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ABSTRAKT
Název:

Kompenzační program u mládeže v ledním hokeji.

Cíle:

Hlavním cílem této práce je sestavení a ověření účinnosti kompenzačního
programu pro hráče ledního hokeje v kategorii staršího školního věku.

Metody: V naší práci jsme použili empirický kvalitativní typ výzkumu jedné
desetičlenné kontrolní skupiny hráčů ledního hokeje stejného ročníku 2003 ve
věku 12 – 13 let, koncipovaný jako kvaziexperiment. V praktické části jsou
hodnoceny svalové dysbalance. Na základně výsledků vstupní diagnostiky
posturálního a fázického svalstva byl sestaven kompenzační program
obsahující baterii cviků na uvolnění, protažení a posílení nejvíce
problémových oblastí pohybového aparátu hokejistů. Ve výsledcích je
vyhodnocena účinnost kompenzačního programu, který probíhal po dobu
deseti měsíců.
Výsledky: Práce potvrdila hypotézu, že kompenzační program je účinný. Kompenzační
cvičení pozitivně ovlivňuje svalovou nerovnováhu. Výběrová skupina dosáhla
lepších výsledků u výstupního testování.
Klíčová slova: Svalové dysbalance, lední hokej, testování, kompenzační cvičení, starší
školní věk.

ABSTRACT
Title:

Compensation program for youth in ice hockey.

Objectives:

The main goal of this work is to compile and verify the effectiveness of
the compansation program for ice hockey players in the older school age
category.

Methods:

In our work, we used the empirical qualitative type of research of one 10 member control group of ice hockey players of the same age group, aged
12-13, conceived as a quasi-experiment. The muscle imbalances are
evaluated in the practical part. Based on the results of the input diagnostics
of the postural and phasic muscles we built a compansation program
containing a battery of exercises set up to relaase, stretch and strengthen
the most problematic areas of the movement apparatus of ice hockey
players. The results evaluate the effectiveness of the compensation
program, which has been running for ten months.

Results:

The work proved the hypothesis that the compansation program works.
The compansation excercises positively influence the muscle imbalances.
The control group has achieved better results in output testing.

Keywords:

Muscle imbalance, ice hockey, testing, compensation exercises, older

school age.

1. ÚVOD
Každý sport stejně tak i lední hokej prochází vývojem. Mění se tréninkové
metody, klade se větší důraz na techniku bruslení a dovednosti v manipulaci s holí.
Existují mimo klubové dovednostní školy, které se specializují na powerskating
(bruslařská tréninková metoda, která zdokonaluje techniku bruslení) na techniku hole,
techniku střelby a na kompenzační cvičení skupinové, tak i pro jednotlivce. Tyto tréninky
si hradí každý hráč sám respektive jeho rodiče. Ne každý klub poskytuje tréninky navíc
natož kvalitní část off-ice tréninku s kompenzacemi, které vede zkušený odborník.
Sportovní specializace a jednostranná zátěž má negativní dopad na tělesnou
schránku každého hráče ledního hokeje, u mládežnických kategorií obzvláště. Náročný
herní rytmus klade velké nároky na funkční zdatnost organismu a vyžaduje výbornou
fyzickou připravenost. Z tohoto důvodu je třeba pečovat o tělo a zařadit kompenzační
cvičení do tréninkového procesu. Napomáhají zkvalitnit pohybovou soustavu a zkracovat
proces regenerace. Jestliže dochází k jednostrannému přetěžování pohybového aparátu,
narušuje se fyziologické řetězení svalů. To vede ke svalové dysbalanci svalových skupin,
která způsobuje jejich ochabování a zkracování. Tento stav pak ovlivňuje činnost kloubů
a páteře, což způsobuje bolesti pohybového ústrojí a následně zvyšuje riziko poškození
nebo zranění.
Teoretická část rozebírá základní pohybovou charakteristiku ledního hokeje,
zatížení hráče a věkové zákonitosti staršího školního věku. Popisuje svalovou soustavu a
její souhru. Koncipuje rozdělení kompenzačních cvičení a jejich celkovou problematiku,
tak aby smysluplně navazovala praktická část.
Praktická část obsahuje konkrétní svalové testy s obrázky a celkovým
vyhodnocením. Na jehož základě je sestavený a realizovaný kompenzační program
s popisem jednotlivých cvičení a přiloženou fotodokumentací. Účinek vyrovnávacího
programu je ověřen stejnými svalovými testy jako na začátku a vyhodnocen.
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2. PŘEHLED POZNATKŮ
2.1 Obecná charakteristika ledního hokeje
Lední hokej je organizovaná kolektivní branková sportovní hra na ledě. Má
mezinárodně platná pravidla. Považuje se jako jeden z nejrychlejších sportů na světě. Děj
celé hry se odehrává na umělé ledové ploše v kryté hale nebo zimním stadionu, což
umožňuje celoroční činnost (Mílová, Šinkovský, 2011).
Tuto kolektivní hru charakterizuje specifický pohyb hráčů po kluzké ledové ploše.
Bruslařské dovednosti patří mezi nejsložitější činnosti a jsou základnou pro kvalitního
hráče. Tento pohyb hráči využívají ve hře, a to v různém poměru a v různých
kombinacích. Mnoho změn ve způsobu bruslení, jejich řetězení a neustálá reakce na
aktuální situaci tvoří hlavní dominantu hokejového bruslení (Pytlík, 2015).
Pohyb na bruslích, používání hokejové hole a malého kotouče, časté osobní
souboje a měnící se charakter hry vyžaduje po jedinci fyzickou a psychickou zdatnost.
Lední hokej zahrnuje širokou škálu pohybů, ovlivňovaných zejména výbornými
bruslařskými schopnostmi, rychlostí, zvládnutou technikou a také prací s hokejovou holí.
Iniciativní a aktivní řešení situací vnáší do hry bojovnost, tvrdost, rychlost a atraktivitu
jak pro hráče, tak pro diváka. Hra se odehrává v maximálním tempu od začátku dokonce
utkání. Lední hokej klade velké nároky na hráčovu vysokou úroveň rychlostní vytrvalosti,
diferenciaci pohybu s kotoučem i bez něj v neustále se měnících podmínkách. Činnost
jedince je velmi tvořivá a vyznačuje se rychlým rozhodováním a čtením hry. Hráč se
snaží uvolňovat bez kotouče, bránit, získat, přihrát nebo zpracovat kotouč a úspěšně
zakončit akci střelbou na branku (Mílová, Šinkovský, 2011).

2.1.1 Stručná pravidla ledního hokeje
Pravidla určují, že na soupisce může být jen dvacet jmen, a to dva brankáři, osm
obránců a dvanáct útočníků. Hráči jsou rozděleni do formací. Na ledě je vždy pět hráčů
plus jeden brankář. Formace se obyčejně skládají ze dvou obránců a z tříčlenné útočné
řady. Každý hráč má uvnitř formace svůj jasně daný úkol.
Brankářovým úkolem je odvracet střely, podporovat svůj tým, zejména obránce.
Ti se v obranném pásmu snaží bránit vstřelení gólu tak, že usilují o zmocnění se kotouče
a založení útoku. Útočníci jsou rozděleni na dvě křídla a středního útočníka (centra).
Křídelní útočníci napadají soupeře, v útočném pásmu obcházejí soupeřovu obranu a
střílejí. Dalším jejich úkolem je vracení se při obraně, krytí útočníků soupeře, blokování
11

obránců soupeře v obranném pásmu. Centr odpovídá za řízení hry, rozhoduje při všech
herních situacích. Na vhazování se snaží vybojovat kotouč a dál tak velet všem útokům
(Evdokimoff, 2000).
Každý hráč má sice své místo a funkci, ale v průběhu hry se hráči mohou vzájemně
zastupovat. Při střídání se často vyměňuje celá pětka hráčů najednou (Mílová, Šinkovský,
2011).
Během hry se využívají herní systémy týkající se celého družstva. Útočnými a
obrannými systémy se slaďuje činnost všech jednotlivců a využívají se při nich všechny
činnosti jak individuální, tak kolektivní. Herní systém se volí po důkladném rozboru
organizace soupeřovy hry. Navazuje na situace vzniklé v obranném, středním a v útočném
pásmu (Evdokimoff, 2000).
Cílem hry je vstřelit více gólů než soupeř. Utkání je rozděleno na tři třetiny po
dvaceti minutách čistého času. Pokud zápas v základní hrací době (60 minut) skončí
nerozhodně, následuje prodloužení. Jestliže ani prodloužení nerozhodne o vítězi, pravidla
určují provést samostatné nájezdy (Píša, 2010).

Obrázek 1: Hokejové hřiště (zdroj: www.conceptdraw.com, 12.8.2017)

2.1.2 Pohybová charakteristika hráče ledního hokeje
Sportovní výkon se realizuje ve specifických pohybových činnostech, jejichž
obsahem je řešení úkolů, které jsou vymezeny pravidly a v nichž sportovec usiluje o
maximální uplatnění výkonových předpokladů. Tyto činnosti jsou ovlivňované vnějšími
podmínkami. Představují určité požadavky jak na organismus, tak osobnost člověka.
Vysoký výkon charakterizuje dokonalá koordinace provedení pohybů. Základem je
komplexní integrovaný projev mnoha tělesných a psychických funkcí člověka, podpořený
maximální výkonovou motivací.
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Působením vlivů vrozených dispozic, záměrného tréninku a prostředí se postupně
vytváří skladba psychofyzických předpokladů. Jedná se o komplex jednotlivých faktorů,
které mají zákonité uspořádání, jsou vzájemně propojené a na sobě závislé. Faktory ve
struktuře sportovního tréninku chápeme jako relativně samostatné součásti sportovních
výkonů. Vycházejí ze somatických, kondičních, technických, taktických a psychických
základů výkonů. Všechny tyto faktory mají společný znak, jsou ovlivnitelné tréninkem.
Sportovní výkon se uskutečňuje prostřednictvím sportovní činnosti. Jde o činnost
pohybovou, která je zaměřená na dosažení maximálního výkonu. V průběhu tréninku je
tato činnost osvojována a zdokonalována. Jde o sportovní dovednost, kterou chápeme
jako tréninkem získaný komplex výkonových předpokladů sportovce, řešit správně a
účinně úkoly. Vnitřně ji zajišťují energetický metabolismus a odpovídající
neurofyziologické mechanismy. Zvenku se projevuje účelovou koordinací pohybové
činnosti (Dovalil, 2002).

Obrázek 2: Faktory sportovního výkonu v ledním hokeji (zdroj: www.is.muni.cz, 25.1.2017)

Základní herní individuální činností jednotlivce je bruslení. Vzhledem ke
specifickému postavení hráče na hokejových bruslích vyžaduje technika lokomoce
především dokonalé zvládnutí předozadní a stranové rovnováhy na bruslích.
Mechanickou podstatou je cyklický pohyb opakujícího se odrazu a skluzu. Tři faktory, ze
kterých se skládá úroveň rychlosti bruslení, jsou: nasazení maximálního rychlostního
úsilí, frekvence odrazů a vlastní technika bruslení. Techniku bruslení členíme na fáze:
akcelerace, stabilizace frekvence bruslení a fázi obratů.
13

Biomechanickou analýzu bruslení můžeme rozložit do tří základních částí
pohybu, a to do bruslařského postoje, odrazu a skluzu. V základním postoji je hlava mírně
zvednuta, dolní končetiny jsou ohnuty v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu. Sklon
trupu, který je nutný pro zmenšení čelného odporu vzduchu, ovlivňuje celkový postoj.
V nízkém nebo vysokém postoji hráč bruslí. Úhly ohnutí v kolenním kloubu při postoji
je od 90° do 120°, sklon trupu je od 10° do 35° v horizontu (Arnošt, 2011).
Důležitou součástí výbavy hráče pro lední hokej je hokejová hůl. Skládá se z rovné
paprskovité skladby, přibližně 140 až 160 cm dlouhé s obdélníkovým geometrickým
průřezem navrženým jako násada. Konec násady je opatřený mírně zahnutou čepelí, která
je téměř kolmá na násadu. Hokejka, která hráči slouží jako prodloužená ruka a zápěstí, se
používá pro celou řadu úkonů s pukem. Příkladem je kontrola kotouče (přebrání soupeři),
zadržení, nahrávání a zároveň manipulace při bruslení a střílení do soupeřovy sítě.
Moderní hokejky se nyní skládají jak z dřevěných pryskyřičných laminátů, tak ze směsice
sklo-laminátu (Michaud-Paquette, 2011).
Pomocí přihrávek se kotouč posouvá blíže k soupeřově brance. Dlouhé držení
puku zpomaluje hru a zastavuje postup družstva. Mezi základní techniky přihrávek patří
přihrávka po ruce a přes ruku, přihrávka švihem, příklepem nebo vzduchem (Evdokimoff,
2000).
Střelba vyžaduje pohyblivost v ramenním kloubu, pak také značnou sílu svalstva
pletence ramenního a horní končetiny. Při tomto pohybu se snaží hráč umístit puk do
soupeřovy branky. K nejprudším střelám využívaných v hokeji patří golfový úder. Střelu
můžeme rozdělit do tří základních fází: nápřah, samotná střela a protažení (Bernacíková
a kol., 2011). Střelbou se družstvo snaží skórovat. Pro kvalitní střelbu je zapotřebí síla,
rychlost, pohotovost a přesnost. Technika střelby se rozděluje na střelbu po ruce dlouhým
švihem, přes ruku švihem, příklepem (Evdokimoff, 2000). Dvěma nejběžnějšími
střílecími technikami jsou střely zápěstím po ruce a přes ruku. Přičemž první z nich je
považována za přesnější a s kratším pohybem vyžadující máchnutí účinnější pro rychlý
výkon. S rychlým tempem hry je schopnost uvolnění se s kotoučem při minimálním
pohybu, maximální rychlosti a přesnosti velmi ceněnou dovedností. Kontrola orientace
hokejky je stanovena koordinovanými pohyby dvou rukou a horních končetinových
kloubů stejně tak jako postojem. Správná orientace pánve i trupu a větší dynamická
kontrola paže při střelbě zápěstím jsou nezbytné znaky pro optimální přesnost střelby
(Michaud-Paquette, 2011).

14

2.1.3 Morfofunkční charakteristika sportovce
Většina prací zaměřených na somatický profil hráče ledního hokeje se shoduje
v názoru, že hokejisté jsou atletického typu postavy s velkým objemem stehenního a
hýžďového svalstva a s vyšším podílem aktivní tělesné hmoty. Množství jejich tělesného
tuku bývá od 8 do 13 procent. Oproti běžné populaci mají vyšší výkonnost oběhového
systému. Optimální tělesná výška hokejistů se pohybuje od 178 do 182 centimetrů a
hmotnost od 78 do 82 kilogramů (Havlíčková, 1999).

Obrázek 3: Somatograf (zdroj: www.is.muni.cz, 25.1.2017)

2.1.4 Funkční a metabolická charakteristika ledního hokeje
Pro lední hokej je charakteristické jak cyklické zatížení s opakujícím a
pravidelným rytmem činnosti (bruslení), tak acyklické zatížení s nepravidelným
střídáním pohybových prvků (střelba, osobní souboj) o různé intenzitě. Z fyziologického
hlediska jde o sport intervalového a přerušovaného typu pohybové činnosti, Což vyžaduje
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široké spektrum motorických dovedností, reakčních a rozhodovacích schopností, souhru
analyzátorů a vysokou úroveň celkové tělesné zdatnosti (rychlosti, síly, vytrvalosti).
V závislosti na postavení hráče v mužstvu, úrovni a stylu hry se liší fyziologické nároky
na hráče (útok, obrana, brankář).
Hokejové utkání má intervalový charakter. Intervaly zatížení trvající obvykle 4050 sekund (přerušované na 11-20 sekund dlouhé úseky) se střídají s 250 sekundami
odpočinku. Celé utkání obnáší zhruba 15 minut práce a 4500 - 5500 metrů bruslení.
Během hry srdeční frekvence dosahuje asi 90 % maxima a ani na střídačce, vlivem emocí,
neklesne pod 120 tepů za minutu. Intenzita metabolismu je 3200 % náležitého bazálního
metabolismu a energetický výdej je zhruba 36-50 kJ/min. Intenzita hry dosahuje asi 7080 % VO2 max.
Tento způsob hry klade nároky na silové, vytrvalostní schopnosti, obratnost,
koordinaci a vysokou reaktivitu. Nejvíce jsou zatěžovány dolní končetiny a jejich klouby,
a to jak staticky tak dynamicky (Arnošt, 2011).
Intenzita zatížení určuje způsob energetického hrazení, vytížení různých systémů
organismu a limitující faktory výkonu. Z fyziologického hlediska představuje lední hokej
intervalový a přerušovaný typ pohybové aktivity. To vyžaduje široké spektrum
motorických dovedností, reakčních a rozhodovacích schopností, kvalitu a souhru
analyzátorů a vysokou celkovou tělesnou kondici. Je nutno podotknout, že fyziologické
nároky se liší v závislosti na postu hráče (brankář, obránce, útočník), na úrovni a stylu
hry.
Energetické hrazení odpovídá intervalovému charakteru práce. Podílejí se na něm
všechny energetické zdroje různou měrou. Ovlivňujícími faktory, které rozhodují o
převažujícím typu energetického hrazení, jsou intenzita a doba trvání zatížení, styl hry a
délka odpočinku na střídačce. Působí zde i úroveň trénovanosti hráče. Při utkání lehce
stoupá glykémie a mobilizují se cukerné zdroje. S délkou zápasu se zvyšují hladiny
volných mastných kyselin, které svědčí o uplatnění oxidativním metabolismu (Pavliš,
1995).
Havlíčková (1999) uvádí, že hlavním zdrojem energie při činnosti vysoké
intenzity trvající 5-10 sekund je ATP-CP systém. Pro práci trvající 45-60 sekund je
převažujícím zdrojem anaerobní glykolýza. To je v ledním hokeji prakticky doba jednoho
střídání. Tento čas je zároveň dostatečně dlouhý na to, aby se na krytí energetických
nároků začal podílet i aerobní mechanismus. Obecně převažuje energetické krytí ATPCP systémem.
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2.2 Zatížení hráče ledního hokeje
Sportující talentovaná mládež a vrcholoví sportovci vyvíjejí maximální úsilí, aby
jejich sportovní výkon měl vysokou úroveň. To vyžaduje mimo jiné optimální souhru
jednotlivých svalových skupin v průběhu pohybu. Jejich zapojování prioritně ovlivňuje
kvalita posturální funkce. Z tohoto důvodu by před a po náročném tréninku nebo zápasu
měla být samozřejmostí důsledná kompenzace vybraných svalových skupin. Uvolnění,
protažení a posilování pohybovou soustavu zkvalitňuje, významně napomáhá snižovat
rizika zranění a přispívá ke zkrácení regeneračního procesu.
Kompenzačním cvičením se předchází svalové nerovnováze nebo se jím koriguje.
Zabraňuje se tím nefyziologickým změnám v hybných stereotypech. Kompenzační
programy se sestavují se zřetelem na specifikaci sportu (Bursová, 2005).
Vzhledem k jednostrannému zatížení, rané specializaci a náročné fyzické přípravě
v ledním hokeji často dochází k negativním změnám a projevům ve stavbě těla. Jde o
zkrácení a oslabení určitých svalových skupin. Následkem toho se objevují problémy
s páteří a vadným držením těla. Tyto faktory působí nepříznivě a je důležité jim
předcházet (Pavliš, 1995).
Hokejisté si často stěžují na bolest v bederní krajině. Příčinou bývá hypertrofie
hýžďových svalů s následným prohnutím bederní páteře. Bolest ale také způsobuje určitá
poloha zachovávaná po většinu zápasu a síla vkládaná do pohybu na ledě. Dochází tak
k enormnímu lokálnímu přetížení (Dylevský, 1997).
Bursová (2005) uvádí, jestliže je organismus neadekvátně zatěžován, dochází
k maladaptaci. To znamená, že se organismus špatně přizpůsobí na nefyziologický
podnět. Implikací jsou bolestivé funkční a později strukturální poruchy hybného systému,
bolestivé vertebrogenní potíže a nižší potencionální úroveň sportovní výkonnosti.
Pavliš (1995) se shoduje s předešlými autory, že svalová nerovnováha vzniká
zkrácením a oslabením svalů, zanedbáním souhry kontrakce a protahování synergistů a
antagonistů. Tuhý a zkrácený sval funkčně tlumí svého antagonistu. Dysbalance
představuje riziko přetížení svalstva, šlach, vazů a poruchy funkce kloubů. Úzce souvisí
i s neekonomickými hybnými stereotypy. Z tohoto hlediska se špatně odhaduje, zda jde
o primární svalovou nerovnováhu nebo chybný pohybový stereotyp. Při pohybech vlivem
svalové nerovnováhy bývá aktivován menší počet svalů a tím jsou aktivované svaly
přetíženy. Může tak snadno dojít ke zranění. Aktivní a pasivní hybný systém spolupracuje
jako jeden celek. Síla a pružnost svalů ovlivňuje ohebnost, stabilitu i vzájemnou polohu
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nosných segmentů pasivního pohybového systému. U hokejistů je typickým příkladem
svalové dysbalance oblast bederní páteře a jejího skloubení s pánví. Vznik chybného
postavení pánve a bederní hyperlordózy na sebe váže řetěz záporných vlivů, jako jsou
poruchy zakřivení páteře, bolesti v zádech, poruchy funkce vnitřních orgánů a podobně.

