: Četnost výskytu svalové nerovnováhy u hráčů házené byla výrazná a to nezávisle 

na pohlaví. Existovaly však jisté intersexuální rozdíly v její charakteristice. U sledovaných 

hráčů byl výskyt akutních sportovních zranění a bolestivých stavů pohybového aparátu 

zapříčiněných poruchou jeho funkce velmi vysoký. Existovala závislost mezi jejich četností a 

stavem svalového systému, kdy svalová nerovnováha souvisela s větším rizikem jejich 

vzniku. Dlouhodobé provádění kompenzačních cvičení vedlo k obnovení svalové rovnováhy a 

snížení rizika vzniku akutních sportovních zranění a bolestivých stavů pohybového aparátu 

zapříčiněných poruchou jeho funkce. 
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Úvod 

Házená je dynamická sportovní hra brankového tipu, která klade na hráče různé 

předpoklady herního výkonu. Stav svalového systému je jedním z důležitých předpokladů, 

který ovlivňuje míru herního výkonu. Pouze optimálně funkční stav svalového systému 

i celého pohybového aparátu je připraven snést zátěž pravidelným trénováním a hraním 

házené na něj vystavenou a umožní hráči podat vrcholový herní výkon. 

Optimální koordinaci práce různých svalových skupin lze považovat za stav svalové 

rovnováhy a naopak pokud koordinace optimální není, jde o stav svalové nerovnováhy. 

Jednou z příčin vzniku svalové nerovnováhy je i dlouhodobá a intenzivní jednostranná 

pohybová zátěž, která je očekávána u vrcholových sportovců většiny sportů, v našem případě 

házená. V důsledku svalové nerovnováhy je hráč (Pozn.: Nadále bude v textu používán pouze 

termín hráč(i), ve významu pro obě pohlaví.) vystaven zvýšenému riziku vzniku sportovního 

zranění a bolestivých stavů pohybového aparátu způsobených poruchou jeho funkce. Stav 

a funkce svalového systému také ovlivní pohybovou výkonnost hráče. 

Je tedy třeba určit míru výskytu svalové nerovnováhy mezi hráči házené a vysledovat její 

důsledky pro hráče z ní plynoucí. Zároveň je třeba navrhnout určitých opatření, která by ve 

vzniku svalové nerovnováhy bránily, případně by vedly k terapeutickému ovlivnění v případě 

jejího rozvoje. V dostupné literatuře nám není známa studie, která by se touto problematikou 

cíleně zabývala u hráčů házené. 

Cílem této studie bylo sledovat funkční stav svalového systému u hráčů pražských 

sportovních center mládeže, chlapci byli z oddílu HC Dukla Praha a dívky z oddílu DHC 

Slavia Praha. Zaměřili jsme se na detekci funkčních svalových změn a jejich důsledků, 

v podobě zvýšeného rizika vzniku sportovních zranění a bolestivých stavů způsobených 

poruchou funkce pohybového aparátu. Hodnotili jsme také, do jaké míry se funkční stav 

svalového systému projeví na pohybové výkonnosti hráčů. Vybraná skupina hráčů 

dlouhodobě prováděla kompenzační cvičení, která měla vést k snížení míry svalové 

nerovnováhy. Ověřovali jsme, zda u těchto hráčů došlo k nějakým změnám ve stavu 

svalového systému a zda došlo k ovlivnění rizika vzniku poškození pohybového aparátu 

a pohybové výkonnosti oproti hráčům, kteří kompenzační cvičení neprováděli. 
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1 Teoretická část 

1.1 Charakteristika házené 

Házená je sportovní hra bankového typu, jejíž současná podoba vznikla postupným 

prolínáním her založených na házení míče, které se objevily na různých místech Evropy na 

konci 19. století a na počátku 20. století. První házenkářské kluby a organizované soutěže 

vznikly v Dánsku. Za první sportovní formu házené je považována hra haandbold, kterou 

zavedl v Dánsku pro své žáky učitel gymnázia Holger Nielsen v roce 1898. Házená prodělala 

historicky značný vývoj a ani v současnosti se vývoj nezastavil. 

Olympijským sportem je házená od roku 1972 pro muže a od roku 1976 pro ženy. Velké 

oblibě se tento týmový sport těší v současné době ve většině zemí Evropy, např. v Německu, 

Chorvatsku a skandinávských zemích. V České republice házená tak populární jako ve výše 

zmíněných zemích není, ale mezi neznámé sporty také zdaleka nepatří. 

Házená se hraje na hřišti dlouhém 40 metrů a širokém 20 metrů. Hřiště je ohraničené 

a rozdělené několika čarami. Během utkání spolu soupeří dvě mužstva. Každé družstvo může 

nominovat pro utkání maximálně 14 hráčů, z nichž je na hřišti současně šest v poli a jeden 

brankář. Ostatní jsou připraveni na střídačce a mohou kdykoliv vystřídat kteréhokoliv hráče 

v poli nebo brankáře. Délka utkání je v dospělých kategoriích 2x30 minut s krátkou 

poločasovou přestávkou a hraje se na tzv. hrubý čas. Mladší věkové kategorie mohou mít 

hrací dobu kratší. 

Nestandardní a neustále se měnící herní situace, odpor a tlak soupeře, rozdílné požadavky 

na herní funkce a úkoly jednotlivých hráčů, to vše komplikuje poznávací procesy o příčinných 

vztazích a proporcích předpokladů, které v házené vrcholný výkon umožňují. Skladba 

předpokladů herního výkonu v házené je výrazně interindividuální a situačně vztažná. 

Táborský (2007) popisuje základní předpoklady herního výkonu v házené: 

1) Předpoklady bioenergetické, jelikož o úspěchu v házené se rozhoduje především 

v krátkodobých činnostech explozivního rychlostně silového charakteru vysoké intenzity, 

vyžadujících vysokou kapacitJI aerobní i anaerobní zóny metabolického krytí. 

2) Předpoklady biomechanické, na herním výkonu se podílí stav a funkce celého 

pohybového aparátu i některé antropometrické vlastnosti. 

3) Psychických předpokladů a znaků je mnoho, jsou to např. aktivita, iniciativita, 

kreativita, potřeba úspěchu a další. 
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4) Předpoklady sociálně-psychické mají vztah k týmové dynamice, sociální a akční 

soudržnosti, týmové motivaci a poddílu jednotlivců na výkonu celku. 

1.2 Svalová dysbalance 

Optimální postavení jednotlivých tělesných segmentů je udržováno koordinovanou prací 

několika svalových skupin, jejichž tonus je v maximálně účelném poměru. Tento stav 

můžeme označit jako svalovou rovnováhu. Dojde-li z nějakého důvodu k porušení 

optimálního poměru napětí mezi svalovými skupinami, vzniká stav svalové nerovnováhy, 

neboli svalová dysbalance. Svalovou nerovnováhu lze možno považovat za porušenou funkci 

svalového systému 

Současná teorie, která vytváří základ pro vysvětlení pojmu svalové dysbalance, hovoří 

o dvou svalových systémech s protikladnými vlastnostmi. Některé svaly mají zřetelnou 

predilekční tendenci k útlumovým projevům, tendenci k hypotonii (nadměrné snižování 

klidového tonu), oslabení a hypoaktivitě (nedostatečné zapojování do pohybových programů). 

Tyto svaly patří do systému fázických svalů. Jiné svaly mají naopak predilekční tendenci 

k hypertonii (nadměrné zvyšování klidového tonu), hyperaktivitě (nadměrné zapojování do 

pohybových programů), svalovému zkrácení a tvorbě kontraktur. Tyto svaly lze zařadit do 

systému svalů tonických, neboli posturálních. 

Žádný sval není čistě fázický nebo čistě tonický. Skládá se z velkého počtu svalových 

vláken a tedy i motorických jednotek. V každém svalu mají v různém poměru zastoupení jak 

motorické jednotky fázické tak i tonické. Všechny svaly jsou tedy svaly smíšenými a jsou 

složené z obou komponent. Jedna ze složek je však vždy v převaze, její funkce převládne 

a podmíní funkční chování svalu, čímž umožní zařazení svalu do jednoho ze svalových 

systémů. Je lépe tedy svaly dělit na svaly s funkcí převážně fázickou, nebo s funkcí převážně 

tonickou. 

1.2.1 Systém fázických svalů 

Svaly fázické jsou fylogeneticky mladší, mají větší práh dráždivosti, vetší únavnost 

a horší cévní zásobení. Nejsou tak odolné vůči škodlivinám a snadno podléhají infekcím. Mají 

horší regenerační schopnosti. Zapojují se později do posturální integrace v rámci 

ontogenetického vývoje. Vázány jsou na vývojově mladší morfologii skeletu. Inervovány jsou 

fázickými motoneurony (velké alfa motoneurony), ve větší míře jsou v nich zastoupeny bílá 

svalová vlákna s nízkým obsahem myoglobinu. Funkčně se vyznačují kratším trváním 

záškubu i dekontrakce. 

9 



Mezí svaly, které jsou autory (Janda 1982, Lewít 2003) řazeny do systému fázických 

svalů patří např. hýžďové svaly, břišní svaly, skupina dolních fixátorů lopatek nebo skupina 

hlubokých flexorů krku. 

1.2.2 Systém tonických svalů 

Tento svalový systém je fylogeneticky starší. Tonické svaly mají nižší práh dráždivosti, 

menší únavnost a lepší cévní zásobení. Jsou odolnější vůči nejrůznějším noxám a mají lepší 

regenerační vlastnosti. Z pohledu posturální diferenciace jsou tonické svaly ontogeneticky 

staršími a zařazují se dříve do posturální integrace. Vázány jsou na vývojově starší morfologii 

skeletu. Tonické svaly jsou inervovány převážně malými alfa-motoneurony (tonické 

motoneurony), ve větší míře jsou v nich zastoupeny červená svalová vlákna bohatá na 

myoglobin. Funkčně se vyznačují delším trváním záškubu i dekontrakcí. 

Do systému tonických svalů autoři (Janda 1982, Lewit 2003) řadí např. flexory 

a adduktory kyčelního kloubu, paravertebrální svaly, prsní svaly, nebo skupinu horních 

fixátorů lopatek. 

Janda (1982) se domnívá, že systém tonických svalů má především antigravitační funkci. 

Za základní posturální situaci považuje vzpřímený stoj a to hlavně stoj na jedné dolní 

končetině, jako derivát nejtypičtějšího lidského pohybového projevu, tj. chůze. Vychází 

z toho, že 85% krokového cyklu stojíme na jedné dolní končetině. Svaly, které se podílejí na 

udržení vzpřímeného stoje při stoji na jedné dolní končetině, tak považuje za svaly tonické. 

Kolář (2001) shledává hlavní rozdíl mezi oběma svalovými systémy v jejich časovém 

řazení v posturální ontogenezi, do vývoje držení těla. Mluví o posturální integraci svalů. 

Systém fázických svalů je mladší a posturálně aktivní je až od druhé půlky prvního 

trimenonu. 

Jsou nejrůznější okolnosti, které zvýrazní funkční predilekci jednotlivých svalů. 

Organické postižení centrální nervové soustavy, posturální vady, únava, úraz, nemoc, 

bolestivé stavy nebo psychické vypětí a stres. Vždy stejné svaly budou mít ve všech těchto 

situacích tendenci k hypoaktivitě a jiné svaly naopak vždy tendenci k aktivitě zvýšené. 

Oba svalové systémy se chovají jako funkční jednotky a pokud dojde ke změně v jedné 

jeho částí, projeví se v celém systému. Pravděpodobná je reflexní propojenost mezi svaly 

organizovaná prostřednictvím programů na suprakmenové úrovni. Změna v jedné části 

svalového systému se tak promítne do jeho celkové funkce. 
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Podporuje to klinické pozorování Jandy (1982), který při nálezu hyperaktivity v jedné 

části svalového systému nachází hyperaktivitu i na jiných místech a zároveň nachází 

útlumové příznaky v druhém svalovém systému. A naopak, pokud nenalezl dysfunkci 

v jednom ze svalových systému, nenalezl ji ani ve druhém. 

1.3 Syndromy svalové dysbalance 

Lidský organismus se chová dosti stereotypně a systematizace svalové dysbalance je 

natolik charakteristická, že Janda (1982) hovoří o syndromech. Dle místa maximálního 

vyjádření mluví o dolním zkříženém syndromu, horním zkříženém syndromu a vrstvovém 

syndromu. 

Při výraznějším vyjádření svalové dysbalance v oblasti pánve a kyčlí vzniká dolní 

zkřížený syndrom Schématicky a zjednodušeně vznikají následující změny. Zkráceny jsou 

flexory kyčelního kloubu (m. iliopsoas, m.rectus femoris, m. tensor fasciace latae) a 

vzpřimovače trupu v lumbosakrální oblasti. Oslabeny jsou gluteální svaly a svaly břišní. 

Spojí-li se svaly pomyslnou linií vznikne jakýsi kříž, proto název zkřížený. Zmíněný stav 

vede k výrazným změnám statiky i dynamiky pro oblast pánve. 

Při výraznějším vyjádření svalové dysbalance v oblasti horní poloviny trupu vzniká horní 

zkřížený syndrom. Svalové zkrácení je u tohoto syndromu typické pro horní část m. trapezius, 

m. levator scapulae, m. sternocleidomastoideus a svaly prsní. Oslabené jsou pak hluboké 

svaly šíjové a skupina dolních fixátorů lopatek. I zde pomyslná spojnice svalů vytvoří obraz 

kříže. Dochází ke změnám statiky a dynamiky v oblasti horní poloviny trupu. 

U vrstvového syndromu se jakoby střídají oblasti (vrstvy) hypertonických a oslabených 

svalů. Na dorzální straně těla je obraz patrnější, v kaudokraniálním směru je hypertonie 

ischiokrurálních svalů, hypotonie hýžďových svalů a málo vyvinuté vzpřimovače 

v lumbosakrální oblasti, následují mohutné vzpřimovače v oblasti thorakolumbální, ochablé 

mezilopatkové svaly a nakonec výrazné horní fixátory ramenního pletence. Na ventrální 

straně ve stejném směru jsou pak hypertonické flexory kyčelního kloubu, hypoaktivní dolní 

část břišních svalů, navazují hyperaktivní šikmé břišní a prsní svaly a ochablé hluboké flexory 

krku. 

1.4 Funkční vyšetření svalového systému 

Vyšetření funkce svalového systému je poměrně složité a dalo by se říci i značně 

neobjektivní. Důvodem je nemožnost jednoznačného určení objektivní normy. Stav a funkce 

pohybového aparátu vykazuje značnou interindividuální variabilitu. Vyvstává zde tedy 
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problém určení hranice mezi fyziologickým a již patologickým nálezem a popřípadě určení 

závažnosti patologického nálezu. 

V oblasti pohybového aparátu, i přes technický pokrok v medicfuě, stále zůstává klinické 

vyšetření nejdůležitějším. Janda (1982) doporučuje vyšetření aspekcí, pohybové testy 

a vyšetření PEMG. Z klinické praxe doporučuje postupovat následovně. Nejprve pohledem 

hodnotit stoj a chůzi, dále hodnotit míru svalového zkrácení a oslabení a nakonec vyšetření 

jednoduchých hybných stereotypů. PEMG vyšetření stále ještě není klinicky běžně dostupné 

a používá se především k výzkumným účelům. 

1.4.1 Pohybové testy 

Mezi pohybové testy sloužící k vyšetření funkce svalového systému Janda (1982) řadí 

testy na vyšetření zkrácených svalů, vyšetření základních hybných stereotypů a vyšetření 

svalů s tendencí k oslabení pomocí funkčního svalového testu. 

1.4.1.1 Vyšetření zkrácených svalů 

Svalové zkrácení je stav, kdy dojde z nejrůznějších příčin k jeho klidovému zkrácení. 

Sval je in vivo v klidu kratší a při pasivním natahování nedovolí dosáhnout plného rozsahu 

pohybu v kloubu. Tento stav není provázen elektrickou aktivitou, a proto není podložen 

aktivní kontrakcí svalu a zvýšenou aktivitou nervového systému. Významný sklon ke 

zkrácení mají svaly tonické. 

V principu je při vyšetření zkrácených svalů měřen pasivní rozsah pohybu v kloubu 

v takové pozici a v takovém směru, aby bylo možno přesně determinovat svalovou skupinu. 

Vyšetření zkrácených svalů musí být přesné a zachovávat stejný standardizovaný postup, 

přesnou výchozí polohu, správnou fixaci a směr pohybu. Sval, který je vyšetřován by neměl 

být stlačen, síla kterou je veden vyšetřovaný pohyb nemá jít přes dva klouby, vyvíjený tlak 

má být ve směru požadovaného pohybu, pohyb má být pomalý a prováděn stejnou rychlostí. 

Prakticky je velmi obtížné stanovit konkrétní stupeň svalového zkrácení. Janda (2004) 

používá k vyšetření ll definovaných testů s vlastním hodnocením. Vyšetření pro zkrácení 

m. triceps surae, flexorů kyčelního kloubu, flexorů kolenního kloubu, adduktorů kyčelního 

kloubu, m. piriformis, m. quadratus lumborum, paravertebrálních zádových svalů, 

m. pectoralis major, m. prapezius horní část, m. levator scapulae, m. stemocleidomastideus. 

Svaly hodnotí následovně: stupeň O přiděluje svalu, který není zkrácený, stupeň 1 má sval 

zkrácený málo a stupeň 2 sval s velkým zkrácením. 
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1.4.1.2 Vyšetření základních hybných stereotypů 

Pohybový stereotyp je soustava podmíněných a nepodmíněných reflexů vznikajících na 

podkladě stále se opakujících pohybů, např. trénink sportovců. Pohybové stereotypy nejsou 

neměnné a reagují na změny v organizmu i na změny vnějšího prostředí. Kvalita pohybových 

stereotypů a stupeň jejich fixace jsou závislé na mnoha faktorech. 

Při vyšetření hodnotúne především stupeň a kvalitu aktivace a koordinace všech svalů, 

které se na provedení daného pohybu zúčastňují. Bez ohledu na přímý anatomický vztah. 

Důležité je předevšún sledování časové závislosti aktivace jednotlivých svalů, svalový nábor. 

Přičemž začátek aktivace je zřejmě důležitější, než její ukončení. 

Janda (1982) považuje pro klinickou praxi jako nejdůležitější vyšetření následujících šesti 

pohybových stereotypů. Stereotyp extenze v kyčelním kloubu, abdukce v kyčelním klubu, 

flexe trupu z polohy v leže na zádech, abdukce v ramením kloubu, flexe krku z polohy v leže 

na zádech a zkouška kliku. Popisuje základní zásady a postup vyšetření, nejčastěji viditelné 

typy provedení a jejich klinickou interpretaci a aplikaci. 

1.4.1.3 Vyšetření dle funkčního svalového testu 

Funkční svalový test je analytická vyšetřovací metoda informující o síle jednotlivých 

svalů nebo svalových skupin. Vyšetření vychází z principu, že pro vykonání pohybu určitou 

částí těla v prostoru je třeba určité svalové síly a že tuto sílu lze odstupňovat podle toho, za 

jakých podmínek se pohyb vykonává (překoná zevně kladený odpor, překoná pouze gravitaci, 

pohyb je možný pouze s vyloučením gravitace). Nejčastěji je používána stupnice 0-5, sval 

schopný překonat velký zevně kladený odpor je ohodnocen stupněm 5 a sval bez jakékoliv 

známky aktivity ohodnocen stupněm O. V poslední době však svalovým testem 

neanalyzujeme pouze svalovou sílu hlavního svalu, ale hodnotúne provedení celého pohybu. 

Svalový test je tedy spíše metoda, kterou vyšetřujeme co nejpřesněji definované, poměrně 

jednoduché motorické stereotypy. Analyzujeme způsob provedení pohybu, časové vztahy 

aktivace mezi svalovými skupinami na daném pohybu se podílející a snížení svalové síly na 

funkčním podkladě (tzv. pseudoparézy). 

Janda (2004) popisuje standardní postup a zásady vyšetření, stejně tak provedení 

a hodnocení jednotlivých testů. Zmiňuje také některé nedostatky funkčního svalového testu 

a časté chyby při jeho provádění. 

Janušová (2006) se zabývala hodnocením reliability (spolehlivosti) funkčního svalového 

testu. Čtyři fyzioterapeuti vyšetřovali dva ze svalových testů, flexe trupu a extenze v kyčelním 

kloubu, dva dny po sobě u několika probandů. Posléze došlo k porovnání výsledků mezi 
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jednotlivými vyšetřujícími a u každého vyšetřujícího mezi jednotlivými dny (forma test

retest). 

Statistickým vyhodnocením se zjistilo, že korelační koeficient mezi examinátory 

se pohyboval v rozmezí 0,58-0,85 a u jednotlivých terapeutů měl hodnotu okolo 0,9. 

Prokázala se tedy jistá jedinečnost fyzioteraputů při interpretaci výsledků z vyšetření 

funkčním svalovým testem. Mezi jednotlivými fyzioterapeuty však byly výsledky hodnocení 

poměrně stabilní. Janušová (2006) považuje tedy funkční svalový test, při vyšetřování 

a interpretaci výsledků z několika testů provedených stejným terapeutem, za značně 

spolehlivý. 

1.4.2 Vyšetření pohledem 

Princip aspekčního vyšetření je založen na pozorování vyšetřovaného a hodnocení 

symetričnosti, konfigurace, troftky, svalového tonu a postavení základních tělesných 

segmentů. Za základní je považováno vyšetření stoje z různých směrů a jeho různé varianty 

(např. stoj na jedné dolní končetině tzv. zkouška dle Trendelenburga). Dále je možno 

vyšetřovat chůzi a její různé modifikace (chůze pozpátku, chůze se vzpaženými horními 

končetinami), sed a provedení různých aktivních pohybů. 

Různí autoři (Janda 1982, Lewit 2003, Rychlíková 2004) popisují metodiku tohoto 

vyšetření, nejčastěji viditelné stavy a jejich interpretaci. Někteří z nich doporučují aspekční 

vyšetření doplnit palpací. 

