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Abstrakt 

Plavání je pohybová aktivita, která je lékaři často doporučována jako vhodná 

kompenzační aktivita. Provádí se symetricky v odlehčeném vodním prostředí. Tento pohyb 

v odlehčení má spoustu výhod a dá se provádět v kterémkoliv věku. Naším cílem bylo zjistit, 

zda má závodní plavání nějaký vliv na statiku a dynamiku páteře. Pro měření statických 

sagitálních parametrů jsme využili přístroj DIER Formetric III 4D. Dynamické testy jsme 

měřili pomocí testů na rozvíjení páteře. Stabilizaci trupu jsme zjišťovali pomocí testů 

z konceptu Dynamické Neuromuskulární Stabilizace (DNS). Sledovali jsme soubor 11 dětí ve 

věku 11 – 12 let. Tyto děti byly vyšetřené dvakrát v rámci bakalářské práce a to před 

začátkem závodního plavání a po 10 měsících. V rámci diplomové práce byly tyto děti 

vyšetřeny znovu a to po 3 letech od začátku závodního plavání. Dále jsme sledovali soubor 11 

dospělých vrcholových plavců. Jejich výsledky jsme porovnávali s populačními normami. Po 

třech letech závodního plavání u dětí nedošlo ke statisticky významné změně velikosti hrudní 

kyfózy a bederní lordózy. Došlo ke zvýšení pohyblivosti celé páteře, bederní páteře a rozsahu 

do lateroflexe. Naopak došlo ke snížení pohyblivosti hrudní páteře do extenze. U dospělých 

plavců byly hodnoty hrudní kyfózy vyšší, než je norma a hodnoty bederní lordózy nižší než je 

norma. V dynamických testech došlo oproti normě ke zvýšení pohyblivosti celé páteře, 

zvýšení pohyblivosti bederní páteře a snížení pohyblivosti hrudní páteře do extenze. Závodní 

plavání tedy nemá vliv na zvýšení sagitálních křivek páteře. Má vliv na zvýšení pohyblivosti 

bederní a hrudní páteře do flexe, na zvýšení lateroflexe a na snížení pohyblivosti hrudní páteře 

do extenze.  
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