2.2.1 Přetížené oblasti pohybového systému u ledního hokeje
Levitová (2015) uvádí nejčastěji přetížené oblasti pohybového systému u ledního
hokeje: krční páteř, hrudní páteř, bederní páteř a oblast kyčelního kloubu. To je dáno
postavením hráče na ledě viz. obrázek 4. Přetížená oblast krční páteře se projevuje
předsunutým držením hlavy spojeným s nadměrným prohnutím v bedrech. Svaly
s tendencí ke zkrácení v této oblasti jsou šíjové svaly. Naopak ochablé jsou hluboké
ohybače krku. Nadměrným zakřivením hrudní páteře vzad se zkracují horní fixátory
lopatek a svaly na přední straně hrudníku. Ochablé jsou dolní fixátory lopatek a hluboký
stabilizační systém trupu. Nadměrné bederní prohnutí vpřed a antverze pánve je dána
zkrácením bederní části vzpřimovače páteře, ohybačů kyčelního kloubu a ochablým
břišním svalstvem, hýžďovými svaly a hlubokým stabilizačním systémem páteře.

Obrázek 4: Hokejové postavení hráče na ledě přední / boční (zdroj: vlastní)

Zafixováním nohy do hokejové brusle dochází k omezení funkce svalů periferie
nohy, které v brusli nemohou pracovat a omezuje se tak celková hybnost hlezenního
kloubu. Tuto funkci pak převezme kolenní kloub a pánevní pletenec. Vlivem hokejového
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postoje dochází ke zkracování skupiny svalů na zadní straně bérce. V oblasti stehen
dochází k nadměrnému přetěžování ohybačů kolenního svalstva. Pánev má tendenci
změnit svůj sklon, z důvodu hypertrofie hýžďových svalů a vzpřimovačů páteře. Slabší
břišní svaly tak ochabují ve své funkci a vzniká hyperlordóza. Další nadměrně
namáhanou částí je oblast tříselné krajiny a pánevního dna. Zde dochází k nerovnováze
mezi hypertonickými svaly povrchových skupin a hypotonickými částmi hlubších
svalových skupin. Specifický bruslařský pohyb vede ke snižování rozsahu pohybu v
kyčelním kloubu a celkové pohyblivosti trupu (střehové postavení) i páteře. V oblasti
trupu důsledkem předkloněného postoje se zkracují prsní svaly. Proto se často u hokejistů
vyskytuje zvětšená hrudní kyfóza. Porucha v oblasti ramenního pletence je komplikována
snížením ramene na straně ruky držící hokejku dole. Tímto držením hole vzniká
asymetrie ramen v horizontální rovině. V oblasti krční páteře dochází ke zvýraznění krční
lordózy a předsunu hlavy, které vzniká nutnosti mít v průběhu hry hlavu neustále
zdviženou (Peroutka, 2009).

2.3 Starší školní věk (11-15 let)
Nesmírně živelné období přechodu od dětství k dospělosti je charakteristické
značnými biologickými a psychickými změnami. Nejzásadnější jsou změny anatomickofyziologické, které se odráží v psychosociálním vývoji. Výrazně se diferencují rozdíly
mezi dívkami a chlapci. Jejich individuální průběh ovlivňuje činnost endokrinních žláz a
rozdílnost v produkci hormonů. Nerovnoměrný průběh tohoto období můžeme rozdělit
svým charakterem na další dvě fáze. První probíhá s bouřlivým obdobím prepubescence
(11 – 13 let) a pubescence (13 – 15 let) (Jansa, 2014).

2.3.1 Tělesný vývoj ve starším školním věku
U chlapců v pubertě se složení těla vyznačuje nárůstem aktivní svalové hmoty.
Dívkám se zvyšuje procento tělesného tuku. Rozdíl mezi pohlavím je jak v motorice, tak
ve výkonnosti. Z důvodu růstové akcelerace se zhoršuje kloubní pohyblivost a svalová
elasticita. Klesá koordinační výkonnost, schopnosti rytmické, prostorového vnímání a
rovnováhy. Postupně se uzavírají růstové štěrbiny a ukončuje se růst. V tomto období
často vzniká enzopatie (onemocnění šlachových úponů, vznikající opakovaným
přetěžováním) (Pastucha a kol., 2014). Největším problémem puberty jsou zásadní změny
vnitřního prostředí organismu, ke kterým dochází ve velmi krátké době. Hormonální
působení urychluje růst, mění hmotnost a výšku těla. Vzestupem pohlavních hormonů se
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zvyšuje svalová síla, bohužel tomu současně nejsou uzpůsobeny šlachy, vazy a zejména
úpony (Dovalil, 2002).
Růstové změny negativně působí na kvalitu pohybů a přináší větší náchylnost ke
vzniku některých poruch hybného ústrojí. Z tohoto důvodu je důležité v pubertálním věku
formovat návyk správného držení těla. Kolem jedenáctého roku dochází k dozrávání
vestibulárního aparátu a ostatních analyzátorů. V centrální nervové soustavě se rychleji
upevňují podmíněné reflexy. Rozvojem primárních a sekundárních pohlavních znaků na
konci tohoto období jsou výrazné sexuální rozdíly mezi chlapci a dívkami (Perič, 2004).
Cinglová (2010) se shoduje s autory, že mezi rozvojem svalové síly a pevností šlach a
vazivového aparátu dochází k nepoměru. Projevují se choroby z přetížení.

2.3.2 Pohybový vývoj ve starším školním věku
Akcelerace růstu způsobuje především v pubertě pohybovou diskoordinovanost a
vyšší unavitelnost.

Velké množství energie spotřebují růstové procesy na úkor

nevyvinutého svalového aparátu. Současně se zvyšuje vitální kapacita plic, výkonnost
srdce, a tím i celková tělesná výkonnost. Vyspělejší jedinci zvládají na vysoké technické
úrovni specializované sportovní dovednosti (Jansa, 2014).
Pohybové možnosti a vzestup výkonnosti ovlivňuje nerovnoměrný tělesný vývoj.
Osifikace kostí limituje výkonnost a zůstává omezujícím činitelem tréninku. V pubertě
se se zhoršuje přesnost a plynulost pohybů. Protože tělesná výkonnost ještě nedosahuje
svého maxima, ale má dobrou schopnost se přizpůsobit. Vytváří se tím příznivé podmínky
pro trénink. Vysoké úrovně dosahuje schopnost anticipace vlastních pohybů a pohybů
ostatních účastníků (Perič, 2004).

2.3.3 Psychický vývoj ve starším školním věku
Jedinci v pubertě jsou citově mimořádně vnímaví a citliví. Napodobují své vzory,
vzdorují autoritám a navazují hlubší vztahy. Prudké změny chování a nepřiměřené reakce
na tresty také charakterizuje jejich chování. Rozvoj intelektu pozitivně ovlivňuje
osobnostní komptenci – všeobecná vzdělanost, nové dovednosti, orientace v interakci
s prostředím, vztah k hodnotám. Proces myšlení se zkvalitňuje, protože výrazně převládá
podíl logického myšlení nad mechanickou pamětí (Jansa, 2014).
Hormonální aktivita výrazně prohlubuje citové vztahy doprovázené emoční
nevyrovnaností a náladovostí. Rozvíjí se paměť, logické a abstraktní chápání a schopnost
se déle soustředit po delší dobu. Zvýšením rychlosti chápání a snížením počtu opakování
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se výrazně zvyšuje efektivita sportovního tréninku. Formuje se vztah ke sportu jako ke
hře, ale také jako k povinnosti (Perič, 2004). Nelze však upevňovat jen zájem o sport. Je
nutné dbát stejně tak na to, aby se neutvrzoval postoj, že kromě sportu nic dalšího
neexistuje. Podpora je důležitá i ve směru školních povinností, v zájmu o kulturu a
společenské dění (Dovalil, 2002).

2.3.4 Trenérský přístup a výchovné metody ve starším školním věku
Výchovný zásah a přístup trenéra by měl být veden taktně, diskrétně a spravedlivě.
Závažné přestupky je třeba řešit s určitým časovým odstupem, až po odeznění citového
zaujetí (Jansa, 2014). Obtíže v chování dětí bývají přechodné a většinou odezní
s přibývajícími léty. Zásah je nutný v případě, když chování přesáhne určitou únosnou
mez. Trenérský přístup vyžaduje značné vědomosti a určité zkušenosti. V očích svých
svěřenců je dobré být starším otevřeným a chápajícím přítelem (Perič, 2004).

2.4 Motorika v ledním hokeji
Mícha a mozek jsou centrálními orgány pro řízení herního pohybu. Pro řízení a
kontrolu pohybové aktivity je velice důležitý mozeček. CNS se skládá z nervové tkáně
(mozek, mícha). Mozek ovládá myšlenkové operace, analyzuje smyslové herní vjemy,
vyhodnocuje motorické a zrakové informace. Je odpovědný za plánování, provádění a
kontrolu pohybů. Organizaci kontrakce svalů z hlediska motoriky zajišťuje mícha.
Ze senzorických orgánů periferie po vzestupné (aferentní) dráze jdou signály do
centra. Po zpracování se odpověď přenáší z centra po sestupné (eferentní) dráze do
výkonného orgánu (efektoru), který vytváří pohyb. Přes míchu se organizují a
zpracovávají jednoduché pohyby, ale i herní motorika.
Cílené ovlivňování stavových veličin v tréninkovém procesu staví na smysluplné
kooperaci kosterních svalů. Na spinální a centrální úrovni probíhá řízení motoriky.
Regulace pohybu je výsledkem synchronní aktivace všech senzomotorických úrovní.
Hlavní roli v myšlení a pohybu nesou nervová buňka, synapse, svalová buňka, motorická
jednotka, svalová tkáň, kosterní sval a pohybový aparát (Bukač, 2005).
Lokomoce na bruslích vyžaduje dokonalé zvládnutí rovnováhy a perfektní
ovládání hran nožů na bruslích. Na bruslařském pohybu se uplatňuje aktivita a síla
extenzorů kyčle (velký hýžďový sval), extenzorů kolenního kloubu (čtyřhlavý sval
stehenní) a plantárních flexorů chodidla (trojhlavý sval lýtkový). Pohyb vpřed zajišťují
flexory kyčelního kloubu (přímý sval stehenní; sval bedrokyčelní a napínač povázky
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stehenní). Při vyjíždění krátkých oblouků, překládání, nečekaných změnách pohybu do
stran se zapojují přitahovače (adduktory) a odtahovače (abduktory) kyčelních kloubů.
Klíčovým aktivátorem hokejového bruslení je čtyřhlavý sval stehenní.
Natahovače (extenzory) kolena a kyčle se podílejí na fázi odrazu a přechodu do
skluzové fáze. Efektivní odraz nazýváme palcovým odrazem, který je umocněn v bodě
posledního kontaktu špičky nože s ledem. V tu chvíli je hlezenní kloub v plantární flexi
(Pytlík, 2015).
Při doprovodném pohybu horních končetin, při přihrávání, při střelbě se zejména
zapojuje trojhlavý sval pažní, deltový sval (při švihu), ohybače a natahovače prstů (Pavliš,
1995).

2.5 Obecná myologie svalů
Na lidském těle se nachází přibližně 600 svalů, které jsou tvořeny příčně
pruhovanou tkání. Většina těchto svalů je párových. Z celkové hmotnosti těla zastupují
svaly průměrně 36 – 42 procent. Hodnoty se liší v závislosti na pohlaví, věku,
trénovanosti nebo zdravotním stavu jedince. O namáhavosti pohybů spolurozhoduje
aktivace různých svalových skupin. Příčně pruhovaná svalovina je nejčastěji připojená na
kosti, odtud pramení název kosterní svaly (Linc, 2004).

2.6 Fyziologie svalu
Svalstvo patří mezi dráždivé tkáně. Základní vlastností je schopnost se smršťovat
(kontrahovat, stahovat) a následně relaxovat. V těle najdeme několik typů svalových
tkání: kosterní svalovinu (příčně pruhovanou), hladkou svalovinu, srdeční svalovinu
(myokard) a myoepitel. U příčně pruhovaného svalstva se vznikem synapse motorických
jednotek vytváří nervosvalová ploténka, která se skládá ze spojení nervových vláken a
svalových buněk. Pro nervosvalový přenos v kosterním svalu je mediátorem acetylcholin.
Hladká svalovina má mediátor, který se vylévá do prostředí v okolí hladké svaloviny a
ovlivňuje ji přímo. Myokard má vlastní automacii a specifickou strukturu, která pracuje
na převodním systému srdečním.
Při kontrakci ve svalovém vlákně dochází k přeměně chemické energie (ATP) na
energii kinetickou (mechanickou). Celý tento děj je doprovázený určitými zákonitými
ztrátami ve formě tepla (Mourek, 2005).
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2.7 Stavba svalu
Sval se skládá z příčně pruhované svalové tkáně, vaziva, cév a nervů. Primární
svalové snopečky se skládají ze svalových vláken a endomyzia. Jsou bohatě cévně
zásobené.

Svaly

jsou

orgány

nejen

pohybu,

ale

i

citlivosti,

takzvaného

proprioreceptivního čití. Tloušťka vláken závisí na tom, jak často a v jakém rozsahu
vykonávají svou funkci. Mají různé tvary, délku a sílu. Podle základních rozměrů
můžeme rozdělit svaly typu dlouhého, krátkého a plochého. Svaly typu dlouhého mají
vřetenovitý tvar. Jejich jeden konec masité části označujeme jako svalovou hlavu, střed
svalové bříško a druhý konec svalový cíp. Povrch svalu obaluje fascie – svalová povázka.
Na koncích svalů přechází ve šlachu (tuhé lesklé kolagenní vazivo). Složité svaly zpeřené
začínají řadou šlach počátečních, které zapadají mezi šlachy úponové.
Obecně začátek svalů na končetinách leží kraniálně a proximálně, blíže trupu
označujeme začátek (origo, počáteční šlacha), následuje bříško (venter) svalu a konec
svalu – úpon (insertio, úponová šlacha) (Linc, 2004).

Obrázek 5: Stavba svalu (zdroj: ww.is.muni.cz, 27.1.2017)
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Obrázek 6: Stavba svalového vlákna – svalové buňky (zdroj: www.is.muni.cz, 27.1.2017)

2.8 Stavba kosterní, příčně pruhované svalové tkáně
Příčně pruhované svalstvo tvoří u mužů 40 – 45 % a u žen 25 – 35 % tělesné
hmotnosti. Skládá se z nespočetného množství motorických jednotek inervovaných
jedním motoneuronem. Výsledkem aktivního stahu zapojených motorických jednotek je
svalová kontrakce (Máček, Radvanský, 2011).

2.8.1 Svalová buňka (vlákno)
Svalová buňka či svalové vlákno je o základní stavební jednotka svalové tkáně.
Ovlivňuje ji věk, stářím tedy funkčně ochabuje. Skládá se z různě strukturovaných
bílkovin. Mnohojadernou buňku s pravidelně uspořádanými vlákny aktinu a myosinu
tvoří příčně pruhovaný vzhled svalu. V každém metabolickém režimu umí pracovat
všechna svalová vlákna, i když jednotlivě mají různé metabolické dispozice (Bukač,
2005).
Mezi základní fyzikální vlastnosti svalu patří pružnost a pevnost. Pružnost je
schopnost svalu se vrátit do výchozího stavu, kterou zajišťují elastická vazivová vlákna.
Pevnost je dána schopností odolávat přetržení svalu, to umožňují kolagenní vazivová
vlákna. Fyziologickými vlastnostmi svalu jsou dráždivost a vodivost (Bartůňková, 2010).
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Pomalá oxidativně i myoglobinem dobře vybavená svalová vlákna bývají ve svalu
více zastoupena podél jeho dlouhé osy a dokáží déle pracovat. Rychlá vlákna s menším
vybavením oxidativním i myoglobinu se rychleji unaví, ale pracují s vyšší rychlostí
kontrakce Vlákna typu I (pomalá) tvoří ve svalech horních a dolních končetin v průměru
45 – 55 %. Zbylou část tvoří vlákna typu II (rychlá), která se dále dělí na rychlá oxidativní
a rychlá glykotická (Máček, Radvanský, 2011).
Pastucha (2014) uvádí typologii svalových vláken:
Pomalá oxidační vlákna – typu I (SO) charakteristická červenou barvou jsou
bohatě kapilarizovaná a rezistentní proti únavě. Největší zastoupení těchto vláken je
v tonických svalech. Dle Bukače (2005) pracují ekonomicky a jsou vhodné ke statické,
pomalé, polohové kontrakci s vytrvalostním charakterem.
Rychlá oxidační glykotická vlákna – typu II A (FOG) jsou objemnější a vybaveny
k rychlým kontrakcím, prováděným velkou silou, po krátký časový úsek. Se středním
množstvím složení kapilár jsou odolná proti únavě.
Rychlá bílá vlákna – typu II B (FG) charakterizuje velký objem, málo kapilár,
nízký obsah myoglobinu a nízký obsah oxidativních enzymů. Jejich funkční vybavenost
předurčuje k anaerobní práci, kde se rychlá svalová kontrakce provádí s maximální silou
v krátkém časovém úseku. Dlouhodobě jsou však nevyužitelná, mají nízkou odolnost
proti únavě. Bukač (2005) uvádí tento typ svalových vláken jako hlavní adaptivní oblast
rozvoje metabolického pozadí herní motoriky v ledním hokeji. Silovým zatěžováním
dochází k jejich hypertrofii a navyšuje se metabolická potence svalu.

2.9 Kosterní sval
Topografická anatomie zabývající se popisem částí těla dělí kosterní svalstvo na
svaly hlavy, krku, hrudníku, břicha, pánevního dna, zad a horních a dolních končetin.
Inervace převážné většiny kosterního svalstva je z předních větví míšních nervů. Ze
zadních větví míšních nervů jsou ovládány hluboké svaly zádové (vzpřimovače páteře).
Hlavové nervy inervují svaly hlavy a některé svaly krku (Linc, 2004).
Kostra, chrupavky, vazy, klouby a kosterní svaly jsou aktivními orgány pohybové
činnosti. Svalová vlákna jsou základní anatomickou jednotkou kosterního svalu a bez
inervace nejsou schopna funkce. Svalové vlákno pracuje na základě kontrakce.
Bursová (2005) uvádí následující druhy svalových kontrakcí:
Izometrická kontrakce – nedochází ke změně délky svalu, ale ke změně svalového
napětí,
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Izokinetická (izotonická) kontrakce – svalová vlákna nemění tonus, ale svou délku
zkracují (koncentrická kontrakce) nebo prodlužují (excentrická kontrakce),
Auxotonické kontrakce – dochází ke změnám napětí i délce svalových vláken.
Podle rozložení kosterních svalů kolem kloubů, jejich začátku, úponu a poloze
k ose kloubu provádí odpovídající pohyby. Rozlišujeme flexi (ohnutí) a extenzi (natažení),
addukci (přitažení), abdukci (odtažení) a rotaci (otáčení). Svaly působící ve směru
pohybu nazýváme agonisty. Svaly, které pracují proti, nazýváme antagonisty. Synergisté
(„spoluhráči“) spolupracují s agonisty a napomáhají k vykonání pohybu. Kosterní svaly
pracují ve svalových smyčkách, které se navzájem ovlivňují. V konkrétním svalovém
řetězci řídí velikost, rychlost a pořadí stahů jednotlivých svalových skupin centrální
nervový systém (Bursová, 2005).
Kosterní sval v koaktivaci s ostatními svaly či svalovými skupinami je
potencionálním iniciátorem veškeré herní motoriky. Vyznačuje se pružností a velkými
mohutnými stahy pohybuje s klouby a podněcuje herní úkony. Svalová vlákna jsou ve
svazcích a tvoří tak každý sval. Prostřednictvím motorické jednotky se kosterní sval
aktivuje k iniciaci herní motoriky. Profiluje se tak buď do role aktivátora (agonisty), nebo
do účasti zapojené (synergisty). Kondiční ráz herního pohybu určuje hlavní sval.
Technickou tvář dovedností, souhru a plynulost pohybů produkuje nastavený
nebo zautomatizovaný sled svalových kombinací. Princip svalové koordinace vychází
z adaptační odezvy typu: pohybový návyk, dynamický stereotyp a podmíněný či
nepodmíněný reflex. Organizovaný koordinační princip tvoří základ senzorického
rozvoje. Konečným bodem je zautomatizování herních dovedností (Bukač, 2005).
Dle Bartůňkové (2010) se v kosterním svalu vyskytují oba typy vláken, rychlá i
pomalá, v různém zastoupení.
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Tabulka 1: Druhy vláken kosterního svalu (zdroj: Bartůňková, 2010)

Označení

FG (II.B)

FOG (II.A)

SO (I.)