Janda (1982) považuje za nejdůležitější při aspekčním vyšetření sledování oblasti 

pánevního komplexu, tedy pánve, lumbosakrální oblasti a oblasti kyčelních kloubů. Domnívá 

se, že do této oblasti se promítají veškeré funkční odchylky z celého těla a proto pohledem 

začíná vyšetřovat odtud. 

Lewit (2003) i Rychlíková (2004) nejprve posuzují celkový stoj vyšetřovaného, kdy 

pozorují charakteristická držení těla, např. chabé držení těla. Poté podrobně vyšetřují 

jednotlivé tělní partie od plosek nohou a postupují kaudo-kraniálním směrem. 

McEvoy (2005) se zabýval reliabilitou (spolehlivostí) hodnocení stoje u žáků základní 

školy. Na každém z vyšetřovaných žáků byly markry označeny specifická místa na povrchu 

těla a posléze žáci byli za standardizovaných podmínek vyfotografováni z boku dvakrát 

během jedné hodiny. Jednotlivými markry byly proloženy přímky a hodnoceny byly úhly, 

které tyto přímky mezi sebou svíraly. Porovnány byly výsledky z obou fotografií jednoho 

probanda a zjištěna byla veliká shoda v hodnocených parametrech, reliabilita okolo 0,95%. 

Během vyšetřovaného období tedy objektivně nedošlo k výrazné změně klidového stoje. 
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1.4.3 Povrchová elektromyografie 

Povrchová elektromyografie (PEMG) je pomocná elektrodiagnostická metoda. Patří do 

skupiny elektrofyziologických metod označovaných souhrnným názvem elektromyografie. 

V principu PEMG registruje elektrické projevy svalové aktivity z povrchu těla pomocí 

povrchových elektrod. Při vyšetření nedochází k poruše integrity povrchu těla a je tedy 

metodou plně neinvazivní. 

Povrchová elektromyografie je v současnosti využívána v mnoha oborech medicíny, např. 

neurologii, fyzioterpii, sportovní medicíně a dalších. Jde o vhodný prostředek kineziologické 

analýzy lidského pohybu. 

Pomocí PEMG lze vyšetřit svalovou funkci během různých pohybů, jednoduchých 

i komplexních. Sledovat koordinaci činnosti svalů. Sledovat funkci svalů v čase, tzv. "svalový 

timing", pozorovat posloupnost zapojení vybraných svalů v dané pohybové činnosti, 

pozorovat začátek, průběh a konec svalové aktivity. Možné je také sledovat únavu svalu, nebo 

velikosti aktivace svalů (De Luca 1997). 

Pomocí PEMG tak mohou být například "objektivizovány" informace získané při 

vyšetření funkčním svalovým testem, nebo základních hybných stereotypů. PEMG studií 

základního pohybového stereotypu extenze v kyčelním kloubu se zabýval Lehman (2004) 

a Vogt (1997). 

Záznamem PEMG vyšetření je elektromyogram (elektromyografický signál), který má 

podobu interferenčního vzorce vznikajícího překrytím sumačních potenciálů většího počtu 

motorických jednotek. Získaný elektromyografický signál je ovlivněn mnoha faktory. Faktory 

fyziologickými a faktory metodického postupu detekce a zpracování signálu. 

1.5 Svalová dysbalance v populaci 

Klinická pozorování poukazují na skutečnost, že výskyt svalové dysbalance v populaci 

je velmi častý, a to u všech věkových kategorií. Neméně častá je svalová dysbalance i mezi 

sportovci. Klinické pozorování podpořily i následující studie. 

V ařeková a kol. (2005) sledovala u dětí výskyt svalové dysbalance ve vztahu k věku, 

pohlaví a tělesné konstituci. Výzkumu se zúčastnilo 375 dětí, 192 chlapců a 183 dívek, šlo 

o žáky běžných tříd základních škol v Olomouci. U všech byla změřena řada 

antropometrických charakteristik a vyšetřeny vybrané testy na zkrácené a oslabené svaly. 

Výskyt funkčních poruch svalové soustavy byl u zkoumané skupiny velmi častý. Nejčastěji 

zkrácenou svalovou skupinou u chlapců byly ischiokrurální svaly (65% chlapců) u dívek 
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horní fixátory lopatek (47% dívek). U obou pohlaví byly nejčastěji oslabeny dolní fixátory 

lopatek (50% chlapců a 69% dívek). Obecně se zkrácené svaly vyskytovaly častěji u chlapců 

a naopak oslabené byly častěji u dívek. Svalových zkrácení s věkem přibývalo a oslabení 

ubývalo, u chlapců byla tato tendence výraznější než u dívek. Při sledování vztahu svalových 

dysbalancí k vybraným antropometrickým charakteristikám byly prokázány některé dosti 

volné korelace především u chlapců, pozitivní korelace s tělesnou výškou, hmotností, 

hodnotou indexu KEl a hodnotou endomorfie, negativní byla korelace s Blažkovým indexem. 

Statisticky významně se podařilo u chlapců prokázat vztah mezi motorickou výkonností dle 

somatotypů a výskytem svalových zkrácení, u dívek nikoliv. Nepodařil se prokázat vztah 

mezi výskytem svalových oslabení a kategoriemi somatotypů. 

Atoufi (Vařeková a kol. 2005) této studie rovněž porovnávají zjištěné výsledky s již dříve 

publikovanými a shledávají jisté shody, více u zkrácených svalů, a rozpory, více u oslabených 

svalů. Usuzují tak pro větší objektivitu testů na zkrácené svaly a poukazuje na nutnost přesné 

metodiky a standardizace při provádění vyšetření pohybového aparátu s ohledem na 

porovnatelnost výsledků dosažených různými autory. Hodnocení výsledků však naopak musí 

vycházet z individuálního posouzení daného jedince. 

Přidalová (1999) hodnotila stav svalového systému u českých a polských 

vysokoškolských studentů tělovýchovných oborů. K testování svalových funkcí byly použity 

metody navržené Jandou, testová baterie zahrnovala testy na posouzení zkrácených svalů 

a hodnocení pohybových stereotypů. 

U mužů byl častým nálezem (více jak 50% vyšetřovaných) zkrácení horní části 

m. trapezius, flexorů kyčelního kloubu a flexorů kolenního kloubu. U českých studentů byl 

výskyt zkrácených svalů častější než u studentů polských, naopak nesprávné pohybové 

stereotypy měli častěji polští studenti. U dívek byly nejčastěji zkráceny flexory kyčelního 

kloubu a m.trapezius. U polských studentek bylo zkrácení méně časté. Pohybové stereotypy 

byly nesprávné více u českých dívek, např. extenze v kyčelním kloubu u více jak 50%. Pouze 

zkouška kliku byla častěji chybná u polských studentek (téměř 80%). 

Výsledky studie ukázaly vysokou četnost svalové dysbalance mezi studenty s jistými 

odlišnostmi intersexuálními i mezinárodními. Výrazný rozdíl byl mezi pohlavími, u mužů byl 

častější výskyt zkrácených svalů a u dívek naopak svalů oslabených s poruchou hybných 

stereotypů. U českých studentů byl obecně výskyt zkrácených svalů častější a častěji byl 

nalezen obraz dolního zkříženého syndromu. U polských studentů byl frekventovanější obraz 

horního zkříženého syndromu. 
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Straková (2006) sledovala funkční stav pohybového aparátu u 214 vysokoškolských 

studentů, kdy ani jeden nebyl výkonnostní ani vrcholový sportovec. Funkci svalového 

systému vyšetřovala postupy, které byly navrženy Jandou. Výsledky studie prokázaly, že 

největší procento zkrácených svalů u mužů vykazuje oblast dolních končetin a bederního 

segmentu. Nejčastěji hodnoceny jako zkrácené byly flexory kolene (téměř 80% studentů), 

flexory kyčelního kloubu (téměř 70% studentů). Nejvyšší frekvenci zkrácení u studentek, 

vykazovaly flexory kolen (71 % studentek), a horní část m.trapeziu (55 % studentek). U dívek 

byla frekvence zkrácení nižší a zároveň mnohem méně svalů bylo hodnoceno jako velmi 

zkrácené. Při hodnocení svalového oslabení bylo nejčastěji nalezeno svalové oslabení 

u skupiny flexorů trupu, shodně pro obě pohlaví. Druhou nejvíce oslabenou skupinou svalů 

byly skupina dolních fixátorů lopatek, opět u žen i mužů. Frekvence oslabení byla u žen vyšší 

u všech testovaných svalových skupin. Hodnocení pohybových stereotypů ukázalo, že 

frekvence chybných pohybových stereotypů byla ve většině případů nižší u žen než u mužů 

a to u 4 z celkem 6 testovaných stereotypů. U stereotypů kliku a extenze dolní končetiny bylo 

množství chybných stereotypů vyšší u žen než u mužů. Muži nejvíce chybovali ve stereotypu 

abdukce horní končetiny, ženy nejvíce u stereotypu extenze dolní končetiny. 

Kanásová (2005) hodnotila funkční stav svalového systému a žáků sportovního gymnázia. 

Vyšetřila celkem 56 probandů ve věku 15-18 let, kdy každý z nich byl členem některého 

sportovního oddílu (např. atletika, volejbal, lední hokej). Funkci svalového systému 

vyšetřovala principy, které navrhl Janda: vyšetření zkrácených a oslabených svalů 

a pohybových stereotypů. 

Do skupiny probandů se svalovou nerovnováhou byl každý jednotlivec zařazen tehdy, 

pokud u něj byl zjištěn jeden zkrácený sval, oslabený sval a nebo jeden porušený pohybový 

stereotyp. Při těchto kritériích bylo 100% probandů ohodnoceno jako majících svalovou 

dysbalanci. Nejčastěji porušené byly pohybové stereotypy, méně často byly zkrácené svaly 

a nejméně časté bylo svalové oslabení. 

Zastoupení funkčních svalových změn, svalových zkrácení a oslabení, se odlišovalo mezi 

probandy dle jejich sportovního zaměření. Souhrnně byl nejčastěji zkrácen m. rectus femoris, 

u 64% probandů, a nejčastěji oslabeny extenzory kyčelního kloubu u 54% probandů,. 

Nejčastěji porušeným pohybovým stereotypem, u 88% probandů, byl stereotyp extenze 

v kyčelním kloubu. 

Kanásová (2005) z uvedených závěrů apeluje nad nutností včasné diagnostiky 

a preventivního působení bránící vzniku svalové nerovnováhy, a to především u dospívajících 

sportovců. 
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1.6 Svalová dysbalance u sportovců 

Velmi častý výskyt funkčních svalových změn u vrcholových sportovců prokázaly 

následující pozorování. 

Zachrla (2004) prezentuje výsledky o posouzení aktuálního stavů svalového systému 

hráčů ledního hokeje. Studie se zúčastnilo 46 hráčů extraligy ledního hokeje o průměrném 

věku 27 let. Vyšetřovány byly na všech hráčích testy na zkrácené svaly, testy na oslabené 

svaly a základní pohybové stereotypy. 

Výsledky vyšetření zkrácených svalů prokázaly nedostatečně protažené svaly dolních 

končetin, lýtkové svaly mělo velmi zkráceno téměř 50% hráčů, přímý sval stehenní byl velmi 

zkrácený u více jak 80% hráčů, ohýbače kolen mělo zkráceno 95% hráčů. I trupové svaly byly 

dle vyšetření často zkrácené, nejčastěji vzpřimovače trupu a hluboké svaly šíjové. U svalů 

s tendencí k ochabnutí nebyl zaznamenán nepříznivý stav, svalstvo bylo dostatečně posíleno 

a všichni hráči byly u všech testů hodnoceni jako nemající svalového oslabení. Negativní 

výsledky se objevily také v základních pohybových stereotypech, např. pohybový stereotyp 

extenze v kyčli provedlo nesprávně 95% vyšetřovaných hráčů a pohybový stereotyp flexe 

trupu provedlo nesprávně 70% hráčů. U naprosté většiny hráčů se tedy vyskytovaly známky 

nerovnováhy svalového systému. 

Během vyšetření byla rovněž zjištěna u většiny hráčů mírná skolióza ve směru držení 

hole, důvodem je zřejmě dlouhodobá jednostranná zátěž. 

U hráčů ledního hokeje jsou problémy pohybového aparátu časté a z uvedeného zjištění 

autor (Zachrla 2004) usuzuje, že hodně z nich může mít spojitost se svalovou nerovnováhou. 

Poukazuje na nutnost provádění kompenzačních cvičení zaměřených na ovlivnění svalové 

dysbalance. 

Dlhoš (2005) se věnoval otázce laterality ve sportech a analyzuje výskyt svalové 

nerovnováhy u tenistů. U Skupiny chlapců a děvčat provedl vyšetření zkrácených svalů (15 

svalů) a svalů ochabujících (8 svalů). U úvodního vyšetření byl zaznamenán vysoký výskyt 

funkčních svalových poruch. U chlapců byla zaznamenána incidence zkrácení nad 40% u 12 

svalů, u děvčat byla incidence zkrácení nad 40% u 4 svalů. Incidence oslabených svalů byla 

u chlapců nad 50% u 5 svalů. U některých svalů byl zaznamenán laterální rozdíl, např. 

zkrácení m. trapezius a m. iliopsoas a oslabení m. seratus anterior. Následovalo druhé 

vyšetření po 7 měsících shodné s vyšetřením prvním. Výsledky těchto dvou vyšetření byly 

v podstatě totožné. Následovalo sedmi měsíční období, během kterého byly do tréninku 

zařazeny kompenzační cviky na zkrácené a oslabené svaly a kontralaterální herní cvičení. 
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Následné vyšetření zaznamenalo výrazné snížení výskytu funkčních svalových poruch a jejich 

výraznou laterální symetrizaci. Poslední vyšetření bylo provedeno po dalších 7 měsících, kdy 

byly kompenzační cvičení vynechány a hráči byly v běžném tréninku. Výsledky byly podobné 

výsledkům z prvních dvou vyšetření. Vynechání kompenzačních cvičení vedlo k návratu 

k původnímu stavu svalového aparátu. Běžné tréninkové metody tedy zřejmě nemají 

preventivní vliv na vznik svalové rovnováhy a nevedou k její odstranění. 

Z výsledků studie usuzuje na reverzibilitu funkce svalového systému a nutnost zařazení 

kompenzačních cvičení k prevenci vzniku funkčních a později strukturálních změn 

pohybového aparátu. 

1. 7 Svalové dysbalance u házenkářů 

Výskyt svalové dysbalance u hráčů házené bude zřejmě stejně častý jako v ostatních 

invazních sportovních hrách. Ačkoliv házená patří mezi několik málo sportovních aktivit, 

které mají poměrně všestranný charakter. 

Incidencí svalové dysbalance u házenkářek, jejími negativními důsledky a navržením 

možných kompenzačních cvičení se zabýval Táborský (1990). 

Vyšetření svalového systému bylo provedeno na 19ti reprezentantkách Československa. 

Při vyšetření pohledem byly na většině hráček patrny příznaky svalové nerovnováhy ve 

smyslu syndromů vrstvového a zkříženého horního i dolního, popsaných Jandou. Při vyšetření 

zkrácených svalů bylo hodnoceno 6 svalů. Jako zkrácený byl každý ze svalů hodnocen více 

jak u poloviny z hráček a např. m. trapezius a m. tensor fasciae latae byly stanoveny jako 

zkrácené u 17 hráček. 

Na podkladě zjištěných výsledků byl sestaven soubor kompenzačních cvičení pro 

zmírňování a prevenci svalové nerovnováhy. Program se skládal z cviků na protažení 

zkrácených svalů, cviků pro optimální svalovou koaktivaci a cviků postizometrické relaxace 

na svaly dolních končetin. Autor (Táborský 1990) rovněž popisuje účinek a základní chyby 

při jejich cvičení a přidává základní pokyny k jejich provedení. Dále se již však nezabývá 

hodnocením výsledků daných kompenzačních cvičení. 

Pieper (1998) se zabýval problematikou svalové nerovnováhy u německých házenkářů. 

Častým nálezem byla svalová nerovnováha v oblasti pánve a ramene. V sledované skupině 

udává výskyt chronických bolestí v dolní části zad u 37% hráčů a chronických bolestí 

v oblasti ramene u 32% hráčů. Byla nalezena přímá závislost mezi obrazem svalové 

nerovnováhy a bolestivými stavy. Hráči, kteří měli výraznější svalovou nerovnováhu v oblasti 
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pánve (dolní zkřížený syn.) měli častěji bolesti v zádech a hráči s výraznější svalovou 

nerovnováhou v oblasti ramene (horní zkřížený syn.) měli častěji bolest v oblasti ramene. 

1.8 Vznik svalové dysbalance 

Do funkce svalového systému se promítají nejrůznější vlivy vnitřního i zevního prostředí, 

které nutí svalový systém k adaptaci. Některé z nich jsou velmi podstatné pro vznik svalové 

dysbalance. 

1.8.1 Vlivy zevního prostředí 

Pohybové aktivitě, která je přirozeným a základnám projevem lidského organismu 

je v posledních letech věnována stéle větší pozornost a to ve dvou krajních dimenzích, 

hypokineza a jednostranná a dlouhodobá intenzivní pohybová zátěž. Obě situace mohou vést 

k vytváření nevhodného funkčního zatížení a mít nepříznivý vliv na stav pohybového aparátu, 

potažmo funkci svalového systému. Jelikož obou negativně působících vlivů neustále přibývá, 

roste i četnost svalových dysbalancí. 

Hypokineza (nedostatečná pohybová aktivita), pohybová chudost a dlouhodobá statická 

zátěž jsou častým problém současné populace a to nejen dospělé, ale i dětské, který přispívá 

k rozvoji svalové nerovnováhy. Důvodem je zřejmě pasivní trávení volného času. Sledování 

televize a práce s počítačem se staly samozřejmou součástí moderního životního stylu. 

Rovněž v pracovních pozicích výrazně převládá počet tzv. sedavých zaměstnání. Hypokineza 

nemá vliv jen na pohybový aparát, ale spolu s nadměrným kalorickým příjmem vede ke 

vzniku obezity, syndromu inzulinové rezistence a jiným onemocněním a stává se tak 

obrovským zdravotním problém současnosti. 

Výkonnostní sport i veškerá pohybová aktivita, charakterizovaná podle odvětví svou 

specifickou zátěží, výrazně ovlivňuje stav pohybového aparátu. U většiny sportů jsou 

v současnosti během tréninku používány metody charakterizované velkým objemem 

specializované zátěže a tedy jednostranným zatížením. Tím může dojít k rozvoji či posílení 

svalové nerovnováhy z důvodu adaptace na dlouhodobou a jednostrannou zátěž. Způsobeno je 

to časnou sportovní specializací a malou všestranností během tréninku. 

1.8.2 Vlivy vnitřního prostředí 

Porucha centrální nervové regulace hybnosti, která se projevuje přestavbou hybných 

stereotypů a jejich fixací od mladého věku, je také důležitou příčinou vzniku svalové 

nerovnováhy. Organické postižení centrálního nervového systému u spastických forem DMO 
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je výrazným příkladem, naštěstí ne tolik častým. Drobné organické změny projevující 

se obrazem minimální mozkové dysfunkce jsou mnohem častější. Janda (1982) pozoroval u 

vybrané skupiny pacientů s porušenou svalovou funkcí charakteristické poruchy 

v neuromotorické regulaci a somatopsychických vztazích. 

Kolář (2001) udává, že až 30% všech dětí má porušenou centrální regulaci hybnosti, 

centrální koordinační poruchu, a je rozpoznatelný obraz svalové dysbalance již od ranného 

dětství. 

Stres a psychické vypětí jsou nedílnou součástí dnešního života a klinická pozorování 

dokumentují jejich vliv na funkci svalového systému. Stres považuje Hnízdil (2005) za zátěž 

přesahující přirozené schopnosti člověka vyrovnávat se s nároky prostředí na přizpůsobení. 

Je to automatická a fyziologická rekce organizmu na ohrožující podněty, nebo na podněty tak 

vnímané. 

Počáteční fáze stresu vytváří podmínky pro boj nebo útěk a jedním z projevů je i zvýšené 

svalové napětí. V současnosti je však tato reakce zpravidla neúčelná, nedovoluje vzniklou 

situaci řešit fyzickou aktivitou, a dochází pouze k přetížení svalového systému. Typickým 

projevem dlouhodobého stresu a psychického vypětí, bez ohledu na původ jejich vzniku, je 

chronicky zvýšené svalové napětí v určitých svalových skupinách. Existuje tedy významná 

souvislost mezi dlouhodobým stresem a vznikem svalové dysbalance a jejími důsledky. 

Svalová nerovnováha má neustálou tendenci se prohlubovat a generalizovat. Hyperaktivní 

svaly se neustále zapojují do pozměněných pohybových programů a tím se dále posilují a 

podporují oslabení svalů hypoaktivních. 

1.9 Důsledky svalové dysbalance 

Při každé činnosti, kterou člověk provádí je nezbytná jednak svalová síla, ale i svalová 

souhra. Pouhá síla k provedení pohybu nestačí, je nutné zapojení svalů podle určitého 

pohybového vzorce. Obecně představuje pohybový stereotyp dočasně neměnnou soustavu 

podmfuěných a nepodmíněných reflexů, vznikajících na základě stále se opakujících pohybů a 

je základní jednotkou hybnosti. 

Kvalita pohybových stereotypů a jejich stupeň fixace, jsou závislé na řadě faktorů, 

zejména na fyziologických předpokladech, vlastnostech centrálních složek hybného systému a 

na způsobu, jak jsou tyto stereotypy vystavěny, posilovány a korigovány. 

Svalová dysbalance ve svém důsledku vede k patologickému narušení funkčních 

svalových vztahů, k inkoordinaci. Je porušen stupeň aktivace, nebo časové závislosti, 
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k němuž dojde v rámci určitého hybného stereotypu, jež nepříznivě ovlivní průběh pohybu. 

