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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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Sagitální křivky páteře, pohyblivost páteře, plavání, Dynamická Neuromuskulární 

Stabilizace, rasterstereografie 
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Abstract 

 Swimming is a physical activity that is often recommended by physicians as 

compensatory activity. It is symmetrical sport which takes place in aquatic environment. 

This sport has many benefits and can be done at any age. Our goal was to find out if 

competitive swimming had an effect on statics and dynamics of the spine. To measure 

static sagittal parameters we used DIER Formetric III 4D. Dynamic tests were measured 

by spinal development tests. The trunk stabilization was detected using Dynamic 

Neuromuscular Stabilization (DNS) concepts. We observed 11 children aged 11 - 12. 

These children were examined twice in the bachelor thesis, first one before the start of 

racing swimming and second one after 10 months. In our diploma thesis, these children 

were examined again after 3 years of racing swimming. We also watched a set of 11 

adult swimmers. We compared their results with standards. After three years of racing 

swimming in children, there was no statistically significant change in size of thoracic 

kyphosis and lumbar lordosis. Increased mobility of the whole spine, lumbar spine and 

range to lateroflexia has occurred. On the contrary, the mobility of the thoracic spine 

has been reduced to extension. In adult swimmers, thoracic kyphosis values were higher 

than normal and lumbar lordosis values lower than normal. In dynamic tests we noticed 

increased mobility of the whole spine, increase the mobility of the lumbar spine and 

decrease the mobility of the thoracic spine to extension. Racing swimming therefore 

does not affect the increase in sagittal spine curves. It affects the increase of the lumbar 

and thoracic spine movement in the flexion and the increase of the lateroflex and the 

reduction of the mobility of the thoracic spine to extension. 
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BL – bederní lordóza 

DNS – Dynamická Neuromuskulární Stabilizace 

HK – hrudní kyfóza 

HKK – horní končetiny 

LCM – ligamentum collaterale mediale 

m – muscle 

MRI – magnetická rezonance 

OKŘ – otevřený kinematický řetězec 

RTG – rentgen 

UKŘ – uzavřený kinematický řetězec 
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1 ÚVOD 

Plavání je považováno za velmi dobrou a všestrannou pohybovou aktivitu. Může se 

mu věnovat každý v kterémkoliv věku, dá se provozovat od raného mládí až po úplné 

stáří. Tento sport je velmi populární v dětském věku ať už jen jako kondiční, doplňková 

aktivita nebo závodní, vrcholová. Často je také doporučován jako vhodná kompenzační 

aktivita k jednostranné sportovní zátěži (tenis, hokej, florbal) nebo ke zlepšení držení 

těla u dospělých i u dětí (Čechovská, 2001). 

Sagitální profil páteře se utváří celý život. Nejnáchylnější na změny je v období 

růstu, kdy na dětský organismus působí řady exogenních a endogenních faktorů. Kvalita 

postury a tvar páteře je pak závislý na tělesném a duševním stavu, stavu svalů, vaziva a 

tělesné stavbě jedince. Je zde také velká citlivost na inaktivitu nebo naopak na 

nepřiměřenou tělesnou zátěž.  

Tato práce navazuje na bakalářskou práci: Vliv závodního plavání na statiku a 

dynamiku páteře. Jsou zde použita data z této práce, která jsou dále rozvinutá.             

V teoretické části jsou shrnuty poznatky z vývoje páteře, křivek páteře. Jsou zde 

zmíněné negativní vlivy plavání na pohybový systém. Je zde také představená 

rasterstereografie, neinvazivní metoda vyšetření páteře.  

Výzkumná část obsahuje metodiku měření. Jsou zde zaznamenány a 

vyhodnoceny dynamické testy na rozvíjení páteře, statické testy zaměřené na velikost 

hrudní kyfózy a bederní lordózy, dále testy na posturální stabilizaci z DNS.  

Testovány jsou dvě skupiny, skupina dětských plavců a skupina dospělých 

plavců. Výsledky skupiny dětí jsou porovnávány s prvním měřením s daty z bakalářské 

práce (Kučerová, 2015). Výsledky dospělých plavců budou porovnávány 

s normativními daty.  
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2 PÁTEŘ 

2.1 Zakřivení páteře 

Lidská páteř má fyziologická zakřivení v sagitální rovině (Obrázek 1). Typické 

je střídání kyfóz a lordóz. Lordóza je konvexní vyklenutí páteře ventrálně. Krční 

lordóza má vrchol u C4 – C5, bederní lordóza L3 – L4. Kyfóza je konvexní vyklenutí 

směrem dorzálně. Hrudní kyfóza má vrchol u Th6 – Th7 (Dylevský, 2009; Neumann, 

2010; Čihák, 2011). K těmto zakřivením přispívá i tvar obratlů, každý z nich se na 

zakřivení podílí. V bederní oblasti obratel L5 tvoří 40% z celé lordózy a L1 pouze 5% 

(Been, 2014). 

 

Obrázek 1. Fyziologický sagitální profil páteře (Neuman, 2010) 

 

Fyziologické je i mírné zakřivení páteře ve frontální rovině, nedochází ale 

k rotaci obratlů. Nejčastěji se vybočení páteře vyskytuje v hrudním úseku mezi Th3 - 

Th5 (Dylevský, 2009). 
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Tyto křivky zajišťují pevnost a pružnost páteře. Na druhou stranu díky zakřivení 

páteře dochází ke zvýšenému smykovému namáhání na přechodech jednotlivých křivek, 

v cervikothorakálním, thorakolumbálním a nejvíce v lumbosakrálním přechodu 

(Dylevský, 2009; Neumann, 2010). 

2.2 Vývoj páteře 

2.2.1 Osifikace obratlů 

Při prenatálním vývoji axiálního skeletu se nejprve vytváří meziobratlové 

ploténky, mezenchymová centra pak následně začínají vytvářet těla obratlů. V šestém 

týdnu se v každém obratli vytváří chondrifikační centrum. Osifikace obratlů začíná, 

když je zárodek přibližně 50 mm dlouhý, zhruba tedy v 8 - 9. týdnu. Koncem 

embryonálního období existují v každém obratli tři osifikační centra. Jedno v těle 

obratle a dvě v oblouku. Osifikace začíná v dolních hrudních obratlích a šíří se 

kraniálně a kaudálně. Při narození se každý obratel skládá ze třech kostních úseků 

spojených chrupavkou. Osifikace obratlového oblouku je dokončená v prvním roce 

života. V období puberty je založeno 5 sekundárních osifikačních jader. Osifikace 

těchto jader je ukončená přibližně kolem 25. roku (Vacek, 1992; Moore, 2002; Čihák, 

2011). 

2.2.2 Růst páteře 

Po narození je páteř dlouhá přibližně 24 cm, pouze 30 % je osifikováno. V této 

době je velmi malá variabilita mezi jednotlivými obratli. Bederní obratle jsou po 

narození relativně menší oproti hrudním nebo krčním. Mezi 3 a 15 rokem rostou bederní 

obratle a jejich meziobratlové ploténky okolo 2 mm/rok. Hrudní obratle a jejich disky 

pouze 1 mm/rok. Přední a zadní část obratle neroste stejným tempem. U hrudních 

obratlů roste rychleji zadní část, než přední. V bederní páteři je tomu přesně naopak 

(Dimeglio, 2012; Dimeglio, 2016).  
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Obrázek 2. Hodnocení růstu hrudní a bederní páteře od narození do 18 let (Dimeglio, 

2012) 

Největší růst páteře probíhá v prvních dvou letech života. Do pěti let je růst ještě 

relativně rychlý, během prvních pěti let života je dosaženo 95 % velikosti páteřního 

kanálu. Se začátkem pátého roku, se růst výrazně snižuje. Trup v této době přispívá 

pouze jednou třetinou k celkovému růstu (Stücker, 2016). Hrudní páteř roste od 

narození do 5 let 1,3 cm/rok, okolo 0,7 cm/rok mezi 5 a 10 lety a 1,1 cm/rok během 

puberty (Obrázek 2). Růst bederní páteře ve věku 10 let dosáhne 90 % své délky, ale 

pouze 60 % ze svého konečného objemu. Průměrná konečná délka páteře je u mužů 70 

cm a u žen 63 cm (Dimeglio, 2012; Dimeglio, 2016; Stücker, 2016). 

2.2.3 Vývoj zakřivení páteře 

Křivky páteře se vyvíjejí postupně a jsou součástí adaptace jedince na gravitaci. 

Páteř novorozence není ale bez zakřivení. Choufani et al. (2009) sledovala na 

magnetické rezonanci (MRI) 45 snímků plodů ve věku od 23. do 40. týdne. U všech 

plodů byla matematicky prokázána přítomnost lordózy v lumbosakrální oblasti 

(Obrázek 3). Velikost nekorelovala s gestačním věkem, neprokázala se tedy závislost 

výše křivky a věku. Maurice Abitbol  (1987), sledoval u 131 dětí ve věku od narození 

do 5 let velikost lumbosakrálního úhlu. Tento úhel se zvyšuje z průměrných 20° při 

narození na 70° ve věku 5 let. Tato studie ukazuje, že tvorba lumbosakrálního úhlu 

nesouvisí s věkem, ale je přítomná už po narození. Ukazuje ale zvyšování úhlu, které by 

mohlo souviset se vzpřímeným stojem a se začátkem bipedální lokomoce. Čihák (2011) 

tvrdí, že: „Páteř novorozence je zakřivena v jedné, téměř plynulé kyfóze s málo 
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výrazným promontoriem a s nepatrnými náznaky příštích lordóz.“  Můžeme tedy říci, že 

bederní lordóza se začíná vyvíjet již prenatálně. 

 

Obrázek 3. Plod ve 32. týdnu s viditelnou lumbosakrální lordózou (Choufani, 2009) 

 

Hrudní a sakrální kyfóza jsou označovány jako primární křivky páteře, jelikož 

jsou přítomné již v prenatálním vývoji (Neuman, 2010). Sakrální kyfóza se v průběhu 

života moc nemění, neboť je tvořená os sacrum. Hrudní kyfóza kompenzuje lordózy. 

Postnatálně dochází k vývoji krční lordózy, která se začíná objevovat ve 4. – 6. týdnu, 

v době, kdy dítě v poloze na břiše zvedá hlavu nad podložku. Na konci 1. a začátku 2. 

trianonu dochází ke koaktivaci flexorů a extenzorů krku, aktivací posturální funkce 

bránice a extenze osového orgánu je zajištěná. Bederní lordóza (BL) se zvětšuje v době, 

kdy si dítě začíná stoupat a chodit (Kolář, 2009; Neuman, 2010; Čihák, 2011). Po vývoji 

bipedální lokomoce se krční a hrudní křivka během růstu málo mění. Bederní lordóza se 

zvětšuje o 10 % mezi 7. a 17. rokem života (Hall, 2012). 