Barva

bílá

červená

červená

ATP

hodně

středně

málo

Myoglobin

málo

středně

hodně

Mitochondrie

málo

středně

hodně

Počet jader

méně

středně

více

Myofibrily

více

středně

méně

Kontrakce

rychlé (fyzické svaly)

střední

pomalá (tonické svaly)

Unavitelnost

velká

střední

málo

Převaha enzymů

glykolytických

oxidativně
glykolytických

oxidativních

2.10 Mechanismus kontrakce a svalová mechanika
Každý kosterní sval se segmentuje na svalová vlákna oddělená vazivem. Na
svalové vlákno se přenáší potencionál z nervosvalové ploténky. Jednotlivá vlákna jsou
složena ze svalových buněk. V buňkách se nachází paralelně uspořádané myofibrily
složené z kontraktilních proteinů (aktin, myozin, tropomyozin-tropin). Funkční jednotky
myofibril, které vykonávají kontrakci, jsou řetězce za sebou spojených sarkomer
ohraničených Z-liniemi. Myozinové filamenty při svalové kontrakci vtahují aktinové
filamenty. Při relaxaci myozinové hlavičky oddělují aktinová vlákna, dochází tak
k vyklouznutí z myozinových vláken do původní polohy. Pro tento pohyb filament je
zapotřebí energie, která vzniká rozkladem ATP.
Přenos z nervosvalové ploténky se šíří vysokou rychlostí systémem
transversálních a longitudinálních tubulů (T-systém, sarkoplasmatické retikulum).
Zároveň uvolňuje ionty vápníku z takzvaných terminálních cisteren. S molekulami
tropinu se spojují ionty vápníku a přitlačují tropomyozinová vlákna k hlavičkám
myozinu. Po skončení této kontrakce nastává navrácení zpět do původní podoby, která se
nazývá repolarizace.
Ve všech vláknech inervovaných motoneuronem probíhá svalová kontrakce.
Tento soubor vláken i s motoneuronem se nazývá motorická jednotka. Jemnost kontrakce
závisí na velikosti a počtu motorických jednotek ve svalových vláknech. Paralelní i
sériové zapojení jednotlivých sarkomer dává vznik kontrakci celého svalu. Rozeznáváme
vlnitou (neúplnou) nebo hladkou (úplnou) kontrakci (tetanus) (Pavliš, 1995).
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Svaly svou mechanickou silou uvádí do pohybu soustavy pák (kostí). Otáčení pák
umožňují klouby. Páky rozdělujeme na dvojzvratné a jednozvratné (Linc, 2004).
Principem svalové kontrakce je Huxleyho skluzný model kontrakce. Hnací silou
je ATPázová aktivita hlav myozinu. Svalová kontrakce má dvě fáze. V první fázi se
vytvoří aktinomyozinový můstek a ve druhé fázi se zasouvají myofilamenty aktinu a
myozinu (Bartůňková, 2010).
Zkrácení svalového vlákna se uskutečňuje zasouváním aktinových vláken mezi
myozinová vlákna. Molekulární mechanizmus jde v následujícím pořadí: impulz (vzruch)
na nervosvalovou ploténku přechází prostřednictvím mediátora - acetylcholinem
z presynaptické části ploténky. Acetylcholin se navazuje na specifické receptory
postsynaptické membrány ploténky. Tento proces způsobí depolarizaci otevřením
chemicky řízených sodných a draselných iontových kanálů. K vybavení akčního
potencionálu dochází na sarkolemě (svalové membráně), která je vybavena iontovými
kanálky řízenými napětím. Vzniklý vzruch se začne šířit po sarkolemě a v tzv. T-tubulech
(vchlípeniny sarkolemy do svalové buňky) otevře napětím řízené vápenaté kanálky.
Vyplaví se vápenaté ionty do cytosolu svalové buňky. Napojení vazby hlavy myozinu
s aktinem je doprovázeno štěpením molekuly ATP. Zdrojem energie je ATP, která je
následně vyčerpána a dojde tak k odpojení. Současně se však na hlavu myozinu naváže
další molekula ATP a dochází k opakování děje (Mourek, 2005).
Kosterní svaly vytváří také herní motoriku. Když svaly začnou přeměňovat
chemickou energii na mechanickou, při zatížení vyvolávají různé druhy tenzí a kontrakcí,
sílu dynamickou či statickou. Výsledek kontrakčního mechanizmu udává svalovou sílu a
rychlostní charakter pohybu. Různorodost herních úkolů vyžaduje odlišení dynamičnosti,
mohutnosti, koordinačního souladu a energetického krytí. Řetězení pohybových operací
je

přizpůsobený

úrovni

nastavení

nervosvalové

mašinerie.

Vědomé

úkony

zprostředkovává cílená motorika. Opěrná motorika odpovídá za doprovodný stav
dynamické rovnováhy, motorickou plynulost a stabilitu. Vzájemné působení svalové
synergie vytváří dovednosti (bruslení, kličkování, střelbu, atd.) a herní dynamičnost (síla,
rychlost).

Motorickým

potencionálem

označujeme

komplex

schopností

svalů

vytvářejících pohyb. Je to tvárný a proměnlivý systém, který podléhá genetickým vlivům,
tělesné konstituci a sportovnímu tréninku. Každá složitě strukturovaná dovednost a její
opakované zvládnutí jsou silně závislé na kondičních a koordinačních schopnostech
jedince (Bukač, 2005).
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2.10.1 Pohybový aparát
Výkonným mechanizmem herní motoriky je pohybový aparát. Skládá se
z motorické jednotky, kosterních svalů, kostry, kloubů umožňující pohyb, vazů a šlach
spojující svalstvo s kostmi. Pro provádění herní činnosti je důležité specifické řízení a
regulace pohybového aparátu. Aby pohybový aparát dobře fungoval, vyžaduje
pravidelnou a kvalitní péči (Bukač, 2005).
Posturální držení zajišťuje vzpřímenou polohu těla v gravitačním poli (Bursová,
2005). Vlivem úrazů, nedostatku pohybové aktivity a chronicky nesprávnou posturální
zátěží vznikají mikrotraumata. Centrální nervová soustava mnohdy používá nevhodné
svalové vzorce, které mohou vyvolávat svalové dysbalance a následně v přetížené oblasti
strukturální poruchy. Z těchto důvodů je důležitá prevence a neustálá snaha o ideální
postavení kloubů, při kterém se rovnoměrně rozkládají biomechanické síly působící právě
na kloubní plochy (Máček, Radvanský a kol. 2011).

2.11 Svaly fázické a posturální
Rozlišujeme dva typy svalových vláken s rozdílnou strukturální, biochemickou a
funkční podstatou tonická (červená, pomalá, oxidativní) a fázická (bílá, rychlá,
glykotická) svalová vlákna. V každém svalu jsou zastoupeny oba typy svalových vláken.
Převaha tonických a fyzických motorických jednotek je v jednotlivých svalech různá a
individuální (Bursová, 2005).
Svalstvo je výkonným orgánem pohybu, udržování polohy a rovnováhy. Svaly
tonické (statické, posturální) s podpůrnou funkcí, udržující polohu těla mají tendenci ke
zkracování své délky. Fázické svaly pro dynamickou práci mají sklony k ochabování
(Pavliš, 1995).
Svalové skupiny s odlišnou funkční podstatou zajišťují dvě základní funkce
pohybové soustavy. První úloha označovaná jako „hold-princip“ tkví v držení celého těla
či jeho jednotlivých částí v jistých polohách v průběhu pohybu. Tato tonická, fixační
úloha je vykonávána svaly uloženými mediálně k ose těla. Druhé poslání označené jako
„move-princip“ spočívá ve vlastním provedení pohybu. Na tomto pohybu se z velké části
podílejí superficiální svaly. Zmiňovaná dynamická složka vždy navazuje na složku
statickou. Souhry obou mechanismů významně ovlivňuje kvalita koaktivní činnosti obou
funkcí svalových systémů. Výsledkem jejich souhry je tělesný výkon.
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Svalová vlákna tonického charakteru jsou svou stavbou přizpůsobena pro
posturální funkci. Jsou odolnější vůči únavě a po námaze se rychleji regenerují. Jejich
tendence k nadměrnému zvyšování klidového tonu (hypertonii) vede k jejich zkracování,
zbytnění až ke ztuhnutí. Z tohoto důvodu, je nutné tyto svaly uvolňovat a protahovat.
Někdy se svojí hyperaktivitou snadno zapojují do pohybových programů, a tím
nefyziologicky nahrazují práci oslabených svalů.
Svalová vlákna fázického charakteru podmiňují činnost maximální a
submaximální intenzity. Jsou velice rychle unavitelné. Mají hypotonické klidové napětí
vedoucí k ochabování. Je nutné tyto svalové skupiny posilovat. Jejich hypoaktivita vede
k nedostatečnému zapojování do pohybových vzorců (Bursová, 2005).
Tabulka hlavních posturálních a fázických svalů upravená dle Čihák (2011), Linc
(2004), Levitová (2015), Hošková (2003):
Tabulka 2: Tabulka hlavních posturálních a fázických svalů

hlavní posturální svaly

hlavní fyzické svaly

s tendencí ke zkrácení:

s tendencí k oslabení:

Zdvihač hlavy

Dlouhý sval hlavy

m. sternocleidomastoideus

m. longus capitis

Svaly kloněné

Dlouhý sval krku

mm. scaleni

m. longus colli

Svaly šíjové (extenzory) – krční část
vzpřimovače
m. erector spinae

Pilovitý sval přední
m. serratus anterior

Velký (dolní vlákna) a malý sval prsní

Velký sval prsní (horní vlákna)

m. pectoralis major et minor

m. pectoralis major

Bederní část vzpřimovače páteře

Přímý sval břišní

m. erector spinae

m. rectus abdmonis

Čtyřhranný sval bederní

Zevní šikmý sval břišní

m. quadratus lumborum

m. obliquus externus abdominis

Sval trapézový (horní část)

Vnitřní šikmý sval břišní

m. trapezius-pars descendens

m. obliquus internus abdominis

Široký sval zádový (dolní vlákna)

Sval trapézový (střední a dolní část)

m. latissimus dorsi

m. trapezius-pars transversa et ascendens

Zdvihač loptaky

Široký sval zádový

m. levator scapulae

m. latissimus dorsi (horní vlákna)
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Velký sval oblý

Velký a malý sval rombický

m. teres major

m. rhomboideus major et minor

Sval podlopatkový

Sval deltový

m. subscapularis

m. deltoideus

Dvojhlavý sval pažní

Sval nadhřebenový

m. biceps brachii (caput breve)

m. supraspinatus

Sval hákový

Sval podhřebenový

m. coracobrachialis

m. infraspinatus

Trojhlavý sval pažní

Malý sval oblý

m. triceps brachii (caput longum)

m. teres minor

Pronující sval oblý

Dvojhlavý sval pažní

m. pronator teres

m. biceps brachii (caput longum)

Dlouhý sval dlaňový

Trojhlavý sval pažní

m. palmaris longus

m. triceps brachii (caput laterale et mediale)

Pronující sval čtyřhranný

Loketní sval

m. pronator quadratus

m. anconaeus

Sval vřetenní

Vnitřní natahovač zápěstí

m. brachioradialis

m. extensor carpi ulnaris

Radiální a vnitřní ohybač zápěstí

Dlouhý zevní natahovač zápěstí

m. flexor carpi radialis et ulanris

m. extensor carpi radialis longus

Sval bedrokyčlostehenní

Krátký zevní natahovač

m. iliopsoas

m. extensor carpi radialis brevis

Napínač povázky stehenní

Velký sval hýžďový

m. tensor fasiae latae

m. gluteus maximus

Sval hruškovitý

Střední sval hýžďový

m. piriformis

m. gluteus medius

Přímý sval stehenní

Malý sval hýžďový

m. rectus femoris

m. gluteus minimus

Dvojhlavý sval stehenní

Čtyřhlavý sval stehenní

m. biceps femoris

m. quadriceps femoris

Sval pološlašitý

Trojhlavý sval lýtkový

m. semitendinosus

m. gastrocnemius
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Sval poloblanitý

Přední sval holenní

m. semimembranosus

m. tibialis anterior et posterior

Adduktory stehna

Hluboký stabilizační systém páteře (HSSP)

Velký, dlouhý a krátký přitahovač

zpředu-příčný sval břišní (m. transversus

m. aductor magnus, longus et brevis

abdominis)

Trojhlavý sval lýtkový

zezadu-krátké

m. triceps surae /m. soleus

(mm.multifidi)

Zadní sval holenní
m. tibialis posterior

autochtonní

svaly

zespodu-svaly pánevního dna (diaphragma
pelvis)
seshora-bránice (diaphragma)

Hlavní svaly na lidském těle

Obrázek 7: Hlavní svaly na lidském těle - čelní / zadní (zdroj: www.healthpages.org, 12.8.2017)

2.12 Hluboký stabilizační systém (HSS)
HSS znamená automatickou a vůlí neovlivnitelnou souhru svalů. Zajišťuje
zpevnění a stabilizaci trupu a páteře během pohybu. Svaly HSS se aktivují zahájením
každého statického zatížení (stoj, dřep, sed, atd.). S jejich prací funkčně souvisí aktivace
břišního svalstva. HSS se anticipačně aktivuje (při pouhé představě) a automaticky
přednastavuje implicitní polohu páteře a trupu pro následný pohyb. Celý systém je řízen
podkorově. Při zhoršené funkčnosti jednoho svalu se omezuje a zhoršuje funkčnost
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celého HSS, to znamená, že spolupráce svalů je vždy koaktivní. Má ochranou funkci proti
přetěžování (vertebrogenní poruchy). Při nadměrné statické zátěži (dlouhodobý sed) je
aktivita HSS tlumena. Výsledkem je přetěžení povrchových zádových svalů (Levitová,
2015).
Stabilizační systém páteře má za úkol zabezpečovat optimální pohyb a mechaniku
dýchání. Páteř, pánev a hrudník, vytvářejí pomocí stabilizační funkce svalů pevný bod
pro funkci svalů s vlivem na končetiny. Optimální biomechanické zatížení kloubů
s optimálními pohybovými vzory snižují poškození a riziko přetížení struktur typicky
problémových pro daný sport. (Máček, Radvanský a kol., 2011).
Dle Koláře a Lewita (2005) je hluboký stabilizační systém páteře funkční
jednotkou pro veškeré naše pohyby. Jeho svalová souhra zabezpečuje stabilizaci, neboli
zpevnění páteře během všech pohybů. Při statickém zatížení jako je například stoj, sed,
apod. se svaly HSS páteře aktivují stejně tak jako během cíleného pohybu (horních a
dolních končetin). Do činnosti stabilizace se svaly zapojují automaticky. HSS páteře plní
také ochrannou funkci páteře proti působícím silám. Cílené posilování stabilizační funkce
páteře hraje důležitou roli ve sportu, v prevenci i v léčbě vzniklých poruch.

2.13 Pohybové stereotypy
Kvalitní a správné vytvoření pohybových stereotypů závisí na svalové rovnováze.
Pohybové stereotypy lze charakterizovat jako ucelený řetězec či soustavu podmíněných
a nepodmíněných reflexů. Opakovanými pohyby jsou aktivovány stejné svaly ve stejném
pořadí a vytváří mezi sebou pevnou vazbu s určitou kombinací v řetězení. V průběhu
pohybu aktivace svalů není nahodilá, ale daná z hlediska intenzity a časového zapojení.
Pohybový stereotyp představuje programové vybavení. Má dané obecné znaky, podle
kterých můžeme hodnotit jeho kvalitu. Každého jedince charakterizují určité pohybové
stereotypy, které se v průběhu života mění jako reakce na změny zevního i vnitřního
prostředí.
Během pohybové aktivity se vytvářejí pohybové stereotypy. Při stejném
pohybovém úkonu se z jistého počtu svalů s velkou kombinační možností aktivuje vždy
jedna určitá kombinace svalů ve stejném sledu. Jednostranné opakování souhry svalů
vede k přetěžování kloubních struktur. Vznikají tak funkční adaptační změny. Důsledkem
toho se některé svaly zkracují a zvyšují svalový tonus a některé svaly ochabují a snižují
svalový tonus. Dominantní svaly v řetězci jsou ve všech pohybech aktivací posilovány.
Tento jev má za následek přetěžování v celé oblasti. Na základě reciproční inhibice
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zkrácený sval indikuje útlum ve svalových antagonistech. Utlumené svaly na to reagují
snížením svalové síly a změnou postavení v pohybovém programu (Hošková, 2003).
Kučera, Kolář, Dylevský a kol. (2011) shodně vysvětlují, že neadekvátní
vyrovnávání se vznikající nedostatečností svalů způsobuje překročení prahu tolerance
pohybové aktivity a narušení pohybových stereotypů.
Poškození tkání pohybového aparátu při tělesné zátěži (mikrotraumata) jsou
důsledkem krátkodobé, ale i dlouhodobé adaptace na zatížení. Mikrotrauma se dá také
vysvětlit jako fyziologická adaptace svalů na nefyziologický stimul. Největším
nebezpečím těchto poškození tkání je v tom, že pozvolně tyto změny narůstají a za
určitých podmínek se projevují ve formě akutních příhod a degenerativních změn ve
tkáni. Organismus se těmto jevům brání zapojením náhradních mechanismů pohybových
vazeb. Naruší se správně vypracovaný pohybový řetězec, který vyvolává zapojení
náhradních svalů jak agonistů, tak antagonistů.
Přesně koordinovaný, správně ekonomicky, rytmicky plynule provedený pohyb
se pozitivně odráží v dokonalém výsledném pohybu a tím i zvyšuje výkon. Účinnost
přebudovávat pohybové stereotypy klesá s kalendářním věkem. Z toho důvodu je důležitá
spontánní a řízená pohybová aktivita v předškolním věku obsahující všestranně rozvíjející
činnost. Dětem umožňuje výhodu získat širokou pohybovou zkušenost, která je při
následné specializované přípravě a motorickém učení k dispozici. V době funkčně nezralé
centrální nervové soustavě pestrost a optimální množství pohybového vyžití zajišťuje
korekci pohybového projevu. Kolem 5 – 6 roku života můžeme vhodnou pohybovou
aktivitou úspěšně provádět pohyb vědomě a korigovat jeho kvalitu s využitím verbálního
hodnocení. V tomto období se fixují základní hybné stereotypy (Bursová, 2005).

2.14 Svalová nerovnováha a držení těla
Každý jedinec využívá posturální program, který má k dispozici. To ovlivňuje
celkové držení těla. Tam, kde dochází k pohybové deprivaci a z ní vyplývající změny
držení těla, můžeme vhodným pohybovým stimulem (zdravotně-kompenzačním
cvičením) pozitivně ovlivnit a zlepšit držení těla.
Funkční poruchu posturální funkce můžeme aktivním volním úsilím
kompenzovat, ale strukturální změny způsobené deformitami nebo ortopedickými
vadami bohužel ne. Nesprávné či nedostatečné zapojování svalového systému podporuje
vznik svalové nerovnováhy.
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Správné držení těla je charakterizováno vzpřímenou páteří v klidovém postavení.
V předozadní rovině je páteř dvakrát esovitě zakřivena. Fyziologické zakřivení dvojitého
„S“ tvoří krční lordóza, hrudní kyfóza, bederní lordóza a křížová kyfóza (Hošková a kol.,
2012).
Důsledkem dlouhodobého a jednostranného přetěžování pohybové složky dochází
ke svalové nerovnováze. Projevuje se zejména v následujících oblastech: hlavy, krku a
horní části trupu, beder, pánve a kyčelního kloubu, dolních končetin (Hošková, 2003).
Porucha svalové funkce se projevuje změnami svalového tonu, čímž vznikají
svalové dysbalance. Hypotonie vede k ochabování svalů a k jejich klesajícímu podílu
v pohybových programech (hypoaktivita). Hypertonie svalů vede k hypertrofii, ke
zkrácení a k hyperaktivitě v pohybu. Tyto změny ovlivňují statickou funkci, která se
projevuje na reliéfu těla vadným držením. Jedná se o porušení posturálního stereotypu.
Poruchy se výrazně projevují na páteři. Podle lokalizace a charakteru je označujeme jako
vadné držení hlavy a krční páteře, hrudní kyfózu, hyperlordózu nebo kombinaci obou,
skoliózu, plochá záda. Změny statické funkce a porucha dynamiky se projevuje vadnými
pohybovými stereotypy. K těmto poškozením dochází postupně, nejdříve vznikají
funkční poruchy, které lze aktivním svalovým úsilím odstranit. Jestliže nedochází k této
vědomě vedené korekci, poškození získává strukturální charakter. Fixovaná vada již
nelze odstranit (Matoušová, Kyralová 1995).