Dochází k budování nefyziologických pohybových programů. 

Svaly fázické a tonické tvoří zpravidla partnerskou dvojici svalů s opačnou funkcí na 

určitý hybný segment. Následkem svalové nerovnováhy vznikají změny v zatěžování a funkci 

hybného ústrojí, poruchy ve statice i dynamice. Dochází k nefyziologickému zatížení 

jednotlivých částí kloubů, následuje jejich funkční přestavba, která může mít postupně 

i morfologický charakter ve smyslu předčasných degeneračních změn. 

U sportovce se svalová dysbalance projeví menší výkonností, urychleným nástupem 

únavy a snadnou zranitelností hybného ústrojí, zejména svalů, vazů, kloubních pouzder 

a jejich úponů. Hyperaktivní sval zvyšuje tahové síly na svou úponovou šlachu a kostní 

struktury, které tak vystavuje zvýšenému riziku poškození a zranění. Dochází k poruchám 

funkce pohybového aparátu, kde je např. omezen pohyb v kloubu (tzv. blokády) nebo naopak 

zvětšen fyziologický rozsah (hypermobilita). 

Všechny tyto důsledky svalové nerovnováhy, především bolestivými stavy se projevující, 

podstatnou měrou ovlivňují výkonnost a zdatnost sportovce i samotnou kvalitu jeho života. 

Pouze optimálně funkční stav pohybového aparátu je připraven snést zátěž pravidelným 

sportem na něj vystavenou a podat vrcholový výkon. 

1.9.1 Poruchy hybného systému 

Svalová dysbalance může vést k porušení pohybového aparátu a to jak funkčnímu, tak 

strukturálnímu. 

1.9.1.1 Funkční poruchy hybného systému 

Svalová dysbalance je spolu se špatně vypracovanými pohybovými stereotypy 

považována za hlavní faktor ovlivňující vznik funkčních poruch hybného systému. 

Funkční poruchy, tedy poruchy funkce bez prokazatelné organické příčiny, jsou 

v současnosti považovány za podklad většiny bolestí, jejichž zdroj je možno nalézt 

v pohybové soustavě, a jde o nejčastější formou bolesti vůbec. Incidence bolestivých stavů 

hybného aparátu zapříčiněné funkční změnou v populaci stále narůstá. Vertebrogení bolest 

funkční příčiny, bolest v oblasti zad, je velmi vhodným příkladem této problematiky. 

Jako čistou poruchu funkce Lewit (2001) popisuje na lokální úrovni svalový spasmus 

a jeho nejčastější formu, spoušťový bod, funkční kloubní blokádu, hyperalgetickou kožní 

zónu a změněnou pohyblivost fascií. Na úrovni centrální to jsou změny statiky a pohybových 

stereotypů. Všechny uvedené funkční změny mají společný patomechanizmus, působí 
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zvětšené napětí v tkáních pohybové soustavy. Receptory pro bolest se vyskytují právě 

v místech, kde je možný vznik vyššího napětí. Plní tedy zřejmě funkci včasného varování 

před možným přetížením hybných struktur, jelikož hybná soustava je plně podřízena naší vůli 

a bolest je pouze ochrana bránící vzniku patologických změn. Funkční poruchy pohybové 

soustavy jsou v podstatě plně reverzibilní. 

Na pohybovém systému jsou primárně funkční odchylky nepoměmě častějším nálezem 

než patologické změny postihující jeho stavební součásti, tedy poruchy s patomorfologickým 

podkladem. 

Funkce pohybové soustavy se realizuje ve formě programů, porucha funkce jedné jeho 

části, článku, následně vede k porušení celého programu. To vysvětluje častou tendenci 

funkčních poruch ke zřetězení. 

1.9.1.2 Funkční poruchy pohybového aparátu u sportovců 

Funkční poruchy pohybového aparátu mají významné postavení v patogenezi bolestivých 

stavů hybného aparátu u sportovců. 

Pohybové aktivity je využíváno pro léčbu a prevenci vzniku funkčních poruch, avšak 

často opakovaná pohybová aktivita a především výkonnostní sport mohou sami vést 

k poruchám funkce a způsobit bolestivé stavy. 

Thuzarová (2003) sledovala 333 mladých sportovců ve věku 7-24let. Všichni pravidelně 

provozovali jeden ze sedmi sportů - basketbal volejbal, fotbal, hokej, tenis, rychlostní 

kanoistika, sjezdové lyžování. U sportovců byly monitorovány bolesti hybného aparátu a 

hodnocen jeho funkční stav. Hodnocena byla svalová rovnováha, kvalita základních hybných 

stereotypů, segmentální mobilita a držení těla. Při hodnocení vycházela z postupů navržených 

Jandou a Lewitem. 

Výskyt bolestivých stavů byl obecně velmi častý, vyskytovaly se u 80% basketbalistů 

nebo u 73% tenistek. Nejčastěji popisované bolestivé oblasti byly bederní páteř, kyčle a 

kolene. Výskyt bolestivých stavů i funkčních poruch pozitivně koreloval s věkem a dobou 

provozování sportu, vyšší výskyt byl u starších sportovců. Z vyšetření vyplynulo, že funkční 

poruchy hybného aparátu mělo většinou více jak polovina hráčů daného sportu. Vadné držení 

těla mělo např. 80% tenistek a 73% basketbalistů, zkrácené tonické svaly mělo např. 86% 

kanoistů a 83% volejbalistek, funkční poruchy páteře mělo např. 55% basketbalistů a 42% 

fotbalistů. 

Thuzarová (2003) také popisuje zjištění, že u basketbalistů, u kterých byla vysoká 

procentuální četnost vadného držení těla, zkrácených svalů i funkčních poruch páteře, byl 
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anamnesticky zjištěn nejvyšší počet sportovních úrazu (72%) ze všech sportů. V četnosti 

úrazů byli dalšími v pořadí volejbalisti a fotbalisti. Z popsaných závěrů apeluje na včasnou 

detekci funkčních změn pohybového aparátu a zařazení kompenzačních cvičení do tréninku 

z důvodu prevence vzniku bolestivých stavů a snížení rizika zranění. 

1.9.1.3 Vertebrogení bolesti 

Vertebrogení bolesti, bolesti v zádech, jsou jednou z nejčastějších důsledků funkčních 

poruch hybného systému. Bolesti v zádech, především v bederní a krční oblasti, jsou mezi 

sportovci většiny sportů i nesportovci velmi časté. Až 85% populace se s ní během svého 

života setká. fucidence bolesti v zádech je u vrcholových sportovců velmi vysoká, u některých 

sportů (vrhačské disciplíny, úpolové sporty, veslování, běžecké lyžován~) je dokonce spíše 

výjimkou sportovec, který bolesti v této oblasti nemá (Bahr 2004). 

Vznik bolesti má ve většině případů multifaktoriální etiologii, avšak mnohem častěji je 

způsoben funkční poruchou. Svalová dysbalance a všechny její důsledky patří mezi 

nejdůležitější etiologické faktory. Častější je výskyt bolesti v období zvýšené tréninkové, 

nebo soutěžní zátěže. Sportovkyně dle současných studií (Nadler 1998) trpí bolestí v dolní 

části zad častěji než muži, různé důvody to zapříčiňující jsou diskutovány, ale jasná odpověď 

vysvětlující tento stav je zatím neznámá. 

Nadler (2002) sledoval výskyt bolestí v zádech a jejich vztah k svalové nerovnováze 

v oblasti pánve. Svalová síla extenzorů a abduktorů kyčelního kloubu byla hodnocena 

u amerických vysokoškolských atletů. U jedinců, kteří udávali anamnesticky bolest v zádech, 

bylo zjištěno oslabení v těchto svalech. 

Některé studie poukázali na vysokou četnost patomorfologických změn na páteři 

u sportovců a jejich vliv na bolestivé stavy v oblasti zad (Ong 2003). Dle jiných autorů 

(Lewit 2003) je ale většina strukturálních změn zpravidla bez klinické manifestace, a většina 

bolestivých stavů je funkční povahy. 

Na druhou stranu pravidelné sportování je obecně doporučováno při terapii chronických 

vertebrogeních bolestí. Pozitivní vliv pravidelné pohybové aktivity na ovlivnění 

vertebrogeních bolestí dokumentuje například Harreby (1997). 

1.9.1.4 Patomorfologické poruchy hybného systému 

Patomorfologické poruchy hybného systému jsou poruchy s organickou či strukturální 

patologií, která má jasnou lokalizaci a povahu. Příkladem strukturální patologie pohybového 

aparátu je zlomenina kosti, ruptura vazu nebo výhřez meziobratlové destičky. 
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Patomechanismus vzniku bolesti je u strukturálních poruch dán typem patologie, např zánět 

nebo trauma. 

Strukturální změny hybného aparátu mohou být jak chronické tak akutní a u obou může 

hrát svalová dysbalance podstatnou roli při jejich vzniku. Svalová nerovnováha se projeví 

snadnější zranitelností pohybového aparátu, a to jak zraněním akutním tak chronickým, a 

častějším a časnějším výskytem degenerativních změn. 

Mezi chronické strukturální poruchy hybného aparátu patří jeho degenerativní změny 

Rozvoj degenerativních změn je proces dlouhodobý a vleklý a jsou projevem přirozeného 

stárnutí organismu. Degenerativní změny jsou zapříčiněny mnoha faktory. Nerovnoměrné a 

dlouhodobé přetěžování z důvodu svalové nerovnováhy a chybných hybných stereotypů hraje 

v rozvoji degenerativních změn podstatnou roli. Nevyvážeností svalového systému dochází ke 

změně statických poměrů, vedoucích k nefyziologickému zatížení jednotlivých částí kloubů. 

Následuje funkční přestavba kloubu vedoucí k morfologickým změnám, v pozdějším věku až 

charakteru degenerativního. 

Struktura i funkce jsou navzájem propojené. Funkce ovlivňuje strukturu a zároveň je 

strukturou podmíněna. Proto každá porucha struktury vede ke změně funkce a změna funkce 

vede ke změně struktury. Funkce je dle Lewita (2001) složitější a přirovnává ji k softwaru a 

strukturu k hardwaru. Proto strukturální i funkční porucha ovlivní svalovou funkci, která má 

následně vliv na celý pohybový systém. 

1.10Sportovní zranění 

Obecně je sportovní zranění souborný název pro všechny druhy poškození organizmu, 

které mohou vzniknout v souvislosti s pohybovou aktivitou. Kjaer (2003) popisuje možné 

definice sportovního zranění: 1) sportovní zranění vede k nucené absenci z tréninku či utkání, 

2) sportovec musí přerušit a není schopen dále pokračovat v pohybové aktivitě, sportu, 

z důvodu zranění, 3) sportovec je nucen vyhledat odbornou pomoc k vyšetření a léčbě. 

Chalmers (2002) považuje za nejvhodnější definici sportovního zranění tuto: Jakékoliv 

neúmyslné nebo úmyslné poškození lidského těla plynoucí ze zúčastnění se sportu nebo 

pohybové aktivity 

Různě používané definice sportovního zranění mohou vést k ovlivnění výsledků 

epidemiologických studií zabývajících se incidencí sportovních zranění a ztížit možnost jejich 

vzájemného porovnání. 
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Sportovní zranění se obvykle dělí na makrotraumata a mikrotraumata. 

Makrotraumata mají náhlý úrazový mechanizmus, jsou to akutní zranění zpravidla 

vznikající z plného zdraví. Častější jsou u sportů, kde se vyskytuje nějaká forma přenosu síly 

mezi hráči, tedy u kontaktních spotů, např. fotbal, hokej nebo házená. Dále také u sportů 

s možností dosažení vysokých rychlostí, např. sjezdové lyžování motosporty. Typickými 

příklady makrotraumat vzniklých v házené jsou např. ruptura předního zkříženého vazu 

(LCA), distorze hlezna, fraktura kosti prstů ruky. Akutní zranění se vyskytují častěji u 

mladých a vrcholových spotovců. 

Mikrotraumata vznikají dlouhodobě opakovaným působením určité situace na 

organismus, jedná se o zranění chronická, neboli "overuse" poranění. Zranění spočívá 

v nemožnosti pohybového aparátu, měkkých tkání a kostí, se dále adaptovat na dlouhodobou 

zátěž sportem. Mikrotraumata se častěji vyskytují u pálkových sportů a v atletice. Výskyt 

chronických zranění roste se sportovním věkem sportovce. 

Zranění můžeme dále dělit dle několika dalších hledisek. Podle mechanizmu vzniku 

zranění na ty které vznikly: 1) bez kontaktu s jiným hráčem, např. uklouznutí, či špatné 

došlápnutí vedoucí ke kloubní distorzi. 2) Zranění vzniklé kontaktem s jiným hráčem, např. 

mozková komoce po úderu. 3) A zranění vzniklé při kontaktu sjinou věcí, např. míčem, 

typicky distorze kloubů ruky při špatném chycení míče. 

Dalšími možnými kritérii, podle kterých je možno dělit zranění jsou: 1) Doba jeho 

vzniku, zda při tréninku či utkání a podrobněji v které fázi tréninku či utkání k němu došlo. 2) 

U některých sportů, např. házená, dle herní situace, která vedla ke zranění, zda ke zranění 

došlo v obranné fázi, postupném nebo rychlém útoku. 

Z lékařského hlediska se sportovní zranění dělí: 1) Dle anatomické lokalizace zranění, 

např. dolní končetina, hlava. 2) Dle charakteru postižené tkáně, např. vazy, a míry postižení, 

např. ruptura. 3) Dle vážnosti zranění, zda zranění vyžaduje hospitalizaci, a délky nucené 

absence z tréninkového procesu. 4) A nakonec dle způsobu léčby, na zranění léčená 

konzervativně a na ty léčená chirurgicky. 

l.lO.lRizikové faktory sportovních zranění 

Pohybová aktivita a sportování a jsou nedílnou součástí životního stylu velké části 

populace. Sport pozitivně ovlivňuje somatickou i psychickou část lidského těla. Prokázána je 

nepřímá závislost pohybové aktivity a kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, 

rizikem vzniku rakoviny nebo rozvojem osteoporózy. Přináší však sebou jedno negativum, 
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zvýšené riziko postižení pohybového aparátu, sportovní zranění. A to zranění někdy pouze 

banální až po zranění zanechávající trvalé následky. 

Velmi důležité je rozpoznání, sledování a určení vzájemného ovlivňování rizikových 

faktorů a úrazových mechanizmů v jednotlivých sportech vedoucí k pochopení vzniku zranění 

a dovolující hledání možností jejich preventivního ovlivnění. 

Rizikové faktory sportovního zranění jsou tradičně děleny na vnitřní a vnější. Vnitřní 

souvisí přímo s osobou sportovce a patří mezi ně věk, antropometrické údaje, fyzická 

kondice, stav pohybového aparátu, dřívější zranění a další. Vnější rizikové faktory jsou 

ovlivněny okolním prostředím sportovce, jsou to charakteristika sportu, výkonnostní kvalita, 

protihráči, rozhodčí, počasí, protektivní pomůcky a jiné. Rizikové faktory můžeme také dělit 

na ty, které jsou neovlivnitelné, např. věk a na ty které jsou cíleně ovlivnitelné, např stav 

pohybového aparátu. 

Bahr (2005) i Murphy (2003) se shodují na tom, že naprostá většina sportovních zranění 

má multifaktoriální etiologii a je velmi složité rozhodnout který faktor je klíčový pro vznik 

daného konkrétního zranění. 

Vyvinut byl proto tzv. dynamický model vzniku sportovního zranění (Holme 2003). 

Tento model poukazuje na vzájemný vztah rizikových faktorů a jejich působení na sportovce. 

Vnitřní faktory ovlivňují náchylnost sportovce ke zranění a samostatně vedou zřídka k jeho 

vzniku. Vnější faktory působí na již predisponovaného sportovce a umožňují manifestaci 

zranění. Za přítomnosti obou rizikových faktorů vzniká pro sportovce stav připouštějící vznik 

zranění. Sumace působení vnitřních a vnějších faktorů jakoby sportovce připravila pro danou 

situaci a sama o sobě nemusí vést kjeho vzniku. Situace zapříčiňující vznik zranění je pak 

považována za poslední a rozhodující článek řetězce. Samotná situace, úrazový mechanismus, 

je také většinou rozhodující pro charakter zranění. Situace může být náhle vzniklá, např. 

nekontrolovaný dopad vedoucí k distorzi hlezna, ale i chronická, příkladem je únavová 

zlomenina u běžců. 

Svalová dysbalance je řazena mezi vnitřní rizikové faktory a mezi ty, jež jsou 

ovlivnitelné. Murphy (2003) řadí svalovou nerovnováhu mezi jeden z hlavních faktorů 

majících vliv na četnost zranění dolních končetin a cituje několik studií toto tvrzení 

podporujících. Ovlivnění svalové dysbalance rovněž považuje za jeden z klíčových bodů 

prevence sportovních zranění. 

Diskutován v literatuře (Kjaer 2003, Gould 1990) je vliv výkonnostní kvality na četnost 

sportovních zranění. Není jednoznačná shoda, zda jsou hráči vyšší úrovně vystavení většímu 

riziku zranění, nebo jsou to naopak hráči úrovně nižší. Hlavními diskutovanými faktory jsou 
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rychlost a dynamičnost hry, fyzická připravenost hráčů, hráčské dovednosti a trénovanost 

hráčů. 

1.10.2Zranění ve sportech 

Sportovní aktivita sebou přináší mnoho pozitivního pro naše zdraví, obecně znám je vliv 

sportu na kardiovaskulární systém, tkáňoví metabolismus, prevence obezity, kostní denzitu 

atd. Se sportem je rovněž asociováno jedno velmi časté negativum, poškození pohybového 

aparátu sportovním zraněním. Ačkoliv incidence zranění, mechanizmus jejich vzniku a 

závažnost se mohou mezi jednotlivými sporty výrazně lišit, určitému riziku zranění jsou 

vystavení víceméně všichni sportovci, následující studie tento fakt potvrdily. 

Junge (2004) sledoval incidenci a charakteristiku sportovních zranění vzniklých při 

fotbale a rugby. Tyto dva sporty považuje spolu s házenou, ledním hokejem a basketbalem za 

sporty s velmi vysokým, a relativně podobným, rizikem vzniku sportovních zranění. 

Jednu soutěžní sezónu bylo sledováno 12 fotbalových týmů a 10 týmu rugby na Novém 

Zélandě (celkem 268 hráčů) dorosteneckých kategorií, věk hráčů 14-18let. Incidence zranění 

za sledované období- jednu soutěžní sezónu, byla stanovena na 1,8 zranění na hráče fotbalu a 

2,8 zranění na hráče rugby. U obou sportů byla převážná většina zranění akutních, ze všech 

zranění vznikly 2/3 během utkání a 20% během tréninku. Necelých 15% ze celkového počtu 

zranění bylo u obou sportů hodnoceno jako chronických. 

Rozdílnost mezi sporty se týkala v mechanizmu vzniku zranění, lokalizaci, charakteru a 

jeho vážnosti. U hráčů rugby byla většina zranění kontaktního mechanizmu, horní a dolní 

končetiny byly zraněny stejně často, častějším typem poranění byly zlomeniny a dislokace a 

častěji vedlo zranění k nucené sportovní absenci. U hráčů fotbalu byla většina zranění 

nekontaktního mechanizmu a častěji byly postiženy dolní končetiny, výrazně nižší byl počet 

zranění v oblasti krku a hlavy. 

Souhrnně byly hráči rugby vystavení výrazně vyššímu riziku vzniku zranění než hráči 

fotbalu, a to především během utkání. Více zranění bylo u hráčů rugby závažnějšího 

charakteru a vedla k delší nucené herní a tréninkové absenci, nebo limitaci. 

Problematikou sportovních zranění u hráčů tenisu se ve svém přehledném článku zabývá 

Pluim (2006). Jako sportovní zranění definuje postižení pohybového aparátu vedoucí 

k omezení či přerušení tenisové aktivity na různě dlouhou dobu. Bez ohledu na to zda bylo 

zapotřebí navštívit lékaře ke stanovení diagnózy a stanovení léčby. Incidence zranění 

v analyzovaných studií byla poměrně rozdílná a pohybovala se mezi 0,04 - 3,0 zranění na 

1000 hodin hry, porovnání stěžuje různorodost mezi jednotlivými studiemi. Častější byl 
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výskyt akutních zranění a to více na dolních končetinách. Chronická zranění byla méně častá 

a více na končetinách horních, ponejvíce tzv. tenisový loket. Většina studií nezaznamenala 

významný rozdíl výskytu zranění mezi pohlavími 

Na Olympijských hrách v Aténách 2004 byla provedena analýza výskytu zranění u 8 

týmových sportů (Junge 2006). Byly to olympijský turnaj mužů i žen ve fotbalu, házené, 

basketbalu, pozemním hokeji, vodním pólu a volejbalu, pouze mužský turnaj v baseballu, a 

pouze ženský turnaj v softballu. Celkem se jednalo o 456 utkání, během kterých bylo 

zaznamenáno 377 zranění. Incidence zranění tedy byla 0,8 na jedno utkání. Z toho zranění, 

které vedla k nucené absenci minimálně jednoho utkání byla méně častá, incidence pouze 

0.32 na utkání. Malý rozdíl byl ve výskytu zranění mezi muži a ženami, mnohem více zranění 

však u mužů vedla k herní absenci. Nejčastěji zraněnou oblastí byla hlava, kotník a koleno. 

Souhrn všech zranění dolních končetin tvořil polovinu z celkového počtu zranění. 

Nejfrekventovanější byly kontuze a distorze, méně často pak zlomeniny a přetržení vazu. 

Nejčastější diagnóza byla kontuze hlavy a distorze hlezna. Sporty s minimálním výskytem 

zranění byly softbal, vodní pólo žen, u obou pouze jedno lehké zranění, a volejbal žen, 2 

zranění. Největší výskyt zranění pak byl u fotbalu a házené. 