 



Diplomová práce                  Longitudinální sledování vlivu závodního plavání na statiku a dynamiku páteře 

 

 

12 

2.2.4 Vývoj velikosti křivek páteře 

Křivky páteře se mění v průběhu života. V dohledatelné literatuře nejsou 

standardizované normy velikosti těchto křivek u dětské populace. Velikost křivek nelze 

vztahovat k věku dítěte, kvůli možné odlišnosti kalendářního a biologického věku. 

Rozdíl zde může být ± 2 roky. Pokud u dítěte známe jen kalendářní věk a ne biologický, 

nezjistíme při jednorázovém měření, jestli už dosáhl růstového spurtu nebo ještě ne 

(Lebl, Krásničanová, 1996).  

Schlösser (2015), sledoval křivky páteře u dětí (n = 156) před, během a po 

růstovém spurtu. Zjistil, že hrudní kyfóza, sklon pánve a sklon sakra se statisticky 

významně zvětšily po ukončení puberty. Bederní lordóza a sakrální sklon se mezi 

jednotlivými skupinami nelišily. Rozdíly byly také mezi pohlavími. Hrudní kyfóza 

(HK) byla u chlapců větší než u dívek (Obrázek 4). Bylo pozorováno, že rozdíl závisel 

na vývojovém stadiu, před a po růstovém spurtu byla velikost u obou pohlaví podobná. 

Na vrcholu růstového spurtu byly hodnoty u dívek významně nižší než u chlapců 

(Schlösser 2015). 

 

 

Obrázek 4. Rozdíly velikosti hrudní kyfózy mezi pohlavími během puberty (Schlösser, 

2015) 

 

Penha (2009), měřila velikost sagitálních křivek u 7 a 8 letých dětí. BL byla 

průměrně 42,29° (Graf 1). HK byla u sedmiletých 28,07 a u osmiletých 30,32° (Graf 2).  
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Rozsáhlý výzkum (n = 718) provedli Giglio a Volpon (2007), kteří měřili 

velikost křivek u dětí a adolescentů od 5 do 20 let. Zjistili nárůst těchto křivek se 

stoupajícím věkem. Průměrná velikost HK u skupiny 5 – 9 letých dětí byla 36,7° a u 

nejstarší skupiny (15 - 20 let) byla 38,5°. Velikost BL byla zaznamenána u nejmenších 

52,2° a u nejstarších 56,6°. Pohlaví zde nemělo statisticky významnou roli. Velmi 

podobné hodnoty křivek zaznamenali Wilner a Johnson (1983) na velkém souboru 1101 

dětí od 8 do 16 let. HK s věkem stoupala, BL také ale pomaleji. 

 

Graf 1. Průměrné velikosti hrudní kyfózy z uvedených studií  

 

Mac-Thiong et al. (2004) popsal na souboru dětí (n= 646) zvětšení sagitálních 

křivek ve skupině ve věku 3 - 10 let velikost HK 42° a ve skupině 10 - 18 let 45,8°. BL 

byla průměrně u mladších 53,8° a u starších 57,8°. Genderové rozdíly zde nebyli patrné. 

Stejně tak Voutsinas a MacEven (1986) sledovali stoupající tendenci křivek na kohortě 

670 dětí od 5 do 20 let. Velikost HK stoupala průměrně o 2° a BL o 4° mezi nejmladší 

nejstarší skupinou. Rozdíly mezi pohlavími zde také nebyly. Menší soubor sledoval 

Abelin-Genevois et al. (2014) celkem 150 dětí. Skupina ve věku od 11 do 18 let 

vykazovala průměrnou velikost HK 38,6° a BL 46°. 
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Graf 2. Průměrné velikosti BL z vedených studií.  

 

Widhe (2001), také potvrzuje zvětšení křivek páteře u dětí po 10 letech 

sledování (první měření v 5 - 6 letech, druhé v 15 - 16 letech). Obě křivky se zvětšily 

v průměru o 6°. Popisuje ve své studii také snížení mobility páteře jak hrudní tak 

bederní do flexe i extenze. S tím souhlasí i výsledky Cil et al (2004), který popisuje 

zvětšení křivek mezi věkovými skupinami (3 - 6 let, 7 – 9 let, 10 - 12 let a 12 - 15 let) 

(Obrázek 5).  

 

Obrázek 5. Vývoj velikosti zakřivení mezi jednotlivými věkovými skupinami (Cil et al 

2004) 

 

Další studie byly zaměřené na adolescenty a dospělé. Cidambi et al. (2015) se 

zaměřila na adolescenty a snažila se popsat velikosti HK a BL u adolescentů 

průměrného věku 14.5 ± 2.6 roku. Velikost HK byla 39.8° ± 8.8° a BL 37.1° ±11.2°. 
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Vendantam et al. (1998), sledoval sagitální křivky u asymptomatických 

adolescentů a následně data porovnával s asymptomatickými dospělými. Velikost BL 

byla v průměru velmi podobná u obou skupin, oproti tomu HK se v průměru zvětšila u 

dospělých o 4°.  

Někteří autoři zkoumali pouze hrudní kyfózu jako například Shamsi et al. (2014) 

u chlapů ve věku 13 – 18 let. Zjistil, že HK stoupá od 13 do 16 let a pak dochází 

k mírnému poklesu do 18 let. Fon et al. (1980) měřil pomocí rentgenu 316 pacientů ve 

věku od 2 do 77 let. HK se s postupným nárůstem věku zvětšovala u mužů i u žen. Ve 

skupině 10 - 19 let byla velikost HK průměrně 25,11° u mužů a 26° u žen a ve skupině 

20 – 29 let 26,27° u mužů a 26,83° u žen. Nárůst mezi těmito dvěma skupinami byl 

přibližně 1°.  

Všechny studie se snaží popsat fyziologické zakřivení páteře. Výsledky nejsou 

jednotné, záleží na mnoha faktorech, jako je věk probandů, region, metoda měření, 

segmentální rozsah při měření nebo růstový spurt. Nelze tedy určit jednotné fyziologické 

zakřivení u dětské populace. Můžeme zde sledovat pouze určité trendy. 

2.2.5 Statika a dynamika páteře u dětí 

Vzpřímené postavení těla u dětí hodnotíme jako takové, pokud olovnice 

spuštěná těsně za záhlavím (protuberancia occipitalis externa) se dotýká hrudní kyfózy a 

probíhá středem intergluteální rýhy. U dětí předškolního věku by vzdálenost od kolmice 

k maximálnímu bodu bederní lordózy neměla být větší než 2 cm. U starších dětí 3 cm 

(Trnavský, 1997). 

Sklon kloubních ploch meziobratlových kloubů, výška intervertebrálních disků a 

pružnost vazů páteře ovlivňují pohyblivost dospělé, ale i dětské páteře. Nejsou údaje o 

reálném rozsahu aktivní či pasivní pohyblivosti páteře u dětí jednotlivých věkových 

kategorií, lze však k fyziologické normě pro dospělého člověka, přičíst asi 1,5 stupně 

k rozsahu pohybu každého segmentu páteře. Když tedy považujeme za fyziologický 

rozsah pohybu flexe krční páteře 30 - 35°. Je rozsah flexe u 3 - 6letých dětí 35 - 40°. 

Tento výpočet platí ovšem pouze pro děti od tří do sedmi let. U starších dětí, je rozsah 

pohyblivosti stejný jako v dospělosti. Nebyly spolehlivě prokázány rozdíly 

v pohyblivosti páteře mezi jednotlivými pohlavími u dětí (Dylevský, 2014).  
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2.2.6 Zakřivení páteře u dospělých 

Fyziologická hrudní kyfóza je popisována v rozmezí od 20° do 45° u dospělých. 

Fyziologická velikost bederní lordózy je 40 – 60° (Bernhardt, Bridwell, 1989).   

Hübner (2010) uvádí fyziologickou hrudní kyfózu v rozmezí 47° - 50°. Velikost 

fyziologické bederní lordózy je 38° - 42°.  

 

 
Obrázek 6. Velikost bederní lordózy v průběhu života u mužů a u žen (Neumann, 2010) 

 

Velikost bederní lordózy se mění v průběhu života (Obrázek 6). Ve věku 20 let 

dosahuje průměrně velikosti 45° u žen a 33° u mužů (Neumann, 2010). 

Vialle et al. (2005) sledoval 300 asymptomatických probandů. Průměrná 

velikost hrudní kyfózy u nich byla 40.60° ± 10 a velikost bederní lordózy  

Velká variabilita velikosti hrudní kyfózy a bederní lordózy může mít souvislost 

s kritériem sagitální rovnováhy (50 mm ventrodorzální odchylky mezi C7 a S1 u 

asymptomatických dospělých lidí ve stoji) (Been, 2013).  

 

2.2.7 Faktory ovlivňující křivky páteře 

V prvním roce života dítě vyroste v průměru 20 cm, ve druhém roce 10 cm a růst 

se postupně zpomaluje. V období puberty se růst dítěte zrychluje a vyroste přibližně o 

10 cm za rok, pak se znovu zpomaluje až do ukončení růstu. Mezi 6. a 8. rokem života 

se zpomaluje růst a dochází ke změnám proporcí. Dokončuje se vývoj vzpřímeného 

postavení, v této době také dochází ke změnám držení těla.  

Na růst organismu a vývoj křivek páteře působí spousta faktorů, jako je 

dědičnost, výživa, hormonální rovnováha, psychický stav, svalový aparát a vnější 

mechanické vlivy. Negativně ovlivňují růst některé nemoci i způsob života. 
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Nepřiměřeně velká svalová námaha rostoucího organismu může růst zpomalit (Kubát, 

1992).  

Zvýšená bederní lordóza je spojená s oslabením břišních svalů, anteverzí pánve. 

Příčinami mohou být vrozené deformity páteře, oslabené břišní svaly, špatné posturální 

stereotypy, omezení extenze v kyčlích, přetrénování ve sportech, kde dochází 

k hyperextenzím jako gymnastika, krasobruslení, hod oštěpem, plavání. Zvýšená hrudní 

kyfóza může být dána strukturálními změnami na páteři jako je osteoporóza, 

Schermannova choroba nebo také funkčně patologickou změnou pohybových 

stereotypů. Často dochází ke zvětšení bederní lordózy a zároveň i hrudní kyfózy. Není 

to ale pravidlem (Hall, 2012). 

2.3 Negativní vliv plavání na pohybový systém 

Plavání je oproti ostatním sportů unikátní v tom, že probíhá ve vodním prostředí 

a na tělo tak působí odlišně gravitační síla a odpor prostředí.  Horizontální poloha mění 

gravitační dopad na cirkulaci krve, teplota vody má vliv na termoregulaci a vaskulární 

systém. Dýchání je jiné, protože člověk musí dýchat proti odporu vody.  