2.15.1 Příčiny vzniku svalové dysbalance
Hošková (2012) uvádí:


Nedostatečné zatěžování pohybového systému nebo sedavý způsob života,



jednostranné zatěžování pohybového systému a nedostatečná kompenzace,



extrémní až chronické přetěžování nad hranici danou kvalitou svalu,



změny pohybových stereotypů (vlivem úrazu, onemocnění).

2.15.2 Faktory ovlivňující kvalitu držení těla:
Levitová (2015) uvádí:


Aktuální stav psychiky (dobrá nálada, stres),



aktuální zdravotní stav (bolesti – antalgické držení těla, deprese),



genetická predispozice,



nadváha či obezita,
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fyzická inaktivita (např. při nemoci ochabuje svalstvo v důsledku nečinnosti),



aktuální stav pohybového systému (oslabení pohybového systému),



předchozí úrazy pohybového systému (omezení hybnosti kloubů a páteře),



jednostranná nebo nadměrná zátěž ve vrcholovém sportu,



nesprávně prováděná cvičení,



špatné pohybové stereotypy (např. dlouhodobý sed s „kulatými“ zády),



zvětšená hrudní kyfóza, zvětšená bederní lordóza, skolióza, plochá záda.

2.15.3 Funkční poruchy pohybového systému / Svalové dysbalance
O funkční poruchu pohybového systému se jedná tehdy, když určitá oblast
pohybového systému nepracuje správně, ale struktura tkáně zůstává neporušena.
Mluvíme o nestrukturálních poruchách kloubů, svalů a dalších měkkých tkání, které jsou
vratné. Projevují se chybným programováním, a to ve třech oblastech:
1. funkce svalů – svalová dysbalance,
2. centrální regulace – chybné pohybové stereotypy,
3. funkce kloubů – omezená kloubní pohyblivost (hypomobilita) nebo zvýšená
kloubní pohyblivost (hypermobilita).
Dalším častým projevem funkční poruchy pohybového systému je zvýšené
(hypertonus) nebo snížené (hypotonus) svalové napětí, spoušťové body ve svalech
(trriger points) a s tím související zřetězení svalů (přenesená bolest na odlišnou část těla),
reflexní změny příslušného segmentu v kůži, porucha statického postavení páteře, svalová
nerovnováha, špatný pohybový stereotyp, přetížení svalů a vazů při sportu, bolesti kloubů
a páteře, omezená hybnost kloubů a páteře, blokáda kloubů, žeber, páteře, atd. Jestliže
nezačneme příčiny těchto poruch včas odstraňovat, mohou se vyvinout v trvalé porušení
struktury. Správně zvoleným zdravotně-kompenzačním programem lze předejít funkční
poruše pohybového systému nebo zmírnit či odstranit vzniklé funkční poruchy (Levitová
2015).
Kolář (2002) uvádí jako základ správného držení těla kvalitní postavení kloubů,
které při dané maximální poloze zajišťují optimální rozložení tlaku na kloubní plochy.
Jestliže není splněna podmínka správné centrace kloubu, dochází k tzv. decentrovanému
postavení kloubu a funkce svalů není v rovnováze. To následně způsobuje vadné držení
těla, svalovou nerovnováhu, dysbalanci. Svaly mají jasné předurčení k tendenci
k útlumovým projevům (oslabení, hypotonie, hypoaktivita), nebo naopak k hyperaktivitě
(hypertoniie) a svalovému zkrácení. Uspořádání charakterizuje syndromy – horní a dolní
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zkřížený syndrom, vrstvový syndrom. Základem teorie pro vysvětlení vzniku svalových
dysbalancí jsou dva svalové systémy s protikladnými vlastnostmi. Antigravitační funkce
rozděluje svalový systém na tonický a fázický. Tonické svaly s tendencí ke zkrácení plní
zejména posturální činnost s větším poměrem zastoupení červených svalových vláken,
které inervují tonické motoneurony. Fázické (kinetické) svaly s tendencí k ochabování
mají větší poměr bílých svalových vláken, která inervují fázické motoneurony. Ovšem u
člověka jsou svaly smíšené, neboť v každém svalu jsou zastoupeny oba druhy
motorických jednotek v různém poměru. Hlavním rozdílem mezi těmito systémy je jejich
časové zařazení do držení těla. Kinetické svaly jsou v posturální funkci z vývojového
hlediska mladší než svaly posturální.

2.16 Skoliotické držení těla – skolióza
Skolióza na rozdíl od skoliotického držení je patologické zakřivení páteře zřejmé
na RTG snímcích. Jedná se o trojrozměrnou deformitu páteře s posunem obratlů v rovině
frontální (rovina rovnoběžná s čelem), sagitální (předozadní), (do lordózy) a transverzální
(pravolevé), (rotace). Skoliotické držení vzniká vlivem jednostranné nebo jinak
neadekvátní zátěže. Nemá tak strukturální podklady. U skoliotického zakřivení páteře
rozlišujeme stranu konvexní (ochablé svaly) a konkávní (zkrácené svaly). Skolióza se
vyznačuje vychýlením páteře stranou od její svislice. Projevuje se nesouměrností postavy.
Charakteristické jsou nesymetrické pohyby v úklonech, při rotacích, asymetrická ramena.
Hlava má tendenci přecházet do úklonu i v lehu. (Hošková, 2012).

2.17 Plochá záda
Plochá záda se projevují lokálním nebo celkovým zmenšením fyziologického
zakřivení páteře. Ukazují se přílišným narovnáním hlavně v hrudní oblasti páteře. Ta
ztrácí svou pružnost a pohyblivost a neplní tlumící funkci. Naopak se stává nadměrně
pevnou (tv3.ktv-plzen.cz, 8.2.2017).

2.18 Kyfotické držení a kyfóza
Kyfotické držení těla se projevuje zvětšeným fyziologickým zakřivením páteře
v hrudní oblasti. Významným projevem je zvětšené konvexní zkřivení hrudní páteře
s vrcholem kyfotického zakřivení mezi 6. - 8. hrudním obratlem, to v případě, kdy
vzpřimovač trupu a dolní fixátory lopatek nemají dostatečnou sílu k udržení vzpřímeného
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držení. Výrazným znakem jsou kulatá záda. Jedinec nedokáže vzpažit v plném rozsahu.
Tento pohyb se projevuje v oblasti beder, kde dochází k většímu prohýbání s následným
vyklenutím břišní stěny (Hošková, 2012).
Svaly v oblasti hlavy, krku a horní části trupu, které se podílejí na držení těla,
můžeme vidět na obrázku 8.
Horní zkřížený syndrom je určen následujícími projevy:


Svalová dysbalance v oblasti krční a horní části hrudní páteře,



posturální vada,



hrudní hyperkyfóza, odstávající lopatky, předsunutá hlava,



svalová nerovnováha v krční a horní hrudní oblasti,
disharmonický stav hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP) (tv3.ktv-

plzen.cz, 8.2.2017).
V horním zkříženém syndromu je svalová dysbalance provázena změnou statiky
a dynamiky hybných stereotypů. K předsunu hlavy dochází s přetížením krčně-hlavového
a krčně-hrudního přechodu. Krční hyperlordóza je podporovaná zkrácením trapézového
svalu - horními vlákny. Tvoří se tzv. gotická ramena se zdvihnutím celého pletence
ramenního, kulatá záda. Vlivem statického přetížení krčních a hrudních segmentů páteře
se vytváří změny i v hybných stereotypech v oblasti pletence ramenního, které se
pohybují při všech pohybech v ramenním kloubu (Beránková a kol., 2012).

Obrázek 8: Svaly v oblasti hlavy, krční páteře a hrudníku (zdroj: Fakulta sportovních studií MU, 11.2.2017)
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2.19 Hyperlordotické držení – hyperlordóza
Hyperlordotické držení těla je definováno zvětšeným fyziologickým zakřivením
v bederní části páteře konvexně vpřed v sagitální rovině. Nejedná se pouze o lokální
zvětšení bederního prohnutí, ale váže na sebe i změny v zakřivení v oblasti hrudní (ohnutí)
a krční (prohnutí). Jde o kyfolordotické držení těla. Svalová dysbalance je
charakterizována zvýšením napětím posturálního svalstva a oslabením antagonistických
svalových skupin. Posturální svalstvo s vyšším klidovým napětím se stává hyperaktivním
a rychle se zapojuje do pohybového programu (Hošková, 2012).
Svaly, které se podílejí na postavení pánve v oblasti dolní části trupu a pánve,
můžeme vidět na obrázku 9.
Dolní zkřížený syndrom se projevuje v následujících oblastech:


Svalová nerovnováha v bederní a dolní hrudní oblasti, v oblasti pánve a kyčelních
kloubů,



posturální vada,



bederní lordóza, zvětšený sklon pánve (vysazení), flekční (ohnuté) postavení
v kyčelních kloubech,



disharmonický stav HSSP.
V dolním zkříženém syndromu dochází k útlumu a oslabení v hýžďových svalech,

které mají zásadní význam pro držení těla. Oslabení břišních svalů se považuje za
nejčastější příčinu bederní hyperlordózy. Zmíněné dysbalance vedou ke změně statických
a dynamických poměrů. Pánev je skloněna dopředu (antverze pánve), dochází
k flekčnímu postavení v kyčelních kloubech a ke zvýšené lordóze v bedro-křížovém
přechodu. Vznikají změny rozložení tlaků na kyčelní klouby a lumbosakrální segmenty.
Následně se v dynamické složce chybně přebudovává stereotyp kroku (Beránková a kol.,
2012).
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Obrázek 9: Svaly v dolní části trupu a pánve (zdroj: Fakulta sportovních studií MU, 11.2.2017)

2.20 Kompenzační cvičení
Vyrovnávací nebo kompenzační cvičení slouží jako prostředek v prevenci a k
odstranění funkčních poruch, a to zejména poruch hybného systému. Sportovci podávají
špičkové výkony, které se často pohybují na hranici funkčních fyziologických schopností
lidského organismu. Dochází tak k přetěžování hybného systému, vedoucího až k jeho
poškození. Odolnost vůči přetížení není velká a nastávají tak nežádoucí změny. Je tomu
tak proto, že lidská hybnost je pod volní kontrolou člověka. Nežádoucí vlivy přetěžování
se mohou snižovat kompenzačním cvičením. Udržují optimální funkční schopnost
pohybového systému. Zařazením kompenzačních cvičení do pohybových programů lze
udržet svaly v rovnováze (Hošková, 2003).
Nedostatek pohybové aktivity, nadměrné udržování statických poloh či
jednostranné sportovní zatížení a přetížení (zejména sportovně talentované mládeže a
vrcholových sportovců) vede k poruchám tělesného a duševního zdraví. Možnost snížení
rizika uvedených negativních problémů je pravidelné provádění kompenzačních cvičení.
Tímto pojmem se označuje proměnlivý soubor jednoduchých cviků v jednotlivých
cvičebních polohách, které lze zpestřit využitím různého náčiní, např. gymnastický míč
(gymball, fitball), měkký míč (overball, softgymover), posilovací guma (thera-band),
tyče, obruče, atd. či nářadí. Výběr cviků vychází z funkčního stavu hybného systému
jedince a je individuálně zacílený. Žádané efektivity je možno dosáhnout respektováním
neurofyziologických zákonitostí a prováděním přesným způsobem.
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Dodržováním didaktických zásad se kompenzační cvičení stávají nejspolehlivější
možností prevence, nejúčinnějším prostředkem, jak odstranit případnou vzniklou funkční
poruchu hybného systému. Vyrovnáváním se dá pozitivně ovlivnit podpůrně pohybový
systém a harmonizovat funkční stav vnitřních orgánů. Pro žádoucí účinek je nutné
provádět cvičení pravidelně, přesně a účelně (Bursová, 2005).
Pravidelné zdravotně kompenzační cvičení by mělo zabírat 20 – 50 % vlastního
tréninku. Je nutné ve stejných intervalech a podle stejných kritérií jako vlastní sport
kontrolovat provádění kompenzačních cvičení a jejich efektivitu (Kučera, Kolář,
Dylevský a kol. 2011).
Zdravotně-kompenzační cvičení jsou definována jako soubor cviků, které jsou
zacílené na jednotlivé oblasti pohybového systému (klouby, vazy, šlachy, svaly). Tím
záměrně působí na zlepšení zdravotního stavu jedince, hlavně na stav pohybového
systému. Zdravotně-vyrovnávací cvičení představují cviky, které jsou individuálně
zvolené v konkrétních cvičebních polohách. Jsou variabilní a mohou se obměňovat
s ohledem na aktuální stav pohybového systému. Cvičení lze zpestřit cvičebními
pomůckami, jako je thera-band, overball, gymball, bosu a další. Při tvorbě kompenzačněpohybových programů je důležité mít správnou představu o fyziologickém držení těla.
Vychází se ze znalostí svalové nerovnováhy, posouzení stavu fyzického a tonického
svalstva a kvality základních pohybových stereotypů (Levitová, 2015).
Hošková (2007) uvádí, že se vyrovnávací cvičení podřizují neurofyziologické
podstatě pohybu. Dle významu, zaměření a funkce se rozdělují zdravotně-kompenzační
cvičení na:
a) Cvičení vytvářející a upevňující správné držení těla (uvolňovací, protahovací,
posilovací)


tato cvičení ovlivňují harmonický rozvoj kosterního svalstva a jeho tonickou
vyváženost,



využívají se k nácviku základních pohybových stereotypů.
b) Dechová cvičení



mechanickým, metabolickým, formativním a regulačním významem ovlivňují
funkčnost celého organismu,



podporují dýchací funkce a podílejí se při výchově ke vzpřímenému držení těla,



stejně tak přispívají k tělesné i duševní relaxaci.
c) Relaxační cvičení



podporují schopnost vědomého uvolňování svalového tonu,
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regulují celkové psychické uvolnění,



vyrovnávají vztah mezi psychickou zátěží, funkčním stavem vegetativní a
nervové soustavy a napětím svalstva.

2.20.1 Kompenzační cvičení v tréninkovém procesu
Jednostranné zatížení se projevuje na stavbě těla, a to zkrácením či oslabením
svalových skupin nebo problémy s páteří. Z tohoto důvodu je na místě si všímat zdravého
držení těla a zařazovat do tréninkového procesu kompenzační cvičení nejen kvůli
jednostrannému zatížení, ale také z preventivních důvodů.
Namáhavý trénink zatěžuje zejména zádové svalstvo. Vznik svalových dysbalancí
vzniká i přes rozumné tréninkové zatížení. Objevuje skolióza, plochá záda a vzniklý horní
nebo dolní zkřížený syndrom. Vysoké nároky tréninku a vysoké zatížení prohlubují
neřešené problémy s vadným držením těla potažmo s páteří, což může být příčinou
ukončení aktivní sportovní kariéry již v juniorském nebo pozdějším věku. Pro celkovou
vyrovnanost a kompenzaci jednostranného zatížení je vhodné používat soubor
speciálních cvičení (Perič, Dovalil, 2010).
Perič a Dovalil (2010) uvádí rozdělení kompenzačních cvičení v praxi do několika
skupin podle zaměření:


Mobilizační cvičení – zaměřují se na obnovení funkčnosti kloubů (pomalé
kroužení, komíhání volnou končetinou, pasivně vedené pohyby do krajních poloh
a podobně),



relaxační cvičení – mají za cíl snížit svalové a psychické napětí (autogenní
trénink, jóga, pasivní protřepávání,…),



posilovací cvičení – slouží především k posílení ochablých svalových skupin,



dechová cvičení.
V každém kvalitním tréninkovém procesu by kompenzační cvičení mělo mít své

čestné místo. Provádět by ho měli sportovci bez rozdílu kalendářního věku a stupně
trénovanosti. Zvyšují tak nejen svůj výkon, ale i předchází negativním důsledkům
jednostranného přetěžování organismu. Vzhledem k časté rané specializaci u dětí a
náročnosti jejich tréninku má cvičení o to větší význam. Koriguje případnou svalovou
nerovnováhu, předchází jejímu vzniku a zabraňuje nefyziologickým změnám v hybných
stereotypech. Kompenzační cvičení se sestavují se zřetelem na specifiku sportu. U
každého sportovce je potřeba individuálního přístupu jak při výběru cvičení, tak při
stanovení počtu opakování a počtu sérií.
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Ve sportovním tréninku se provádí zejména pohyby spouštěné. Centrální nervový
systém tyto rychle pohyby spouští. V dané situaci ale nedokáže pohotově zpracovávat
pokyny a informace přicházející ze svalů a kloubů tak, aby mohl pohyby průběžně
opravovat. Oproti tomu řízené pohyby při kompenzačních cvičení se sportovec učí
využívat se zpětnou vazbou. Soustředí se na jednoduché protahovací a posilovací cviky.
Provádí kontrolu a korekci prostřednictvím jednotlivých proprioreceptorů (smyslových
čidel) uložených ve svalech, které napomáhají zvyšovat kinestetické (pohybové) a
senzorické (smyslové) vnímání během koordinačně náročných pohybových dovedností.
Záměrná koncentrace se účelně spojuje s vnitřním klidem a současně napomáhá
zmírňovat stresové situace ve hře. Současně plní funkci duševního uvolnění po velké
psychické zátěži, během náročného tréninku nebo utkání (Bursová, 2005).

2.20.2 Doporučení při sestavování cíleně zaměřeného zdravotněkompenzačního programu:
Bursová (2005) uvádí:
1. Volit cviky s ohledem na tonické a fázické svaly.
2. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat držícímu systému (motor-hold systému).
3. Účelně tonizovat a uvolňovat především velké svalové skupiny.
4. Nezapomenout v jednotlivých cvičebních polohách a pohybech vnímat a uvědomovat
si správné držení těla.
5. Jednotlivé cviky začínat a končit ve správné základní poloze.
6. Dbát na pomalé, tahem přesné a soustředěně vědomé provedení cviků s následnou
důslednou korekcí jejich průběhu.
7. Začínat cvičit od nízkých poloh k vyšším, od jednoduchých cviků ke složitějším.
8. Počet opakování volit podle obtížnosti s ohledem na momentální stav a koncentraci.
9. Cviky umocňovat správným hlubokým dýcháním.
10. Snažit se cvičit pestře s využitím cvičebních pomůcek v příjemném prostředí,
podněcovat, povzbuzovat a chválit cvičence.

2.21 Dělení zdravotně kompenzačních cvičení
Největší efekt má pravidelné, správným způsobem provedené a optimálně zvolené
zdravotně kompenzační cvičení. Rozděluje se ho podle specifického zaměření a
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převládajícího fyziologického účinku na uvolňovací, protahovací a posilovací cvičení.
Dodržování posloupnosti jednotlivých cvičení je podmínkou efektivity (Levitová, 2015).

2.21.1 Uvolňovací cvičení
Před uvolňovacím cvičením je třeba všechny svalové skupiny v rušné části
perfektně zahřát. Jde o připravení kloubní struktury v oblasti protahovaných svalů ve
smyslu rozhýbání a obnovení jejich funkčnosti. K uvolnění se využívají kyvadlové a
krouživé pohyby. Nejdříve jsou pozvolné v malém regulovaném kloubním rozsahu,
následně s postupným zvyšováním. Během uvolňování dochází ke střídání tlaku a tahu
na kostní spojení. To vede k prohřátí kloubů i zlepšení prokrvení a látkové výměny
v kloubních strukturách. Pohyby podporují tvorbu tekutiny obklopující klouby
(synoviální tekutiny), které usnadňují tření v kloubech. Stimulace proprioreceptorů
v oblasti kloubu zvyšuje vnímání informací o poloze částí těla v prostoru. Dalším
bonusem je nepřímé působení na svaly kolem kloubu, které se reflexně uvolňují
(Levitová, 2015).

2.21.2 Protahovací cvičení
Při protahování se zaměřujeme na hyperaktivní svaly s tendencí ke zkrácení.
Uplatnění má zejména statické protahování s výdrží v krajní poloze, buď to pasivní (s
pomocí druhé osoby, vnější opory), anebo aktivní. Záměrem statického protahování je
obnovení fyziologické délky zkrácených svalů, odstranění nadbytečného napětí ze svalů,
zachování nebo zvýšení pohyblivosti v kloubech, příprava pohybového systému na další
zátěž (Levitová, 2015).
Zkrácení svalu způsobuje hypertonie svalu, který ztrácí elasticitu svalových
vláken a hyperaktivně se zapojuje do pohybových programů. Jestliže zvýšený tonus
nekorigujeme, dochází ke stažení úponové šlachy. Výrazně se zvyšuje síla tahu svalu
v místě úponu na kost a stoupá riziko úrazu (natržení svalu).
Protahování aktivně snižuje svalové napětí, které je nezbytným předpokladem
dalšího účelného posilování antagonistických svalových skupin. Odstraňování nepoměru
mezi tonickými a fyzickými svalovými skupinami může upravovat hybné stereotypy a
zachovávat individuálně optimální držení těla. Protahování slouží jako prostředek
k optimalizaci kloubní pohyblivosti a k zachování fyziologické délky zkráceného svalu.
(Bursová, 2005).
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Lékařský časopis Medical Hypoteses ve svém článku o svalové ztuhlosti uvádí,
že cílenou mechanickou stimulací protahováním, se pozitivně ovlivňuje jak kontrakce
svalů, tak jejich fyziologická délka (Schleip, 2005).