Většina zranění vzniklých při sportu nevede k nucené absenci z tréninkové procesu 

("non-time loss" zranění), menší procento zranění naopak vede k nucené absenci ("time loss" 

zranění). Podíl z celkového počtu zranění je rozdílný mezi jednotlivými sporty. Oběma 

kategoriím zranění je třeba věnovat stejnou pozornost z hlediska diagnostiky i léčby. Často 

jsou drobná zranění přehlédnuta a jejich časovou sumací může dojít k úrazu vážnému, 

vedoucímu k dlouhodobé léčbě. 

U naprosté většiny výzkumů sledujících incidenci zranění musí být jedním z kritérií pro 

popis sportovního zranění, že jeho důsledkem je nucená absence ze sportu. Powell (2004) 

předkládá výsledky rozsáhlé studie mapující problematiku všech sportovních zranění u 

vysokoškolských studentů a zjistil, že zranění, která nevedou k absenci je mnohem více. 

Studie probíhala 2 roky a zaznamenáno bylo ve sledované skupině celkem 68497 zraněních 

vzniklých při sportu. Z celkového počtu zranění vedlo souhrnně k nucené absenci 20,3 %, 

odpovídalo to incidenci 5,6 zranění na 1000 hodin sportu. Zranění, která si nevyžádala 

vynechání z tréninku, bylo 79,7%, s incidence 23 zranění na 1000 hodin sportu. Tenis a 

plavání patřily mezi sporty, kde počet zranění, která nevedla k nucené absenci, byl výrazně 

vyšší nad průměr. Naopak ve fotbalu a úpolových sportech tvořily zranění s nucenou absencí 

téměř třetinu ze všech. Celkově nejvyšší riziko zranění bylo u obou pohlaví při fotbalu, a 

nejnižší riziko bylo u obou pohlaví při golfu. Zranění nevedoucí k vynechání tréninku byla 
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léčena pouze u necelých 10% a četnost klesala úměrně výkonnostní úrovni. Četnost zranění 

vedoucích k nucené absenci byla podobná mezi všemi výkonnostními kategoriemi a léčbu si 

vyžádala více jak čtvrtina z nich. 

Problematika zranění vzniklých při sportu se netýká jen profesionálních a vrcholových 

sportovců, ale i sportovců amatérských a rekreačních všeho věku. 

Incidencí sportovních zranění u australských adolescentů vzniklých během rekreačního 

sportování se zabýval Jones (2000). Průměrně sledovaná populace udávala 2,5 pohybové 

aktivity na jednoho studenta za týden. Nejčastěji to byly basketbal, jízda na kole, fotbal či 

tanec. Výrazný byl rozdíl ve sportovních aktivitách mezi dívkami a chlapci. Při analýze počtu 

zjištěných zranění bylo zjištěno riziko sportovního zranění pro každého čtvrtého studenta, 

tedy za jeden týden je pravděpodobné, že se během sportu zraní 25% studentů. Nejčastěji se 

jednalo o zranění kolene (14% ze všech zraněm') a zranění kotníku (13% ze všech zranění). 

Dohromady tedy tvořily více jak čtvrtinu všech zranění, velké procento z nich bylo 

ohodnoceno jako zranění lehká. Častěji byly zraněny dívky, větší riziko vzniku těchto zranění 

bylo u míčových sportů (fotbal, basketbal) a běhu. Nejčastějším mechanismem zranění byl 

špatný došlap. 

Jones (2000) také zdůrazňuje správnou diagnostiku, prevenci a léčbu mikrotraumat 

v oblasti kotníku a kolena u mladých sportovců. Opakovaná zranění těchto oblastí se často 

projevují s odstupem času a mohou vést k vážným problémům v dospělosti. 

Gerson (2004) se věnoval problematice zranění vzniklých při rekreačně provozovaném 

sportu u amerických seniorů. V poslední době se pohybovým aktivitám seniorů věnuje vysoká 

pozornost a jsou obecně velmi doporučovány. Pozitivita z toho plynoucí jsou známá, ale 

samozřejmě čím častěji a více seniorů bude sportovat, tím vyššímu riziku vzniku sportovních 

zranění budou vystaveni. 

Analyzoval sportováním vzniklá zranění u vzorku americké populace starší 65 let, které si 

vyžádali návštěvu lékařského zařízení. Pohybová aktivita byla častým zdrojem zranění u dané 

populace, incidence byla odhadnuta na 1,7 na 1000 seniorů. Aktivity, které vedli ke zvýšené 

míře ke zranění byli cyklistika, sjezdové lyžování, kondiční cvičení a golf. Riziko zranění 

bylo mnohem vyšší u mužů a s věkem klesalo. Nejčastějším zraněním byla zlomenina (27% 

všech zraněm). Přes polovinu zranění ze všech bylo na končetinách. Ačkoliv většina zranění 

nebyla nijak vážná, vedla ke změně životního stylu se zvýšením závislosti. Z toho důvodu je 

třeba preventivních opatření k minimalizaci jejich vzniku. 
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1.10.3Zranění v házené 

Incidence sportovních zranění v házené je značně ovlivněna charakteristikou tohoto 

sportu, jedná se o plně kontaktní a dynamický týmový sport. Také pravidla házené jsou 

poměrně méně restriktivní, v porovnání s jinými míčovými sporty, např. basketbalem. 

Házená se neustále zrychluje, tempo roste, je více agresivní a hráči jsou stále lépe fyzicky 

připravenými. Více prostoru během tréninku zabírají specifická herní cvičení a na hráče je 

kladena jednostranná zátěž. Mnoho trenérů razí teorii "vyhrát za každou cenu". Povolené i 

nepovolené (dopink) doplňky výživy se staly součástí sportu se všemi jejich pozitivy i 

negativy. Toto jsou další faktory mající výrazný vliv na incidenci zranění. Házena se 

v současné tobě stala sportem s velmi vysokým rizikem zranění. 

Vysokou četnost zranění u hráčů tohoto sportu a jejich analýzu a dělení dokumentují 

následující studie. Při těchto epidemiologických studiích je třeba při porovnávání výsledků 

brát v potaz problematiku se sjednoceným popisem a diagnostikou sportovních zranění. 

Seil (1998) se zabýval touto problematikou v Německu. Během jedné soutěžní sezóny 

(ročník 1995/1996) pozoroval celkem 186 hráčů průměrného věku 26 let, 154 z nich mělo 

dominantní pravou a 32 levou horní končetinu. Všichni byly hráči německých nižších 

amatérských lig házené. Jako zranění byl autorem definován stav, který se stal pouze během 

tréninku, nebo utkání házené a vedl k nucené absenci minimálně jednoho tréninku či utkání 

po zranění následujícím. Povaha zranění byla dělena do čtyř skupin. Lehké zranění vedlo 

k absenci z tréninku i utkání ne delší jak 1 týden, střední zranění k absenci 1-2 týdny, těžké 

zranění k absenci 2-4 týdny a vážné zranění vedlo k absenci delší jak 4 týdny. 

Během pozorovaného období bylo zaznamenáno 91 zranění u 73 hráčů, z toho 70 se stalo 

během utkání (77%) a pouze 21 (23%) během tréninku. V poměru k počtu tréninkových hodin 

a hodin strávených v utkání vyšla pravděpodobnost zranění během utkání 24krát větší než při 

tréninku. Incidence zranění na 1000 hodin utkání byla 14,3, kdežto na 1000 hodin tréninku 

připadlo pouze 0,6 zranění. 

Nejčastějšími typy zranění byly kloubní distorze a subluxace, svalová dystenze, kostní 

zlomenina a kontuze měkkých tkání. Nejčastěji postiženou oblastí bylo koleno, u 4 hráčů 

došlo k ruptuře LCA, u 3 k ruptuře mediálního postranního vazu, u třech k lézi mediálního 

menisku a jeden hráč měl kombinaci všech tří zranění (tzv. "nešťastná" triáda kolene). Dle 

četnosti poranění byla dále oblast prstů ruky (nejčastěji postižení metakarpofalangeálního 

kloubu palce), hlezna a ramene. Dle herních funkcí nebyl významný rozdíl v riziku zranění, 

nejčastěji zraněni byli hráči na křídle. 
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Zranění byla častější na dolních končetinách. Na horních končetinách byla častější na 

dominantní stranně. Jako lehké bylo posouzeno 37 zranění, jako střední 19 zranění, jako těžké 

16 a jako vážné 19 zranění. Tedy více jak pětina zranění vedla k nucené tréninkové absenci 

delší jak 4 týdny. Jako nejčastější mechanizmus zranění byl shledán kontakt s protihráčem. 

Rizikovější ke vzniku zranění se projevila pozice útočícího hráče oproti hráči bránícímu. 

Seil (1998) se také zmiňuje o "overuse" zraněních u 123 hráčů, bez dalšího vysvětlení. 

Pravděpodobně šlo o chronické bolestivé stavy hybného aparátu bez přesné diagnózy a velká 

většina z nich mohla být pouze funkční povahy. Rovněž poukazuje na pozitivní vliv 

používání protektivních pomůcek, jako jsou chrániče a ortézy na četnost zranění a to 

především na prevenci opětovného zranění. 

Olsen (2006) se zabýval incidencí a povahou zranění u házenkářů dorosteneckých 

kategorií v Norsku. Ke sběru dat použil dva odlišné způsoby, zprávy z utkání (match report) a 

hlášení trenérem (coach report). 

Zprávu z utkání zasílalo celkem 90 týmů (75 ženských), což odpovídalo 1080 hráčům, za 

jednu soutěžní sezónu. Zaznamenáno bylo 50 zranění, z nichž 49 bylo akutních. Incidence 

tedy byla 12,5 zranění na 1000 hodin utkání. Nebyl zaznamenán výrazný rozdíl v riziku 

zranění mezi pohlavími. Nejčastěji došlo ke zranění v oblasti kolene a kotníku, souhrnně 

tvořily 50% ze všech zranění, nejfrekventovanějším druhem zranění byla distorze a kontuze. 

10 zranění (24%) vedlo k delší nucené herní, či tréninkové absenci. 

Trenéři 34 týmů (25 ženských), celkem 428 hráčů, podávali pravidelné zdravotní hlášení 

po 7 měsíců. Nahlášeno bylo celkem 118 zranění, z toho 93 akutních (79%), z nichž téměř 

80% vedlo k nucené herní, či tréninkové absenci. Nejčastějším místem zranění byla oblast 

kolene a kotníku, z diagnóz to byla distorze a kontuze. Incidence akutních zranění byla 

souhrnně 2,3 zranění na 1000 hodin sportovní aktivity. Mezi 25 nahlášených chronických 

zranění byly zařazeny nespecifické bolesti dolní končetiny a bederní oblasti. Riziko zranění 

bylo výrazně vyšší v utkáních oproti tréninku, incidence zranění během utkání byla 9,9/1000 

hodin utkání, naproti 0,9/1000 hodin tréninku. Nebyl zaznamenán významný rozdíl mezi 

chlapci a dívkami. 

Olsen (2006) porovnává získané výsledky s jinými studiemi a shledává výraznou 

podobnost v incidenci i povaze akutních zranění získaných analýzou jiných věkových 

kategorií. 

Oba způsoby získání informací vedli k velmi podobným výsledkům v incidenci i povaze 

akutních zranění. V obou dominovala oblast kotníku a kolene, distorze a kontuze. I přes tyto 

shody se zpráva z utkání autorům zdá jako méně vhodná pro epidemiologické studie 
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sportovních zranění a přímý kontakt s trenérem jako metoda mnohem vhodnější. Poukazují na 

značné nedostatky prvně jmenované metody. 

Turnajové typy vrcholných soutěží (mistrovství světa i Evropy, olympijské hry) sebou 

přináší zvýšené riziko zranění. Důvodem je vysoká fyzická i psychická zátěž na hráče a 

nedostatek času na regeneraci. 

Analýza sportovních zranění v 8 týmových sportech během Olympijského her 2004 

v Atenách se věnovala i házenkářskému turnaji (Junge 2006). Sehráno bylo v mužské a 

ženské kategorii celkem 72 utkání a zaznamenáno 114 zranění, tedy incidence 1,6 zranění na 

zápas. Nejvíce zraněnou oblastí byly dolní končetiny a hlava, nejčastějšími diagnózami byly 

kontuze hlavy a distorze hlezna. Mechanizmem poranění byl většinou kontakt s protihráčem, 

často ohodnocený rozhodčím jako faul. 56% ze zranění se stalo během 2. poločasu. Více jak 

třetina poranění vedla minimálně k absenci nejbližšího utkání. Větší výskyt zranění byl 

zaznamenán mezi ženami, např. všechny tři LCA poranění z házenkářského turnaje, i přes 

celkově nižší počet utkání. 

Porovnání jednotlivých sportů mezi sebou v této analýze vedlo k závěru že, nejčastěji 

došlo ke zranění při fotbalu, házené a ledním hokeji. Riziko zranění pro jednoho hráče bylo ze 

všech týmových sportů nejvyšší u házenkářek. Procento zranění vedoucí k nucené herní 

absenci bylo u všech sportů podobné. 

Langevoort (2002) předkládá analýzu sportovní zranění během ME 2002 žen v Dánsku a 

porovnává je s výsledky stejné analýzy z ME mužů 2002 ve Švédsku. Na ženském turnaji 

udává incidenci 1,1 zranění na utkání, oproti 2,1 zranění na utkání na turnaji mužském. 

Většina zranění byla po kontaktu s jiným hráčem. U mužů byla četnost zranění mezi oběma 

poločasy téměř totožná, u žen však došlo častěji k zranění v poločase druhém. Jako 

nejrizikovější hodnotí období k vzniku zranění 35-50 minutu 2. poločasu a polemizuje nad 

příčinami tohoto jevu. Rovněž poukazuje na vysokou četnost zranění v oblasti hlavy, více jak 

30% ze všech zranění na obou turnajích. 

Porovnání četnosti zranění mezi házenou a jinými sporty je velmi zajímavé. Studie 

provedená Backxem (Seil 1998) porovnává četnost zranění adolescentů při hře volejbalu, 

házené a basketbalu. Paradoxně nejmenší počet zranění při provozování těchto tří sportů byl 

zaznamenán u házené. Nielsen (Seil 1998) porovnává z hlediska četnosti zranění házenou 

s fotbalem a basketbalem. Mezi těmito třemi sporty nenachází významných statistických 

rozdílů. 

Kjear (2003) popisuje dvě studie, ve kterých byla porovnávána četnost zranění 

z nejrůznějších sportů u skandinávských dětí. Házená způsobila v obou studiích druhý 
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největší počet zranění hned za fotbalem. Z celkového počtu zranění ve sledované populaci se 

jednalo 35% respektive 26% z celkového počtu zranění. Mnohem méně zranění bylo např 

zaznamenáno u hokeje či sjezdového lyžování. 

1.10.3.1 Charakteristická zranění pro házenou 

Házená, stejně jako každý jiný sport, má specifická akutní i chronická zranění, které se 

vyskytují výrazně častěji a některé jsou pro ni přímo typické. 

Typické zranění pro házenou je v literatuře pojmenováno jako "Handball goalie's elbow", 

v České literatuře nemá tento termín adekvátní překlad a tak budeme používat termín 

"brankařský loket". Jde o opakované hyperextenční trauma loketního kloubu spojené se 

supinací a valgozitou. Mechanizmem vzniku je blokování letícího míče brankářem nataženou 

horní končetinou. Příznakem tohoto zranění je chronická intermitentní bolest v oblasti lokte 

(nejčastěji na ulnámí straně), zpravidla se manifestující akutně po brankářském zákroku a 

pocit nestability v daném kloubu. Velmi často předchází prvnímu objevení se příznaků 

chronická mikrotraumatizace. Toto zranění je mezi brankáři velmi časté a odhaduje se, že až 

75% brankářů trpí během své kariéry "brankářským loktem". 

Popovic (2002) vyšetřoval brankáře s tímto zraněním a u většiny z nich dokumentuje 

patomorfologické změny. Rentgenologicky prokázal osteodegenerativní změny, především na 

olecranonu, a ultrasonograficky prokázal kloubní výpotky v loketním kloubu a zbytnění 

vnitřního postranního vazu lokte a n. ulnaris. Neprokázal zvětšenou mediální instabilitu lokte 

během stresových testů. 

Tyrdal ( 1998) pozoroval na anatomických preparátech působení uměle navozené 

hyperextenze a supinace lokte. Na preparátech docházelo k těmto typům postižení, ruptuře 

kloubního pouzdra, avulzi proximálního úponu vnitřního a vnějšího postranního vazu. 

Hlavním faktorem zapříčiňujícím vznik brankářského lokte je dle Karahana (2005) 

chybná brankařská technika. Provedl analýzu videozáznamu 15 brankářů čelících 101 střelám. 

U většiny zákroků byl loket ve valgózním nebo hyperextenčím postavení. 

Postižení "brankářského lokte" se však netýká pouze brankařů, ale stejný druh postižení 

mohou mít i hráči v poli. Kdy mechanizmem vzniku mohou být opakované fauly protihráče, 

nebo opakované blokování střelby. 

Velmi častým akutním zraněním v házené je distorze hlezna, dle Vlaka (2004) jde o 

nejčastější akutní zranění v házené vůbec. Častěji je inverzní než everzní postavení s 

postižením postraních vazů. Míra postižení vazivového aparátu je spjata s velikostí silového 

působení podmiňující distorzi. Toto zranění je velmi časté i v jiných sportech. 
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Etiologie tohoto zranění je jednoznačně multifaktoriální, svou roli hrají jak vnější tak 

vnitřní faktory. Nejčastějšími mechanizmy zranění jsou dopad z výšky na přednoží, které je 

v inverzi a prudká změna pohybu. 

Řada autorů (V erhagen 2004) si je četností tohoto zranění vědoma a prezentovala 

preventivní programy snižující riziko jeho vzniku. 

Poranění LCA je velmi vážným akutním sportovním zraněním s velkou incidenci u tzv. 

"pivoting sport", např. házená, basketbal fotbal. U hráčů házené je velmi časté, Dle Vlaka 

(2004) nejčastějším zraněním u hráčů házené vedoucí k operační léčbě a dlouhodobé herní 

absenci. Autoři se shodují, že riziko tohoto typu poranění stoupá s herní výkonností a častěji 

vzniká během utkání. Tedy při situacích, které kladou zvýšené nároky na stabilizaci kolenního 

kloubu. 

Většinou není při mechanizmu vzniku zranění kontakt s jiným hráčem. Postavení 

v kolením kloubu typicky předcházející poranění jsou mírná flexe a valgozita kolene spojená 

s zevní nebo vnitřní rotací bérce. Což odpovídá dle Olsena (2005) nejčastěji těmto dvěma 

herním situacím: "plant-and-cut movement" a dopad na jednu dolní končetinu při střelbě 

z výskoku, těmito mechanizmy vzniká asi 80% všech LCA poranění. 

Mnohem častěji se toto zranění vyskytuje dle Olsena (2003) u žen. Incidenci tohoto 

zranění ve svém pozorování stanovil na 0,24 na 1000 herních hodin u mužů a 0,77 na 1000 

herních hodin u žen, u žen bylo toto zranění tedy více jak třikrát častější. 

Mnoho vyvolávajících událostí a zapříčiňujících faktorů vzniku zranění je diskutováno, a 

to jak vnějších tak vnitřních, např fyzická kondice hráče, vrozeně snížená laxita vazů, hrací 

povrch, fáze menstruačního cyklu a další. Autoři (Petersen 2005) se shodují, že etiologie 

tohoto zranění je multifaktoriální. 

Rovněž pro tento typ zranění byly prezentovány preventivní programy (Olsen 2005, 

Olsen 2004, Mandelbaum 2005) s poměrně přesvědčivými výsledky. Z mechanizmu vzniku 

zranění jasně vyplívá, že jak pro distorzi hlezna tak LCA poranění budou preventivní 

programy ve své podstatě velmi podobné. 

1.10.3.2 Chronická postižení pohybového aparátu házenkářů 

Osteoartróza patří mezi poměrně časté postižení pohybového aparátu. Degenerativními 

změnami kyčelního kloubu je postiženo téměř 25% Evropanů bílé pleti. Rozvoj osteoartrózy 

kyčelního kloubu souvisí s mnoha faktory, incidence roste s věkem, velikostí BMI, vrozenou 

dysplázií kloubu, a dalšími. Dlouhodobé provozování určitých sportů, mezi které patří i 
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házená, je také popisováno jako jeden z rizikových faktorů. Důvodem je vysoká zátěž na 

kloubní plochy vznikající při běhání, skákání, dopadech a jiných činnostech. 

Vlivem dlouhodobého hraní házené na rozvoj degenerativních změn kyčelního kloubu se 

zabýval Hermette (2006). Experemintální skupina byla složená z 20 házenkářů ve věku 37-54 

let, kteří hráli házenou déle jak 15 let (průměrně téměř 25 let). Jako kontrola sloužila skupina 

39 probandů s podobnými antropometrickými údaji a podobného věku. Ani jeden z účastníků 

studie neměl vrozenou dysplazii, trauma kyčelních kloubů ani jiný potencionální rizikový 

faktor osteoartrózy. 

Dle radiologického vyšetření byly degenerativní změny přítomny u 60% házenkářů a 

pouze u 13% z kontrolní skupiny. V klinickém vyšetření měla skupina házenkářů výrazně 

častěji omezen pohyb do flexe a vnitřní rotace v kyčelním kloubu oproti kontrole, častější byl 

také výskyt funkčních limitací při různých aktivitách. U četnosti a intenzity bolesti nebyl 

rozdíl mezi oběma skupinami, důvodem je pravděpodobně změněný práh bolesti vzniklý 

dlouhými léty sportovního tréninku. 

Házena tedy nejspíše negativně přispívá v rozvoji osteoartrózy kyčelního kloubu. 

Důležité je dle Hermetta (2006) preventivní vyšetřování, které zachytí rizikovou skupinu 

házenkářů. 