Akutní zranění se u plavců při plavání vyskytují jen zřídka. Dochází k nim 

nejčastěji při rychlém, nekoordinovaném a nepřesném kontaktu se stěnou bazénu. Při 

střetu ruky může dojít k distorzi lokte, nebo zlomenině metakarpů. Při střetu nohy 

naopak ke zlomenině metatarsů  (Khodaee, 2016). 

Mnohem častější jsou zranění z nadměrného přetěžování. Podle studie 

University of Iowa patřilo poranění ramene k nejčastějším úrazům u plavců. Mezi další 

patřily zranění a bolesti v bederní a krční páteři. Studia probíhala v letech 2002 – 2007 a 

bylo sledováno 44 mužů a 50 žen po dobu pěti plaveckých sezón. Za tu dobu došlo 

celkem k 166 zraněním mezi všemi plavci. Vzhledem k času tréninku, byla zjištěna 4.00 

zranění na 1000 hodin tréninku u mužů a 3.78 na 1000 hodin tréninku u žen. Nejčastěji 

se zranění vyskytovala v prvním ročníku studia na univerzitě, jejich incidence klesala se 

stoupajícími roky. Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi sprintery a 

vytrvalci. Ve vztahu ke specializaci plavců na jednotlivé disciplíny nebyl prokázán 

vztah mezi specializací tj. nejčastějším stylem plavání a poškození části těla, ani mezi 

specializací a mírou zranění (Wolf, 2009). 

I v dalších studiích vychází, že nejčastější jsou úrazy či poškození ramene 

s prevalencí 40 – 90 % (Richardson 1980; Wanivenhaus, 2012; De Almeida, 2015).  
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Richardson (1980) sledoval 137 plavců a u 58 z nich byly příznaky impigementu 

ramene. Vlivem cyklického pohybu, především u kraulu, znaku a motýlku dochází 

k jeho přetěžování. U plavců se často vyskytuje hypermobilita v glenohumerálním 

skloubení. Čím je větší flexibilita, tím lépe dokáže plavec využít energii pro záběr, 

souvisí s tím ovšem také nestabilita v tomto kloubu. Impigement ramenního kloubu 

může být tedy následkem špatné techniky plavání, hypermobility a svalové 

nerovnováhy mezi svaly ramene (McMaster, 1999; Wanivenhaus, 2012; Virag, 2014). 

Impigement ramen může být způsoben strukturálními nebo funkčními změnami. 

Mezi ty funkční patří vnitřně rotační postavení v ramenním kloubu, protrakce ramen při 

zvýšené hrudní kyfóze, insuficience musculus (m) supraspinatus a další poruchy 

koordinace mezi svalovými skupinami (Kolář, 2009). 

Bolesti kolene se vyskytují u 75 % plavců, kteří mají jako svůj hlavní styl prsa. 

Dochází při něm k přetěžování ligamentum collaterale mediale (LCM) na vnitřní straně 

kolene. Opakované valgózní postavení kolene související s adbukcí kyčle, může být 

příčinou bursitidy nebo tendinitidy pes anserinus (Kenal, 1996).  

Stulberg (1980) také zjistil, že prsaři, plavci kteří dominantně plavou styl prsa, 

mají nejčastěji bolesti kolene, nejvíce v oblasti LCM. Technika kopu při prsou se liší u 

symptomatických a asymptomatických jedinců. Ti, u kterých se objevily bolesti, měli 

mnohem větší abdukci v kyčlích při flektování a extendování kolene a tudíž byl větší 

nápor na LCM.  

Kromě poškození LCM dochází také často k natažení m. adductor magnus a m. 

adductor brevis.  Časté jsou i bolesti v oblasti femoropatelárního skloubení při 

opakovaných startech a odrazech od stěny bazénu (Rodeo, 1999).  

Becker (1986) sledoval prevalenci vzniku skoliózy u plavců (adolescentů). 

Zjistil, že se zde objevuje funkční skolióza ve větší míře. Nebyla zde ale žádná kontrolní 

skupina, výsledky byly porovnány s epidemiologickými daty. 

 Wojtys (2000) se snažil určit, jestli je nějaký vztah mezi mírou zátěže při 

tréninku a změnou sagitálních křivek páteře. Sledoval 2270 dětí mezi 8 a 18 lety. Nebyl 

prokázán vztah mezi velikostí křivek a pohlavím nebo věkem. Velikost hrudní kyfózy a 

bederní lordózy se zvětšovala s počtem hodin. Kontrolní skupina nesportovců měla 

signifikantně menší velikosti sagitálních křivek. U plavců byl počet tréninkových hodin 

za rok 379. Velikost HK u nich byla 40,8° a BL 44,0°. Oproti tomu kontrolní skupina 

měla velikost HK 16,1° a BL 17,6°.  
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S tím souvisejí výsledky Zaina et al. (2015), který sledoval skupinu 112 plavců, 

průměrného věku 12.5 let, kteří trénovali 4 – 6 krát týdně. Průměrná doba tréninku byla 

2 - 2.5 hodiny. Porovnával je se skupinou 217 stejně starých dětí, které neprovozovali 

žádný sport. U plavců se ve zvýšené míře objevila trupová asymetrie, více u žen. Došlo 

u nich také ke zvýšení hrudní kyfózy a bederní lordózy. Zvýšenou kyfózu u plavců, ale 

pouze u mužů popisuje i Boldori v porovnání s jinými sportovci (1998).  

Při závodním plavání dochází ke zvýšenému mechanickému namáhání bederní 

páteře, což způsobuje degeneraci intervertebrálních disků v této oblasti.  Folkvardsen 

(2016) sledoval na MRI skupinu plavců a skupinu, která neprováděla žádný sport. Obě 

skupiny měly stejnou prevalenci degenerace intervertebrálních disků. U plavců byla 

větší v horních úsecích bederní páteře. Kaneoka (2007) zjišťoval degeneraci disku u 

závodní a rekreačních plavců. Zjistil, že častější byla degenerace disku u závodních 

plavců, nejvíce v úseku L5-S1. Nebyly zjištěny rozdíly mezi pohlavími nebo plaveckými 

styly. Rozdíl byl mezi délkou tréninku, jeho intenzitou a množství naplavených 

kilometrů.  

K hyperextenzi v bederním úseku páteře dochází nejčastěji při plaveckém 

způsobu prsa nebo motýlek. Velká intenzita plavání a časté opakování těchto stylů může 

vést k spondylolýze až spondylolistéze (Nyska, 2000; Wanivenhaus, 2012).  

 

2.4 Rasterstereografie 

V současné době patří vyšetření pomocí rentgenu (RTG) páteře ke standardním 

metodám vyšetření páteře při vertebrogenních obtížích.  Posledních pár let se zkoumalo 

vyšetření páteře pomocí neinvazivních metod. Jednou z těchto metod je 

rasterstereografie. Její výhodou je, že se dá provádět opakovaně ke zhodnocení efektu 

terapie, vyšetření nezabere tolik času a je neinvazivní.  

Rasterstereografie patří mezi neinvazivní metody měření statiky páteře a 

povrchu zad, je založená na principu Moiré. Oproti ostatním optickým metodám, 

nedochází pouze k vyobrazení povrchu těla, ale také k rekonstrukci páteře (Betsch, 

Rappr, 2013).  

Rasterstereografie je založená na principu triangulace. Cílový bod (Obrázek 7) je 

měřen ze dvou různých bodů, což vytváří dva úhly (α a ß). Vždy bychom měli znát 

velikost základny, tj. vzdálenost mezi měřícími body. Pak můžeme určit vzdálenost 

bodu P vzhledem k přístroji (Drepup, Hierholzer, 1994). 
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Obrázek 7. Triangulace ve 2D rozměru (Drerup a Hierholzer, 1994) 

 

Při měření se využívá světelný zdroj, nejčastěji laser, který osvětluje pacienta 

pod určitým úhlem. Dochází k promítnutí 81 horizontálních, různě tlustých, světlých a 

tmavých pruhů na povrch těla. Dále se využívá speciální kamera, která registruje 

rozptýlené světlo. V případě, že známe směr paprsku a vzdálenost světelného zdroje a 

kamery, můžeme určit vzdálenost od objektu ke kameře. Jestliže se měření provádí za 

pomoci rastru (sítě, mřížky), lze povrch těla měřit s vysokou přesností se standardními 

snímači až 0,01 mm (Hübner, 2010). Kombinace deformace promítnutých čar na povrch 

těla snímaných kamerou a princip triangulace umožňuje sestavení 3-D modelu povrchu 

zad. V případě promítnutí mřížky na povrch těla lze vypočítat všechny parametry 

(vzdálenosti všech bodů) z jediného snímku. Pro vysokou přesnost, je zaznamenáno u 

člověka průměrného vzrůstu až 25000 bodů (Obrázek 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8. Rekonstrukce povrch zad ze všech snímaných bodů (Drepup, 

Hierholzer, 1994) 
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Po detekci jednotlivých bodů a zobrazení povrchu těla, dochází k rozlišení čtyř 

základních zakřivení na těle: parabolické, konvexní, konkávní a sedlové (Obrázek 9). 

Lépe zde jsou poznat stranové asymetrie (Drepup, Hierholzer 2014). 

 

Obrázek 9. Barevné rozlišení jednotlivých zakřivení; Pozn. parabolické (bílá), 

konvexní (červená), konkávní (modrá), sedlové (zelená); (Drepup, Hierholzer, 1994) 

Systém dále detekuje anatomické body jako je vertebrae prominens, který se nachází 

v místě největší konvexity. Bylo zjišťováno, jestli je tento bod opravdu lokalizován na 

processus spinosus. Nejprve byl tento bod palpován a následně zrentgenován. Přesnost 

lokalizace byla s odchylkou 1 mm (Drerup a Hierholzer, 1985). Dalšími anatomickými 

body jsou fossae lumbales, které na rozdíl od vertebrae prominens nejsou na konkrétním 

anatomickém bodě. Jsou vzdálené přibližně 5 – 10 cm laterálně a kraniálně od spina 

iliaca posteriori superior (Huysmans, 2005).  

Na základě detekce anatomických bodů, křivek povrchu těla, dochází k rozdělení 

povrchu zad na transverzální roviny jednotlivých obratlů, detekci processi spinosi, a 

následně k rekonstrukci jednotlivých obratlů a také celého 3D modelu páteře (Drerup 

2014). 

Reliabilita a validita rasterstereografie byla už sledována a prokázána v mnoha 

studiích. Mohokum (2015) udělal systematické review výzkumných studií sledujících 

validitu této metody, publikovaných v letech 1990 - 2013. Celkem dvanáct studií prošlo 

výběrem a ukazují na poměrně velikou přesnost této metody.  

Drerup a Hierholzer (1994) porovnávali 478 RTG snímků a 478 snímků 

rasterstereografie od 113 pacientů, každý pár snímků byl naměřen ve stejný den. Průměrná 

odchylka laterálního posunu obratle mezi jednotlivými metodami ve frontální rovině byla 4 

mm a mezi rotací obratle 3°. 
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Melvin (2010) zjišťoval reliabilitu rasterstereografi při vyšetření jednoho 

pacienta třemi fyzioterapeuty. Každý vyšetřující provedl u každého pacienta celkem tři 

měření. Cronbachův koeficient alfa byl hodně vysoký mezi 0.921 a 0.992.  