2.21.3 Didaktické zásady kompenzačních cvičení protahovacích
Zásady dle Bursové (2005):
1. Protahovat svalové skupiny až po zahřátí (5-10 minut s nízkou intenzitou, kolem 5060 % maximální tepové frekvence) a následném uvolnění kloubních struktur.
2. Protahování provádět v teplém, příjemném prostředí a pohodlném oblečení.
3. Cvičit ve stabilních, pohodlných polohách, pomalu a s vyloučením rychlých přechodů
ze zkrácení do výrazného protažení. Minimalizovat plnění antigravitační funkce
protahovaných svalů (ve stoji je vhodné využít nějakou oporu).
4. Cvičební účinky zefektivňovat přesným zacílením a dostatečnou fixací centrálního a
periferního úponu protahovaného svalu.
5. Rozsah protažení korigovat volní kontrolou, vyloučit švihové pohyby.
6. Protahovací cvičení provádět do pocitu snesitelného tahu, nikdy nesmí být bolestivé,
vzniká pak napínací reflex.
7. Prostřednictvím optimálního dýchání zvyšovat účinek protahování. Fázi protažení
umocňovat s výdechem. S kratším nádechem stimulovat a zklidňovat svalové napětí.
8. Pro kvalitní protahování využít reflexní mechanismy:
a) Reciproční útlum – vyvolaný kontrakcí antagonisty, využívá vztahu mezi
partnerskými svaly.
b) Ochranný útlum (postizometrická relaxace = PIR) – kontrakce s nádechem (10
- 30 sekund) → relaxace (2 - 3 s) → protažení s pozvolným výdechem (10 - 30 s).
c) Klasický strečink – delší výdrž v protahované poloze s plynulým dýcháním, po
adaptaci svalu na protažení, lze zvětšit rozsah.
d) Šíjové reflexy – spouští se z prvních tří krčních obratlů. Využívat pohyb očí,
který podněcuje pohyb hlavy, krční a hrudní páteře i celý osový mechanismus. Pohled
vzhůru stimuluje aktivitu extenzorové soustavy, pohled dolů aktivitu flexorové soustavy.
9. Zkrácené svaly protahovat pravidelně, optimálně každý den.
10. Protahovací cviky obměňovat. Rozmanitost a pestrost cviků zabraňuje k vytvoření
zautomatizovaného návyku, který snižuje efektivitu vlastního protažení.
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2.22 Strečink
Strečink má za úkol protáhnout svaly a rozvíjet kloubní pohyblivost, snížit svalové
napětí po pohybové činnosti, dále pak slouží jako prostředek k prevenci před poraněním.
Svými účinky připravuje tělo po zahřátí na fyzickou zátěž, na náročnější výkon.
Strečink má několik podob. Závisí na druhu sportu a na čase, kdy se zařazuje. Před
pohybovou aktivitou se provádí strečink jinak než po fyzickém zatížení. Po tréninku či
utkání jde zejména o to, aby byly odplaveny zplodiny z těla (Buzková, 2006).
Bukač (2005) doporučuje jedno opakování s držením 10 - 30 sekund nebo 2 - 3
opakování s držením 10 sekund. Tělo sportovce a kloubní pohyblivost se přizpůsobuje a
současně i deformuje podle kinematické herní obvyklosti. Herní kloubně-svalové
přizpůsobení zakládá posturální dysbalanci, kterou je nutné kompenzačním cvičením
regulovat. Posláním strečinku je napravit ochablé a zkrácené svalstvo, tonizovat svaly
bruslařského kroku a dovedností.

2.22.1 Základní 4 druhy strečinku:
Rozdělení strečinku podle Nelson a Kokkonen (2007):
1. Statický (aktivní/pasivní)
Statický strečink je nejčastěji využívaný. Jedinec svépomocí přivádí sval nebo
svalovou skupinu do žádoucí protahovací polohy. V této poloze setrvá po stanovenou
dobu. Začíná se se svalem uvolněným. Zaujetí žádoucí polohy je pomalé. Neaktivuje se
tak strečový (napínací) reflex, který způsobí nechtěnou kontrakci protahovaného svalu.
2. Strečink založený na postfacilitačním útlumu (proprioreceptivní nervosvalové
facilitace, PNF)
Princip této metody je charakteristický tím, že se sval nejdříve kontrahuje,
následně uvolní a pak protáhne do krajní polohy.
3. Balistický strečink
Tento druh protahování není nejúčinnější a při provádění je potřeba velké
opatrnosti. Využívá totiž hmitání k prodloužení svalu. Svalová kontrakce svalu zároveň
ve svalu vyvolává jak prodloužení, tak napínací reflex.
4. Dynamický strečink
Za pomocí dynamických pohybů se vyvolává protažení. Rychlé tělesné pohyby
slouží spíše ke zvětšení kloubní pohyblivosti a k zahřátí svalů. Tento druh se zařazuje do
úvodní části sportovního tréninku nebo před výkonem.
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2.22.2 Základní zásady strečinku:
Bukač (2005) uvádí:


Cílená pozornost (funkční a oslabené svalové skupiny),



volné a plynulé tempo (zahájení pohybu, výdrž, návrat),



vzestupná tendence poloh (leh, sed, stoj, nohy, trup, ruce),



kombinace cviků skupinového vlivu a cviků na lokálního svalového efektu,



volné dýchání (nezdržovat dech).

2.22.3 Pohyblivost
Flexibilita je vedle síly, rychlosti, vytrvalosti a koordinace jedna ze základních
pohybových schopností. Umožňuje tělu vykonávat pohyb ve velkém kloubním rozsahu.
Dostatečná pohyblivost pomáhá snižovat riziko natažení, natržení nebo přetržení svalů
během nekoordinovaných pohybů. Na pohyblivost má vliv několik faktorů:


Anatomická stavba kloubů, jejich tvar a druh,



silové schopnosti svalů, které se podílejí na pohybu,



kalendářní věk, teplota prostředí, rozcvičení, zahřátí svalů, únava, psychický stav
jedince,



aktivita reflexního systému (napínací reflex) (Buzková, 2006).
Pohyblivost zejména v kyčelním kloubu u hráčů ledního hokeje je velice důležitá.

Schopnost rotace kyčlí je základem kvalitního bruslení. Proto je nutné se při protahování
soustředit na svaly v oblasti kyčelního kloubu (Bracko, www.hockeyinstitute.org,
4.3.2017).

2.23 Posilovací cvičení
Před začátkem posilování je důležité protáhnout antagonistické svalové skupiny.
Je nutné posilovat svaly s tendencí k ochabování. Cílem posilovacího cvičení ve
zdravotně-kompenzačním programu je zvýšit funkční zdatnost oslabených svalových
skupin, zvýšit klidový svalový tonus, vyrovnat svalové dysbalance, pozitivně ovlivnit
držení těla a zlepšit souhru svalů, které jsou zapojovány do pohybového programu
(Levitová, 2015).
Zvýšit funkční zdatnost oslabených svalových skupin lze jak statickým
(izometrickým), tak dynamickým (izokinetickým) cvičením. Dynamické cvičení se dále
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dělí na rychlá a pomalá, koncentrická (zkracování svalových vláken) a excentrická
(prodloužení svalových vláken).
Izometrickým cvičením proti odporu se zvyšuje klidový tonus oslabeného svalu.
Při udržování dané polohy současně dochází ke kontrakci fixačních a stabilizačních
svalových skupin.
Rychlá dynamická cvičení mají sportovní, tréninkový charakter. Pozitivně
ovlivňují zapojování jednotlivých motorických jednotek ve svalu v průběhu pohybu,
takže rozvíjí vnitrosvalovou a mezisvalovou (zapojení svalových skupin ve svalových
smyčkách) koordinaci. Tyto prvky umožňují odpovídající nárůst sportovní výkonnosti.
Cviky se provádějí sériově. Zaměřují se na rozvoj explozivně silové schopnosti (výbušná
síla) nebo na rychlostně či vytrvalostní silovou schopnost.
Mezi výrazné chyby posilovacího cvičení patří extrémní objem posilovacích
cvičení nad hranicí hybného systému či jednostranné a asymetrické zatěžování bez
kompenzace. Další chybou bývá nedostatečné posilování menších svalových skupin,
které se na výkonu přímo nepodílejí. Pokud se při izometrickém cvičení založeného na
déletrvajících izometrických kontrakcích přesahuje hranice možností jedince, tělo ztíženě
odplavuje metabolity, zvyšuje se krevní tlak a dříve nastupuje únava (Bursová, 2005).

2.23.1 Didaktické zásady kompenzačních cvičení posilovacích
Zásady dle Levitové (2015), Bursové (2005) a Hoškové (2003):
1. Před posilováním uvolnit kloubní struktury a protáhnout hyperaktivní svaly.
2. Zpevnit pánevní oblast a osový (hluboký stabilizační) systém, zachovávat správné
držení těla po celou dobu cvičení.
3. Postupovat od centra k periferii, nejprve větší svalové skupiny, později malé.
4. Posilovat ve zkrácení, přiblížení úponů jednoduché a snadné cviky.
5. Snižovat nebezpečí zadržování dechu, optimálním dýcháním zkvalitňovat účinek
posilování. Kontrakci provádět s výdechem, který pomáhá fixovat centrální úpony
posilovaných svalů.
6. Aktivovat pouze oslabené svaly, tonické svaly s tendencí ke zkracování musí zůstat
relaxované (Jinak dochází k posílení svalové nerovnováhy a více se utlumují ochablé
svaly).
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7. Obtížnost posilovacích cviků, velikost odporu a počet opakování volit individuálně
s ohledem na kalendářní věk, stupně pohybové vyspělosti a silové úrovně posilovaného
svalu.
8. Zpočátku cvičit jednoduché cviky v nižších polohách, po zvládnutí přecházíme ke
cvikům složitějším v náročnějších vyšších polohách.
9. Břišní svaly posilovat až v závěru posilovacího bloku. Případné unavení břišních svalů
snižuje aktivaci při fixaci pánve, která pozitivně ovlivňuje posilovací účinek.
10. Snažit se předejít stereotypnímu cvičení. Po určité době obměňovat posilovací
program, buď jinými cviky, anebo zvýšením úrovně obtížnosti.

3 CÍLE PRÁCE
3.1 Cíl
Cílem práce je na základě vstupního vyšetření hráčů sestavit, aplikovat a následně
ověřit účinnost kompenzačního programu pro hráče ledního hokeje v kategorii staršího
školního věku.

3.2 Úkoly
1. Zpracování přehledu literatury.
2. Výběr výzkumného souboru.
3. Zjištění svalových dysbalancí.
4. Testování chybných pohybových stereotypů.
5. Analýza a výběr cviků se zaměřením na uvolnění, protažení a posílení
odpovídající.potřebám a podmínkám hráčů ledního hokeje.
6. Realizace intervenčního programu do tréninkového procesu.
7. Analýza interpretace získaných dat.

3.3 Hypotézy
Předpokládáme, že zařazení kompenzačního programu do tréninkového cyklu
bude mít vliv na zmírnění či odstranění svalových dysbalancí u výběrové skupiny hráčů
ledního hokeje starších žáků HC Škoda Plzeň. Výzkumná hypotéza zní:
H1: Kompenzační program bude účinný a výběrová skupina dosáhne lepších
výsledků u výstupního testování.
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4 METODOLOGIE
4.1 Charakteristika souboru
Výzkum byl prováděn u hráčů ledního hokeje v kategorii starších žáků (ročník
2003). Zákonní zástupci každého hráče podepsali prohlášení a informovaný souhlas
(Příloha č. 2). Projekt práce byl schválen etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem
114 / 2015 dne 2.7.2015 (Příloha č. 1). Celkem se výzkumu účastnilo 10 hráčů, kteří se
aktivně věnují lednímu hokeji minimálně 7 let. Ve volném čase se věnují i jiným
sportovním aktivitám. Jako doplňkovou pohybovou aktivitu provozují především
plavání, florbal, fotbal a tenis.
V sezóně 2015 / 2016 se tento ročník ve své skupině umístil z osmnácti týmů
Západočeského a Jihočeského kraje na vrcholu tabulky. Celkově odehrál 34 zápasů,
z toho 17 doma v Plzni a 17 venku během šesti měsíců. Zápasová sezóna začala v září a
skončila v březnu. Mikrocyklus této skupiny se v hlavní sezóně skládá z pěti tréninkových
jednotek na ledě, jednoho zápasu a dvou hodin tréninku v tělocvičně. Po odchodu dvou
hráčů z týmu a časté absenci z důvodu zranění dalších třech hráčů se výzkumu účastnilo
10 probandů.

4.2 Podmínky výzkumu
Cvičení vždy probíhalo v tělocvičně po tréninkové jednotce na ledě po dobu deseti
měsíců dvakrát v týdnu. Hráči pod mým dohledem cvičili 35 minut. Kompenzačnímu
cvičení předcházela rozvíjející část tréninkové jednotky zaměřená na rozvoj
koordinačních, rychlostních nebo silových schopností. Po rozvíjející části tréninku mimo
led následovalo zklidnění organismu, uvolnění kloubních struktur, protažení tonických
svalových skupin a posílení fyzického svalstva dle stanoveného intervenčního programu.
Kompletní fotodokumentace k použitým testům, navrženému kompenzačnímu programu
a osobním anamnézám je z vlastních zdrojů.

4.3 Použité metody
Tato diplomová práce je kvalitativním typem výzkumu, jedná se o experimentální
výzkum (kvaziexperimnet). Pro sběr dat byla využita metoda odborného posuzování.
Wilcoxonův test se využívá pro hodnocení závislosti mezi dvěma jevy zjištěnými
pomocí ordinálního měřítka. U hypotézy H0 předpokládáme, že závislost mezi dvěma

50

soubory neexistuje. Na základě vypočítání a srovnání hodnoty s kritickou hodnotou
můžeme potvrdit nebo zamítnout nulovou hypotézu (Havel, 011).
Wilcoxonův test porovnává dvě měření provedené u jednoho výběrového
souboru. V této práci se jedná o skupinu deseti hráčů ledního hokeje. Testování obsahuje
deset testů, z toho celkem probandi získají 13 známek hodnocení. Výpočet testu vychází
ze dvou naměřených hodnot, třinácti vstupních a třinácti výstupních známek. Po vstupním
testování (hodnoty v tabulce č. 3 označeny X) svalových dysbalancí byl aplikován
kompenzační program v celkové době trvání deseti měsíců. Následně proběhlo výstupní
měření (hodnoty v tabulce č. 3 označeny X´). Testujeme hypotézu H0, že kompenzační
program nebude mít vliv na korekci svalových dysbalancí. Vypočítané rozdílové hodnoty
(Z, viz tabulka č. 3) ze získaných dat jsme seřadili a určili jejich pořadí (viz. tabulka č. 3,
u stejných hodnot jsme vypočítali průměrné pořadí). Po součtu kladných (W+) a
záporných hodnot (W-) zvolíme hladinu významnosti (α 0,05) pro výpočet testovacího
kritéria. Na jeho základě přijmeme nebo zamítneme rozhodnutí o platnosti nulové
hypotézy. Kritická hodnota určuje závislost na zvolené hladině významnosti (α).
Tabulková kritická hodnota pro n = 13 na hladině významnosti α = 0,05 je 17,2. Po
porovnání vypočítaného testovacího kritéria s kritickou hodnotou z tabulky zamítáme
nulovou hypotézu. A můžeme potvrdit naši hypotézu. Výstupním měřením jsme ověřili
účinnost navrženého kompenzačního programu, který měl vliv na zmírnění či odstranění
svalových dysbalancí u výběrové skupiny hráčů ledního hokeje starších žáků HC Škoda
Plzeň.
Tabulka 3: Pomocná tabulka pro výpočet neparametrického Wilcoxonova testu

Vstupní měření dysbalancí (X)

6

8

9

8

8

9

6

5

9

7

10

7

3

Výstupní měření dysbalancí (X´)

0

1

2

0

1

0

2

4

4

3

4

1

1

6

7

7

8

7

9

4

1

4

4

6

6

2

Rozdíly seřazené

1

2

4

4

4

6

6

6

7

7

7

8

9

Pořadí rozdílových hodnot (n)

1

2

4

4

4

7

7

7

10

10

10

12

13

Rozdíly vstupního a výstupního
měření dysbalancí (Z)
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n * (n + 1)
W+ = ——————

W+ = 91
W- = 0
n = 13

13 * (13 + 1)
= —————— = 91

2
α = 0,05

W = min (W+ ; W-) = 0

2

W (0,05; 13) = 17,2
W ˂ W 13 (0,05)

4.4 Způsob výzkumu
Vstupní diagnostika pro zjištění výskytu svalových dysbalancí a chybných
pohybových stereotypů se skládala ze šesti svalových testů zaměřených na posturální
svalstvo a ze čtyř dynamických testů zaměřených na zapojování fázického svalstva.
Vstupní testování dle sestavených svalových testů proběhlo na zimním stadionu v Plzni
a výstupní testování a samotný zdravotně kompenzační program proběhlo na hokejové
škole (ZŠ Benešova). Vstupního a výstupního měření se účastnil hlavní trenér Petr
Kořínek, který hodnotil, asistoval a dohlížel na celý průběh.
Testování proběhlo bez zahřátí, rozcvičení a protažení testovaných svalových
struktur. Do tabulky č. 4 a č. 7 bylo k jednotlivým jménům po každém testu zaneseno
číslo pro hodnocení. Pro správně provedený cvik to byla číslice 1, pro špatně provedený
cvik číslice 2. Na hodnocení se podílel i hlavní trenér.
Po uskutečnění vstupní diagnostiky a následném zhodnocení stavu svalových
dysbalancí jsme sestavili intervenční program. U všech navržených cviků jsme
dodržovali všechny zásady v práci již zmíněné. Průběh jednotlivých cviků byl mnou
průběžně kontrolován a opravován. Náplní tréninkové jednotky byla také rozvíjející část
v délce trvání třiceti minut, která obsahovala rozcvičení a zahřátí. Následovala zdravotně
kompenzační část s uvolněním, protažením, posílením a opětovným protažením
posilovaných svalových partií. Cviky byly cvičeny souměrně na obě poloviny těla.
Začínalo se v nejnižších polohách.

4.5 Použité testy
Vstupní i závěrečná vyšetření se skládala z několika svalových testů od Hoškové
(2007), Dostálové (2006), Bursové (2005), Jandy (2004) a Tichého (2000). Svalové testy
byly hodnoceny pomocí stupnice 1 a 2 (1 = norma, nezkrácená svalová skupina, správně
provedený cvik, 2 = zkrácené / ochablé svalstvo, chybně provedený cvik).
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4.5.1 Testování posturálních svalů
Test č. 1. Testování svalů šíjových dle Tichého
Základní poloha (ZP): Vzpřímený sed na židli, opřít chodidla o zem, paže volně podél
těla.
Popis: Testovaný cvičenec s výdechem postupně předklání hlavu pomalým
obloukovitým pohybem. Snaží se při zavřených ústech dosáhnout bradou na hrudní kost.
Předklon hlavy je prováděn správně, jestliže je pohyb zahájen předkyvem hlavy (tj.
přitažením brady s vytažením hlavy temenem do dálky).
Fyziologický rozsah: Svaly (hluboké šíjové), které provádějí záklon, jsou v normě,
jestliže spojnice dolního okraje brady a horního okraje kosti hrudní je kolmá na osu těla.
Svaly jsou zkrácené, pokud se nepodaří dolní čelisti dotknout hrudní kosti (Tichý, 2000).

Obrázek 10: Test č. 1. Testování svalů šíjových

Test č. 2. Testování prsních svalů podle Dostálové
ZP: Leh pokrčmo mírně roznožný při okraji vyvýšené podložky / stolu, chodidla opřít o
desku, horní končetiny volně připažit, hlava ve středním postavení.
Popis: Z připažení jednu horní končetinu testovaná osoba volně skrčuje vzpažmo zevnitř
do pokrčení upažmo. Loket ohne do pravého úhlu. Nadloktí je ve vnější rotaci s
uvolněným předloktím. Dlaň je otočená vzhůru.
Fyziologický rozsah: Směřuje-li osa nadloktí pod úroveň desky stolu nebo dosáhne-li
alespoň horizontální úrovně, délku velkého prsního svalu hodnotíme jako fyziologickou.
Jestliže paže směřuje mírně šikmo vzhůru nad úroveň stolu a loket zůstane ve výšce nad
podložkou, testovaný sval je zkrácený (Dostálová, 2006).
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Obrázek 11: Test č. 2. Testování prsních svalů

Test č. 3. Testování paravertebrálních (hlubokých) zádových svalů dle Jandy
ZP: Vzpřímený sed na židli, horní končetiny volně podél těla, dolní končetiny ohnuty do
pravého úhlu v kyčelních, kolenních i hlezenních kloubech, chodila opřít celou plochou
o podložku, stehna jsou celou plochou na židli.
Fixace: Je potřeba zajistit fixaci pánve, uchopením lopat kostí kyčelních tak, aby
nedocházelo k antverzi pánve.
Popis: Testovaná osoba provádí postupně pomalým, plynulým pohybem hluboký ohnutý
předklon do krajní polohy. Páteř se musí rozvíjet plynulým obloukem od hlavy až
k hornímu okraji pánve. Pánev nesmí měnit výchozí postavení. Horní končetiny volně
visí.
Fyziologický rozsah: Vzdálenost čela od stehen není větší jak 10-15 cm. Trnové výběžky
páteře tvoří plynulý oblouk a jsou od sebe rovnoměrně vzdáleny (Janda, 2004).