Ramenní kloub je u hráčů házené vystaven velikému zatížení vznikajícímu opakovaným 

házením míčem. Dominantní, zpravidla odhodová, horní končetina je výrazněji zatížena 

oproti neodhodové. Při hmotností házenkářského míče (pro muže 425-575 gramů, pro ženy 

325-400 gramů), počtů odhodů za jeden rok v řádu desetitisíců pro jednoho hráče, rychlosti a 

razanci odhodu vzniká sumací všech veličin obrovská zátěž na ramení kloub, která 

dlouhodobě může zákonitě vést v jeho poškození, především měkkých tkání, s různorodým 

klinickým obrazem. 

Bernhard (2005) podrobil klinickému vyšetření a vyšetření magnetickou rezonancí (MRl) 

ramenní kloub 30 profesionálních švýcarských házenkářů, vyšetřil oba ramenní klouby, a 20 

probandů běžné populace (kontrolní skupina), vyšetřen pouze ramenní kloub dominantní 

horní končetiny. Dle MRl vyšetření byl strukturální abnormální nález velmi frekventovaný. 

Zjištěn byl mnohem častěji na ramením kloubu odhodové ruky házenkářů, minimálně jedna 

ze sledovaných abnormalit byla nelezena u 93% hráčů. Nečastější patologickou změnou bylo 

poškození rotátorové manžety, abnormity na superiolaterální části hlavice pažní kosti a 

posterosuperiomí impigment šlachy m. supraspinatus. Na neodhodovém ramenním kloubu u 

házenkářů bylo nalezeno více abnormit než u kontrolní skupiny, v porovnání s odhodovým 

ramenem jich ale bylo méně. V klinickém vyšetření bylo odhodové rameno házenkářů 
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bolestivé, nebo symptomatické (37% hráčů) častěji než neodhodové, nebo u kontrolní 

skupiny. Nebyla však zaznamenána významná asociace mezi klinickými příznaky a 

patologickým nálezem na MRl. 

Za možný zdroj klinických příznaků a původce strukturálních změn v oblasti ramene 

považuje Cools (2005) svalovou dysbalanci. Během svého výzkumu zjistil častější výskyt 

svalové nerovnováhy mezi svaly ramenního pletence u sportovců "overhead activities" 

s klinickými příznaky v oblasti ramene. U sportovců s bolestí ramen byla oslabena skupina 

dolních fixátorů lopatky a převyšovala aktivita horních fixátorů lopatky, a to nejen na 

symptomatické straně, ve srovnání se sportovci bez příznaků bolesti v rameni. 

1.1 0.4 Prevence zranění ve sportech 

Sportovní zranění mohou vést ke vzniku disability a nucené absenci z tréninkového, ale i 

pracovního či školního procesu. Sportovní zranění tedy neovlivní jenom samotné sportování 

hráče, ale má také své socioekonomické dopady. Je proto velmi důležité pochopit příčiny 

vzniku sportovních zranění a jejich důsledky a stanovit a aplikovat preventivní programy 

bránící jejich vzniku. 

Problematika sportovních zranění se netýká jen sportovců profesionálních, ale stejně tak i 

sportovců amatérských a rekreačních. Na vysokou četnost zranění souvisejících s pohybovou 

aktivitou ukazuje odhad, že sportovní zranění mohou tvořit 10 až 20 % ze všech akutních 

případů ošetřených lékařem. 

Sportovní zranění neoddělitelně ke sportu patří, preventivní programy a opatření jsou 

používány, aby snížily jejich výskyt. Chalmers (2002) prezentuje, že stejně jako zranění, měly 

by ke sportu patřit i preventivní programy. 

Prevence sportovních zranění je proces skládající se z několika kroků. Nejprve musí být 

identifikována a popsána epidemiologie zranění, ve smyslu incidence a jejich závažnosti. 

Následně musí být analyzovány rizikové faktory a mechanismy vzniku poranění. Následovat 

má tvorba a realizace preventivních opatření a programů založených na informacích 

získaných v předešlých dvou krocích. Nakonec spadá hodnocení efektivnosti preventivních 

opatření a programů. 

Je mnoho cest, které vedou k snížení počtu zranění v házené a jiných sportech. Jsou to 

preventivní opatření, jako změna pravidel, přísnější posuzování nedovolených zákroků, 

používání projektivních pomůcek, adekvátní hrací povrch a obuv, vzdělávací programy a 

mnoho dalších. Preventivní programy mají za cíl optimalizovat fyzickou připravenost hráče 
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pro sport, jedná se o kompenzaci jednostranné zátěže, ovlivňování svalové nerovnováhy a 

hybných stereotypů či odpovídající rehabilitace vzniklých zranění bránící jejich obnovení. 

Peterson (2005) dokumentuje preventivní program aplikovaný na německé házenkár'ky. 

Trenér nebo fyzioterapeut deseti ženských mužstev byly instruovány v preventivním 

programu. Studie se zúčastnily týmy nižších profesionálních a vyšších amatérských 

německých lig. Preventivní program obsahoval balanční cvičení na labilních plochách a 

skokové cvičení, cviky ke stimulaci propriocepce. Stanovený program měl ovlivnit především 

incidenci LCA poranění a distorze hlezna. Program byl zařazen do tréninku jednotlivých 

týmů, v předsezónním období třikrát a v během sezóny jednou týdně. Délka programu byla 

přibližně 1 O min. K zhodnocení efektu daného programu sloužilo porovnání s kontrolní 

skupinou. Mezi házenkár'kami které byly v léčené skupině a kontrolní skupinou nebyl za 

sledované období zaznamenán výrazný rozdíl v celkové incidenci všech zranění. U léčné 

skupiny byla incidence zranění 1,5 na 1000 hodin hry a u kontrolní 1,55 na 1000 hodin hry. 

Více jak polovina ze všech zranění byla u obou skupin na dolních končetinách. Nejčastějším 

zraněním byla u obou skupin distorze hlezna. U kontrolní skupiny byla diagnostikována ll, 

ale u léčebné pouze 7. Statisticky výrazný rozdíl byl také v incidenci LCA poranění, kdy 

v kontrolní skupině bylo 5 těchto zranění, všechny bezkontaktním mechanizmem zranění, a 

v léčebné pouze 1, vzniklý kontaktním mechanizmem. Preventivním programem tedy došlo 

k ovlivnění četnosti zranění u těch, na které byl převážně zaměřen, především byl mnohem 

nižší výskyt LCA poranění. 

Olsen (2005) prezentuje výsledky preventivního programu zaměřeného na snížení 

incidence zranění dolních končetin u házenkářek. Rozsáhle studie se zúčastnilo 123 norských 

dorosteneckých družstev v házené, věk hráčů byll5- 17let. Většinu tvořila ženská družstva. 

Zúčastněná družstva byla symetricky rozdělena na léčené a kontrolní. Preventivní warm up 

program byl vyvinut v Oslo Sports Trauma Research Centru. Program byl prováděn vždy na 

začátku tréninkové jednotky, na každé z prvních lSti a posléze pouze jednou týdně, délka 

trvání programu byla přibližně 15-20 min. Obsahoval běžecké, posilovací a balanční cvičení 

na nestabilních plochách s cílem zlepšit kontrolu, dynamickou stabilizaci a uvědomění si 

kolene a hlezna během pohybu. Celkově byly použity čtyři skupiny cviku s různou obtížností. 

Výsledky programu byly analyzovány po jedné soutěžní sezóně (8 měsíců) jeho 

provádění a vzájemně porovnány byly léčené a kontrolní skupiny. Celkově bylo za sledované 

období u 1837 sledovaných hráčů zaznamenáno zranění u 262 z nich. Jednalo se o 298 

zranění, z toho 241 (81 %) bylo hodnoceno jako akutní a 57 (19%) jako chronické, neboli 

overuse poranění. Výrazně nižší byl výskyt zranění v léčené skupině a to jak celkového počtu 
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tak zranění dolních i horních končetin a to akutních i chronických. Olsen (2005) tedy došel 

k závěru, že jejich preventivní program vedl ke snížení výskytu úrazů a to především 

k akutním úrazům kolene a hlezna, jakožto nejčastějších akutních zranění v házené. 

V kontrolní skupině se vyskytlo 81 těchto poranění naproti tomu v léčené pouze 48, tedy 

téměř o polovinu méně. Preventivní provádění tohoto nebo podobného programu tedy 

s velkou pravděpodobností povede ke snížení rizika jejich vzniku a měl by se stát součástí 

tréninkové přípravy hráčů. 

Verhagen (2004) se zabýval problematikou prevence distorze hlezna, jakožto jednoho 

z nejčastějších akutních zranění ve sportu vůbec. Toto zranění má vysoké riziko obnovy a 

může vést v chronickou instabilitu a bolest kotníku. Jako preventivní opatření bránící vzniku 

tohoto zranění, s prokázaným efektem, hráči používají různé druhy ortéz a tapingu. Oboje 

však sebou přináší i nežádoucí vedlejší účinky. Jako jejich vhodná alternativa se zdá 

preventivní provádění balančních cvičení. 

Studie o vlivu balančních cvičení na incidenci distorze hlezna se zúčastnilo 116 

volejbalových týmů, celkem 1127 hráčů. 66 týmů absolvovalo preventivní program trvající 9 

měsíců a 50 týmů sloužilo jako kontrolní skupina. Preventivní program byl složen ze 14ti 

balančních cvičení řazených dle obtížnosti, balanční cvičení na zemi i na labilních plochách. 

cn programu i jednotlivé cviky byly vysvětleny trenérům či fyzioterapeutům každého z týmů. 

Z cviků byl vybrán na každý trénink vždy jeden dle obtížnosti (v jednom týdnu se nesměl 

stejný cvik opakovat) a prováděn byl v zahřívací fázi asi 5 minut, po celou dobu studie. 

Za sledované období byla nižší incidence všech zranění u cvičící skupiny oproti skupině 

kontrolní. fucidence 2,1 zranění na 1000 hodin aktivity u cvičících oproti 2,411000 u kontrolní 

skupiny. Nejčastějším zraněním byla akutní distorze hlezna. U cvičící skupiny byla incidence 

tohoto zranění výrazně nižší (0,5/1000 hodin) oproti skupině kontrolní (0,9/1000hodin). U 

cvičící skupiny byla po zranění kratší doba absence z tréninku oproti skupině kontrolní. 

Výrazně nižší bylo riziko zranění kotníku u volejbalistů s tímto zraněním v anamnéze u 

cvičící skupiny oproti skupině kontrolní. 

Daný preventivní program je dle Verhagena (2004) prokazatelně účinný v prevenci 

vzniku akutní i opakované distorzi hlezna a zkracuje dobu návratu ke sportu po tomto zranění. 

1.11 Kompenzační cvičení 

Myšlenka kompenzace jednostranné pohybové zátěže je v známá již od 19. století z tzv. 

Švédské gymnastiky založené P.H. Lingem. 
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Kompenzační cvičení spadají do prostředků regenerace pohybového aparátu sportovců a 

Je třeba je považovat za nedílnou součást tréninkového procesu. Mohou plnit funkci 

preventivní i léčebnou. Další prostředky regenerace jsou např. cvičení ve vodě, masáže, 

koupele, sauna a další. 

Bursová (2005) definuje kompenzační cvičení jako variabilní soubor jednoduchých cviků 

v jednotlivých cvičebních polohách, které lze modifikovat s použitím náčiní a nářadí. 

Důležitost, neopomenutelnost a nezbytnost kompenzačních cvičení při regeneraci 

pohybového aparátu zdůrazňuje Javůrek (1980). Kompenzační cvičení by měli být nedílnou 

součástí tréninkového procesu a vyrovnávat sportovní zatížení. Kompenzační cvičení volíme 

dle charakteru sportu, přetěžovaných oblastí hybného systému a stavu pohybového aparátu. 

Cíl všech kompenzačních cvičení by měl být stejný, obnovení svalové rovnováhy mezi 

systémem tonických a fázických svalů a bránit vzniku bolestivých funkčních i strukturálních 

poruch pohybového systému. 

Hošková (2003), a stejně tak Bursová (2005) rozdělují kompenzační cvičení na 

uvolňovací, protahovací a posilovací. Uvolňovací cvičení jsou zaměřena cíleně pro určitý 

kloub nebo pohybový segment. Jejich význam spočívá především v obnovení kloubní vůle. 

Protahovací cvičení slouží k obnově normální, fyziologické délky zkrácených svalů a svalů 

s tendencí ke zkracování. Posilovací cvičení napomáhají zvýšení funkční zdatnosti oslabených 

či k oslabení náchylných svalů. 

Všechna kompenzační cvičení musejí být prováděna technicky správně, jinak mohou 

naopak podpořit svalovou nerovnováhu a zhoršit aktuální stav jedince. Dokumentuje to např. 

studie (Manninen 1996) kdy u japonských triatlonistů došlo po provádění kompenzačních 

cvičení na posílení břišního svalstva zvýraznění bolesti v zádech. 

Kompenzační cvičení ve formě léčebné tělesné výchovy, léčebného tělocviku, vede 

k nápravě svalové nerovnováhy a poruch motorických stereotypů. Založeno je na principu 

normalizace poměrů periferních struktur pohybového aparátu a reedukace fyziologické, 

zdravotně a výkonnostně co možná nejúčelnější, svalová koaktivace během pohybu. 

Při analytickém postupu se v principu nejprve protahují svaly hyperaktivní a následně se 

aktivují svaly hypoaktivní. Tento postup je nutný zejména tehdy pokud jsou svaly 

hyperaktivní antagonisty svalům hypoaktivním, čemuž tak ve většině případů je. Zkrácený 

sval tvoří mechanickou překážku provedení pohybu při posilování a reflexně tlumí aktivitu 

svalu oslabeného, proto protažení svalů zkrácených je nezbytným předpokladem k posílení 

svalů oslabených. Po obnovení svalové rovnováhy je třeba integrovat jednotlivé svalové 
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skupiny do správných svalových stereotypů. Správnou svalovou souhru integrovat do 

fyziologických pohybových vzorců a chybné pohybové vzorce vědomě korigovat. 

Kabelíková (1997) představuje cviky na obnovení svalové rovnováhy založené v principu 

na protahování svalů zkrácených a posilování svalů oslabených. Popisuje jejich provedení, 

zásady cvičení a nejčastější chyby. Při cvičení zdůrazňuje uvědomělé sledování svalového 

systému a ne pouze provádění cviků. 

Při komplexním postupu se používá reflexních vztahů mezi svalovými skupiny, kdy 

v určitých situacích dochází automaticky k správné svalové koaktivaci - svalové rovnováze. 

Tímto mechanismem účinkují např. senzomotorická stimulace dle Jandy, nebo reflexní 

lokomoce dle Vojty. 

Cvičení jógy je dle Lysebetha (1984) vynikající doplněk všech pohybových aktivit a 

sportů. Kompenzuje jednostrannou zátěž a rrůmo jiné vede k harmonizaci svalového systému. 

Obnovuje svalovou rovnováhu, brání progresi jejího vývoje nebo zamezí jejímu vzniku. 

Vojčík (2002) dokumentuje vliv dlouhodobé provádění kompenzačních jógových cvičení 

(7 let) na mladé basketbalistky. Díky cvičení byl u sledovaných hráček velmi nízký výskyt 

svalové dysbalance a funkčních bolestivých stavů pohybového aparátu. 

Tlapák (2006) popisuje posilovací a protahovací cvičení prováděná v posilovnách, které 

vedou k obnovení svalové rovnováhy a kompenzaci nedostatečného, nebo jednostranného 

zatížení pohybového aparátu. 
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2 Záměry a hypotézy 

2.1 C11e práce 

Jako hlavní cíle diplomové práce jsme si stanovili: 

1. Diagnostikovat svalovou dysbalanci u vybrané skupiny házenkářů a házenkářek 

a popsat její četnost, povahu a důsledky. 

2. Sledovat terapeutické ovlivnění svalové nerovnováhy a následný vliv na četnost 

výskytu funkčních poruch pohybového aparátu, sportovních zranění a pohybovou 

výkonnost hráčů. 

Přispět tedy k problematice diagnostiky, terapie a důsledků svalové dysbalance u zvoleného 

sportu, házené. 

2.2 Formulace pracovních hypotéz 

Na základě rozboru literatury, vlastních předchozích šetření i zkušeností z praxe jsme 

formulovali následující pracovní hypotézy: 

Hypotéza] 

Předpokládáme, že dlouhodobá jednostranná zátěž povede k obrazu svalové dysbalance 

u většiny hráčů, která bude ovlivněna intenzitou a frekvencí tréninků a pohlavím. 

Hla: Vzhledem k dlouhodobé jednostranné zátěži je očekáván výskyt svalových dysbalancí 

u většiny probandů 

Hlb: S rostoucí frekvencí tréninků a utkání lze očekávat prohlubování svalových dysbalancí. 

Hle: Očekáváme intersexuální rozdíl v obrazu svalové dysbalance 

Hypotéza2 

Předpokládáme, že svalová dysbalance má výrazný podíl na vzniku funkčních poruch 

pohybového aparátu, sportovních zranění akutních i chronických a negativní vliv na úroveň 

pohybové výkonnosti. 
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H2a: Předpokládáme větší pravděpodobnost vzniku funkčních bolestivých stavů a 

sportovních zranění akutních i chronických u hráčů s výraznější svalovou dysbalancí. 

H2b: Předpokládáme existenci vztahu mezi výskytem svalové dysbalance a úrovní pohybové 

výkonnosti 

Hypotéza3 

Předpokládáme, že vlivem optimálně zvolené terapie dojde ke zlepšení svalové rovnováhy, 

což se projeví na snížení četnosti výskytu funkčních poruch pohybového aparátu, sportovních 

zranění akutních i chronických a zlepšením úrovně pohybové výkonnosti 

H3a: Důsledkem terapie dojde ke snížení výskytu a změně obrazu svalové dysbalance 

H3b: Obnovení svalové rovnováhy bude mít vliv na snížení výskytu funkčních bolestivých 

stavů pohybového aparátu a sportovních zranění 

H3c: Obnovení svalové rovnováhy povede ke zlepšení úrovně pohybové výkonnosti 

2.3 Úkoly práce 

K ověření pracovních hypotéz jsme si stanovili následující úkoly: 

• Vyšetřit funkci svalového systému všech hráčů a stanovit u nich míru svalové 

nerovnováhy 

• Zjistit četnost výskytu funkčních bolestivých stavů pohybového aparátu, sportovních 

zranění akutních i chronických a velikost sportovní zátěže 

• Určit pohybovou výkonnost sledovaných hráčů 

• Navrhnout optimální terapeutický program mající za cíl obnovení svalové rovnováhy 

a dlouhodobě jej aplikovat u vybraných hráčů 

• Analyzovat vliv terapeutického programu na stav svalového systému 
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• Posoudit důsledky terapeutického programu na četnost výskytu funkčních bolestivých 

stavů pohybového aparátu, sportovních zranění akutních i chronických a úrovně 

pohybové výkonnosti 

• Hledat souvislosti a vztahy mezi zjištěnými údaji 
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3 Metodika 

3. 1 Charakteristika souboru 

Sledovaný soubor tvořilo celkem 57 hráčů, z čehož bylo 32 chlapců a 25 dívek. 

Z úvodního počtu celý výzkum dokončilo 47 hráčů, 25 chlapců a 22 dívek. Důvody, které 

vedly k nedokončení studie byly: ukončení sportovní kariéry v námi sledovaných družstev 

nebo dlouhodobé zranění či nemoc hráče. Do dále uváděných výsledků byli započítáváni 

pouze ti hráči, které dokončili celý výzkum. 

V době zahájení výzkumu byl věk všech zúčastněných v rozmezí 15 - 18 let, odpovídalo 

to ročníku narození 1990- 1987. Průměrný věk sledované skupiny byl 16,2 let (16,4 let u 

chlapců a 15,9let u dívek). Všichni byli žáci pražských středních škol. 

Chlapci i dívky byli v době výzkumu členy pražských sportovních center mládeže (SCM) 

házené. Chlapci byli z oddílů HC Dukla Praha a dívky z DHC Slavia Praha. Aktivně hráli 1. 

ligu mladšího dorostu, 1. ligu staršího dorostu nebo nižší seniorskou soutěž (chlapci 2. ligu 

mužů, dívky 1. ligu ČR žen). Mistrovských soutěží se hráči zúčastnili dle svého věku a herní 

výkonnosti. Někteří hráči byli členy dorostenecké, nebo juniorské reprezentace České 

republiky v házené. 

3.2 Schéma studie 

Samotná studie probíhala od ledna 2006 do února 2007. Během prvních dvou měsíců byly 

postupně níže popsanými vyšetřeními otestovány všechny sledované osoby, následovalo 

desetiměsíční období, ve kterém byli všichni hráči sledováni, a někteří z nich pravidelně 

prováděli kompenzační cvičení popsané níže. V závěrečných dvou měsících bylo opět 

provedeno vyšetření všech sledovaných osob, které bylo identické s vyšetřením vstupním. 

3.3 Vstupní a výstupní vyšetření 

Vstupní i výstupní vyšetření byla shodná pro všechny hráče a skládala se z dotazníkového 

šetření, vyšetření funkce svalového aparátu a testování pohybové výkonnosti. 