Guidetti (2013) sledovala reliabilitu při zobrazení páteře pomocí 

rasterstereografie. Měřila celkem dvě skupiny, první skupina měla markery na 

popsaných anatomických bodech, druhá skupina byla měřena bez markerů. Měření 

probíhala několikrát přes den a pak ještě nějaký náhodný další den. Ukázala se zde 

vysoká reliabilita, vysoký Cronbachův koeficient alfa, především pro délku trupu 

(0,981), hrudní kyfózu (0,984) a bederní lordózu (0,972).  

K podobnému výsledku dospěl také Frerich et al. (2012) který sledoval 14 

pacientů, každého vyšetřil třicetkrát za den. Standardní odchylka při měření byla +/- 

3,4° v rotaci obratlů. Cronbachův koeficient alfa byl velmi vysoký (0,996). Dále 

porovnával měření rasterstereografie a RTG. Rozdíl vyšetření byl pro HK průměrně 

6,98° a pro BL 9,42°. Korelace mezi těmito metodami byla 0.758 pro BL a 0,872 pro 

HK.  

Tabard-Fougére (2017) prokázal reliabilitu a validitu této metody při měření 

sagitálních křivek páteře u pacientů s idiopatickou skoliózou. Měření probíhalo dvakrát 

denně a pak znovu o týden později. Koeficient reliabilitu pro HK a BL byl 0,94 a 0,86 

ve stejný den a po jednom týdnu 0,85 a 0,93. Jediné, u čeho nebyla prokázána 

reliabilita, byly parametry pánve.  

Weis (2008) porovnával 53 pacientů s idiopatickou skoliózou s vyšetřením 

rasterstereografie a RTG. Průměrná velikost kyfózy na RTG byla 49° (směrodatná 

odchylka - SD 17), na rasterstereografii byla 63° (SD 13). Signifikantní vyšel Pearsonův 

korelační koeficient 0,78. 
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 CÍLE A HYPOTÉZY 

2.5 Cíl 

Cílem diplomové práce je zjistit, jestli má závodní plavání nějaký vliv na vývoj 

páteře u dětí. Za tímto účelem byly sledovány statické parametry páteře v sagitální 

rovině a dynamické testy na rozvíjení páteře.  

2.6 Hypotézy 

2.6.1 Hypotéza č. 1 

H0 1: U závodních plavců po třech letech závodního plavání nedojde ke statisticky 

významné změně velikosti úhlu hrudní kyfózy. 

HA 1: U závodních plavců po třech letech závodního plavání dojde ke statisticky 

významnému zvětšení velikosti úhlu hrudní kyfózy. 

2.6.2 Hypotéza č. 2 

H0 2: U závodních plavců po třech letech závodního plavání nedojde ke statisticky 

významné změně velikosti úhlu bederní lordózy. 

HA 2: U závodních plavců po třech letech závodního plavání dojde ke statisticky 

významnému zvětšení velikosti úhlu bederní lordózy. 

2.6.3 Hypotéza č. 3 

H0 3: U závodních plavců po třech letech závodního plavání nedojde ke statisticky 

významné změně výsledků testů pro dynamické rozvíjení páteře.  

HA 3: U závodních plavců po třech letech závodního plavání dojde ke statisticky 

významnému zvětšení rozsahů při testech pro dynamické rozvíjení páteře. 

2.6.4 Hypotéza č. 4 

H0 4: U dospělých závodních plavců není statisticky významný rozdíl mezi velikostí 

hrudní kyfózy a průměrem populace.  

HA 4: U dospělých závodních plavců je velikost hrudní kyfózy statisticky významně 

větší, než je průměrná hodnota. 
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2.6.5 Hypotéza č. 5 

H0 5: U dospělých závodních plavců není statisticky významný rozdíl mezi velikostí 

bederní lordózy a průměrem populace.  

HA 4: U dospělých závodních plavců je velikost bederní lordózy statisticky významně 

větší, než je průměrná hodnota. 

2.6.6 Hypotéza č. 6 

H0 6: U dospělých závodních plavců není statisticky významný rozdíl mezi výsledky 

dynamických testů a normativními hodnotami. 

HA 6: U dospělých závodních plavců dojde ke statisticky významnému zvýšení rozsahů 

při testech pro dynamické rozvíjení páteře. 
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3 METODIKA 

3.1 Popis vzorku sledovaných osob 

V této práci jsme sledovali dvě skupiny. První skupinu tvořilo 11 dětí z toho 7 

chlapců a 4 dívky (Tabulka 1). Průměrný věk dětí byl 12,1 let ± 0,1. Při porovnání 

výšky k hmotnosti dle percentilových grafů (Přílohy 1 a 2) se chlapci nacházeli mezi 10. 

a 50. percentilem. Dívky mezi 25. a 50. percentilem.  

  Pohlaví (M:Ž) Věk (roky) Výška (cm) Váha (kg) 

Probandi (n = 11) 7:04 12,1 ± 0,1 156,1 ± 6,5 41,6 ± 4,8 
 

Tabulka 1. Charakteristika první skupiny dětí, průměr ± SD 

  

Probandi byli dvakrát měřeni v rámci bakalářské práce, po 10 měsících 

závodního plavání. Nyní při třetím měření probandi závodně plavou již průměrně 3 roky 

v plaveckém oddíle SK Motorlet Praha. Tři probandi přestali závodně plavat po dvou 

letech. Dalších 8 probandů pokračuje v závodním plavání. Do výzkumu byli zařazení 

všichni probandi, kteří byli přítomni již při prvním měření. Plavci v současné době 

navštěvují pravidelně plaveckou skupinu Dvojka.  

Druhou skupinu tvořilo 11 dospělých závodních plavců z toho 8 chlapců a 3 

dívky v průměrném věku 24,36 let (Tabulka 2).  

 

Tabulka 2. Charakteristika druhé skupiny dospělých plavců, průměr ± SD 

 

Tito probandi plavou ve Vysokoškolském sportovním centru MŠMT ČR a jsou 

reprezentanti České republiky na evropských a světových plaveckých šampionátech a 

olympijských hrách. Začali průměrně plavat v 8,1 ± 1,4 letech a plavou průměrně 16,2 

let.  

3.2 Průběh měření 

Měření probíhalo od října 2016 do února 2017. Tato práce navazuje na 

bakalářskou práci, proto jsou vstupní data použita právě z této bakalářské práce. 

Probandi byli měřeni v Centru pohybové medicíny prof. Koláře na Chodově. Všichni 

  Pohlaví (M:Ž) Věk (roky) Výška (cm) Váha (kg) BMI 

Probandi (n = 11) 8:3 24,4 ± 2,5   185,0 ± 2,4 79,4 ± 13,0 23,1 ± 2,3 
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probandi a případně i jejich zákonní zástupci byli seznámeni s průběhem měření, 

podepsali Informovaný souhlas o spolupráci (Příloha 3) a souhlasili s použitím osobních 

údajů a fotografií pro tuto práci. Dále vyplnili Dotazník sportovní aktivity. Pak proběhlo 

měření statických parametrů na přístroji Diers formetric III 4D. Následně byly 

provedeny testy na dynamické rozvíjení páteře a testy posturální stabilizace z DNS. 

Celé vyšetření trvalo přibližně 30 minut.  

3.2.1 Dotazník sportovní aktivity 

Probandi vyplnili sami nebo se svými zákonnými zástupci Dotazník sportovní 

aktivity, abychom zjistili, kolik hodin týdně trénují, jakou intenzitou a jestli neprovozují 

ještě nějaký jiný sport kromě plavání, což by mohlo zkreslit výsledky. Dotazník se lišil 

pro dospělé plavce (Příloha 4) a pro děti (Příloha 5).  

Ze Sportovního dotazníku pro děti vyplynulo, že všichni probandi, kteří stále 

plavou, mají třikrát v týdnu dvouhodinový trénink v bazénu. Průměrně uplavou 

v bazénu 45 km/ měsíc. Tréninky v bazénu jsou zaměřené především na zlepšení 

techniky jednotlivých plaveckých stylů. Ti, kteří stále plavou v plaveckém oddíle, 

absolvují průměrně jednu hodinu suché přípravy týdně. Někteří z nich navštěvují 

pravidelně ještě sport (atletika, florbal, badminton, tanec, tenis). Výkonnostní úroveň je 

u 5 plavců na vysoké úrovni, u 3 na střední úrovni (Tabulka 3). Bolesti pohybového 

aparátu udává pouze jeden proband a to plosky nohou po suché přípravě. Na fyzioterapii 

chodí pouze jeden proband pro vadné držení těla. 

  B/týden T/týden Další sporty Výkonnost Bolest FT 

M. V. 6 0 2x1h atletika  Vysoká ne ne 

E. D. 6 1   Vysoká plosky nohou ne 

V. P. 6 2   Střední  ne ne 

A. I. 6 2 1h florbal Vysoká ne ne 

A. M. 0 0 1h lezení 0 ne ne 

O. R. 6 2 1h badminton Vysoká ne ne 

J. B. 6 1 2x1h atletika Střední ne ano 

A. K. 0 0 2h badminton, 1h streeet dance 0 ne ne 

K. V. 6 2 2x1h tanec Střední ne ne 

J. D. 0 0 2x1h atletika, 1x1 h florbal 0 ne ne 

I. J. 6 0 1x1 h tenis, 2x1 florbal Vysoká ne ne 

Tabulka 3. Vyhodnocení dotazníku sportovní aktivity u dětí; Pozn.: B h/týden – počet 

tréninků v bazénu za týden; T h/týden – počet tréninků v tělocvičně za týden; Další sporty – 

pravidelné tréninky jiných sportů; Výkonnost – vysoká = 1. - 5. místo na Krajských 
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přeborech žactva (KPŽ), střední = 6. - 20. místo (polovina startovního pole) na KPŽ; Bolest 

– bolesti pohybového aparátu; FT – pravidelné cvičení či docházení na fyzioterapii 

Dospělí plavci mají všichni za týden 10 dvouhodinových tréninků v bazénu a 

průměrně tři hodinové tréninky na suchu v tělocvičně či posilovně (Tabulka 4). Suchá 

příprava probíhá individuálně a je zaměřená především na sílu a na posílení trupu, 

středu těla. Jiný sport kromě plavání nikdo z nich neprovozuje. Bolesti pohybového 

aparátu uvádí šest probandů. Nejčastější jsou bolesti ramen (4x) dále pak kolen (2x), 

bederní páteře (2x) a lokte (1x). Sedm z jedenácti plavců chodí pravidelně jednou týdně 

individuálně na fyzioterapii. Zde probíhá nácvik nejčastěji trupové stabilizace, uvolnění 

a protažení svalů.  