Obrázek 12: Test č. 3. Testování paravertebrálních (hlubokých) zádových svalů
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Test č. 4. Testování flexorů kyčelního kloubu dle Bursové a Dostálové
ZP: Testovaná osoba leží na vyšetřovacím stole s hýžděmi těsně u okraje. Brada je
přitažená k hrudníku. Obě dolní končetiny skrčit přednožmo a horními končetinami
přitáhnout co nejblíže k hrudníku (zajištění základní polohy pánve) (Bursová, 2005).
Popis: Testovanou dolní končetinu vyšetřovaná osoba pomalu spustí pasivně přes okraj
stolu do takové polohy, aby končetina volně visela. Pokrčená dolní končetina se u
hrudníku fixuje tak, aby byla zcela vyrovnána bederní lordóza.
Fyziologický rozsah:
Sval bedrokyčlostehenní (m. iliopsoas) – Stehno směřuje mírně dolů, pod úroveň
vyšetřovacího stolu. Při zkrácení je stehno v rovnoběžném postavení s hranou stolu nebo
směřuje šikmo vzhůru.
Napínač povázky stehenní (m. tensor fasciae latae) – kolenní kloub i stehno
jsou rovnoběžné s osou trupu. Při zkrácení se vysící končetina vychyluje do mírné
abdukce (unožení).
Přímý sval stehenní (m. rectus femoris) – úhel mezi bércem a stehnem je 90°. Bérec visí
kolmo k zemi. Zkrácení se projevuje bércem trčícím vpřed, je-li úhel větší než 90°
(Dostálová, 2006).

Obrázek 13: Test č. 4. Testování flexorů kyčelního kloubu

Test č. 5. Testování flexorů kolenního kloubu podle Bursové
ZP: Vzpřímený sed bočně na lavici, jedna dolní končetina je skrčená přednožmo a celým
chodidlem se dotýká podložky, druhá dolní končetina přednožmo na lavičce.
Popis: Vyšetřovaná osoba je schopna sedět s kostí křížovou v kolmici. Podélná osa páteře
je v prodloužení. Dolní končetina ležící na lavičce je napnutá. Koleno směřuje kolmo
vzhůru.
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Fyziologický rozsah: Testovaná osoba je schopna udržet bez flexe v kolenním kloubu
vertikální polohu pánve. To znamená, že norma je 90° flexe v kyčelním kloubu. Při
zkrácení svalů na zadní straně stehna dochází k pokrčení vyšetřované dolní končetiny.
Kost křížová je nakloněna vzad a uvádí pánev do podsazení, tím se celý trup naklání vzad.
V této poloze dochází k hrudní hyperkyfóze s mírným záklonem hlavy a zvednutými
rameny. Jestliže koleno nesměřuje kolmo vzhůru, ale je vytočené dovnitř, jsou výrazněji
zkrácené svaly na vnitřní straně stehna. Výrazněji zkrácený dvojhlavý sval stehenní na
vnější straně stehna ukazuje koleno vytočené vně (Bursová, 2005).

Obrázek 14: Test č. 5. Testování flexorů kolenního kloubu

Test č. 6. Testování trojhlavého lýtkového svalu podle Bursové
ZP: Stoj mírně rozkročný, předpažit.
Popis: Vyšetřovaná osoba provede ze stoje dřep na celých chodidlech s předpažením.
Fyziologický rozsah: Rozsah v hlezenním kloubu je 90°a méně. Stehna se dotýkají lýtek
a chodidla a paže jsou rovnoběžné (Bursová, 2005).

Obrázek 15: Test č. 6. Testování trojhlavého lýtkového svalu
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4.5.2 Vyšetření pohybových stereotypů a svalového oslabení (fázických
svalů)
Test č. 7. Testování dolních fixátorů lopatek dle Hoškové a Dostálové
ZP: Vzpor klečmo, bérce šikmo vzhůru, dlaně ve vzdálenosti šířky ramen, prsty rukou
směřují vpřed, hlava, trup a stehna jsou v jedné rovině.
Popis: Vyšetřovaná osoba provede klik s lokty co nejblíže k tělu.
Správné provedení: Při dostatečně silných dolních fixátorech lopatek se během
provedení cviku lopatky neodstávají a zůstanou naplocho přitaženy k hrudníku.
Oslabení: V případě nedostatečnosti dolních fixátorů lopatek dojde v průběhu pohybu
k „odlepení“ lopatky od hrudního koše. Vzniká odstávající lopatka (scapula alata)
(Dostálová, 2006). Propadnutí hrudníku a vysazení pánve značí oslabení (Hošková,
2007).

Obrázek 16: Test č. 7. Testování dolních fixátorů lopatek

Test č. 8. Testování hlubokých svalů zádových dle Hoškové
ZP: Klek sedmo mírně rozkročný, rovný předklon, připažit, dlaně dolů (vnější rotace).
Popis: V základní poloze v rovném předklonu testovaná osoba provádí výdrž.
Správné provedení: Jestliže vyšetřovaná osoba setrvá 15-20 sekund v ZP v rovném
předklonu, který je dostatečně napřímený s mezilopatkovým úsilím. Ramena jsou
zatažena dolů a mírně vzad. Paže jsou napnuté až ke konečkům prstů. Dlaně směřují dolů
a hlava je v prodloužení páteře. Pak hodnotíme silovou úroveň hlubokých svalů zádových
za fyziologickou.
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Oslabení: Testovaná osoba nemá výdrž v ZP ani 10 sekund. Trup nedrží v rovině, zaklání
hlavu a ramena jdou do elevace (Hošková, 2007).

Obrázek 17: Test č. 8. Testování hlubokých svalů zádových

Test č. 9. Testování břišních svalů a hybného stereotypu flexe trupu dle Bursové a
Dostálové
ZP: Leh pokrčmo mírně roznožný, stehna a bérce svírají 90°, chodidla opřít o podložku,
dolní končetiny připažit
Popis: Vyšetřovaná osoba s výdechem pomalu, tahem a bez odrazu od podložky provádí
flexi trupu. Postupně odvíjí páteř (krční, hrudní, bederní oblast) a přechází téměř do sedu
(Dostálová, 2006).
Správné provedení: Pokud provedení začíná předkyvem hlavy (přitažením brady) a
plynule přechází do předklonu bez švihu, hodnotíme hybný stereotyp flexe trupu jako
fyziologický. V dané poloze je nutná výdrž bez oddalování brady od hrdelní jamky zhruba
20 vteřin. Silovou úroveň břišních svalů posuzujeme za kvalitní, jestliže testovaná osoba
provede požadovaný pohyb bezchybně v plném rozsahu, kdy se páteř postupně odvíjí
tahem, bez odrazu a dolní úhly lopatek se odlepí od podložky. Silová úroveň se hodnotí
dle polohy paží, které určují velikost zatížení břišních svalů. Jako nadprůměrnou silovou
úroveň břišních svalů hodnotíme, když má cvičenec ruce v týl a dokáže provést daný
pohyb bezchybně s široce rozloženými lokty. Skrčené paže se zkříženým předloktím přes
sebe na hrudníku ukazují průměrnou úroveň. Předpažené paže poníž ukazují
podprůměrnou úroveň (Bursová, 2005).
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Oslabení: Provedení se záklonem, předsunutím hlavy či provedení švihovým pohybem
s vytaženými rameny, nedostatečná výdrž. Páteř se neodvíjí postupně. Přizvednutí
dolních končetin (Dostálová, 2006).

Obrázek 18: Test č. 9. Testování břišních svalů a hybného stereotypu flexe trupu

Test č. 10. Testování velkého hýžďového svalu dle Bursové a Dostálové
ZP: Leh na břiše, ruce pod čelem, jedna dolní končetina je v kolenním kloubu ohnuta do
pravého úhlu (potlačení aktivity flexorů kolenního kloubu)
Popis: Vyšetřovaná osoba pomalu zanoží flektovanou dolní končetinu mírně nad
podložku. Provede výdrž v extenzi v kyčelním kloubu (Bursová, 2005).
Správné provedení: Pohyb je zahájen kontrakcí velkého hýžďového svalu, poté se
aktivují flexory kolen (dvojhlavý sval stehenní, poloblanitý a pološlašitý sval), do pohybu
se dále zapojují kontralaterální paravertebrální svaly v bederní oblasti, postupně se
aktivují homolaterální paravertebrální svaly v bederní oblasti a nakonec se aktivační vlna
šíří do oblasti hrudní páteře. Pokud vyšetřovaná osoba provede správný pohybový
stereotyp extenze v kyčelním kloubu s krátkou výdrží 15-20 sekund, je velký sval
hýžďový dostatečně silný (Dostálová, 2006).
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Oslabení: Jako první se při extenzi neaktivuje velký sval hýžďový. Prohnutí v bederní
části a vysazení pánve značí aktivaci paravertebrálních svalů. Testovaná osoba se opírá o
kolenní kloub nevyšetřované dolní končetiny. Extenze v kyčelním kloubu je spojená
s unožením a vnější rotací (Bursová, 2005).

Obrázek 19: Test č. 10. Testování velkého hýžďového svalu
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5 NAVRŽENÝ KOMPENZAČNÍ PROGRAM
Pravidelným a správně prováděným zdravotně kompenzačním cvičením
udržujeme svalovou rovnováhu nebo ji znovu obnovujeme. U výkonnostních a
vrcholových sportovců kvalitní kompenzace urychluje regenerační dobu organismu a
usnadňuje postupné zvyšování sportovního výkonu. Účinnost cvičení lze zvýšit
správným dýcháním. Nikdy cvičení neprovádíme se zatajeným dechem. Doporučuje se
provádět svalovou kontrakci s výdechem, který napomáhá správnému provedení fixací
centrálních úponů posilovaných svalů. Vlivem svalových dysbalancí dochází k narušení
optimálního držení těla a k přetížení struktur hybné soustavy. Abychom dosáhli
požadovaného zmírnění jednostranné zátěže, musíme přesně vědět, kdy a jak svaly
protahovat, posilovat či uvolňovat a jak během cviků dýchat. Spojením těchto složek
získáme ucelený kompenzační program (Bursová, 2005).

5.1 Cviky na celkové uvolnění
Během cviků na celkové uvolnění nezapomínáme na nácvik a uvědomění si
správného postavení hlavy s krční páteří a postavení ramen a lopatek. Krční segment
uvolňujeme zejména pohyby hlavou a ramenními klouby. Mezi fyziologické účinky
mobilizačně uvolňovacích cvičení patří především prokrvení a prohřátí procvičovaných
kloubních struktur (stimulace tvorby synoviální tekutiny, zvýšení metabolických procesů
a výživy chrupavek, vazů, meziobratlových plotének, zmenšení tření v kloubu), dále pak
optimalizace kloubního rozsahu, zvětšení pružnosti a odolnosti vazivových struktur vůči
tlaku a tahu a také regulace a harmonizace svalového napětí v procvičované oblasti
(Bursová, 2005).

1. Uvolňovací cvičení ramenních kloubů (Bursová, 2005)
a)
Základní poloha (ZP): Leh pokrčmo, fixovaná pánev, páteř s hlavou protažená ve směru
osy, rozložení ramen do šířky, ruce volně podél těla.
Popis: opakujeme 3x,
Nádech (N) - ramena volně zvedáme vzhůru,
Výdech (V) - stahujeme dolů směrem k hýždím.
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Obrázek 20: Uvolňovací cvičení ramenních kloubů cvik a)

b) (Levitová, 2015)
ZP: Leh pokrčmo, pokrčit upažmo, dlaně vzhůru.
Popis: Plynulé kroužení v ramenních kloubech vzad
(V – aktivní stah lopatek k sobě dolů, N – dokončení kruhu).

Obrázek 21: Uvolňovací cvičení ramenních kloubů cvik b)
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2. Uvolňování a protahování krční páteře (Levitová, 2015)
Pohyby zahajujeme a ukončujeme ve správné poloze – protažení hlavy v podélné ose
páteře, mírné přitažení brady k jamce hrdelní. Opakujeme 2x na každou stranu. Pohyby
doprovázíme pohledem očí.
a)
ZP: Leh pokrčmo, upažit dlaně vzhůru.
Popis: opakujeme 2x na každou stranu,
V - rotace hlavy pohledem do strany,
N - návrat do ZP (vystřídáme doleva i doprava).

Obrázek 22: Uvolňování a protahování krční páteře cvik a)

b) (Levitová, 2015)
ZP: leh, upažit, hlava na podložce.
Popis: opakujeme 2x na každou stranu,
V - Provedeme úklon hlavy směrem k pravému ramenu (levá horní končetina (HK) lehce
tahá směrem k dolní končetině( DK)),
N – zpět do ZP (totéž na obě strany).
Chyby: nezvedat ramena.
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Obrázek 23: Protahování krční páteře cvik b)

3. Protažení oblasti hlavy a krku (Buzková, 2006)
ZP: Leh pokrčmo, skrčit předpažmo, ruce v týl.
Popis: opakujeme 3x,
V – zvedneme a předkloníme hlavu, tlačíme bradu na hrudní kost, lopatky udržujeme
celou plochou na podložce, nezvedáme ramena k uším,
N – uvolnit.

Obrázek 24: Protažení oblasti hlavy a krku

4. Uvolňovací cvičení oblasti pánve, beder a kyčelních kloubů (Hošková, 2003)
ZP: Leh pokrčit skrčmo, ruce na kolenou.
Popis: opakujeme 2x,
V – přitáhneme kolena na hrudník, přitlačíme bederní oblast do podložky,
N, V – provedeme krouživé pohyby v hlezenních kloubech,
N - oddálíme kolena od hrudníku do napjatých paží.
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Obrázek 25: Uvolňovací cvičení oblasti pánve, beder a kyčelních kloubů

5. Mobilizující cvičení pro krční, hrudní a bederní části páteře (Bursová, 2005)
ZP: Leh skrčmo na zádech, chodidla se opírají o podložku, pokrčit upažmo, dlaně vzhůru.
Popis: opakujeme na každou stranu 3x,
N – současná plynulá rotace DK a hlavy, DK jdou do rotace (kolena a kotníky zůstávají
u sebe), hlava se otáčí na opačnou stranu, ramena a lokty tlačíme do podložky,
V – konec rotace,
N – současná rotace DK a hlavy zpět do ZP,
V – uvědomíme si ZP, (opakujeme na druhou stranu).

Obrázek 26: Mobilizující cvičení pro krční, hrudní a bederní části páteře
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6.2 Navazující protažení svalů s převážně posturální funkcí
6. Protažení flexorů kyčelního kloubu a extenzorů kolenního kloubu (Levitová, 2015)
ZP: Leh na břiše, skrčit přinožit levou, levou HK uchopíme hlezenní kloub levé nohy.
Popis: opakujeme 2x,
N, V - skrčenou nohu přitahujeme k hýždi tak, aby nedošlo k dotyku, současně tlačíme
boky do podložky, výdrž, (stejně tak protahujeme pravou DK).

Obrázek 27: Protažení flexorů kyčelního kloubu a extenzorů kolenního kloubu

7. Protažení extenzorů kyčelního kloubu a extenzorů zad (Nelson, Kokkonen, 2007)
ZP: Leh na zádech skrčit přednožmo levou.
Popis: opakujeme 2x,
N, V - uchopíme oběma rukama skrčenou nohu pod kolenem a přitáhneme koleno co
nejblíže k hrudníku, výdrž, (stejně tak protahujeme pravou DK).

Obrázek 28: Protažení extenzorů kyčelního kloubu a extenzorů zad
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8. Protažení flexorů kolenního kloubu (Levitová, 2015)
ZP: Leh pokrčmo, levou přednožit poníž, chytit přednoženou DK (pod kolenem, nad
kolenem).
Popis: Hlava je v prodloužení páteře, přednoženou končetinu máme napjatou, opakujeme
2x. Pro efektivnější protažení můžeme využít theraband nebo švihadlo.
V – rukama přitáhnout LDK k trupu,
N – extenze hlezenního kloubu („špička“),
V - flexe v hlezenním kloubu („fajfka“),
N – uvolnit, (stejně tak protahujeme pravou DK).

Obrázek 29: Protažení flexorů kolenního kloubu

9. Protažení vnějších rotátorů a extenzorů kyčelního kloubu (Nelson, Kokkonen,
2007)
ZP: Leh pokrčmo, levou pokrčit přednožmo (koleno vytočit vlevo), opřít hlezenní kloub
o koleno pravé DK.
Popis: opakujeme 2x,
V – zvedneme pravou DK ze země, spojíme ruce pod stehnem pravé nohy a lehce
přitáhneme stehno k hrudníku,
N – zpět do ZP (stejně tak protahujeme pravou DK).
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Obrázek 30: Protažení vnějších rotátorů a extenzorů kyčelního kloubu

10. Protažení vnitřní strany stehen (Buzková, 2006)
ZP: Leh pokrčmo, skrčit přednožmo levou, levou uchopit patu levého chodidla zevnitř
(loket levé ruky se dotýká levého kolene z vnitřní strany).
Popis: opakujeme 2x,
V – tlačíme loktem skrčenou nohu, výdrž,
N – uvolnit (opakujeme stejně s pravou nohou).

Obrázek 31: Protažení vnitřní strany stehen
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11. Protažení vzpřimovače páteře (Buzková, 2006)
ZP: Leh, připažit, dlaně na podložku.
Popis: opakujeme 2x,
N – přecházíme pomalu do skrčení přednožmo, dlaně tlačí do podložky,
V – skrčená kolena zvedneme do lehu vznesmo, rukama si podepřeme bedra,
N – pomalu propneme DK,
V – položíme propnuté DK za hlavu (v této poloze vydržíme, prodýcháme),
N, V – přecházíme přes skrčená kolena do ZP (páteř pokládáme obratel po obratli na
podložku), nezakláníme hlavu.

Obrázek 32: Protažení vzpřimovače páteře
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12. Protažení flexorů, depresorů a retraktorů ramenního kloubu (Buzková, 2006)
ZP: Vzpor klečmo na šířku ramen, hlava v prodloužení páteře.
Popis: opakujeme 2x,
Suneme dlaně po podložce vpřed do polohy, kdy cítíme napětí, následuje krátká výdrž
(prodýcháme), po té se navracíme zpět do ZP.

Obrázek 33: Protažení flexorů, depresorů a retraktorů ramenního kloubu

13. Protažení flexorů dolní části trupu, flexorů, kolenního a hlezenního kloubu
(Nelson, Kokkonen, 2007, Buzková, 2006)
ZP: Leh na břiše, skrčit obě paže pod ramena, dlaně dolů .
Popis: opakujeme 3x,
V – ZP
N – postupně dopínáme paže (rameno, loket, zápěstí v jedné rovině), provedeme mírný
hrudní záklon, zvedneme hlavu a hrudník nad podložku do polohy vzporu ležmo
prohnutě,
V – přejdeme do vzporu klečmo,
N - zvedneme pánev vzhůru, propneme obě kolena do vzporu schylmo,
V, N – výdrž, tlačíme paty do země,
V – přejdeme do vzporu klečmo,
N – vzpor ležmo prohnutě,
V – vrátíme se do ZP.
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Obrázek 34: Protažení flexorů dolní části trupu, flexorů, kolenního a hlezenního kloubu

14. Protažení extenzorů kolenního kloubu, flexorů kyčle, lýtka (Levitová, 2015)
ZP: Vzpor klečmo zanožit pravou (úhel větší než 90° v pravém kyčelním kloubu a levém
kolenním kloubu)
Popis: opakujeme 2x,
V – aktivním stahem hýždí podsadíme pánev,
N – uvolníme, propneme levou dolní končetinu (LDK),
V – provedeme předklon k LDK,
N – uvolníme, (totéž opačně).

Obrázek 35: Protažení extenzorů kolenního kloubu, flexorů kyčle, lýtka
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15. Protažení zadní strany stehen, trupu (Levitová, 2015)
ZP: Vzpor dřepmo, rovná záda.
Popis: opakujeme 6x,
V – přejdeme do vzporu stojmo (hlava je uvolněná, HK volně visí),
N – zpět do ZP.