3.3.1 Dotazníkové šetření 

Všichni hráči byli dotazováni vždy stejnou osobou dle předem připraveného dotazníku, 

do kterého byli zodpovězené údaje zaznamenány. Dotazník byl shodný pro obě vyšetření a při 

jeho sestavování jsme se inspirovali Gouldem (1990). Během dotazování bylo možno 

dotazovaným pokládat otázky sloužící k upřesnění a doplnění získaných informací. 
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ZJišťovány byly následné údaje: 

• Základní antropometrické údaje: aktuální tělesná hmotnost, tělesná výška a následně 

byl vypočten BMI (BMI = tělesná hmotnost I druhá mocnina tělesné výšky) 

• Hráčské parametry: hráčská funkce, dominantní (odhodová) ruka, doba tréninku 

házené 

• Průměrná frekvence pohybové aktivity za předchozí kalendářní rok: frekvence 

tréninků týdně, frekvence mistrovských utkání týdně během soutěžního období, 

frekvence provádění jiných pohybových aktivit 

• Postižení pohybového aparátu za předchozí kalendářní rok: Sportovní zranění akutní 

i chronická, bolestivé stavy pohybového aparátu z poruchy funkce. S popisem 

anatomické lokalizace, charakteru zranění, doby vzniku zranění, dobou a druhem 

léčby a důsledky ve smyslu nucené absence z tréninkového procesu a přetrvávajících 

následků 

V období mezi vstupním a výstupním vyšetřením byli všichni hráči, kteří se zúčastnili 

výzkumu sledováni. Průběžně byl zaznamenáván výskyt sportovních zranění akutních 

i chronických a bolestivé stavy pohybového aparátu funkční povahy. Zaznamenána byla doba 

a mechanizmus jejich vzniku, lokalizace, charakter, zvolená léčba a jejich důsledky. Všechny 

získané údaje byly posléze přidány k výstupnímu dotazníku patřičného hráče. 

3.3.2 Vyšetření funkce svalového systému 

K vyšetření funkce svalového systému jsme použili přístupy, které navrhl Janda (1982, 

2004). Stejné vyšetřovací postupy použili také Táborský (1990), Zachrla (2004), nebo 

Přídalová (1999). Všechna vyšetření byla provedena vždy stejnou osobou. Při obou 

vyšetřeních jsme použili standardní postup vyšetření, jehož výsledky byly zaznamenávány do 

předem připraveného záznamového archu. Hodnocena byla délka sedmi svalů (svalových 

skupin) s tendencí ke zkrácení a kvalita provedení šesti základních hybných stereotypů. 

Vyšetření probíhalo vždy před tréninkovou jednotkou a spolu s dotazníkovým šetřením. 

Testování probíhalo v klidné místnosti za přítomností examinátora a maximálně dvou 

vyšetřovaných osob. Celková doba nutná pro vyšetření funkce svalového systému 

a dotazníkové šetření nepřesáhla třicet minut u žádného hráče. 

3.3.2.1 Hodnocení délky svalů s tendencí ke zkrácení 

Vyšetřeno bylo celkem 7 svalových skupin ze systému tonických svalů, s tendencí tvořit 

zkrácení (párové svalové skupiny byly vyšetřovány bilaterálně): 
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• Trojhlavý sval lýtkový 

• Flexory kyčelního kloubu 

• Flexory kolenního kloubu 

• Adduktory kyčelního kloubu 

• Paravertebrální zádové svaly 

• Velký sval prsní 

• Horní část svalu trapézového 

Výchozí poloha, provedení testu a hodnocení míry svalového zkrácení bylo dle Jandy 

(2004). Použita byla třístupňová škála hodnocení, kde stupeň O označoval sval nezkrácený, 

stupeň 1 označoval sval zkrácený málo a stupeň 3 označoval sval s velkým zkrácením. 

3.3.2.2 Hodnocení kvality provedení základních pohybových stereotypů 

Vyšetřeno bylo celkem šest základních pohybových stereotypů dle Jandy (1982) (pohyby 

končetinami byly vyšetřovány bilaterálně): 

• Stereotyp extenze v kyčelnún kloubu 

• Stereotyp abdukce v kyčelním klubu 

• Stereotyp flexe trupu z polohy v leže na zádech 

• Stereotyp abdukce v ramením kloubu 

• Stereotyp flexe krku z polohy v leže na zádech 

• Stereotyp kliku 

Dodržována byla standardní výchozí poloha, provedení testu a zásady vyšetření popsané 

Jandou (1982). Použita byla dvoustupňová škála hodnocení. Stupněm O byl označen 

stereotyp, který byl proveden "správně", stupněm 1 byl označen stereotyp provedený 

"nesprávně". Správnost a nesprávnost provedení jsme hodnotily dle Jandou (1982) popsanými 

obrazy svalové aktivity. 

3.3.3 Testování pohybové výkonnosti 

Sledovaný soubor tvořili hráči SCM v házené a vztahovala se tak na ně povinnost 

absolvovat dvakrát ročně testování pohybové výkonnosti a prokázat tak svou kondiční 

připravenost. Testování pohybové výkonnosti bylo realizováno před ukončením přípravného 

období I (srpen 2006) a II (únor 2006 a 2007) daného soutěžního ročníku. Všichni hráči tedy 

měli za sledované období absolvovat troje testování pohybové výkonnosti. 
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Termíny testování byly pro všechny družstva SCM pevně zakotveny v termínové listině 

Českého svazu házené pro příslušný soutěžní ročník. Testová baterie se skládala z šesti 

povinných testů: 

• Běh na 2x15m 

• Dribling na 30m 

• Pětiskok 

• Hod míčem do dálky z místa 

• Běh na 1 Ox20m 

• Dvanáctiminutový běh (Cooperův test) 

Všechny testy byly stejné pro obě pohlaví i všechny věkové kategorie. Pouze při testu 

hodu míčem do dálky z místa házeli chlapci 1kg medicinbalem, dívky používaly míč 

odpovídající hmotností a rozměrem testované kategorii. 

Šafaříková (2006) uvádí standardní provedení a podmínky testování. Podrobně popisuje 

jednotlivé testy, informace o materiálovém vybavení, přípravu testu, činnost testovaného 

hráče, pravidla testu, způsob hodnocení výkonu v testu a pokyny k testování. 

Pro každý z testů je stanovena norma, jedenáctistupňová bodovací škála, kde dosaženým 

výsledkům v testech je přidělena určité bodové ohodnocení. Bodové ohodnocení je odlišné 

pro obě pohlaví a mění se s věkem. Šafaříková (2006) předkládá normy pro jednotlivé věkové 

kategorie. Normy byly vypracovány dlouholetým pozorovánún a hodnocením výsledků 

z jednotlivých testů. 

Pro hráče je stanoven normativ, požadavek daný součtem bodů v jednotlivých testech, 

které musí hráč splnit, aby mohl nastoupit k mistrovskému utkání. Normativ stanovuje 

Komise talentované mládeže, pro dorostové kategorie jde o 27 bodů pro hráče v poli a 17 

bodů pro brankaře, stanovuje rovněž "postih" za nesplnění normativu. 

3.4 Kompenzační cvičení 

Celý sledovaný soubor byl po vstupnún vyšetření rozdělen na dvě skupiny, tak že v obou 

skupinách byl přibližně stejný počet dívek i chlapců a obě skupiny obsahovaly hráče ze všech 

věkových kategorií. Výběr hráčů byl náhodný, ale konzultovali jsme ho s trenéry jednotlivých 

družstev, což vedlo k několika úpravám. Někteří hráči byli po konzultaci s trenéry vyřazeni 

ze cvičící skupiny pro velkou nepravděpodobnost spolupracovat na cvičení. Při řazení hráčů 

do skupin jsme nebrali v potaz výsledky vstupního vyšetření. 
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Vytvořily se tak dvě relativně homogenní skupiny. Členové jedné z nich v následujících 

devíti měsíčním období pravidelně prováděli kompenzační cvičení (12 chlapců a ll dívek) a 

druhá skupina posloužila jako kontrolní (13 chlapců a ll dívek). 

Z výsledků vstupního vyšetření byl stanoven soubor kompenzačních cviků na nejčastější 

dysfunkční oblasti. Vybrány byly cviky s provedením dle Kabelíkové (1997) a to čtyři na 

protažení svalů zkrácených a čtyři na aktivaci svalů oslabených. 

Cviky na protažení svalů zkrácených: 

• Protažení svalů po stranách krku - vzpřímený sed s úklony hlavy stranou 

• Protažení svalů na zadní straně stehna - vzpřímený sed s propnutou dolní končetinou 

• Protažení ohýbačů kyčelního kloubu - leh na zádech s jednou dolní končetinou 

skrčenou přednožmo a druhou dolní končetinou propnutou 

• Protažení paravertebrálních svalů zádových - leh na zádech s dolními končetinami 

skrčenými přednožmo (přitažené k tělu) 

Cviky na aktivaci svalů oslabených: 

• Aktivace břišních svalů - leh na zádech s dolními končetinami skrčenými přednožmo 

(90° v kyčelních a kolenních kloubech) 

• Aktivace hlubokých ohýbačů krku a hlavy - leh na zádech s oploštěním krčního 

prohnutí 

• Aktivace hýžďových svalů - leh na břiše se stažením hýžďových svalů 

• Aktivace dolních fixátorů lopatek- vzpor klečmo 

Volbu cviků ovlivnila náročnost jejich pochopení, výchozí pozice cviku, obtížnost jejich 

provedení a subjektivní názor jejich zadavatele. Cviky byly prováděny ve stanoveném pořadí 

a to tak, že nejprve byly cviky na protažení svalů zkrácených a poté následovaly cviky na 

aktivaci svalů oslabených. Celková délka provádění všech cviků byla v rozmezí 10-15 minut. 

Hráči ze skupiny cvičících byli s cviky seznámeni v malých skupinkách a cviky jim byly 

předvedeny fyzioterapeutem. Každý hráč dostál návod ke cvičení, ve kterém byla popsána 

základní poloha každého cviku, jeho provedení a chyby, kterých se mohl při cvičení dopustit. 

Jednotlivé cviky byly schématicky znázorněny obrázkem. Popsány byly instrukce ke cvičení 

ve smyslu pravidelnosti a délky cvičení. 

Během sledovaného období byly následně průběžně kontrolováni ve správnosti cvičení a 

dotazování na četnost provádění cvičení, zaznamenána byla pravidelnost cvičení a nejčastější 

důvody, které vedly k tomu, že cvičení byla vynechána. Hráči byli při kontrolách 

motivováni k pravidelnosti cvičení se zdůrazněním pozitiv ze cvičení jim plynoucích. 
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4 Výsledky a diskuze 

4.1 Dotaznfkové šetřenr 

Ze vstupního a výstupního dotazníkového šetření jsme získali následující antropometrické 

údaje a hráčské parametry sledovaného souboru. Zjistili jsme také četnost pohybové aktivity a 

postižení pohybového aparátu. 

4.1.1 Antropometrické údaje 

Ze vstupního dotazníkového šetření byly zjištěny následující antropometrické údaje. 

Průměrná aktuální tělesná hmotnost celé sledované skupiny byla 70,7kg (s = 12,1) 

[s-směrodatná odchylka], 78,8kg (s = 10,8) u chlapců a 62,5kg (s = 6) u dívek. Průměrná 

aktuální tělesná výška celé sledované skupiny byla 178cm (s = 9,4), 185,1cm (s = 6,1) u 

chlapců a 171cm (s= 6,1) u dívek. Průměrné BMI celé sledované skupiny bylo 22,2 kg/m2 

(s = 2,3), 22,9 kg/m2 (s= 2,5) u chlapců a 21,4 kg/m2 (s= 1,8) u dívek. 

Při výstupním vyšetření byla aktuální tělesná hmotnost celé sledované skupiny 72,2kg 

(s = 13,4), 81,4kg (s= 11,3) u chlapců a 63kg (s = 6,6) u dívek. Průměrná aktuální tělesná 

výška celé sledované skupiny byla 179,2cm (s = 9,7), 186,2cm (s = 6,3) u chlapců a 172,1cm 

(s = 6,4) u dívek. Průměrné BMI celé sledované skupiny bylo 22,4 kg/m2 (s = 2,5), 

23,5 kg/m2 (s= 2,6) u chlapců a 21,3 kg/m2 (s= 1,7) u dívek. 

Během sledovaného období došlo ke vzestupu aktuální průměrné tělesné hmotnosti i 

aktuální tělesné výšky. Výraznější nárůst obou antropometrických charakteristik byl u 

chlapců. Hodnota BMI vzrostla za sledované období pouze u chlapců, u dívek byl mírný 

pokles. 

Celkově Chlapci Dívky 

Vyšetření I. (s) II. (s) I. (s) II. (s) I. (s) II. (s) 

Tělesná hmotnost (kg) 70,7 (12,1) 72,2 (13,4) 78,8 (10,8) 81,4 (11,3) 62,5 (6,0) 63 (6,6) 

Tělesná výška (cm) 178 (9,4) 179,2 (9,7) 185,1 (6,1) 186,2 (6,3) 171 (6,1) 172,1 (6,4) 

BMI (kg/m2
) 22,2 (2,3) 22,4 (2,5) 22,9 (2,5) 23,5 (2,6) 21,4 (1,8) 21,3 (1,7) 

Tab. 1.: Základní antropometrické údaje sledovaných hráčů. 
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4.1.2 Hráčské parametry 

Ze vstupního dotazníkového šetření bylo zjištěno, že z celkového počtu 47 hráčů byla 

nejčastější hráčská funkce spojka u 23 hráčů, křídlo u 13 hráčů, pivot u 6 hráčů a brankář 

u 5 hráčů. Při výstupním vyšetření byla zaznamenána změna v nejčastější hráčské funkci 

u 2 hráčů (oba chlapci). 

Ve sledovaných věkových kategoriích byla v daných družstvech výrazná míra 

specializace hráčských funkcí jednotlivých hráčů. 

Jako odhodová horní končetina byla pravá zjištěna u 37 hráčů (22 chlapců a 15 dívek) a 

levá u 10 hráčů (3 chlapci a 7 dívek). Počet byl dle očekávání identický při obou vyšetřeních. 

Pravá horní končetina byla tedy u většiny hráčů vystavena větší tréninkové a herní zátěži. 

Ve skupině, která měla pravidelně provádět kompenzační cvičení, bylo dle hráčských 

funkcí ll spojek, 7 křídel, 3 pivoti a 2 brankáři. Odhodová horní končetina byla u 17 hráčů 

této skupiny pravá (10 chlapců a 7 dívek) a u 6levá (2 chlapci a 4 dívky). 

Celkovou dobu trénování a hraní házené od dětství uvedli při vstupním vyšetření hráči 

průměrně 7 let ( Ghlapci 6,5 roku a dívky 8 let). Při vyšetření výstupním byla doba o 1 rok 

delší. 

S ohledem na průměrný věk sledované skupiny, provozovala házenou většina hráčů již od 

ranného mládí. Vzhledem k časné sportovní specializaci a malé všestrannosti během tréninku, 

která je v současnosti ;velmi častá, lze tedy usuzovat na dlouhodobou a jednostrannou 

pohybovou zátěž u většiny hráčů. I přes to, jsme při zpětné analýze nezaznamenali žádný 

jednoznačný vztah mezi celkovou délkou hraní a trénování házené jednotlivých hráčů 

a stavem svalového systému nebo postižením pohybového aparátu. 

4.1.3 Četnost pohybové aktivity 

Při vstupním vyšetření uvedli shodně chlapci i děvčata průměrnou frekvenci tréninků za 

předchozí kalendářní rok na 4 za týden. Při výstupním vyšetření byla zjištěna zvýšená 

průměrná frekvence tréninků týdně u chlapců na 5 za týden, u dívek byla průměrná frekvence 

tréninků opět 4 za týden. 

Za sledované období jsme vypozorovali, že pravidelnost docházky na trénink byla 

značně variabilní mezi jednotlivými hráči. Hlavními důvody, které vedly k neúčasti na 

tréninku, byly nemoc nebo zranění a školní povinnosti. Krátkodobě mohla být frekvence 

tréninku u hráčů nižší (prázdniny, zranění, nemoc), nebo naopak vyšší (soustředění). 

Průměrná hodnota udávaná hráči je tedy spíše orientační. 
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Při vstupním i výstupním vyšetření uvedli hráči průměrnou frekvenci mistrovských utkání 

v soutěžním období za předchozí kalendářní rok 1 za týden. U chlapců, ale bylo častější 

odehrání dvou utkání během jednoho týdne než u dívek. 

Někteří hráči absolvovali víc než jedno mistrovské utkání týdně ze dvou důvodů. Hráli 

i v mužstvu starší věkové kategorie, nebo hráli také za mateřský oddíl (v SCM byly na 

hostování). Členové reprezentačních výběrů měli vyšší frekvenci mistrovských utkaní 

a udávanému číslu byla přidána konstanta 0,2. Na všechny hráče nebyla během utkání kladena 

stejná zátěž a doba strávená na hrací ploše se odlišovala. Tento fakt, ale nebyl nijak 

zohledněn. 

Naprostá většina hráčů udávala při obou vyšetřeních, že pravidelně neprovádějí jiné 

pohybové aktivity, kromě povinných hodin tělesné výchovy ve škole. Při vstupním vyšetření 

uvedli pravidelné provozování jiné pohybové aktivity 5 hráčů (3 chlapci a 2 dívky), při 

výstupním vyšetření pak 4 hráči (2 chlapci a 2 dívky). 

Z informací o frekvenci tréninků a utkání za týden a četnosti provádění jiných 

pohybových aktivit lze také usuzovat na dlouhodobou jednostrannou zátěž pohybového 

aparátu hráčů. 

4.1.4 Postižení pohybového aparátu 

Za akutní sportovní zranění jsme považovali zranění, které se stalo během tréninku nebo 

utkání házené, vedlo k nucené absenci, nebo limitaci v zatížení, minimálně jednoho 

následujícího tréninku, nebo utkání a vyžádalo si vyšetření odborníkem (lékař, fyzioterapeut) 

se stanovením patomorfologické povahy zranění. Jako chronické sportovní zranění jsme 

posoudili takové, které se klinicky projevovalo (např. bolestí) déle jak 3 měsíce a mělo 

prokazatelnou patomorfologickou povahou, nebo úrazový mechanismem vzniku. Jako 

bolestivý stav pohybového aparátu z poruchy funkce (funkční porucha) byla označena akutní i 

chronická bolest pohybového aparátu bez prokázaného patamorfologického podkladu, která si 

vyžádala vyšetření a léčbu odborníkem (fyzioterapeut, lékař). Při stanovování těchto kritérií 

pro dělení postižení pohybového aparátu jsme použili a modifikovali kritéria dle Kjaera 

(2003) a Seila (1998). 

U každého z hráčů mohlo být zaznamenáno více postižení pohybového aparátu v případě 

jejich výskytu za sledovaná období. 

Prezentovaná četnost akutních a chronických zranění a funkčních bolestivých stavů může 

být ovlivněna jiným způsobem získávání informací mezi oběma vyšetřeními. Při vstupním 

vyšetření byly zaznamenány retrospektivní anamnestické informace, při druhém vyšetření pak 
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informace získávané v průběhu sledovaného období. Při vstupním vyšetření tak mohly být 

hráči některé informace opomenuty a nedošlo tak k jejich zaznamenání. 

Porovnávání námi získaných výsledků s jinými autory ztěžuje skutečnost, že různí autoři 

(Seil 1998, Olsen 2006, Langevoort 2002) použili různé definice a kritéria pro posuzování 

postižení pohybového aparátu a jejich klasifikaci. 

4.1.4.1 Celkově postižení pohybového aparátu 

Ve vstupním vyšetření hráči retrospektivně uvedli za předchozí kalendářní rok celkem 26 

akutních sportovních zranění (14 u chlapců a 12 u dívek), 4 chronická sportovních zranění 

(po dvou u chlapců i dívek), 28 bolestivých stavů z poruchy funkce (17 u chlapců a 

ll u dívek). Při výstupním vyšetření bylo zaznamenáno celkem 28 akutních sportovních 

zranění (16 u chlapců 12 u dívek), 4 chronická sportovních zranění (2 u obou pohlaví), a 20 

bolestivých stavů z poruchy funkce (ll u chlapců a 9 u dívek). 

Celkově Chlapci Dívky 

~yšetření I. ll. I. II. I. II 

!Akutní zranění 26 28 14 16 12 12 

DK 19 15 ll 8 8 7 

HK 6 10 2 8 4 2 

Trup 1 1 1 o o 1 

Hlava o 2 o o o 2 

~hronická zranění 4 4 2 2 2 2 

!Funkční poruchy 28 20 17 ll ll 9 

Lp 16 12 10 7 6 5 

Cp 2 1 o o 2 1 

Koleno 9 6 6 4 3 2 

Rameno 1 2 1 1 o 1 

Tab. 2.: Celková četnost akutních sportovních zranění, chronických sportovních zranění a 

bolestivých stavů z poruchy funkce v obou vyšetřeních (1. - vyšetření vstupní, II. - vyšetření 

výstupm') 
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4.1.4.2 Akutní zranění 

Z celkového počtu akutních zranění při vstupním vyšetření bylo lokalizováno na dolních 

končetinách 19 zranění (ll chlapci a 8 dívky), na horních končetinách 6 zranění (2 chlapci a 

4 dívky) a v oblasti trupu 1 zranění (1 chlapec). Při výstupním vyšetření bylo z celkového 

počtu akutních zranění lokalizováno na dolních končetinách 15 zranění (8 chlapců a 7 dívek), 

na horních končetinách 10 zranění (8 chlapců a 2 dívky), v oblasti trupu 1 zranění (1 dívka) 

a v oblasti hlavy 2 zranění (2 dívky). 

Ze všech akutních zranění byla nejčastější diagnózou při obou vyšetřeních pro chlapce 

i dívky distorze hlezna. Při vstupním vyšetření 15 (8 chlapců a 7 dívek), při výstupním 

vyšetření 8 (5 chlapců a 3 dívky). 

Z celkového počtu všech akutních zranění vzniklo při vstupním vyšetření 17 během 

utkání (8 u chlapců a 9 u dívek). V 1. poločase utkání vzniklo 5 zranění (3 chlapci a 2 dívky), 

v 2. poločase 12 zranění (5 chlapců a 7 dívek). 9 zranění (6 chlapců a 3 dívky) vzniklo při 

tréninku. Při výstupním vyšetření byl zjištěn vznik 16 zranění během utkání (7 chlapců a 

9 děvčat). V 1. poločase utkání vzniklo 7 zranění (3 chlapci a 4 dívky), v 2. poločase 9 

zranění (4 chlapců a 5 dívek). 12 zranění (9 chlapců a 3 dívky) vzniklo při tréninku. 