  B h/týden P h/týden FT Bolest 

B.Z. 20 3 1x týdně rameno, bederní páteř 

J.Š. 20 4 1x týdně ne 

J.K. 20 3 1x týdně koleno 

M.E. 20 3 1x týdně ne 

O.Č. 20 3 ne rameno, loket 

J.M. 20 3 1x týdně kolena, ramena 

R.D. 20 2 ne ne 

P.J. 20 3 ne ne 

T.H. 20 4 1x týdně ramena 

P.N. 22 3 1x týdně ne 

M.M. 20 3 1x týdně bederní páteř 

Tabulka 4. Vyhodnocení dotazníku sportovní aktivity u dospělých. Pozn.: B 

h/týden – počet tréninků v bazénu za týden; P h/týden – počet tréninků v posilovně za 

týden; FT – pravidelné cvičení či docházení na fyzioterapii, Bolest – bolesti pohybového 

aparátu 

 

3.2.2 Moiré topografie 

Měření proběhlo na přístroji Diers formetric III 4D. Při měření byly dodrženy 

všechny pokyny sepsané v manuálu pro používání tohoto přístroje. Kamera přístroje 

byla přednastavená podle výšky probanda. Proband, ve spodním prádle, bez hodinek a 

šperků, se postavil na měřící plošinu, zády k přístroji (Obrázek 10).  Vlasy, ani části 

oděvu nezakrývaly oblast zad. Proband byl instruován, aby si stoupl na plošinu, zády 

k přístroji a díval se před sebe. Do postury probanda se jinak dále nezasahovalo. 

Místnost byla pro měření zatemněná, aby světlo neovlivnilo průběh měření.  
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Obrázek 10. První pozice – volný stoj (Archiv autora) 

Měření proběhlo ve třech pozicích horních končetin. První pozice byla s pažemi 

volně podél těla. Ve druhé pozici byly horní končetiny v 90° ventrální flexi (Obrázek 

11). Ve třetí pozici byly horní končetiny v maximální ventrální flexi (Obrázek 12). 

Každá pozice byla testována dvakrát, výsledek se bral z druhého pokusu.  

 

Obrázek 11. Druhá pozice měření – HKK v 90° flexe (Archiv autora) 
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Obrázek 12. Třetí pozice měření – HKK v maximální ventrální flexi (Archiv 

autora) 

Výsledky byly vyhodnoceny pomocí softwaru DiCAM II v2.5.15. Zaměřili jsme 

se na vyhodnocení následujících parametrů: 

 „Trunk length“ (mm) - délka trupu, která je popsána jako vzdálenost 

mezi vertebra prominens a spojnicí mezi fossae lumbales 

 „Kyfotic angle“ (°) – velikost hrudní kyfózy, která je dána úhlem mezi 

povrchovými tečnami měřenými od vertebra prominens 

(cervikothorakálního inflekčního bodu) a thorakolumbálního inflekčního 

bodu (Obrázek 13).  

 „Lordotic angle“ (°) – velikost bederní lordózy, která je dána úhlem mezi 

povrchovými tečnami thorakolumbálního inflekčního bodu a 

lumbosakrálního inflekčního bodu.  

 „Fléche lobmaire“ (mm) – je horizontální vzdálenost mezi vrcholem 

kyfózy a vrcholem lordózy.  
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Obrázek 13. Sledované parametry, vyhodnocené pomocí DiCAM II v2.5.15 

(Hübner, 2010) 

 

3.2.3 Testy na dynamické rozvíjení páteře 

Pro vyšetření pohyblivosti jednotlivých úseků páteře, jsme zvolili dynamické 

testy, jak je publikovala Haladová (2003).  

Schoberova vzdálenost – měří se zde rozvíjení bederní páteře do flexe. Ve stoji 

jsme u dospělých probandů naměřili vzdálenost 10 cm kraniálně od L5, kde se udělala 

značka, stejně tak na L5. U dětí tato vzdálenost byla 5 cm. Při předklonu jsme znovu 

změřili vzdálenost od L5 k označenému místu.  

Stiborova vzdálenost – udává pohyblivost hrudní a bederní páteře do flexe. Ve 

stoji jsme změřili vzdálenost mezi C7 a L5. Při předklonu jsme měření opakovali.  

Ottova inklinační vzdálenost – měří pohyblivost hrudní páteře při předklonu. 

Od C7 jsme naměřili 30 cm kaudálně a místo jsme označili. Při předklonu jsme měření 

opakovali od  C7 k označenému bodu.  

Ottova reklinační vzdálenost – měří pohyblivost hrudní páteře při záklonu. Od 

C7 jsme naměřili 30 cm kaudálně. Při záklonu jsme měření zopakovali. 

Index sagitální pohyblivost páteře – získáme ho součtem obou hodnot Ottovi 

inklinační a reklinační vzdálenosti.  

Thomayerova vzdálenost – hodnotí pohyblivost celé páteře. Ve stoji se 

proband provedl předklon. Změřili jsme vzdálenost mezi daktylionem a podlahou. 
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Lateroflexe – proband stál zády ke zdi, dlaně směřovaly k tělu. Označili jsme 

bod, kam dosáhne daktylion při volném stoji. Proband pak provedl maximální 

lateroflexi a znovu jsme označili místo, kam dosáhne daktylion při maximálním úklonu. 

Pak jsme změřili vzdálenost mezi oběma body. Při testování byla u probandů 

eliminována elevace ramen, anteflexe či rotace trupu, flexe v kolenních kloubech a zvednutí 

kontralaterální končetiny od podlahy. 

 

3.2.4 DNS testy posturální stabilizace 

Testování probíhalo ve světlé místnosti, probandi byli ve spodním prádle. 

Nejprve byl test slovně vysvětlen, proband byl instruován do přesné výchozí polohy. 

Provedení testů a instrukce byly přesné, podle toho jak je publikoval Kolář (2009). 

Testovalo se všech 13 testů, které byly vyhodnoceny na základě vyšetřovacího 

protokolu, sestaveného na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství v Motole. V 

tomto protokolu je u každého testu několik daných parametrů, jsou zde dvě možnosti 

jejich zhodnocení: A – splnil daný parametr, N – nesplnil daný parametr. Vyšetřovací 

protokol je přiložen v příloze (Příloha 6). Každý test byl proveden třikrát, pro 

vyhodnocení se počítal poslední pokus.  

3.3 Zpracování dat 

Pro zpracování dat a vypracování grafů byl použitý program MS Excel 2007. 

Data byla zanesená do tabulek podle jednotlivých skupin a jednotlivých testů.  

U dětí jsme výsledky porovnávali s daty z bakalářské práce (Kučerová, 2015). K 

vyhodnocování testů na rozvíjení páteře, statických testů velikosti hrudní kyfózy, 

bederní lordózy a lumbální fleche jsme zvolili dvouvýběrový párový t-test na střední 

hodnotu. Tyto testy mají předpoklad normálního rozložení dat. Testy všech našich 

hypotéz jsme dělali proti jednostranným alternativám. 

U dospělých jsme výsledky porovnávali s normativními daty. K vyhodnocení 

dynamických testů na rozvíjení páteře jsme použili jednovýběrový t-test. Statické 

parametry jsme porovnávaly s užší normou, kterou uvádí Hübner (2010) pro testování 

přístrojem DIER III Formetric. Výsledky jsme pouze slovně okomentovali. 

Jsme si vědomi, že DNS testy nejsou reliabilní ani validní. Výsledky z těchto 

testů nebyly statisticky zpracovány, ale pouze slovně ohodnoceny. Následně jsme 

výsledky DNS testů u dětí porovnali s předchozími výsledky z bakalářské práce. Pro 
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porovnání jsme ještě spočítali celkově počet bodů za všechny testy. Pokud proband 

v testu splnil daný parametr, tj. provedl ho fyziologicky správně, dostal za něj jeden 

bod. 

Při statistickém zpracování dat jsme zvolili hladinu pravděpodobnosti 0,05. Za 

statisticky významný rozdíl mezi jednotlivými měření je považováno, jestliže P-hodnota 

je menší než 0,05. 
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4 VÝSLEDKY 

4.1 Dynamické testy na rozvíjení páteře  

4.1.1 Děti 

Při dynamických testech na rozvíjení páteře jsme zjistili statisticky významný 

rozdíl ve Stiborově zkoušce, mezi všemi měřeními (Tabulka 6). Mezi prvním a druhým 

měřením (po 10 měsících) se tato vzdálenost snížila. Při třetím měření (po 3 letech) se 

naopak hodnota statisticky významně zvýšila. Průměrná velikost Stiborovy distance při 

třetím měření byla 9,55 cm (Tabulka 5). Norma pro tento test je 7 – 10 cm. U většiny 

probandů byla velikost při tomto měření hodnocená jako fyziologická u 8 z 11 probandů 

(73 %). U ostatních 3 probandů (27 %) byla hodnota nadprůměrná, hodnocená jako 

hypermobilita. Pro tento parametr zamítáme nulovou hypotézu H03.  

V testu Schoberovy distance došlo ke statisticky významnému rozdílu při všech 

třech měřeních. Mezi prvním a druhým se vzdálenost statisticky významně zvýšila a při 

třetím měření došlo ještě k dalšímu zvýšení. Norma pro tento test je 2,5 cm. Při třetím 

měření byly hodnoty u všech probandů hodnocené jako nefyziologické ve smyslu 

hypermobility. Pro tento parametr zamítáme nulovou hypotézu H03. 

  1.vyšetření 2.vyšetření 3.vyšetření 

  průměr SD průměr SD průměr SD 

Stiborova distance 8,50 0,95 7,00 1,53 9,55 1,75 

Schoberova distance 2,50 0,39 3,00 0,59 4,82 0,51 

Otto inklinační 3,91 1,24 3,68 1,01 4,36 1,25 

Otto reklinační 1,95 0,85 1,73 0,85 1,36 0,50 

Otto součet 5,86 1,70 5,41 1,50 5,73 1,15 

Thomayerova zkouška - 0,27 6,50 1,55 7,46 2,45 5,50 

Lateroflexe P 14,45 2,78 18,32 4,48 18,91 3,90 

Lateroflexe L 14,68 2,47 17,50 4,91 19,77 3,44 

 
Tabulka 5. Průměrné hodnoty všech zkoušek na dynamické rozvíjení páteře a jejich 

směrodatné odchylky při všech třech vyšetřeních 

 

  

V testu lateroflexe došlo ke statisticky významnému rozdílu mezi prvním a 

třetím měřením u pravé (P = 0,007556) i u levé strany (P = 0,001812). Mezi druhým a 

třetím měřením nedošlo ke statisticky významné změně. Pro tento test je fyziologická 
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norma, když je výsledná hodnota vyšší než 15cm. Při třetím měření byly velikosti 

lateroflexe pouze u jednoho probanda nefyziologické ve smyslu hypomobility. U 

ostatních probandů byly výsledky fyziologické. Pro tento parametr zamítáme nulovou 

hypotézu H03. 