Obrázek 36: Protažení zadní strany stehen, trupu

16. Protažení vzpřimovače páteře a čtyřhranného bederního svalu (Levitová, 2015)
ZP: Leh na břiše, hřbety dlaní pod čelo.
Popis: opakujeme 4x,
V – současně s úklonem vlevo pokrčíme únožmo levou,
N – zpět do ZP,
(totéž na opačnou stranu).
Chyby: záklon trupu, vysazení pánve, zadržení dechu.

Obrázek 37: Protažení vzpřimovače páteře a čtyřhranného bederního svalu
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5.3 Cviky na posílení svalů s převážně fázickou funkcí
17. Posílení břišních svalů, stabilizace lopatek (Blahušová, 2010)
ZP: Leh pokrčmo, vzpažit (dlaně na sobě).
Popis: opakujeme 4x,
N, V – se zapojením břišních svalů přednožíme (90°v kyčelních kloubech) a ve vzpažení
podepřeme zvednutou hlavu, páteř a lopatky přitiskneme k podložce,
N – výdrž,
V - (hlasité „šššššššš“) – pravou DK přednožíme poníž,
N – vrátíme PDK zpět,
V - (hlasité „šššššššš“) – levou DK přednožíme poníž,
N – vrátíme LDK zpět,
V – uvolnit.
Chyby: prohýbání v bederní části páteře, vystrkování břicha a hrudníku, záklon hlavy,
zvednutí ramen dopředu nahoru.

Obrázek 38: Posílení břišních svalů, stabilizace lopatek
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18. Přímivé cvičení (Bursová, 2005)
ZP: Sed zkřižný skrčmo (turecký sed), pokrčit upažmo.
Popis: opakujeme 3x,
N – podsadíme pánev, protáhneme páteř v podélné ose,
V – otočíme trup doleva (ramena zatahujeme mezilopatkovým úsilím), dokončujeme
pohledem vzad nad loket,
N – zpět do ZP, (totéž na opačnou stranu).
Chyby: nedostatečné vytažení z kosti křížové v podélné ose, uvolněný sed, předsunutá
hlava, zvednutá ramena, neudržení ramenní osy.

Obrázek 39: Přímivé cvičení

19. Posílení rotátorů páteře (Levitová, 2015)
ZP: Vzpor klečmo (HK na šířku ramen), hlava v prodloužení osy páteře.
Popis: opakujeme 3x,
V – pokrčíme upažmo levou s rotací trupu vlevo, pohyb dokončíme pohledem za paží,
N – zpět do ZP, (totéž na opačnou stranu).
Chyby: krčení opřené HK, zadržení dechu, prohnutí v krční a bederní části páteře.

Obrázek 40: Posílení rotátorů páteře
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6 VÝSLEDKY
Ve výsledcích práce jsou osobní anamnézy každého hráče, které obsahují datum
narození, post hráče, lateralitu, držení hole a případné zranění. V každé anamnéze je
stručně rozebrané vstupní a výstupní měření svalových dysbalancí, jeho zlepšení
zkrácených a oslabených svalů po desetiměsíčním cvičení kompenzačního programu a
fotodokumentace. Dále výsledky zahrnují souhrnný přehled dat vstupního a výstupního
testování s tabulky a grafy.
Osobní anamnéza I.
Proband č. 1

Narozen: 13.10.2003

Post: útočník
Lateralita: pravák

Hůl: nalevo

Zranění žádné
Vstupní testování ukázalo celkem dobré výsledky. U testování šíjových svalů se
ukázalo nedostatečné přitažení brady na úroveň horního okraje hrudní kosti, což značilo
jejich zkrácení. Testování paravertebrálních zádových svalů neodpovídalo fyziologické
normě. Předklon byl proveden v minimálním rozsahu. Trnové výběžky netvořily plynulý
oblouk, v hrudním úseku bylo viditelné mírné vybočení páteře. V oblasti kyčelního
kloubu byl zkrácený sval bedrokyčlostehenní a přímý sval stehenní. Dolní fixátory
lopatek nebyly dostatečně silné, při provedení kliku odstávaly lopatky. Flexe trupu byla
fyziologická, ale testování břišních svalů vykazovalo slabší zapojení.
Výstupní testování ukázalo fyziologický rozsah šíjových svalů. Trnové výběžky
se při tetování hlubokých svalů zádových plynuleji odvíjely, ale stále s vybočením páteře
do strany. V oblasti kyčelního kloubu došlo k výraznému zlepšení rozsahu
bedrokyčlostehenního svalu a přímého svalu stehenního. Dalšího zlepšení jsme dosáhli
posílením v oblasti dolních fixátorů lopatek, vkde došlo ke zpevnění a k celkovému
zlepšení provedení pohybu. Oproti vstupnímu testu břišní svaly vyšší silovou úroveň
s bezchybně provedeným daným pohybem.
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Obrázek 41: Proband č.1 - po

Obrázek 42: Proband č.1 - před

Osobní anamnéza II.
Proband č. 2

Narozen: 29.5.2003

Post: obránce
Lateralita: pravák

Hůl: nalevo

Zranění žádné
Vstupní testování ukázalo pouze fyziologický rozsah svalů lýtkových a správně
provedený test na sílu hýžďového svalu. Zkrácené byly svaly v oblasti krční páteře,
kyčelního kloubu a svaly na zadní straně stehen. V ohnutém předklonu trnové výběžky
netvořily plynulý oblouk, mezi lopatkami byl plochý úsek. Dolní fixátory lopatek se
projevily jako oslabené, v průběhu pohybu došlo k jejich odlepení. Oslabení hlubokých
svalů zádových bylo bez mezilopatkového úsilí a trup proband neudržel v rovině. Při
zjišťování hybného stereotypu flexe trupu došlo k záklonu hlavy. Silová úroveň břišních
svalů byla velmi slabá.
Proband u výstupního měření vykázal zlepšení ve všech zkrácených i oslabených
partiích. Nejlepších hodnot jsme docílili ve změně zkrácených svalů na zadní straně
stehen, v posílení oblasti dolních fixátorů lopatek a břišního svalstva.

Obrázek 44: Proband č.2 - před

Obrázek 43: Proband č.2 - po
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Osobní anamnéza III.
Proband č. 3

Narozen: 10.4.2003

Post: útočník
Lateralita: levák

Hůl: nalevo

Zranění žádné
Při vstupním testování nedosáhl proband fyziologického hlubokého předklonu.
Trnové výběžky se neodvíjely v plynulém oblouku. V hrudní oblasti mezi lopatky byl
viditelný plochý úsek. Zkrácené byly prsní svaly, napínač povázky stehenní, přímý sval
stehenní a mírně zadní strana stehen. Silová úroveň hlubokých svalů zádových nesplnila
požadavky na správné provedení. Při pohledu z boku hrudní úsek páteře nebyl v rovině
ale v oblouku. Chybně provedená byla flexe trupu a břišní svaly se projevily jako slabší.
Výstupní testování prokázalo úspěšnější výsledky než vstupní. Prsní svaly splnily
při cviku fyziologickou délku. Hluboký ohnutý předklon proband provedl do krajní
polohy, trnové výběžky se plynule odvíjely v ose páteře. Flexory i extenzory kyčelního
kloubu a trojhlavý sval lýtkový byly také v normě. Hybný stereotyp flexe trupu byl
proveden správně a silová úroveň břišních svalů v normě.

Obrázek 46: Proband č.3 - před

Obrázek 45: Proband č.3 - po

77

Osobní anamnéza IV.
Proband č. 4

Narozen: 28.11.2003

Post: obránce
Lateralita: levák

Hůl: napravo

Zranění žádné
Výsledky vstupního testováním ukázaly nedostatečný ohnutý předklon zkrácené
šíjové svaly, zkrácené flexory kyčelního kloubu, hamstringy, méně zkrácený byl
trojhlavý sval lýtkový. Silová nedostatečnost projevila při tetování dolních fixátorů
lopatek, došlo k odlepení lopatek. Viditelné bylo oslabení hlubokých svalů zádových.
V rovném předklonu proband neudržel ZP a zaklonil hlavu. Flexe trupu byla v pořádku
stejně tak jako testování hýžďového svalu.
Výstupní šetření, i když měl proband 60 % docházku, v části testování
posturálního svalstva mělo dobré výsledky. Zejména u flexorů kyčelního kloubu, jsme
zaznamenali největší posun. U hlubokých svalů zádových byl v hrudní oblasti plochý
úsek a trnové výběžky obratlů mírně vybočovaly z osy páteře. U testu, kde jsme sledovali
sílu dolních fixátorů lopatek a paravertebrálních svalů, jsme vyhodnotili jako stále
nedostačující. Pohybový stereotyp flexe trupu proband provedl správně, ale síla břišních
svalů byla slabá.

Obrázek 48: Proband č.4 - před

Obrázek 47: Proband č.4 - po
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Osobní anamnéza V.
Proband č. 5

Narozen: 3.10.2003

Post: útočník
Lateralita: pravák

Hůl: nalevo

Zranění: 2015 – distorze pravého hlezenního kloubu.
Výsledky vstupního testování byly u tohoto hráče jedny z nejhorších. Ani jeden
test nesplnil. Všechny testované svaly se ukázaly buď zkrácené, nebo ochablé. Nejvíce
zkrácené se projevily flexory kyčelního kloubu, hamstringy a trojhlavý sval lýtkový.
Ochablé svalstvo bylo v oblasti trupu. Při testu velkého svalu hýžďového došlo k prohnutí
v bederní oblasti, zanožení s vnější rotací.
Výstupní šetření vykázalo zlepšení. Šíjové svaly splnily fyziologickou normu,
stejně tak hluboký ohnutý předklon a flexory kyčelního kloubu. Extenzory kyčelního
kloubu a flexory kolenního kloubu prodloužily svou délku, ale i tak nesplňují
fyziologický rozsah. Stejně vyšlo šetření trojhlavého svalu lýtkového. Účinnost
kompenzačního programu měla pozitivní vliv na testování dolních fixátorů lopatek,
hlubokých svalů zádových a břišních svalů. I když proband při testování oslabení
hlubokých svalů zádových neudržel rovný předklon v ZP, dosáhl mnohem lepšího
výsledku. Flexe trupu byla fyziologická. Při zanožení testu č. 10 nedošlo k prohnutí
v bederní oblasti, ale stále přetrvala vnější rotace.

Obrázek 50: Proband č.5 - před

Obrázek 49: Proband č.5 - po

79

Osobní anamnéza VI.
Proband č. 6

Narozen: 17.6.2003

Post: útočník
Lateralita: pravák

Hůl: nalevo

Zranění: 2013 – fraktura palce u pravé nohy
2014 – prasklina v růstové štěrbině krčku levé stehenní kosti
2014 – prasklina levé zánártní kůstky.
Výsledky vstupního testování tohoto probanda dosáhly podprůměrných hodnot.
Většina cviků byla provedena chybně. Fyziologický rozsah byl u šíjových svalů. Dobrou
svalovou úroveň prokázal test na velký sval hýžďový. Prsní svaly byly mírně zkrácené.
Trnové výběžky se neodvíjely v plynulém oblouku, ale vybočovaly do stran. Nejvíce byl
zkrácený trojhlavý sval lýtkový. Hybný stereotyp flexe trupu neodpovídal normě ani
svalová síla břišních svalů a dolních fixátorů lopatek.
Vyrovnávacím cvičením nastalo zlepšení u šesti cviků. Délku prsních svalů jsme
mohli zhodnotit jako fyziologickou. Provedení hlubokého ohnutého předklonu
odpovídalo normě, ale trnové výběžky od sebe nebyly rovnoměrně vzdáleny v ose páteře.
Flexory kyčelního kloubu odpovídaly fyziologickému rozsahu, stejně tak hamstringy. U
trojhlavého svalu lýtkového jsme dosáhli velmi dobrého výsledku. Posílením dolních
fixátorů lopatek, svalů trupu a břišních svalů jsme zhodnotili další testy jako splněné.

Obrázek 52: Proband č.6 - před

Obrázek 51: Proband č.6 - po
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Osobní anamnéza VII.
Proband č. 7

Narozen: 2.9.2003

Post: útočník
Lateralita: pravák

Hůl: napravo

Zranění žádné
Prvotní diagnostika probanda odhalila z celkového počtu deseti testovacích cviků
pouze čtyři cviky, které byly vyhodnoceny jako správně provedené. Předklonem hlavy
dosáhl proband horního okraje sterna. Šíjové svaly, zadní strana stehen a trojhlavý sval
lýtkový mají fyziologický rozsah. Dřep s předpažením proband zvládl bez problémů.
Zanožení pokrčené končetiny při testu velkého hýžďového svalu jsme vyhodnotili za
kvalitní. Nejhůře dopadlo testování břišních svalů a hybný stereotyp flexe trupu.
Kompenzační program přinesl dobré výsledky. Vzhledem k pravidelné docházce
vyšly všechny testy na posturální svalstvo výborně. Zkrácené svaly dosáhly fyziologické
délky. Fázické svalstvo se vlivem posilovacího cvičení posílilo. Pohybový stereotyp flexe
trupu už jsme vyhodnotili jako správný, ale silová úroveň břišního svalstva byla slabá.

Obrázek 54 Proband č.7 - před

Obrázek 53: Proband č.7 - po
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Osobní anamnéza VIII.
Proband č. 8

Narozen: 14.10.2003

Post: brankář
Lateralita: pravák

Hůl: nalevo

Zranění žádné
Při vstupním měření se jako nezkrácené svaly šíjové, svaly zadní strany stehen a
trojhlavý sval lýtkový. Nepatrně nefyziologickou délku měly paravertebrální svaly a prsní
svaly. Značně zkrácené byly flexory kyčelního kloubu, a to především sval
bedrokyčlostehenní a přímý sval stehenní. Jako ochablé svaly se projevily všechny až na
velký sval hýžďový.
Výstupní šetření po deseti měsíčním kompenzačním programu vykázalo větší
úspěšnost než vstupní zejména u svalů zkracujících svou délku. Mohli jsme pozorovat
zlepšení, ale stále nesplnění požadavků u kliku a testování oslabení hlubokých svalů
zádových. Hybný stereotyp flexe trupu proband provedl správně, ale silová úroveň
břišních svalů nebyla uspokojivá.

Obrázek 56: Proband č.8 - po

Obrázek 55: Proband č.8 - před
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Osobní anamnéza IX.
Proband č. 9

Narozen: 13.2.2003

Post: obránce
Lateralita: levák

Hůl: napravo

Zranění: 2012 – fraktura 4. metatarsu pravé nohy
2014 - fraktura levé vřetenní kosti.
Nejlepších výsledků proband dosáhl pouze u dvou cviků. Testování hlubokých
svalů šíjových a zadní strany stehen ukázalo fyziologickou normu. Další testované svaly
byly zkrácené. Ochablé byly dolní fixátory lopatek, hluboké zádové svaly, břišní svaly i
velký sval hýžďový.
Zlepšení se promítlo téměř ve všech zkrácených partií. Při testování
paravertebrálních svalů proband neprovedl maximální ohnutý předklon a trnové výběžky
netvořily plynulý oblouk. V hrudní oblasti byl stále viditelný plochý úsek a horní hrudní
část trnových výběžků vybočovala mimo osu páteře. Zlepšení se nejvíce promítlo ve
cviku zaměřeném na trojhlavý sval lýtkový. Všechny ochablé svaly vlivem
kompenzačního programu při testování prokázaly fyziologickou normu a správné
zapojení.

Obrázek 58: Proband č.9 - před

Obrázek 57: Proband č.9 - po
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Osobní anamnéza X.
Proband č. 10

Narozen: 19.9.2003

Post: útočník
Lateralita: levák

Hůl: napravo

Zranění žádné
Vstupní měření ukázalo podprůměrné výsledky. Fyziologický rozsah splňovaly
šíjové svaly, pravertebrální svaly a napínač povázky stehenní. Nejvíce zkrácené byly
prsní svaly a extenzory kyčelního kloubu a trojhlavý sval lýtkový. Ochablé byly dolní
fixátory lopatek, břišní svaly i velký sval hýžďový. Jediný cvik na testování hlubokých
svalů zádových byl ve fyziologickém rozsahu.
I přes častou absenci jsme u tohoto probanda dosáhli celkem uspokojivých
výsledků. Délku prsních svalů se nám podařilo prodloužit. Svaly zadní strany stehen a
trojhlavý sval lýtkový zůstal téměř beze změny. Posílením velkého svalu hýžďového
došlo ke správnému provedení cviku. Proband provedl správně pohybový stereotyp flexe
trupu. Silová úroveň břišních svalů nebyla dostačující stejně tak jako dolní fixátory
lopatek.

Obrázek 59: Proband č.10 - po

Obrázek 60: Proband č.10 - před
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6.1 Souhrnný přehled dat
V tabulce vstupního (tabulka č. 4) i výstupního (tabulka č. 7) šetření prvních šest
testů znázorňuje míru zkrácení posturálního svalstva a další čtyři testy ukazují kvalitu
fázického svalstva. Z toho test č. 4 je rozdělen do tří částí a každá z nich má své
hodnocení. Další test, který je rozdělen a hodnocen ve dvou částech je test č. 9.
V konečném sloupci tabulky je sečteno celkové zkrácení a oslabení každého hráče.
Správně provedené cviky v normě jsou označeny číslicí 1. Cviky, kde bylo zaznamenáno
viditelné zkrácení, či oslabení jsou označené číslicí 2. Pro lepší přehlednost je znovu
vypsáno zaměření jednotlivých testů:
1. Testování svalů šíjových.
2. Testování prsních svalů.
3. Testování paravertebrálních (hlubokých) zádových svalů.
4. Testování flexorů kyčelního kloubu (I. bedrokyčlostehenní sval, II. napínač povázky
stehenní, III. přímý sval stehenní).
5. Testování svalů na zadní straně stehen.
6. Testování trojhlavého lýtkového svalu.
7. Testování dolních fixátorů lopatek (klik).
8. Testování oslabení hlubokých svalů zádových.
9. Testování břišních svalů (I.) a hybného stereotypu flexe trupu (II.).
10. Testování velkého hýžďového svalů.
Tabulka 4: Vstupní měření

Vstupní vyšetření: Posouzení posturálních svalů: test č. 1., 2., 3., 4., 5., 6./ Posouzení fázických
svalů: test č. 7., 8., 9., 10.
Číslo

Test

Test

Test

Test

Test

Test

Test

Test

Test

Test

Zkrácení

probanda

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

č. 5

č. 6

č. 7

č. 8

č. 9

č. 10

oslabení

P. č. 1

1

1

2

2, 1, 2

1

1

2

1

2, 1

1

5

P. č. 2

2

2

2

2, 2, 2

2

1

2

2

2, 2

1

11

P. č. 3.

1

2

2

1, 2, 2

2

1

1

2

2, 2

1

8

P. č. 4

2

1

2

2, 2, 2

2

2

2

1

2, 2

1

10

P. č. 5

2

2

2

2, 2, 2

2

2

2

2

2, 2

2

13

P. č. 6

1

2

2

2, 2, 1

2

2

2

2

2, 2

1

10

P. č. 7

2

2

2

1, 2, 2

1

1

2

2

2, 1

1

8

P. č. 8

1

2

2

2, 2, 2

1

1

2

2

2, 2

1

9

P. č. 9

1

2

2

2, 2, 2

1

2

2

2

2, 1

2

9

P. č. 10

1

2

1

2, 1, 2

2

2

2

1

2, 2

2

8

Vysvětlivky: norma 1, zkrácení / oslabení 2
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Tabulka č. 5 ukazuje míru zkrácení posturálních svalů vstupního měření. Pouze u
testování zkrácení lýtkového svalu byla schopna polovina probandů provést cvik správně.
Zbylých pět testů bylo pro hráče obtížně proveditelné. Velmi špatných výsledků dosáhla
skupina u testování prsních a zádových svalů, stejně tomu tak bylo u testování flexorů
kyčelního kloubu. Obrázek č. 61 přehledně zobrazuje grafické vyhodnocení zkráceného
svalstva vstupního měření.
Tabulka 5: Vstupní měření - posturální svalstvo - skupina 10 hráčů

Vstupní měření
Hodnotící škála

Testování posturálního svalstva

2 (zkrácené svalstvo)

1 (norma)

1. Testování svalů šíjových

4

6

2. Testování prsních svalů

2

8

3. Testování paravertebrálních zádových

1

9

4. Testování flexorů kyčelního kl. (I., II., III.)

2/2/1

8/8/9

5. Testování svalů na zadní straně stehen

4

6

6. Testování trojhlavého lýtkového svalu

5

5

svalů

Vstupní měření - Grafické znázornění
vyhodnocení zkráceného svalstva
Norma (1)
9

Zkrácené svalstvo (2)
9
8
8

8
6

6

4

4
2
1

2

2
1

Obrázek 61: Grafické znázornění vyhodnocení zkráceného svalstva - vstupní měření

86

5 5

Tabulka č. 6 znázorňuje hodnoty vstupního měření fázického svalstva. Nejlépe
dopadlo testování velkého hýžďového svalu, který splnila více jako polovina. Nejhůře
vyšlo testování břišních svalů a dolních fixátorů lopatek. Obrázek č. 62 přehledně
zobrazuje grafické vyhodnocení ochablého svalstva vstupního měření.
Tabulka 6: Vstupní měření - fázické svalstvo - skupina 10 hráčů