Nucenou absenci z tréninkového procesu, nebo limitaci v zatížení, trvající déle jak 

3 týdny si při vstupním vyšetření vyžádalo 17 akutních zranění (9 chlapců a 6 dívek), při 

výstupním vyšetření pak 10 akutních zranění (5 chlapců a 5 dívek). 

Stejně jako Seil (1998) a Olsen (2006) jsme potvrdili vysokou četnost akutních 

sportovních zranění vzniklých při hraní a trénování házené. Naše výsledky poukazují na vyšší 

četnost akutních zranění na dolních končetinách, souhlasí tak s výsledky Seila (1998) i Olsena 

(2006). Potvrdili jsme tvrzení Vlaka (2004), že distorze hlezna je nejčastější akutní zranění 

v házené. Výsledky našeho pozorování souhlasí se Seilem (1998), který shledal častější vznik 

sportovních zranění během utkání. Souhlasí také s Langevoortem (2002), který zjistil častější 

vznik zranění během 2. poločasu utkání. 

Stejně jako Olsen (2006) jsme nezaznamenali výrazný rozdíl v riziku akutního zranění 

mezi pohlavími. Námi byl zaznamenán velmi nízký počet akutních zranění v oblasti hlavy, na 

rozdíl od Langevoorta (2002). Zaznamenali jsme také výrazný podíl akutních zranění vedoucí 

v nucenou absenci z tréninkového procesu, nebo limitaci v zatížení, trvající déle jak 3 týdny 

z celkového počtu zranění. Při vstupním vyšetření tyto zranění tvořily 65% všech zranění a při 

výstupním 36% všech zranění, došlo tedy k výraznému snížení jejich procentuelního 

zastoupení. 
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Při porovnárú výsledků vyšetření funkce svalového systému s informacemi o četnosti a 

povaze akutních zranění jsme vypozorovali, že hráči, u kterých byla při vyšetření 

zaznamenáno zkrácení flexorů kyčelního kloubu, flexorů kolenního kloubu a "nesprávné" 

provedení stereotypu extenze v kyčelním kloubu, postihlo častěji akutní zranění dolních 

končetin. Akutní zranění horních končetin postihlo častěji hráče, u kterých bylo při vyšetření 

zaznamenáno zkrácení flexorů kyčelního kloubu, paravertebrálních zádových svalů a 

"nesprávné" provedení stereotypu abdukce v ramením kloubu. Souvislost mezi akutními 

zraněními v oblasti hlavy a trupu a stavem svalového systému nebyla z důvodu jejich nízkého 

počtu sledována. Zaznamenali jsme tedy jisté, velmi volné vztahy mezi stavem svalového 

systému a rizikem vzniku akutního zranění v házené. 

Z celkového počtu akutních zranění se dle výstupního vyšetření ve skupině hráčů, kteří 

měli pravidelně cvičit kompenzační cvičení, vyskytlo ll (7 u chlapců a 4 u dívek), ve skupině 

kontrolní 17 (9 u chlapců a 8 u dívek). Ve skupině cvičících tedy byl výskyt akutních zranění 

výrazně nižší oproti skupině kontrolní. Předpokládáme, že to může být z důvodu obnovování 

svalové rovnováhy z důsledku dlouhodobého provádění kompenzačních cvičení. Studie, která 

by se zabývala vlivem dlouhodobého kompenzačního cvičení na obnovení svalové rovnováhy 

na četnost vzniku akutních zranění v házení, nám není známa. 

4.1.4.3 Chronická zranění 

Dle uvedených kritérií byly jako chronická zranění posouzeny 4 zranění při obou 

vyšetřeních, a to vždy u stejných hráčů. Ve třech případech (2 chlapci a 1 dívka) se jednalo o 

zranění typu "brankařského lokte", 1 dívka trpěla chronickým zraněním v oblasti ruky. 

Studie jiných autorů (Seil 1998 a Olsen 2006) zabývající se problematikou zranění 

v házené mezi chronická zranění zařazují i dlouhodobé nespecifické bolesti pohybového 

aparátu, které v námi použitém dělení řadíme mezi funkční poruchy a neumožňují tak 

porovnárú výsledků. 

Potvrdili jsme názory Popovice (2002), který poukazuje na vysokou četnost 

"brankařského lokte", jakožto typického chronického zranění, mezi brankaři házené. 

Mezi hráči s chronickým zraněním nebyl shledán žádný podobný trend ve stavu svalové 

systému a svalová nerovnováha se tedy pravděpodobně nepodílí na jejich vzniku. 

Ačkoliv tři hráči s chronickým zraněním byly ve skupině, která měla pravidelně cvičit, 

provádění zvolených cviků nijak neovlivnilo povahu chronických zranění. 
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4.1.4.4 Funkční poruchy 

Při vstupním vyšetření lokalizovalo bolest způsobenou funkční poruchou pohybového 

aparátu 16 hráčů do oblasti dolní části zad (10 chlapců a 6 dívek), 9 hráčů do oblasti kolene 

(6 chlapců a 3 dívky), 2 hráči do oblasti horní části zad (2 dívky) a 1 hráč do oblasti ramene 

(1 chlapec). Při výstupním vyšetření byla bolest lokalizována u 12 hráčů do oblasti dolní části 

zad (7 chlapců a 5 dívek), u 6 hráčů do oblasti kolene (4 chlapci a 2 dívky), u 2 hráčů do 

oblasti ramene (1 chlapec a 1 dívka) a u 1 hráče do oblasti horní části zad (1 dívka). 

Z celkového počtu funkčních poruch bylo naprostá většina z nich chronického charakteru, 

bolest trvala v různé intenzitě déle jak 1 měsíce. Při vstupním vyšetření bylo 26 stavů 

chronických a 2 akutní. Při vyšetření výstupním bylo 17 stavů chronických a 3 akutní. 

Potvrdilo se tvrzení některých autorů (Nadler 2002 a Bahr 2004), že nejčastěji se funkční 

poruchy manifestují do oblasti zad a jsou mezi sportovci velmi časté. Námi udávaná četnost 

bolesti v oblasti zad se výrazně nerozchází s Pieperem (1998). Nepotvrdili jsme názory 

Nadlera (1998), že dívky trpí bolestí v zádech výrazně častěji než chlapci. Naopak dle našeho 

pozorování byl u chlapců výskyt bolesti v oblasti zad a také kolene vyšší než u dívek. Naše 

pozorování se shoduje s výsledky prezentované Thuzarovou (2003), která shledala za 

nejčastější lokalizaci bolesti u funkčních poruch právě oblast zad a kolene. 

Nepotvrdili jsme výsledky prezentované Bemhardem (2005) a Pieperem (1998), kteří 

prezentují vysokou četnost bolestivých stavů v oblasti ramene, bez zjevné asociace mezi 

klinickým a patomorfologickým nálezem. 

Při vstupním i výstupním vyšetření byl zjištěn fakt, že hráči, kteří měli při vyšetření 

funkce svalového systému ohodnoceny flexory kyčelního a kolenního kloubu jako velmi 

zkrácené, paravertebrální zádové svaly jako zkrácené, ,,nesprávné" provedení streotypu flexe 

trupu a klik, měli častěji bolest v oblasti dolní části zad a kolene. Pro bolest v oblasti horní 

části zad nebyl nalezen vztah k stavu svalovému systému. Souvislost mezi bolestivými stavy 

v oblasti ramene a stavem svalového systému nebyla z důvodu jejich nízkého počtu 

sledována. Detekovali jsme tedy jisté souvislosti mezi stavem svalového systému a zvýšeným 

rizikem vzniku bolestivých stavů pohybového aparátu z důvodu funkční poruchy. 

Z celkového počtu bolestivých stavů zapříčiněných funkční poruchou se dle výstupního 

vyšetření ve skupině hráčů, kteří měli pravidelně cvičit kompenzační cvičení, vyskytlo 9 (5 u 

chlapců a u 4 dívek), ve skupině kontrolní ll (6 u chlapců a 5 u dívek). Ve skupině cvičících 

byl tedy výskyt bolestivých stavů zapříčiněných funkční poruchou nepatrně nižší. 
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4.2 Vyšetření funkce svalového systému 

Během vstupního i výstupního vyšetření jsme našli známky svalové nerovnováhy u 

každého z hráčů, odlišovaly se však četností výskytu i mírou vyjádření. Ke stejnému závěru 

ve své studii dospěla také Kanásová (2005). 

4.2.1 Hodnocení délky svalů s tendencí ke zkrácení 

Dle výsledků ze vstupního vyšetření byla nejčastěji zkrácena horní část svalu trapézového 

a to u 40 hráčů vpravo a 33 hráčů vlevo a skupina flexorů kyčelního kloubu u 35 hráčů vpravo 

32 hráčů vlevo. Nejméně často byla zkrácena svalová skupina adduktorů kyčelního kloubu, u 

3 hráčů vpravo a 3 hráčů vlevo. Nejčastější svalovou skupinou ohodnocenou jako velmi 

zkrácenou byly flexory kyčelního kloubu, u 10 hráčů vpravo a 7 hráčů vlevo paravertebrální 

zádové svaly u 20 hráčů. 

Hodnocení o 1 2 

p L p L p L 

Trojhlavý sval lýtkový 41 43 6 4 o o 
Flexory kyčelního kloubu 12 15 25 25 10 7 

Flexory kolenního kloubu 20 31 20 10 7 6 

Adduktory kyčelního kloubu 44 44 3 3 o o 
Velký sval prsní 38 28 9 19 o o 
Horní část svalu trapézového 7 14 27 31 13 2 

Paravertebrální zádové svaly 14 13 20 

Tab. 3.: Četnost zkrácení vyšetřovaných svalových skupin u všech hráčů při vstupním vyšetření 

Dle výsledků výstupního vyšetření byla nejčastěji zkrácena horní část svalu trapézového a 

to u 31 hráčů vpravo a 28 hráčů vlevo a skupina flexorů kyčelního kloubu u 24 hráčů vpravo a 

25 hráčů vlevo. Nejméně často zkrácena byla skupina adduktorů kyčelního kloubu, u 2 hráčů 

vpravo a u 2 hráčů vlevo. Nejčastější svalovou skupinou ohodnocenou jako velmi zkrácenou 

byla skupina flexorů kolene, u 5 hráčů vpravo a u 7 hráčů vlevo a paravertebrální zádové 

svaly u 14 hráčů. 
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!Hodnocení o 1 2 

p L p L p L 

lfrojhlavý sval lýtkový 43 42 4 5 o o 
IFiexory kyčelního kloubu 23 22 18 20 6 5 

IFiexory kolenního kloubu 26 28 16 12 5 7 

Adduktory kyčelního kloubu 45 45 2 2 o o 
Velký sval prsní 40 29 7 18 o o 
Horní část svalu trapézového 16 19 22 26 9 2 

IParavertebrální zádové svaly 18 15 14 

Tab. 4.: Četnost zkrácení vyšetřovaných svalových skupin u všech hráčů při výstupním 

vyšetření 

Celkově bylo při vyšetření výstupním oproti vyšetření vstupnímu snížení výskytu 

zkrácených svalů, nejvýraznější rozdíl byl u horní části svalu trapézového a flexorů kyčelního 

kloubu. 

Shodné nejčastěji zkrácené svalové skupiny uvedla ve své studii Pfídalová (1999), 

zkrácení horní části svalu trapézového shledal ve své studii jako nejčastěji zkrácený sval také 

Táborský (1990). Straková (2006) a Kanásová (2005) se u četnosti zkrácení některých svalů 

výrazně neshodují s našimi výsledky. 

Výrazný byl stranový rozdíl byl při vstupním vyšetření u dvou párových svalových 

skupin. Flexory kyčelního kloubu byly zkráceny u 27 hráčů vpravo a u 16 hráčů vlevo, velký 

sval prsní byl zkrácen u 9 hráčů vpravo a 19 vlevo. Obecně byly častěji zkráceny párové 

svalové skupiny vpravo (4 svalové skupiny). 

Při výstupním vyšetření byl zaznamenán stranový rozdíl pouze ve zkrácení velkého svalu 

prsního u 7 hráčů vpravo a 18 hráčů vlevo. Nebyl již zaznamenán obecný trend častějšího 

zkrácení párových svalových skupin vpravo 

Zaznamenány byly při vstupním i výstupním vyšetření jisté shody i rozdíly mezi oběma 

pohlavími. Jako nejméně často zkrácená byla u obou pohlaví skupina adduktorů kyčelního 

kloubu a trojhlavý sval lítkový při obou vyšetřeních. Nejčastěji zkrácenou byla při vstupním 

vyšetření u chlapců skupina flexorů kyčle (u 21 chlapců vpravo a u 21 chlapců vlevo), u dívek 

byl nejčastěji zkrácena horní část svalu trapézového (u 16 dívek vpravo a 17 vlevo). Při 

výstupním vyšetření pak u chlapců skupina flexorů kyčelního kloubu (u 14 chlapců vpravo a 

16 chlapců vlevo), u dívek horní část svalu trapézového (u 15 dívek vpravo a 17 vlevo). 
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Při obou vyšetřeních byl u chlapců obecně vyšší výskyt svalových skupin ohodnocených 

jako zkrácené. Častěji byly u chlapců svalové skupiny také hodnoceny jako zkrácené velmi. 

Podobné zjištění prezentují také Přídalová (1999), Straková (2006) a Vařeková (2005). 

Ve skupině hráčů, která pravidelně prováděla kompenzační cvičení bylo při výstupním 

vyšetření oproti vyšetření vstupnímu zaznamenáno snížení počtu svalových skupin 

ohodnocených jako zkrácené velmi a u méně hráčů byly 3 svalové skupiny (flexory kyčelního 

kloubu, flexory kolenního kloubu a paravertebrální svaly zádové) ohodnoceny jako zkrácené. 

U obou skupin hráčů došlo ke snížení četnosti ohodnocení horní část svalu trapézového jako 

zkráceného. Jiné rozdíly mezi vyšetřeními zaznamenány nebyly. Z uvedeného tedy 

předpokládáme, že v důsledku pravidelného provádění kompenzačních cvičení došlo u 

některých hráčů ke snížení, nebo odstranění zkrácení některých svalových skupin a vedlo tedy 

k obnovování svalové rovnováhy. 

Snížení frekvence výskytu zkrácených svalů v důsledku dlouhodobého provádění 

kompenzačních cvičení prezentuje také Dlhoš (2005). 

4.2.2 Hodnocení kvality provedení základních pohybových stereotypů 

Nejčastěji jako "nesprávně" proveden byl při vstupním vyšetření ohodnocen pohybový 

stereotyp flexe šíje, a to u 37 hráčů a stereotyp kliku u 35 hráčů. Nejčastěji jako "správně" 

proveden byl označen stereotyp abdukce v kyčelním kloubu a to u 33 hráčů při pohybu 

pravou dolní končetinou a u 32 hráčů při pohybu levou dolní končetinou. 

Hodnocení o 1 

p L p L 

Extenze v kyčelním kloubu 14 13 33 34 

Abdukce v kyčelním klubu 33 32 14 15 

Abdukce v ramením kloubu 23 23 24 24 

Flexe trupu 22 25 

Flexe krku 10 37 

Klik 12 35 

Tab. 5.: Hodnocení kvality provedení základních pohybových stereotypů u všech hráčů při 

vstupním vyšetření 
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Při výstupním vyšetření byl nejčastěji jako " nesprávně" proveden ohodnocen pohybový 

stereotyp flexe šíje u 34 hráčů a stereotyp extenze v kyčelním kloubu u 32 hráčů při pohybu 

pravou dolní končetinou a u 35 hráčů levou dolní končetinou. Nejčastěji jako "správně" 

proveden byl označen u 27 hráčů stereotyp flexe trupu. 

Hodnocení o 1 

p L p L 

Extenze v kyčelním kloubu 15 12 32 35 

Abdukce v kyčelním klubu 25 25 22 22 

Abdukce v ramením kloubu 22 26 25 21 

Flexe trupu 27 20 

flexe krku 13 34 

~ik 18 29 

Tab. 6.: Hodnocení kvality provedení základních pohybových stereotypů u všech hráčů při 

výstupním vyšetření 

Při vstupním i výstupním vyšetření nebyl zaznamenán výrazný stranový rozdíl v kvalitě 

testovaných pohybů při oboustranném provedení (pohyby končetinami). 

Celkově bylo při výstupním vyšetření zaznamenáno snížení výskytu ,,nesprávně" 

provedených pohybových stereotypů, nejvýraznější rozdíl byl u stereotypu kliku. Pouze u 

stereotypu abdukce v kyčelním kloubu bylo při výstupním provedení častější "nesprávné" 

provedení než při vyšetření vstupním. 

Zachrla (2004) a Přídalová (1999) prezentují u některých stereotypů výsledky podobné, 

v jiných se však s našimi rozchází. Kanásová (2005) ve shodě s námi dokumentuje velmi 

časté "správné" provedení stereotypu abdukce v kyčelním a ramením kloubu. 

Při obou vyšetřeních byly zaznamenány odlišnosti mezi oběma pohlavími. Při vstupním 

vyšetření chlapci častěji provedli "správně" pohybový stereotyp flexe trupu, dívky naopak 

pohybové stereotypy abdukce v kyčelním i ramením kloubu. Při výstupním vyšetření pak 

chlapci častěji provedli "správně" pohybový stereotyp flexe trupu a stereotyp kliku, dívky 

naopak pohybový stereotyp abdukce v kyčelním kloubu. 

Ve skupině hráčů, která pravidelně prováděla kompenzační cvičení, bylo při výstupním 

vyšetření oproti vyšetření vstupnímu zaznamenáno častější "správné" provedení pohybového 

stereotypu kliku, flexe trupu, flexe krku a abdukce ramením kloubu. V kontrolní skupině jsme 

naopak při vstupním vyšetření zaznamenali častěji "nesprávné" provedení pohybového 
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stereotypu abdukce v kyčelních a rameních kloubech a flexe krku. Jiné odlišnosti mezi 

vyšetřeními nebyly zaznamenány. Dlouhodobé provádění zvolených cviků tedy vedlo u 

některých hráčů ke kvalitnějšímu provedení některých pohybových stereotypů a lze tak 

uvažovat o zlepšení jejich funkce svalového systému. 

4.3 Testování pohybové výkonnosti 

Většina hráčů za sledované období absolvovala standardizované testování pohybové 

výkonnosti. Z dosažených výsledku byl zaznamenán vždy ten nejlepší pro daný test daného 

testování. 

Průměrné výsledky sledovaných hráčů dokumentovaly zlepšení dosažených výsledků při 

naprosté většině testů při třetím testování v porovnání s prvním. U dívek došlo ke zlepšení ve 

všech testech, u chlapců v pěti testech. U dívek bylo zaznamenáno zlepšení průměrných 

výsledků v po sobě následujících testováních v druhém z nich ve čtyřech testech (běh na 

2x15m, dribling na 30m, hod míčem do dálky z místa, běh na 10x20m). U chlapců tento trend 

nebyl zjištěn, ve čtyřech testech (běh na 2x15m, dribling na 30m, pětiskok, hod míčem do 

dálky z místa) bylo dosaženo nejhorších průměrných výsledků při druhém testování (srpen 

2006). U chlapců i dívek bylo shodně zaznamenáno postupně lepších výsledků v testu hod 

míčem do dálky z místa. 

Nebyl zaznamenán vztah mezi výsledky testování pohybové výkonnosti a hráčskými 

funkcemi, nebo odhodovou horní končetinou. 