Hodnota Ottova reklinačního indexu se změnila statisticky významně mezi 

prvním a třetím měřením (P = 0,035465). Mezi druhým a třetím měřením změna nebyla 

statisticky významná. Hodnota tohoto parametru se v průměru snižovala mezi všemi 

měřeními. Hodnota pro fyziologickou normu je 2,5 cm. V porovnání s normativními 

daty u všech probandů byla v tomto testu snížená mobilita. Pro tento parametr zamítáme 

nulovou hypotézu H03. 

Výsledky ostatních testů neprokázaly statistickou významnost. V testu Ottova 

inklinačního indexu došlo ke zvýšení průměrné vzdálenosti při třetím měření (průměr = 

4,36 cm). U 8 z 11 probandů (73 %) mělo při třetím měření hodnoty vyšší než je norma. 

Statisticky významný rozdíl nebyl zaznamenán ani při Thomayerově zkoušce.  Pro tyto 

parametry nezamítáme nulovou hypotézu H03. 

 
1. a 2. měření 1. a 3. meření  2. a 3. měření 

 
P-hodnota P-hodnota P-hodnota 

Stiborova distance 0,004395 0,037041 0,000002 

Schoberova distance 0,037806 0,000166 0,022412 

Otto inklinační 0,338041 0,162585 0,126126 

Otto reklinační 0,280310 0,035465 0,133714 

Otto součet 0,284050 0,398901 0,316908 

Thomayerova zkouška 0,078685 0,154167 0,356091 

Lateroflexe P 0,017390 0,007556 0,240823 

Lateroflexe L 0,039421 0,001812 0,054771 

 
Tabulka 6. Výsledky dvouvýběrového párového t-testu na střední hodnotu mezi 

jednotlivými měřeními. Pozn. červeně vyznačené hodnoty jsou vyhodnoceny jako statisticky 

významné, kdy P-hodnota <0,05. 

 

4.1.2 Dospělí 

Hodnota Stiborovy distance byla u dospělých průměrně 10,46 cm (Tabulka 7). 

Norma u tohoto testu je 7 – 10 cm. Fyziologické výsledky v tomto intervalu vykazovalo 

6 probandů (55%). U pěti probandů (45%) byly hodnoty vyšší, než je uváděná 

fyziologická norma.  
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U hodnot Schoberovy zkoušky, Ottova inklinačního indexu a součtu Ottových 

vzdáleností nebyly prokázány statisticky významné odlišnosti od normy. V testu 

Schoberovy distance by výsledná hodnota podle normy měla být 14 cm. Dva probandi 

v tomto testu vykazovali hodnoty nižší než je norma. Dva probandi naopak hodnoty 

vyšší než je udávaná norma. V Ottově inklinační prodloužení vzdálenosti je norma 3,5 

cm. Pro tyto parametry nezamítáme nulovou hypotézu H06. 

 

  Průměr SD P hodnota 

Stiborova distance 10,46 2,58 --- 

Schoberova distance 14,91 0,83 0,362118 

Otto inklinační 3,68 1,19 0,3115 

Otto reklinační 1,27 0,98 0,00101 

Otto součet 4,95 1,39 --- 

Thomayerova zkouška -6,09 4,68 0,00076 

Lateroflexe P 26,59 4,55 --- 

Lateroflexe L 27,14 5,3 --- 

 
Tabulka 7. Výsledky dynamických testů na rozvíjení páteře u dětí, průměrné hodnoty a 

jejich směrodatné odchylky; Pozn. červeně vyznačené hodnoty jsou vyhodnoceny jako 

statisticky významné, kdy P-hodnota <0,05. 

 

Při Ottově reklinační zkoušce byl statisticky významný rozdíl mezi naměřenými 

daty a normou (P= 0,00101). Norma, je zde 2,5 cm. U 10 z 11 probandů (91 %) byla 

tato hodnota nižší, než je norma. V Thomayerově zkoušce se prokázal statistický 

významný rozdíl od normy (P = 0,00076). U 9 z 11 probandů (82 %) byla hodnota nižší, 

než je udávaná norma. Pro tyto parametry zamítáme nulovou hypotézu H06. 

Výsledky testu lateroflexe na pravou i na levou stranu byly u všech probandů 

než 15 cm. Všechny tedy odpovídaly fyziologickým normám.   

 

4.2 Statické testy u dětí 

4.2.1 Hrudní kyfóza 

Hrudní kyfóza se u dětí průměrně snížila ve všech třech pozicích mezi prvním a 

třetím měřením. Statisticky významná změna byla pouze ve druhé pozici (P = 

0,03703024) (Tabulka 8). Pro tento parametr nezamítáme nulovou hypotézu H01.  

 

 



Diplomová práce                  Longitudinální sledování vlivu závodního plavání na statiku a dynamiku páteře 

 

 

36 

 

 

 

  1. měření 2. měření 3. měření 1. a 3. měření 

kyfóza průměr SD průměr SD průměr SD P hodnota 

1. pozice 43,39 9,56 44,11 6,67 40,61 11,51 0,25484501 

2. pozice 46,03 14,48 43,45 11,7 36,72 11,78 0,03703024 

3. pozice 42,34 12,3 44,67 8,09 34,98 10,7 0,06178094 

 

Tabulka 8. Výsledky průměrné hodnoty hrudní kyfózy při všech třech měřeních a 

jejich směrodatné odchylky; Pozn. 1. pozice = horní končetiny (HKK) v 0°, 2. pozice = 

HKK v 90° ventrální flexe, 3. pozice = HKK ve 180° ventrální flexe, červeně vyznačené 

hodnoty jsou vyhodnoceny jako statisticky významné, kdy P-hodnota <0,05. 

 

4.2.2 Bederní lordóza 

Bederní lordóza v první pozici (stoj – paže podél těla) zůstala průměrně stejná 

při třetím měření jako při prvním. Tato změna nebyla statisticky významná (Tabulka 9). 

Ve druhé a třetí pozici došlo v průměru ke snížení bederní lordózy mezi 1. a 3. 

měřením. Tato změna byla statisticky významná pouze ve 3. pozici (P = 0,00272582). 

Pro tento parameter nezamítáme nulovou hypotézu H02. 

 

  1. měření 2. měření 3. měření 1. a 3. měření 

lordóza  průměr SD průměr SD průměr SD P hodnota 

1. pozice 39,35 6,28 40,03 9,06 39,63 10,2 0,45394448 

2. pozice 47,75 9,35 46,73 7,49 41,5 10,19 0,0721745 

3. pozice 52,04 8,06 51,41 8,06 42,24 13,68 0,00272582 

 
Tabulka 9. Výsledné průměrné hodnoty bederní lordózy při všech třech měřeních a jejich 

směrodatné odchylky; Pozn. 1. pozice = horní končetiny (HKK) v 0°, 2. pozice = HKK v 90° 

ventrální flexe, 3. pozice = HKK ve 180° ventrální flexe, červeně vyznačené hodnoty jsou 

vyhodnoceny jako statisticky významné, kdy P-hodnota <0,05. 

 

 

4.2.3 Lumbální fleche 

Lumbální fleche se ve všech třech pozicích průměrně snížila, oproti prvnímu 

měření. Tato změna byla statisticky významná pouze ve třetí pozici (P = 0?00345886). 

Ostatní pozice se pohybovaly okolo hranice významnosti (Tabulka 10).  
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  1. měření 2. měření 3. měření 1. a 3. měření 

lumbální fleche průměr SD průměr SD průměr SD P hodnota 

1. pozice 44,36 14,94 40,23 10,76 35,87 13,84 0,057930293 

2. pozice 70,41 18,45 74,52 14,49 56,52 18,88 0,074469689 

3. pozice 67,35 15,78 63,23 17,63 51,44 16,29 0,00345886 

 
Tabulka 10. Výsledné průměrné hodnoty lumbální fleche při všech třech měřeních a jejich 

směrodatné odchylky; Pozn. 1. pozice = horní končetiny (HKK) v 0°, 2. pozice = HKK v 90° 

ventrální flexe, 3. pozice = HKK ve 180° ventrální flexe, červeně vyznačené hodnoty jsou 

vyhodnoceny jako statisticky významné, kdy P-hodnota <0,05. 

 

4.3 Statické testy u dospělých 

U dospělých plavců byla průměrná velikost hrudní kyfózy 48,02° (Tabulka 11). 

Norma pro velikost hrudní kyfózu je 47 – 50°. U 4 z 11 probandů byla velikost HK 

větší, než je udávaná norma. U 4 z 11 probandů byla hodnota HK nižší, než je udávaná 

norma (Graf 3). Pro tento parametr nezamítáme nulovou hypotézu H04. 

 

Tabulka 11. Výsledné hodnoty HK, BL a lumbální fleche, jejich průměrné hodnoty, 

rozsah, směrodatná odchylka a interval spolehlivost 

 

Norma pro velikost bederní lordózy je 38 – 42°. U probandů byla průměrná 

velikost BL 34,03°. 8 z 11 probandů měli hodnoty BL menší než je norma. U dvou 

probandů byla hodnota vyšší, než je udávaná norma (Graf 4). Pro tento parametr 

zamítáme nulovou hypotézu H05. 

1. Pozice Průměr (°) Rozsah (°) SD Interval spolehlivosti (95 %) 

Hrudní kyfóza 48,02 40 - 55 5,24 3,09 

Bederní lordóza 34,03 23 - 43 6,49 3,83 

Lumbální fleche 47,97 24 - 68 13 7,68 
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Graf 3. Velikost hrudní kyfózy u jednotlivých probandů; Pozn. červeným rámečkem je 

označené pásmo normy 

 

 

 
Graf 4. Velikost bederní lordózy u jednotlivých probandů; Pozn. červeným rámečkem je 

označené pásmo normy 

 

 

4.4 DNS testy 

4.4.1 Děti 

Základní Brániční test vsedě při klidovém dýchání zvládlo 7 z 11 plavců bez 

odchylky od fyziologické normy. U Bráničního testu vsedě s nádechem do stran 

vykazovalo 7/11 probandů kompenzaci flexí hrudní páteře a elevací ramen, pouze u 

třech probandů se projevila asymetrie v aktivaci břišní stěny. U třech probandů, kteří 

přestali s plaváním, nedocházelo ke kompenzaci flexí hrudní páteře, ale právě u nich se 

objevila asymetrie aktivace břišní stěny. Docházelo u nich k elevaci ramen a dolní žebra 

se jim nepohybovala do stran. Brániční test vleže na zádech zvládlo 5/11 probandů bez 

odchylek od fyziologického provedení. Při testu nitrobřišního tlaku vleže na zádech 
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byly přítomné konkavity nad třísly u 9/11. V testu Flexe kyčelního kloubu byl 

nejčastější chybou laterální posun Th/L u 10/11. U 5/11 se v tomto testu objevila 

kyfotizace a u 2/11 lordotizace hrudní páteře. Rotace pánve byla přítomná pouze u 4/11 

probandů. V testu Hlubokého dřepu se projevila valgozita kolen u 5/11 probandů, pánev 

v neutrálním postavení neudrželi 3 probandi, stejně tak hlavu a krk (3/11). Ti, kteří 

skončili s plaváním, neudělali tento test správně ani v jednom bodě. V poloze Medvěda 

byl největší problém s udržením pánve v neutrální pozici u 8 probandů. Valgózní 

postavení kotníků mělo 7/11 a valgózní postavení kolen 6/11. Hlavu a krk v neutrálním 

postavení udrželi 4/11. Test Flexe horních končetin provedlo 5 probandů bez chyby. 