Vstupní měření
Hodnotící škála

Testování fázického svalstva

2 (ochablé svalstvo)

1 (norma)

7. Testování dolních fixátorů lopatek (klik)

1

9

8. Testování oslabení hlubokých svalů

3

7

0/3

10 / 7

7

3

zádových
9. Testování břišních svalů (I.) a hybného
stereotypu flexe trupu (II.)
10. Testování velkého hýžďového svalu

Vstupní měření - Grafické znázornění
vyhodnocení oslabeného svalstva
Norma (1)
9

Ochablé svalstvo (2)
10

7

7

3

7

3

3

1
0
Testování
Testování
dolních
oslabení
fixátorů
hlubokých
lopatek (klik)
svalů
zádových

Testování
břišních
svalů

Testování
břišních
svalů a
hybného
stereotypu
flexe trupu

Testování
velkého
hýžďového
svalu

Obrázek 62: Grafické znázornění vyhodnocení oslabeného svalstva - vstupní měření
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Výsledky po 10 měsíčním zařazení kompenzačního cvičení do tréninkového procesu
Z tabulky č. 7 je patrné zlepšení u všech deseti testovaných hráčů po
desetiměsíčním pravidelném cvičení navrženého kompenzačního programu. Dokonce u
dvou probandů známkování všech testů vyšlo na 1 a po celkovém sečtení měli 100 %
úspěšnost v plnění všech deseti testů.
Tabulka 7: Výstupní měření

Výstupní šetření
Posouzení posturálních svalů: test č. 1., 2., 3., 4., 5., 6./ Posouzení fázických svalů: test č. 7., 8., 9.,
10.
Celkový
součet

Číslo

Test

Test

Test

Test

Test

Test

Test

Test

Test

Test

zkrácení

probanda

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

č. 5

č. 6

č. 7

č. 8

č. 9

č. 10

oslabení,
srovnání
před / po

P. č. 1

1

1

1

1, 1, 1

1

1

1

1

1, 1

1

5/0

P. č. 2

1

1

1

1, 1, 1

1

1

1

1

1, 1

1

11 / 0

P. č. 3

1

1

1

1, 2, 1

1

1

1

1

1, 1

1

8/1

P. č. 4

1

1

2

1, 1, 1

1

2

2

2

2, 1

1

10 / 4

P. č. 5

1

1

1

1, 1, 1

2

2

2

2

1, 2

2

13 / 6

P. č. 6

1

2

1

1, 1, 1

1

2

1

1

1, 1

1

10 / 2

P. č. 7

1

1

1

1, 1, 1

1

1

1

1

2, 1

1

8/1

P. č. 8

1

1

1

1, 1, 1

1

1

2

2

2, 1

1

9/3

P. č. 9

1

1

2

1, 1, 1

1

1

1

1

1, 1

1

9/1

P. č. 10

1

1

1

1, 1, 1

2

2

2

1

2, 1

1

8/4
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Tabulka č. 8 po desetiměsíčním cvičení ukazuje lepší výsledky než tabulka č. 5.
Pro srovnání testování svalů šíjových provedlo všech deset hráčů správně oproti
vstupnímu, kdy byli v normě 4 chlapci. Testování prsních svalů mělo v normě 9 probandů
na konci a na začátku pouze 4 probandi. V testování paravertebrálních zádových svalů se
zlepšilo 7 hráčů. Výrazný rozdíl v prodloužení délky svalů se objevil u flexorů kyčelního
kloubu. Testování svalů na zadní straně stehen mimo normu provedli pouze 2 probandi,
na začátku probandů 6. Naopak u testování trojhlavého lýtkového svalu došlo ke zlepšení
pouze u jednoho hráče. Pro lepší přehlednost obrázek č. 63 zobrazuje grafické znázornění
výstupního měření zkráceného svalstva.
Tabulka 8: Výstupní měření - posturální svalstvo - skupina 10 hráčů

Výstupní měření
Hodnotící škála

Testování posturálního svalstva

2 (zkrácené svalstvo)

1 (norma)

1. Testování svalů šíjových

10

0

2. Testování prsních svalů

9

1

3. Testování paravertebrálních zádových

8

2

4. Testování flexorů kyčelního kl. (I, II., III.)

10 / 9 / 10

0/1/0

5. Testování svalů na zadní straně stehen

8

2

6. Testování trojhlavého lýtkového svalu

6

4

svalů

Výsledky výstupního měření - Zkrácené
svaly
Norma (1)
10

10

9

Zkrácené svalstvo (2)
10
9

8

8
6
4
2

2

1

Obrázek 63: Grafické znázornění vyhodnocení zkráceného svalstva - výstupní měření
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V tabulce č. 9 výstupního měření probandi posílili oslabené svaly a dosáhli tak lepších
výsledků ve všech testech. Ochablé dolní fixátory lopatek mělo v testu 9 hráčů na začátku
a 4 na konci. Testování oslabení hlubokých svalů zádových provedli správně na začátku
3 a na konci 7 hráčů. Největšího rozdílu mezi vstupním a výstupním testováním došlo u
testování břišních svalů, které měla silnější více jak polovina hráčů. Hybný stereotyp
flexe trupu se povedl upravit u šesti probandů z deseti. U testování velkého hýžďového
svalu došlo ke zlepšení u dvou hráčů. Pro lepší přehlednost obrázek č. 64 zobrazuje
grafické znázornění výstupního měření ochablého svalstva.
Tabulka 9: Výstupní měření - fázické svalstvo -skupina 10 hráčů

Výstupní měření
Hodnotící škála
Testování fázického svalstva

2 (ochablé

1 (norma)

svalstvo)

7. Testování dolních fixátorů lopatek (klik)

6

4

8. Testování oslabení hlubokých svalů

7

3

6/9

4/1

9

1

zádových
9. Testování břišních svalů (I.) a hybného
stereotypu flexe trupu (II.)
10. Testování velkého hýžďového svalu

Výsledky výstupího měření - oslabené svaly
Norma (1)

Ochablé svalstvo (2)
9

7

6
4

9

6
3

4
1

Testování
Testování
Testování
dolních
oslabení
břišních svalů
fixátorů
hlubokých
(I.)
lopatek (klik) svalů zádových

Testování
hybného
stereotypu
flexe trupu (II.)

Obrázek 64: Grafické znázornění vyhodnocení oslabeného svalstva - výstupní měření
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1

Testování
velkého
hýžďového
svalu

7 DISKUZE
Aktivním zapojením během dvou sezon v období 2014 - 2016 u hokejového oddílu
starších žáků ročníku 2003 v Plzni jsme odhalili mezery ve směru kompenzace v tréninkovém
procesu. Hokejisté měli výbornou přípravu z hlediska motoricko-funkční a kondiční přípravy.
Bohužel koncept zapracování vyrovnávání zatížení hlavně svalových dysbalancí byl
nedostačující. Tento fakt nám potvrdilo vyhodnocení vstupního měření posturálního a
fázického svalstva. Vyrovnávací cvičení nepatřilo k rutinní záležitosti. Obecně v praxi na
samotnou realizaci v mládežnických kategoriích nedává většina trenérů v tréninkových
jednotkách prostor. Přístup trenérů, kteří nechávají uvolnění a protažení individuálně na
hráčích samotných, je naivní a nezodpovědný. Hráči v mladším i starším školním věku nejsou
dostatečně morálně vyspělí, potřebují vedení, aby získali správný návyk a vztah ke cvičení.
Na bruslích je pohybově nevýhodné vzpřímené držení těla, z tohoto důvodu neustále
hokejisté udržují hokejové postavení, polohu ve dřepu s mírným předklonem. Tato pozice
vede k přetížení hlavně kolenních, kyčelních kloubů a bederní oblasti páteře. Držení hokejové
hole je dalším problémem. Nerovnoměrný úchop, manipulace a střelba s hokejkou přetěžují
zejména oblast ramenních kloubů. Hokejisté neustále intenzivně trénují a odehrávají

zápasy, proto vyrovnávání svalových dysbalancí vyžaduje pravidelné provádění.
Kompenzační cvičení vyžaduje trenérský dohled a neustálé opakování a vysvětlování
důvodů, proč ho zařazovat do tréninkového procesu. Naším dílčím cílem bylo eliminovat
nebo zmírnit svalové dysbalance. Díky zájmu hlavního trenéra o danou problematiku bylo
provedeno vstupní testování a následná implementace navrženého intervenčního
programu na ovlivnění posturálního a fázického svalstva do tréninkového procesu.
Celý průběh desetiměsíčního edukačního kompenzačního procesu byl veden pod
dohledem mým a hlavního trenéra. Předpokládaný přínos navrženého kompenzačního
programu jsme ověřili výstupním testováním. Po srovnání vstupních a výstupních hodnot
testování svalového zkrácení a oslabení, jsme mohli konstatovat, že u vybrané skupiny
deseti hráčů došlo k pozitivním změnám. Zejména u testování šíjových, prsních svalů a
flexorů kyčelního kloubu, dále pak u břišních svalů a dolních fixátorů lopatek jsme
zaznamenali rozdíl. Při vstupním měření vyšly jako nejvíce zkrácené prsní, zádové svaly,
stejně tomu tak bylo u flexorů kyčelního kloubu a trojhlavého lýtkového svalu.
Michálková (2008) ve své práci uvádí největší zkrácení hráček volejbalu u svalů prsních
a paravertebrálních zádových a flexorů kyčelního kloubu. Můžeme tvrdit, že tyto oblasti
u sportovců nejvíce zkracující svou fyziologickou délku, potvrzuje to výzkumná práce u
volejbalistek Michálkové (2008) i výzkumná práce u házenkářů Wisury (2015).
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U vstupního testování fázického svalstva nejlépe vyšlo testování velkého hýžďového
svalu. Nejhůře dopadlo testování břišních svalů a dolních fixátorů lopatek. Wisura (2015),
který ve své práci testoval házenkáře staršího školního věku, ve svém výzkumu u
vstupního šetření při testování flexorů kyčelního kloubu označil sedm probandů z deseti
za zkrácené. Pejcl (2013), který ve své práci testoval sedmileté hráče ledního hokeje,
došel ve vyhodnocení dolních fixátorů lopatek ke stejnému výsledku a uvádí svaly v této
oblasti jako oslabené. Michálková (2008) u hráček volejbalu uvedla jako nejslabší břišní
svalstvo.
Výstupní měření námi sledovaného souboru ukázalo nejmarkantnější zlepšení u
testování svalů s převážně posturální funkcí, a to svalů šíjových, prsních, vzpřimovače
páteře a flexorů kyčelního kloubu. Michálková (2008) ve své práci dokládá zlepšení u
výstupního hodnocení ve zmírnění zkrácení flexorů kyčelního kloubu. Je patrné, že
pravidelné uvolňování a protahování této oblasti vede k navrácení fyziologické délky
svalů. Uspokojivě vyšlo testování zadní strany stehen, kde se zlepšili čtyři hokejisté
z šesti. Malé změny se dosáhlo při testování trojhlavého lýtkového svalu, kdy ke zlepšení
došel pouze jeden proband z pěti. Je zde možnost, že jsme zvolili nevhodný test, pro
zjištění svalové délky. Provedení testu totiž ovlivňuje velké množství dalších částí těla.
Když srovnáme naše výstupní měření trojhlavého lýtkového svalu s výstupním měřením
volejbalistek v práci Michálkové (2008) konstatujeme shodu v tom, že nastaly minimální
změny v prodloužení délky svalu. Z celkového vyhodnocení posturální svalové složky je
patrné, že jsme cvičením zvoleného intervenčního programu zmírnili svalové zkrácení
svalstva s převahou tonických vláken. K pozitivním výsledkům jsme došli i u testování
fázického svalstva. Podařilo se nám posílit dolní fixátory lopatek, kde došlo ke zlepšení
u pěti hráčů z devíti. Silnější se v testech projevily hluboké svaly zádové u čtyř hráčů ze
sedmi. Nejuspokojivěji vyšlo posílení břišního svalstva, kdy se zlepšilo šest hráčů
z deseti. Pejcl (2013) ve svém výstupním testování konstatuje největší zlepšení v posílení
břišního a zádového svalstva, stejně tak uvádí Michálková (2008). Naším posledním
testem bylo testování hýžďového svalstva. Ukázalo dobré výsledky na začátku, kdy test
splnilo sedm hráčů a u výstupního měření devět.
Tuček (2015) uvádí ve své práci, že kompenzačním programem zlepšil flexibilitu
a zmírnil svalové dysbalance u profesionálních jezdců na BMX ve věku 25 – 32. Můžeme
tak souhlasit s autorkou Bursovou (2005), že pravidelným prováděním kompenzačního
cvičení můžeme snižovat negativní dopad sportovního zatížení až přetížení.
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U osobních anamnéz z důvodu časového odstupu prvního a konečného měření
uplynulo téměř 11 měsíců, vzhledem k věkové kategorii došlo u některých probandů k
viditelným změnám tělesných proporcí a celkového zevnějšku. U probanda č. 7 musíme
uznat chybu fotografie v zachycení testu na sílu břišního svalstva. Hráč se na fotografii
před a po nenachází ve stejné poloze. Bohužel pořízení nové fotky nebylo možné z toho
důvodu, že hráč po letní přípravě změnil hokejový klub. U probanda č. 4 jsme
nedopatřením nezachytili horní část trupu, díky tomu, že jsme pozornost zaměřili na dolní
končetiny.
Předpoklad, že zařazení kompenzačního programu do tréninkového procesu
pozitivně ovlivní, zmírní či odstraní svalové dysbalance u výběrové skupiny hráčů
ledního hokeje starších žáků HC Škoda Plzeň, se potvrdil. Na základě této skutečnosti se
můžeme domnívat, že před zavedením intervenčního programu v tréninkových
jednotkách kompenzační cvičení zcela chybělo nebo nebylo dostatečné. Pro ještě lepší
ovlivnění funkčnosti svalového aparátu by bylo vhodné tento navržený program provádět
pravidelně po celý roční tréninkový cyklus.
Před zařazením vyrovnávacího programu se u hráčů projevily největší chyby a
návyky v postupu cvičení, kdy zcela chybělo uvolňování kloubních struktur, cviky
v nižších polohách nebo s oporou, zatažená ramena, zasunutá brada a hlava v prodloužení
páteře a také špatná aktivace svalů (například nedostatečné zapojení břišního svalstva,
kdy se aktivně do všech cviků zapojoval přímý sval břišní, zatím co vnitřní svaly břicha
nepracovaly). Na základě pozorování těchto častých chyb ve cvičení, se při výběru cviků
do kompenzačního programu kladl důraz na základní polohy, správné dýchání a přesnost
provedení cviku. Převážná část vyrovnávacího cvičení probíhá na zemi, aby se zabránilo
co nejmenšímu působení gravitace. Celá baterie cviků je bez využití pomůcek. Je tomu
tak proto, aby jednoduché cviky hráči mohli cvičit kdekoliv, i když nejsou v tělocvičně.
Neznamená to, že se nedají ke cvikům využít pomůcky. Pro představu například u cviku
č. 8. si můžeme při protahování flexorů kyčelního kloubu pomoci therabendem nebo
švihadlem. U cviku č. 12. můžeme využít pro přesun vpřed ze ZP tenisák nebo overball.
Ke cviku č. 18. můžeme využít obruč, tyč nebo theraband, naopak nám pomůcky
pomohou udržet ZP rukou v celém průběhu cviku.
Na aktuálnost problematiky absence kompenzačních cvičení u hráčů ledního
hokeje upozorňuje také Pejcl (2013), Kóšová (2013) u hráčů volejbalu a Wisura (2015)
u hráčů házené. Kvalitní provádění kompenzačních cvičení však vyžaduje nastudování
jak anatomie, tak fyziologie lidského těla, věkové zákonitosti cvičenců, zásady správného
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cvičení a specifičnost daného sportu. Bohužel české zdroje v oblasti ledního hokeje a
kompenzace nabízí ke studiu převážně literaturu staršího vydání. I přes tento fakt věřím,
že je tato práce s navrženým intervenčním programem dobrým zdrojem informací, jak
pro trenéry, tak pro hráče. V mých očích přinesl výsledky nad má očekávání. Nejen že
měli hráči po desetiměsíčním cvičení velice pěkné výsledky, ale sami na sobě cítili
pozitivní změny. Dalším bonusem se stala skutečnost, že si mladí hokejisté cviky osvojili,
naučili se správně dýchat a přijali je jako samozřejmou součást každé tréninkové
jednotky.
I když skupině byly vždy všechny cviky názorně předváděny se slovním
výkladem, v prvních hodinách průběh cvičení vyžadoval velkou koncentraci cvičenců a
neustálý dohled s korekcí. Někteří jedinci nebyli schopni samostatně zopakovat
požadovaný pohyb, natož se navracet do správné základní polohy. Častými chybami bylo
základní nedodržování zásad uvolňování, protahování a posilování, špatné zaujímání
výchozích poloh, špatná koordinace pohybu s dechem jak během protahování, tak
posilování. Důsledné opravování cvičenců kvůli velkému množství chyb, neustálé
opakování kvalitního provádění a správného dýchání bylo časově náročnější, než jsme
předpokládali. Z tohoto důvodu kompenzační část zpočátku časově překračovala
tréninkovou jednotku. Později se čas zkracoval a většina hráčů byla schopna cvičit
samostatně jen s malými opravami, které později už stačily zdůraznit ve verbální formě.
V druhé polovině desetiměsíčního programu velká část hráčů cvičila samostatně a
opakovala cvik bez větších zásahů. Konečný dojem ze cvičení byl velice kladný, všichni
chlapci byli schopni rozumově zpracovat předané informace a racionalizovat si důležitost
provádění cvičení. I přes řadu překážek můžeme konstatovat úspěšný průběh celé
spolupráce.
Kompenzační program by bylo vhodné postupem času upravovat podle zdatnosti
cvičenců, jejich potřeb a úrovni dovedností. Jistě by se dalo pokračovat a vybrat
náročnější cviky i s využitím pomůcek pro zpestření a zkvalitnění. Ovšem je nutné si
uvědomit, že jsou důležité základy, na kterých můžeme stavět a dále se posouvat. Pokud
svěřenci nebudou mít zažité základní zásady, výchozí polohy, vnitřní autokorekci a
správné automatické zapojování svalových partií, nemůžeme pokročit ke složitějším
pohybům.
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8 ZÁVĚR
První stimul k sepsání práce s problematikou jednostranného zatížení a
kompenzace byl fakt, že se mladí hráči ledního hokeje potýkají s viditelnou svalovou
nerovnováhou a následně vzniklými zdravotními komplikacemi. Je zarážející, že
prostředí více než zájmového rázu postrádá kvalitní zdravotně kompenzační složku
tréninku. Skutečnost, že můžeme zlepšit nejen stav pohybového aparátu, celkový
zdravotní stav, ale i herní projev, je z mého pohledu velmi motivující. Hlavním záměrem
a cílem práce bylo zmírnění nefyziologického stavu svalové složky a zkvalitnění
pohybového aparátu hráčů ledního hokeje. Pro sestavení ověření kompenzačního
programu jsme vybrali svalové a dynamické testy. Dále jsme v diplomové práci shrnuli
poznatky o problematice ledního hokeje jakožto jednostranné pohybové aktivitě
s negativním dopadem na pohybový aparát, který způsobuje svalové dysbalance.
Zpracovali jsme nasbírané informace u výběrové skupiny o deseti hráčích ledního hokeje,
kteří spadají do kategorie starších žáků. Po vyhodnocení vstupních testů, jsme navrhli
cviky v nízkých polohách na uvolnění, protažení a posílení pro zkrácené a oslabené
svalové partie. Zařazení navrženého intervenčního programu do praxe trvalo v délce
deseti měsíců. Výsledky po tomto časovém úseku přinesly kladné hodnocení. Mohli jsme
konstatovat zmírnění svalové nerovnováhy v otestované posturální i fázické části
výstupního měření.
Kompenzační cvičení jsou vhodným prostředkem pro vyrovnání nebo zmírnění
svalových dysbalancí. V praxi je hlavním činitelem trenér nebo jiný odborník, který má
dostačující znalosti o této problematice. Zásadní roli zde hraje interiorizace s principy
samotného kompenzačního cvičení. Jestliže je sami trenéři přijmou za součást
sportovního procesu, mohou je kvalitně přenášet do tréninkových jednotek. Zejména
v mládežnických kategoriích je nutné vytvářet návyky a kladný vztah ke kompenzačnímu
cvičení. Je zde zapotřebí neustálý dohled, opakované a kvalitní provádění jednotlivých
cviků a cvičebních poloh. Otázkou zůstává, zda jsou trenéři dostatečně kvalifikovaní nebo
zda si mohou hokejové kluby dovolit specializovaného trenéra pro mládež.
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