Při analýze výsledků získaných při vyšetření funkce svalového systému a výsledky 

z testování pohybové výkonnosti jsme vypozorovali, že obecně lepších výsledků 

v jednotlivých testech dosahovaly hráči, u kterých byly hodnoceny jako zkrácené 

paravertebrální zádové svaly, flexory kyčelního kloubu a horní část svalu trapézového. Jiné 

vztahy mezi stavem svalového systému a výsledky testování pohybové výkonnosti nebyly 

vypozorovány. Dá se předpokládat, že lepších výsledků při testování pohybové výkonnosti 

budou dosahovat hráči s větší mírou trénovanosti, a proto usuzujeme, že větší míra 

trénovanosti vedla u sledované populace k projevům svalové nerovnováhy. 
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Test Běh 2 x 15m Dribling 30 m Pětiskok Hod míčem Běh 10 x 20m Cooperův test 

Testování I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III. 
Hráč HF 

I Brankař 5,50 5,30 X 4,35 4,19 X 14,20 14,65 X 39,30 38,50 X 39,81 39,56 X 2820 2540 X 
2 Křídlo 5,15 5,15 4,97 4,16 4,16 4,14 15,90 16,05 16,05 35,80 36,50 38,10 38,28 38,52 37,51 2740 2730 2730 

3 Pivot 5,71 5,73 5,61 4,43 4,36 4,51 12,95 12,50 13,50 39,50 37,10 39,50 41,35 42,36 41,32 2720 2830 2705 

4 Spojka 5,30 5,27 5,27 4,31 4,28 4,26 14,25 14,45 14,10 33,30 33,80 34,70 39,36 40,35 38,65 2670 2710 2530 

5 Křídlo 5,45 5,48 5,35 4,48 4,49 4,42 12,50 13,60 13,65 26,95 29,10 29,60 39,28 39,55 39,10 3070 3090 3140 

6 Spojka 5,52 5,53 5,38 4,43 4,44 4,42 13,70 13,10 14,35 33,45 34,50 36,40 40,06 41,13 40,43 2780 2900 2850 

7 Pivot 5,51 5,63 5,21 4,21 4,28 4,18 13,75 13,90 14,00 30,60 31,10 29,70 41,79 39,99 40,43 2280 2800 2650 

8 Spojka 5,62 5,44 5,41 4,42 4,44 4,32 13,05 12,60 13,30 30,15 32,70 35,30 39,88 39,25 39.87 2880 2755 2820 

9 Spojka 5,22 5,11 5,10 4,28 4,26 4,30 14,25 13,90 14,40 33,60 34,60 34,50 39,39 39,07 38,79 3010 3040 3035 

10 Brankař 5,50 5,74 5,48 4,52 4,63 4,55 12,65 12,50 11,80 25,00 28,70 27,40 41,47 41,76 41,77 2830 2890 2825 

ll Spojka 5,47 5,62 5,43 4,24 4,37 4,48 13,60 13,70 13,80 29,40 27,60 30,10 40,79 39,56 40,54 2630 2780 2725 

12 Spojka 5,72 5,53 5,57 4,20 4,56 4,52 13,20 13,05 13,00 27,15 29,90 31,30 40,97 39,65 40,90 2650 2900 2830 

13 Křídlo 5,50 5,42 5,42 4,41 4,45 4,33 13,35 13,60 13,55 27,50 32,80 32,60 40,37 41,03 39,64 2870 2930 2880 

14 Spojka 5,61 5,71 5,54 4,58 4,54 4,53 12,40 12,10 12,50 38,30 39,40 37,80 40,93 42,51 41,49 2720 2640 2655 

15 Křídlo 5,45 5,46 5,55 4,70 4,63 4,58 12,85 12,85 13,00 30,90 30,50 33,50 40,37 40,30 41,49 2870 2980 2900 

16 Pivot 5,43 5,47 5,59 4,34 4,51 4,15 12,95 12,35 13,05 30,70 31,70 31,40 40,36 41,10 39,39 2520 2770 2510 

17 Spojka 5,39 5,57 5,47 4,51 4,35 4,39 12,85 12,95 13,15 25,00 29,30 26,00 40,49 41,71 40,61 2825 2930 2765 

18 Křídlo 5,35 5,32 5,46 4,40 4,36 4,17 14,40 14,30 14,35 25,00 26,60 27,00 40,19 39,73 39,05 2920 2980 2935 

19 Křídlo 5,61 5,56 5,58 4,54 4,61 4,66 11,75 11,55 12,05 27,60 29,30 29,40 42,81 42,25 40,72 2750 2800 2600 

20 Brankař X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

21 Spojka 5,17 X X 4,25 X X 14,20 X X 38,75 X X 39,17 X X 2590 X X 

22 Spojka 5,52 X X 4,40 X X 13,10 X X 32,50 X X 39,64 X X 3050 X X 

23 Spojka 5,94 6,07 X 4,65 4,66 X 11,30 11,60 X 30,30 30,10 X 43,48 44,37 X 2530 2450 X 

24 Spojka 5,45 5,66 5,66 4,53 4,61 4,59 12,60 12,15 12,55 27,50 27,60 28,60 41,12 42,39 41,71 3060 3040 2960 

25 Spojka 5,63 5,69 5,60 4,47 4,47 4,66 12,00 I 1,90 12,10 29,60 32,50 32,30 40,87 41,55 41,37 2670 2730 2435 

Celkově 5,49 5,52 5,43 4,41 4,44 4,41 13,24 13,15 13,41 31,16 32,00 32,26 40,51 40,80 40,26 2768 2827 2774 

X -Hráč neabsolvoval test z důvodu nemoci, zranění, nebo jiného blíže nespeciftk:ovaného důvodu, O- Hráč test nedokončil a nebyl hodnocen, HF- Hráčská funkce 
TestclVá.l!í: L---: Únor 2006, II.- Srpen 2006, III.- Únor 2007 

--~~~ 

Tab. 7.: 1 Výsledky chlapců z testování pohybové výkonnosti 



Test Běh2x 15m Dribling 30 m Pětiskok Hod míčem Běh 10x20m Cooperův test I 

Testování I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. ll III. i 

Hráč HF I 

1 Spojka 5,78 5,68 5,70 4,73 4,63 4,72 11,70 11,60 12,10 34,50 35,40 29,40 43,86 43,31 42,98 2600 2560 2520 

2 Spojka 6,04 6,00 6,03 4,90 4,77 4,77 10,80 10,90 10,80 33,50 31,80 32,10 45,32 44,99 45,90 2610 2600 2560 

3 Pivot 5,90 5,79 5,73 4,89 4,77 4,70 11,50 11,20 11,90 33,50 31,80 33,30 42,89 43,82 42,98 2630 2470 2470 

4 Pivot 6,20 6,23 6,11 4,95 5,13 5,02 10,50 9,80 10,40 30,80 29,60 32,70 o 47,58 45,38 2540 2340 2470 

5 Spojka 5,87 6,05 5,78 5,04 5,03 4,82 11,40 10,90 11,50 35,10 34,30 36,30 45,67 46,11 44,23 2360 2470 2410 

6 Brankař 6,03 6,12 5,77 4,94 5,08 4,98 11,30 10,50 10,50 33,30 32,20 32,40 45,10 45,97 44,32 o o 2290 

7 Křídlo 6,04 5,96 5,91 4,90 4,92 4,86 10,85 10,30 10,75 28,30 30,30 26,90 44,00 44,99 44,83 2510 2580 2550 

8 Spojka 6,01 6,01 5,81 4,76 4,98 4,81 11,10 10,30 11,15 35,20 35,50 34,90 45,93 44,63 43,73 2580 2560 2580 

9 Křídlo 5,96 5,85 5,86 4,88 4,73 4,78 10,80 10,80 11,00 30,60 31,30 31,10 44,76 43,57 43,59 2320 2480 2480 

10 Křídlo 5,86 5,70 5,67 4,79 4,70 4,58 10,95 11,20 11,75 28,70 33,10 34,50 43,54 42,60 43,28 2620 2460 2460 

ll Křídlo 6,20 6,19 6,26 5,16 4,99 5,17 10,15 10,30 10,50 32,30 28,80 29,90 46,41 45,86 46,09 2320 2500 2450 

12 Spojka 6,02 X X 4,95 X X 10,60 X X 33,10 X X 44,21 X X 2630 X X 

13 Spojka 6,04 6,01 5,98 5,06 4,91 4,85 9,85 10,20 10,40 27,20 29,60 31,30 45,86 44,49 44,14 2420 2460 2450 

14 Spojka 6,05 6,00 5,85 4,89 4,88 4,79 11,55 11,50 11,40 37,50 38,90 38,60 44,93 45,11 44,58 2500 2220 2500 

15 Křídlo 6,11 X X 4,98 X X 11,30 X X 34,10 X X 45,10 X X 2210 X X 

16 Pivot 6,11 6,11 6,10 5,22 5,00 4,94 10,50 10,95 11,15 27,70 27,50 30,50 45,72 45,94 45,92 2420 2490 2430 

17 Spojka 6,18 6,19 6,17 5,20 5,25 5,11 10,55 10,60 10,65 28,80 31,00 30,50 50,97 45,35 45,48 2450 2530 2600 

18 Spojka 5,86 5,89 5,86 4,83 4,88 4,72 11,65 11,30 11,65 34,50 33,30 35,20 44,82 44,68 44,00 2640 2590 2740 

19 Spojka 6,21 6,25 6,07 5,13 5,16 4,83 10,50 10,50 10,80 32,80 34,80 38,00 45,72 45,13 44,66 2440 2360 2430 

20 Brankař 6,32 X X 5,05 X X 10,15 X X 30,10 X X 47,30 X X 2250 X X 

21 Křídlo 5,84 5,85 X 4,84 4,83 X 11,00 11,20 X 32,00 31,30 X 44,71 44,44 X 2430 2400 X 

22 Křídlo 6,19 6,18 X 5,11 5,11 X 10,55 10,10 X 26,80 27,50 X 46,69 47,62 X 2510 2470 X 

Celkově 6,04 6,00 5,92 4,96 4,93 4,85 10,88 10,74 11,08 31,84 32,00 32,80 45,41 45,06 44,48 2476 2475 2494 

X- Hráč neabsolvoval test z důvodu nemoci, zranění, nebo jiného blíže nespeciflkovaného důvodu, O- Hráč test nedokončil a nebyl hodnocen, HF -Hráčská funkce 

Testování: I.- Únor 2006, II.- Srpen 2006, III.- Únor 2007 

Tab. 8.: Výsledky dívek z testování pohybové výkonnosti 
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Při porovnání výsledků mezi skupinou hráčů, která měla pravidelně cvičit kompenzační 

cvičení, a kontrolní skupinou byly zjištěny následující rozdíly. Chlapci ze cvičící skupiny 

oproti skupině kontrolní, dosáhly většího zlepšení průměrných výsledků při porovnání 

prvního a třetího testování u čtyř testů (běh na 2x15m, pětiskok, běh na 10x20m, 

dvanáctiminutový běh), u jednoho testu bylo větší zlepšení kontrolní skupiny (hod míčem do 

dálky z místa). Dívky ze cvičící skupiny oproti skupině kontrolní, dosáhly většího zlepšení 

průměrných výsledků při porovnání prvního a třetího testování u jednoho testů (pětiskok), u 

jednoho testu bylo větší zlepšení kontrolní skupiny (hod míčem do dálky z místa). U ostatních 

testů nebyl zaznamenán podstatný rozdíl v dosažených průměrných výsledcích mezi skupinou 

cvičících hráčů a skupinou kontrolní. 

Shodně u dívek i chlapců vedlo pravidelné cvičení kompenzačních cviků k většímu 

zlepšení průměrných výsledků při testu pětiskok oproti skupině kontrolní, ta naopak vykázala 

větší zlepšení průměrných výsledků při testu hod míčem z dálky. 

4.4 Provádění kompenzačních cvičení 

Za sledované období udávala dobrou spolupráci při provádění kompenzačních cviků 

většina hráčů, kteří byli zařazeni do skupiny cvičících. Udávaná pravidelnost cvičení byla 

nejčastěji 3-4 týdně. Nejfrekventovanějším odůvodněním proč hráči cvičení neprováděli, byla 

nemoc a nedostatek volného času. 

Při pravidelném kontrolování správnosti provádění zvolených cviků, jsme zaznamenali 

postupně zlepšenou kvalitu jejich provedení. Nejčastěji při třetí až páté kontrole bylo 

provádění kompenzačních cviků správné u většiny hráčů a při dalších kontrolách již nebyla 

zjištěna zhoršená kvalita jejich provedení. 
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5 Závěry 

Záměrem této studie bylo vyšetřit funkci svalového systému ve smyslu svalové 

nerovnováhy u vybrané skupiny hráčů házené a popsat její četnost a povahu. Sledovali jsme 

také vliv dlouhodobého terapeutického ovlivňování svalové nerovnováhy kompenzačními 

cviky na funkci svalového systému, četnost výskytu sportovních zranění akutních i 

chronických, funkčních poruch a pohybovou výkonnost hráčů. 

Pro potvrzení hlavní hypotézy Hl jsme stanovili následující úkoly: 

• Vyšetřit funkci svalového systému všech hráčů a stanovit u nich míru svalové 

nerovnováhy 

Vyšetření funkce svalového systému a dotazníkové šetření přineslo následující závěry: 

1. U všech hráčů jsme námi použitými způsoby vyšetření zjistily jistou míru známek 

svalové nerovnováhy. U každého z hráčů byly v různé míře zaznamenány zkrácené 

svaly a porušené provedení základních pohybových stereotypů. 

2. Nejčastěji jako zkrácené byly ohodnoceny svalové skupiny flexory kyčelního kloubu a 

horní část svalu trapézového, nejčastěji jako "nesprávně" provedený byl ohodnocen 

pohybový stereotyp flexe krku 

Dílčí hypotéza Hla byla potvrzena věcně 

(Pro věcné potvrzení hypotézy jsme si určili, že jistá míra svalové nerovnováhy bude 

zaznamenána více jak u 75% hráčů) 

1. Za sledované období se výrazně nezměnila průměrná frekvence utkání za týden. 

Průměrná frekvence tréninků týdně vzrostla o jeden u chlapců, u děvčat zůstala stejná. 

U chlapců jsme v důsledku zvýšení frekvence tréninků nezaznamenali nárůst 

svalových funkčních změn. 

2. Nevypozorovali jsme jednoznačný vztah mezi celkovou dobou trénování a hraní 

jednotlivých hráčů a stavem svalové systému a postižením pohybového aparátu .. 

Dílčí hypotéza Hlb nebyla zcela potvrzena věcně 
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(Pro věcné potvrzení hypotézy jsme si určili, že zvýšení průměrné frekvence tréninků a utkání 

alespoň o jeden týdně povede k prohloubení známek svalové dysbalance u 25% hráčů alespoň 

u dvou zkrácených svalů a v kvalitě provedení alespoň dvou pohybových stereotypů. Pokud 

nedošlo k zvýšení frekvence tréninků, nebo utkání týdně nebyla hypotéza zcela potvrzena 

věcně) 

1. Mezi oběma pohlavími byly zaznamenány charakteristické rozdíly při vyšetření 

zkrácených svalů i základních pohybových stereotypů 

2. Při obou vyšetřeních byl u chlapců obecně vyšší výskyt svalových skupin 

ohodnocených jako zkrácené a jako zkrácené velmi. 

Dílčí hypotéza Hle byla potvrzena věcně 

(Pro věcné potvrzení hypotézy jsme si určili, že bude zaznamenán rozdíl mezi oběma 

pohlavími v absolutní četnosti (6 a více) alespoň dvou zkrácených svalů a v kvalitě provedení 

alespoň dvou pohybových stereotypů) 

Pro potvrzení hlavní hypotézy H2 jsme stanovili následující úkoly: 

• Zjistit četnost výskytu funkčních bolestivých stavů pohybového aparátu, sportovních 

zranění akutních i chronických a velikost sportovní zátěže 

• Určit pohybovou výkonnost sledovaných hráčů 

Dotazníkové šetření a následné pozorování zjišťující četnost výskytu sportovních zranění 

akutních i chronických, funkčních bolestivých stavů pohybového aparátu,velikost sportovní 

zátěže a testování pohybové výkonnosti přinesly následující závěry: 

1. Výskyt akutních sportovních zranění v házené je velmi častý. Méně častý je výskyt 

chronických zranění. Akutním zraněním byla nejčastěji postižena oblast dolní 

končetiny a nejčastějším typem zranění byla distorze hlezna. Častější byl vznik 

akutních zranění během utkání (více při druhém poločasu). 

2. Nebyl zaznamenán výraznější rozdíl ve výskytu akutních sportovních zranění mezi 

pohlavími 
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3. Zaznamenány byly jisté vztahy mezi stavem svalového systému a rizikem vzniku 

akutního zranění v házené a naopak jsme nezaznamenali vztah mezi stavem svalového 

systému a rizikem vzniku chronických zranění v házené 

4. Zaznamenána byla vysoká četnost bolestivých stavů pohybového aparátu 

zapříčiněných poruchou jeho funkce. Nejčastěji se bolest lokalizovala do oblasti dolní 

části zad a kolene. 

5. Zaznamenali jsme jisté souvislosti mezi stavem svalového systému a zvýšeným 

rizikem vzniku bolestivých stavů pohybového aparátu z důvodu funkční poruchy. 

Dílčí hypotéza Hla nebyla zcela potvrzena věcně 

(Pro věcné potvrzení hypotézy jsme si určili, že u hráčů s akutnún zraněnún, s chronickým 

zraněnún nebo s bolestivým stavem pohybového aparátu zapříčiněnún poruchou jeho funkce 

bude zaznamenán rozdíl v procentuální četnosti (25% a více) alespoň dvou zkrácených svalů 

a v kvalitě provedení alespoň dvou pohybových stereotypů v porovnání s celkem. Pokud 

nebyl zaznamenán vztah u všech skupin poškození pohybového aparátu nebyla hypotéza zcela 

potvrzena věcně) 

1. Pohybová výkonnost byla posouzena u každého hráče dle výsledků ze standardního 

testování pohybové výkonnosti pro členy SCM v házené 

2. Byl shledán vztah mezi úrovní pohybové výkonnosti a funkčním stavem svalového 

systému. Lepší pohybové výkonnosti dosahovaly hráči, u kterých byly častěji 

ohodnoceny jako zkrácené paravertebrální zádové svaly, flexory kyčelního kloubu a 

horní část svalu trapézového 

Dílčí hypotéza H2b nebyla potvrzena věcně 

(Pro věcné potvrzení hypotézy jsme si určili, že u pěti nejlepších chlapců a pěti nejlepších 

dívek dle celkového bodového ohodnocení bude nižší absolutní četnost u třech zkrácených 

svalů a u třech nesprávně provedených hybných stereotypů v porovnání s pěti nejhoršími 

chlapci a dívkami dle celkového bodového ohodnocem') 

Pro potvrzení hlavní hypotézy H3 jsme stanovili následující úkoly: 

• Navrhnout optimální terapeutický programu mající za cíl obnovení svalové rovnováhy 

a dlouhodobě jej aplikovat u vybraných hráčů 
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• Analyzovat vliv terapeutického programu na stav svalového systému 

• Posoudit důsledky terapeutického programu na četnost výskytu funkčních bolestivých 

stavů pohybového aparátu, sportovních zranění akutních i chronických a úrovně 

pohybové výkonnosti 

Vyhodnocení informací z dotazníkové šetření a následného pozorování zjišťující četnost 

výskytu sportovních zranění akutních i chronických, funkčních bolestivých stavů pohybového 

aparátu, velikost sportovní zátěže a testování pohybové výkonnosti vyplynuly následující 

závěry: 

1. Sestaven byl soubor osmi kompenzačních cvičení s ohledem na výsledky vstupního 

vyšetření, který byl většinou hráčů dobře přijat a udávána byla dobrá spolupráce při 

jeho provádění 

2. U skupiny, která pravidelně prováděla zvolená kompenzační cvičení, došlo oproti 

skupině kontrolní k snfžení výskytu svalových skupin označených jako zkrácené a 

ubylo "nesprávně" provedených pohybových stereotypů. 

Dílčí hypotéza H3a byla potvrzena věcně 

(Pro věcné potvrzení hypotézy jsme si určili, že bude zaznamenán rozdíl mezi oběma 

skupinami v absolutní četnosti (6 a více) alespoň dvou zkrácených svalů a v kvalitě provedení 

alespoň dvou pohybových stereotypů) 

1. U skupiny, která pravidelně prováděla zvolená kompenzační cvičení, došlo oproti 

skupině kontrolní k snížení četnosti výskytu akutních zranění a funkčních bolestivých 

stavů pohybového aparátu. 

2. Nebyl zaznamenán vliv dlouhodobého provádění kompenzačních cviků na riziko 

vzniku chronických zranění. 

Dílčí hypotéza H3b nebyla zcela potvrzena věcně 

(Pro věcné potvrzení hypotézy jsme si určili, že u skupiny cvičících bude zaznamenáno 

absolutní snížení počtu (5 a více) akutních zranění, chronických zranění nebo bolestivých 

stavů pohybového aparátu zapříčiněních poruchou jeho funkce Pokud nebyl zaznamenán 

vztah u všech skupin poškození pohybového aparátu nebyla hypotéza zcela potvrzena věcně) 
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1. Byl zaznamenán rozdíl v dosažených průměrných výsledcích z jednotlivých testování 

mezi skupinou, která měla pravidelně provádět kompenzační skupinou a skupinou 

kontrolní. 

2. Chlapci ze cvičící skupiny dosáhli většího zlepšení průměrných výsledků ve čtyřech 

testech, dívky v testu jednom. Chlapci i dívky kontrolní skupiny dosáhli většího 

zlepšení průměrných výsledků v jednom testu (pětiskok), shodném pro obě pohlaví. 

3. Shodně u chlapců i dívek ze cvičící skupiny bylo menší zlepšení v testu hod míčem 

z dálky oproti skupině kontrolní. 

Dílčí hypotéza H3c nebyla zcela potvrzena věcně 

(Pro věcné potvrzení hypotézy jsme si určili, že u skupiny cvičících bude zaznamenáno 

absolutní zlepšení průměrných výsledků u třech testů u obou pohlaví oproti skupině kontrolní. 

Pokud bude zaznamenáno absolutní zlepšení průměrných výsledků u třech testů pouze u 

jednoho pohlaví nebyla hypotéza zcela potvrzena věcně) 

69 



6 Souhrn 

V této diplomové práci jsme se zabývali problematikou stavu svalového systému u hráčů 

házené. Sledovali jsme četnost funkčních změn svalového systému, jejich důsledky v podobě 

zvýšeného rizika vzniku sportovních zranění a bolestivých stavů způsobených poruchou 

funkce pohybového aparátu a vztah k míře pohybové výkonnosti. 

Sledovaný soubor tvořila 47 hráčů pražských sportovních center mládeže v házené. U 

nichž jsme vyšetřily funkční stav svalového systému a zjistily jsme četnost poškození 

pohybového aparátu a pohybovou výkonnost. Někteří z hráčů dlouhodobě prováděli zvolená 

kompenzační cvičení mající za cíl navození rovnovážného stavu svalového systému. 

Pozorovali jsme, k jakým změnám ve sledovaných parametrech došlo u hráčů, kteří 

pravidelně cvičili oproti skupině kontrolní. 

Na základě výsledků z celé studie jsme stanovili následující závěry: 

• Četnost výskytu svalové nerovnováhy u hráčů házené je velmi vysoká a to nezávisle 

na pohlaví. Existují však jisté intersexuální rozdíly v její charakteristice 

• U hráčů házené je výskyt akutních sportovních zranění a bolestivých stavů 

pohybového aparátu zapříčiněných poruchou jeho funkce velmi vysoký. Existuje 

závislost mezi jejich četností a stavem svalového systému, kdy svalová nerovnováha 

přispívá ke zvetšení rizika jejich vzniku. 

• Dlouhodobé provádění kompenzačních cvičení vede k obnovení svalové rovnováhy a 

snižuje rizika s ní související. 

Výsledky této práce tedy potvrdily předpoklady o četnosti výskytu svalové nerovnováhy a 

jejích důsledcích pro hráče. Stejně také potvrdily pozitivní vliv dlouhodobého provádění 

kompenzačních cvičení na stav svalového systému a ovlivnění důsledků svalové 

nerovnováhy. 
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