Probandi, kteří přestali s plaváním, ho naopak neprovedli dobře. V testu Extenze hlavy a 

trupu u 8/11 probandů nevycházela extenze z Th4, u 4/11 byla hyperaktivita 

paravertebrálních svalů v Th/L přechodu. Nestabilita lopatek se projevila v poloze, 

Vzpor klečmo u 9 probandů. U pěti došlo ještě k lordotizaci hrudní páteře a u dvou ke 

kyfotizaci hrudní páteře.  

 

  1. vyšetření 2. vyšetření 3. vyšetření 

  průměr SD průměr SD průměr  SD 

celkový počet bodů 39,27 4,31 35,09 4,59 37,91 5,51 

Tabulka 12. Průměrný zisk bodů z DNS testů při všech třech měřeních 

 

Při porovnání výsledků DNS testů s předchozími výsledky z bakalářské práce 

(Kučerová, 2015), došlo u některých parametrů ke zlepšení a u některých naopak ke 

zhoršení.  Pokud se podíváme na celkový zisk bodů za fyziologické provedení testů, tak 

probandi dosahovali průměrně 37 - 38 bodů (Tabulka 12). Brániční test vsedě při 

klidovém dýchání byl při všech třech měřeních stejný, stejně tak Brániční test vleže na 

zádech a test Nitrobřišního tlaku vleže na zádech. V Bráničním testu ale s nádechem do 

stran došlo ke zhoršení oproti předchozím testováním. V rámci bakalářské práce došlo k 

výraznému zhoršení mezi prvním a druhým měřením. Při třetím měření se výsledky 

zase zhoršily. Při porovnání druhého a třetího měření, při druhém 2/11 probandů nádech 

do stran kompenzovali flexí hrudní páteře, při třetím měření 7/11. Elevaci ramen mělo 

předtím 5 probandů, nyní při třetím měření 7. Zlepšila se symetrizace aktivace břišní 

stěny, asymetrii předtím vykazovalo 6 probandů a při třetím měření pouze 3, a to ti, 

kteří přestali s plaváním. Při testu Flexe kyčelního kloubu došlo u všech probandů při 

všech třech měřeních k posunu Th/L přechodu. Při prvním měření u nikoho 
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nedocházelo ke kompenzaci flexí hrudní páteře, při druhém to bylo u 3/11, při 

posledním měření u 5/11. Rotace pánve při prvních dvou měřeních byla u 7 probandů, 

při posledním měření pouze u čtyř. Hluboký dřep se u dětí zlepšil. Při prvním měření 

docházelo k valgotizaci kolen u 7 probandů, při třetím měření u 5. Tři probandi, kteří 

přestali plavat, test hlubokého dřepu nezvládli při prvním měření a ani při posledním. 

Při testování v poloze Medvěda, se u všech probandů zhoršila schopnost udržet pánev 

v neutrální poloze, při prvních dvou měřeních to tento parametr zvládli všichni 

probandi, při třetím to nezvládlo 8/11 probandů. Valgózní postavení kotníků bylo při 1. 

a 2. měření u čtyř probandů, při 2. měření u sedmi. Test flexe horních končetin při 

prvním měření nezvládl ani jeden proband dle vykonat dle fyziologického vzoru, při 

druhém měření pouze dva probandi a při třetím měření 5 probandů. Ti, kteří přestali 

s plaváním, test nezvládli udělat dle fyziologického vzoru, ale nezvládli to ani při 

předchozích dvou měřeních. V testech Vzpor klečmo, Flexe hlavy a Extenze trupu byly 

výsledky ze všech měření podobné.  

 

 

4.4.2 Dospělí plavci 

Dospělí plavci dosáhli celkového počtu bodů v DNS testech 44,36. V Bráničním 

testu v poloze vsedě při klidovém dýchání, nevykazovali žádné odchylky od 

fyziologické normy. V Bráničním testu, kdy se měli nadechnout cíleně do stran, skoro 

všichni probandi polohu kompenzovali flexí hrudní (5/11 probandů) nebo bederní páteře 

(4/11). V testu Flexe kyčelního kloubu byla nejčastější chybou rotace pánve u sedmi 

probandů a kyfotizace hrudní páteře u šesti probandů. Všichni probandi provedli test 

Flexe horních končetin, dle fyziologického vzoru, tj. nedošlo u nich k hyperextenzi 

v Th/L přechodu a hrudník setrvával ve výdechovém postavení. V testu Nitrobřišního 

tlaku s nádechem cíleným nad třísla, byla u 4/11 probandů přítomná hyperaktivita horní 

části m. rectus abdominis, jinak výsledky testu byly bez odchylek od normy. V testu 

Nitrobřišního tlaku vleže na zádech docházelo ke konkavitám nad třísly u všech 

probandů (11/11). Při testování Extenze hlavy byla u všech přítomná hyperaktivita svalů 

Th/L přechodu, ještě před provedením testu a v jeho průběhu. Extenze také nevycházela 

z Th4. V poloze Medvěda byly kotníky ve valgozitě pouze u jednoho probanda, pánev 

v neutrální poloze neudrželo 5/11 probandů a hlavu a krk 6/11.  V testu Hlubokého 

dřepu došlo k valgozitě kotníků a kolen u 3 probandů. Test v poloze Vzpor klečmo 
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prokázal nestabilitu lopatek u osmi probandů, u devíti došlu ještě k lordotizaci (7/11) 

nebo kyfotizaci (3/11) hrudní páteře.  
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5 DISKUZE 

Plavání je považováno za velmi dobrou pohybovou aktivitu, která je 

doporučována mnoha odborníky. V této práci jsme zkoumali, jestli má závodní plavání 

nějaký vliv na sagitální profil páteře, na její statiku a dynamiku. Abychom zjistili, jestli 

má na probandy vliv pouze plavání a ne jiný sport, tak jsme použili sportovní dotazník, 

který byl použit v bakalářské práci (Kučerová, 2015), na kterou tato diplomová práce 

navazuje. Pro dospělé plavce byl použit podobný dotazník, pouze upravený. U dětí, 

které stále vydržely u závodního plavání, se věnuje ještě jinému sportu 7 z 8 probandů. 

Je to jedna až dvě hodiny týdně, ale může to zkreslit výsledky měření. Dospělí plavci 

neprovozují žádný další sport.  

Pro velikost hrudní kyfózy a bederní lordózy u dětí nejsou známé normy a 

nejsou ani dohledatelné v literatuře. Existují však studie, které testují určitou skupinu 

populace charakteristickou věkem, rasou, pohlavím, sportem a snaží se ukázat jaká je u 

nich velikost těchto křivek. Většina z uvedených studií neuvádí rozdíly sagitálních 

křivek mezi jednotlivými pohlavími. Naše výsledky ukazují pro 12leté děti velikost 

hrudní kyfózy 40 - 41°.  

Uvedené studie, které testovaly větší vzorky populace, uvádějí oproti našim 

výsledkům menší hrudní kyfózu pro 12leté děti 25 - 38° (Fon, 1980; Voutsinas & 

MacEwen, 1986; Giglio & Volpon, 2007; Shamsi, 2014; Abelin-Genevois, 2014; 

Cidambi, 2015). Jedině Cil et al. (2004), který uvádí pro 7 – 12leté děti průměrnou 

velikost HK 45 – 47°. Stejně tak Mac-Thiong et al. (2004) uvádí pro skupinu dětí ve 

věku 10 - 18 let velikost hrudní kyfózy 45,8°. Výsledky se ale liší také podle metody 

měření, nejde je tedy zobecňovat. 

Po třech letech závodního plavání došlo v průměru ke snížení hrudní kyfózy u 

dětí, toto snížení ale nebylo statisticky významné. Naše hodnoty hrudní kyfózy jsou 

vzhledem k uvedený studiím stále spíše vyšší. Ve studiích docházelo ke zvýšení hrudní 

kyfózy s věkem (Widhe, 2001; Cil, 2004). Což se u nás neprokázalo, průměrná velikost 

hrudní kyfózy se snížila, nicméně tato změna nebyla statisticky významná. 

U dospělých plavců byla průměrná velikost hrudní kyfózy 48° v rozmezí 40 – 

55°. Dle uvedených studií může být velikost HK 20 – 45° (Bernhardt, Bridwell; 1988) 

nebo 47 – 50 ° (Hübner, 2010). Náš průměrný výsledek spadá do spektra užší normy 

udávané manuálem od DIER Formetric III 4D (Hübner, 2010). Pokud se ale podíváme 
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do rozmezí velikost HK u všech probandů, tak v porovnání s normami, má naše skupina 

spíše vyšší hodnoty HK. 

Dle našich výsledků byla průměrná velikost bederní lordózy u dětí 39 - 40°. 

V porovnání s uvedenými studiemi můžeme tyto výsledky řadit k těm nižším hodnotám. 

Velikost BL u dvanáctiletých dětí naměřili 32 – 34° (Willner & Johnson, 1983; Giglio 

& Volpon, 2007) Naopak vyšší hodnoty BL 46 – 57° bylo uvedeno ve více studiích 

(Voutsinas & MacEwen, 1986; Cil, 2004; Mac-Thiong, 2004; Abelin-Genevois, 2014). 

Při srovnání výsledků u dětí s výsledky před 3 lety, nedošlo ke statisticky významné 

změně. 

U dospělých byla průměrná velikost bederní lordózy 34° hodnoty byly v rozsahu 

23 – 43°. Uváděná norma pro velikost bederní lordózy je 38 – 42° (Hübner, 2010) nebo 

40 – 60° (Bernhardt, Bridwell; 1988). I tady jsou hodnoty spíše nižší, než je uváděná 

užší norma (Hübner, 2010).  

Optimální hloubka lordózy tedy lumbální fleche by měla být 3 – 3,5 cm. U 10 – 

11letých dětí (Trnavský, 1997; Kolisko, 2004). Naše výsledky ukazují, že průměrná 

velikost lumbální fleche byla 3,5 cm, což zapadá do normy. Po třech měsících došlo ke 

snížení hodnoty lumbální fleche, tato změna ale nebyla statisticky významná. U 

dospělých plavců byly průměrné hodnoty lumbální fleche 4,7 cm.  Nejsou pro tuto 

hodnotu žádné standardy, takže výsledek nemůžeme zhodnotit. 

Při porovnání hrudní kyfózy, bederní lordózy a lumbální fleche u dětí 

v jednotlivých pozicích (1. pozice paže volně podél těla, 2. pozice - flexe horních 

končetin 90°, 3. pozice flexe horních končetin 180°), došlo ve druhé a třetí pozici ke 

snížení všech těchto parametrů mezi prvním a třetím měřením. Vysvětlujeme si to tím, 

že došlo k lepší stabilizaci trupu při měření a pohyb horních končetin není tolik spojený 

se souhybem hrudníku, jak tomu bylo v předchozích měřeních. Při pohybu horních 

končetin tudíž nedochází k výrazné akcentaci sagitálních křivek páteře. U dětí, také 

došlo v testech DNS ke zlepšení Testu Flexe horních končetin. Test se sice provádí 

vleže na zádech, ale pokud se zlepšila stabilizace trupu v tomto testu, lze to očekávat 

také při obdobném testu ve stoji. 

Neprokázali jsme statisticky významnou změnu sagitálních křivek u dětí po 3 

letech závodního plavání. Výsledky ukazují, že závodní plavání v takovémto věku 

s touto intenzitou nemá vliv změnu statických sagitálních parametrů. Mezi výsledky 

jednotlivých probandů byla značná variabilita, takže výsledky nemůžeme zobecňovat. 
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Jsme si také vědomi, že jsme testovali malý vzorek probandů a z toho ještě 3 přestali 

s plaváním. Oproti studiím (Wojtys, 2000; Zaina, 2015), které uvádějí zvýšení hrudní 

kyfózy a bederní lordózy u plavců, měli naši probandi méně tréninkových jednotek a 

neplavali takovou intenzitou.   

U dospělých plavců je těžké definovat normu velikosti HK a BL, protože 

jednotlivé studie se liší a porovnání s normou u dospělých není jednoznačné. Můžeme 

ale říci, že vzhledem k uváděné normě pro měření na přístroji DIERS formetric 4D, se 

velikosti hrudní kyfózy řadí spíše k těm vyšším než je norma a hodnoty bederní lordózy 

k těm nižším než je norma. 

Studie, které by hodnotily pohyblivost páteře u dětí, v dohledatelné literatuře 

nejsou. Pouze Widhe (2001) popisuje u dětí po 10 letech (první měření bylo v 5 letech a 

druhé v 15 letech), snížení pohyblivosti hrudní i bederní páteře do flexe i extenze. S tím 

nesouhlasí naše výsledky, protože u našich probandů došlo ke zvýšení pohyblivost celé 

páteře v testu Stiborovi distance oproti prvnímu měření před 3 lety. Statisticky 

významně se také zvětšila pohyblivost bederní páteře do flexe v testu Schoberovy 

distance. Zvýšila se i pohyblivost páteře do flexe v testu Ottovy inklinační vzdálenosti, 

ale ne statisticky významně. A naopak se statisticky významně snížila pohyblivost 

hrudní páteře do extenze v testu Ottovy reklinační vzdálenosti. Celkově výsledky 

ukazují na snížení pohyblivost hrudní páteře do extenze a zvětšení pohyblivosti páteře 

(hrudní i bederní) do flexe. Zvýšil se také rozsah pohyblivosti do lateroflexe. 

Biomechanika páteře u plavání není ještě dostatečně prozkoumána ani popsána 

literaturou. Je popsána pouze poloha těla jako celku. To potvrzuje i PaedDr. Irena 

Čechovská, CSc.: „Soustředěnost na pohyby končetin během lokomoce v plavecké 

literatuře (i světové) dominuje, málo se řeší problémy postury a hlubokého 

stabilizačního systému.“ Jedině Nyska (2000) uvádí, že při plaveckém stylu motýlek a 

prsa dochází k opakovaným hyperextenzím bederní páteře. Čímž můžeme vysvětlit 

zvýšení pohyblivosti bederní páteře u našich probandů. U plaveckých způsobů dochází 

k vytažení horní končetiny v iniciační fázi záběru kraniálně, z důvodu prodloužení 

záběrové dráhy, posunu těžiště a zlepšení stability trupu (Čechovská, 2001). Toto 

opakované vytahování ramen kraniálně může vést ke zvětšení rozsahu lateroflexe. 

Pokud proband nemá dostatečně stabilizovanou lopatku v iniciální fázi záběru, tak 

začíná využívat kompenzačních mechanismů. Záběr pak neprobíhá pouze horní 

končetinou, ale zapojuje ve větší míře m. pectoralis major a m. rectus abdominis což 
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vede k pohybu do flexe hrudní páteře. Vysvětlujeme si tímto zvýšený rozsah 

pohyblivosti v Ottově inklinačním indexu a naopak snížení Ottova reklinačního indexu, 

protože pohyb do extenze hrudní páteře se v plavání nevyužívá. Otázkou je, zda je výše 

zmíněná technika využívaná pouze u probandů, kteří nemají dostatečnou sílu pracovat 

proti odporu vody a nemají dostatečnou stabilitu trupu nebo zda tento styl zlepšuje 

výkonnost a je užíván všemi plavci i těmi vrcholovými.  

V dynamických testech na rozvíjení páteře jsou uváděné odlišné normy pro 

dětskou populaci pouze v testu Schoberovy distance (Haladová, 2005). Mezi 3 – 15 

rokem rostou bederní obratle 2 mm za rok a hrudní obratle 1 mm za rok (Dimeglio, 

2012). Což může mít vliv na pohyblivost páteře. V 10 letech by ale páteř měla mít už 90 

% ze své konečné délky (Dimeglio, 2016). Možná z tohoto důvodu nejsou normy 

upravené pro děti u ostatních testů, a tudíž bychom se při jejich hodnocení měli řídit 

normami pro dospělou populaci. U našich probandů došlo od prvního měření průměrně 

k prodloužení trupu o 4 cm. Domníváme se, že by to mohlo ovlivnit výsledky měření. 

Stejně tak mohou být výsledky zkreslené posunlivostí měkkých tkání, protože značky 

od kterých se vzdálenosti měří, jsou označené na kůži a při provedení testu nezůstávají 

přesně na výchozím obratli.  

U dospělých plavců v testu pohyblivosti celé páteře vykazovalo 45% hodnoty 

vyšší než je udávaná norma. Test pohyblivost bederní páteře (Schoberova distance) byl 

u 63 % v normě. Statisticky významně byla snížená pohyblivost hrudní páteře do 

extenze.  

Celkový počet bodů v testech DNS byl nižší než při prvním měření, ale vyšší 

než při druhém měření. Je možné, že probandi po začátku závodního plavání začali 

provádět sportovní aktivitu ve vodním prostředí, na které nebyli zvyklí. Proto se zhoršil 

relativně výsledek po 10 měsících závodního plavání. Po 3 letech už mohlo dojít 

k navyknutí na toto prostředí, ke zlepšení techniky a také znovu ke zlepšení celkově 

výsledků stabilizace trupu. Testy DNS nejsou standardizované, proto je tento výsledek 

uváděn pouze pro srovnání s předchozími měřeními a není statisticky vyhodnocen. U 

dospělých byl celkově počet bodů v testech DNS mnohem větší než u dětí.  

Při porovnání DNS testů z bakalářské práce jsme zjistili, že se u dětí zvýšila 

kompenzace DNS testů flexí hrudní a bederní páteře (Brániční test, Test flexe kyčelního 

kloubu). Dále se zvýšila nestabilita pánve v sagitální rovině (Medvěd). Myslíme si, že 

nestabilita pánve a kompenzace v testech flexí hrudní a bederní páteří, je dána 
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plaveckou technikou. Plavci při plaveckých stylech využívají podsazení pánve. Při větší 

námaze plavci stabilizují trup přes zvýšenou aktivitu m. rectus abdominis s následnou 

kyfotizací páteře. Zhoršila se u nich také valgozita kotníků. Naopak zlepšení bylo 

v testu flexe horních končetin, kdy nedocházelo k pohybu hrudníku kraniálně a 

k hyperextenzi Th/L přechodu.  

Pokud se podíváme na výsledky DNS testů u dětí a u dospělých, tak v Bráničním 

testu s nádechem do stran byla u 7 dětí kompenzace flexí hrudní páteře. U dospělých 

byla u pěti, a u čtyř došlo ke kompenzaci flexí bederní páteře. Stejná nestabilita páteře 

v sagitální rovině byla v testu Flexe kyčelního kloubu a Vzporu klečmo u obou skupin. 

Plavci jsou schopní bráničního dýchání v testu aspekce (obě skupiny), stejně tak jsou 

schopní aktivovat laterální část břišní stěny. Asymetrii vykazovali tři probandi u dětí i u 

dospělých, ale u většiny došlo ke kompenzaci flexí hrudní nebo bederní páteře, 

výsledky zde byly podobné.  

U plavců, častěji u dospělých se objevovala v testech hyperaktivita m. rectus 

abdominis. A v testu Nitrobřišního tlaku vleže na zádech se objevovaly výrazné 

konkavity nad třísly u dětí i u dospělých.  Test flexe horních končetin se u dětí zlepšil 

oproti předchozím měřením a dospělí plavci zvládli tento test bez problémů. Mohli 

bychom tedy očekávat s rozvojem tréninků suché přípravy a správnou technikou plavání 

zlepšení propojení hrudníku – pánve i u dětí. Při testu Extenze hlavy a trupu, extenze 

nevycházela z Th4 u dětí ani u dospělých. Extenze začínala v bederní páteři. Myslíme si, 

že za to může naučený stereotyp, kdy u plavání (prsa, motýlek) dochází při snaze o 

extenzi trupu k opakované hyperextenzi bederní páteře. U dospělých byla navíc při testu 

výrazná hyperaktivita paravertebrálních svalů v oblasti bederní páteře. 

V testu Hlubokého dřepu a v poloze Medvěda u dospělých plavců nedocházelo 

k valgozitě kolen a kotníků. U dětí byla valgozita kotníků ve větší míře. Rozdíl může 

být dán suchou přípravou, kterou mají dospělý plavci častěji než děti a tudíž může dojít 

ke zlepšení stabilizace hlezen i tréninkem senzomotorické stimulace. U dětí 

dlouhodobým pobytem ve vodním prostředí může docházet ke zhoršování 

proprioceptivních a koordinačních funkcí, zvláště v oblasti dolních končetin, což má za 

následek nestabilitu kotníků v těžších pozicích při provádění testů. Test flexe horních 

končetin zvládli dospělý plavci bez problémů. Zvládali tedy dobře propojení hrudníku a 

pánve a stabilizaci lopatek v otevřeném kinematickém řetězci (OKŘ). Naopak při testu 

Vzpor klečmo byla výrazná nestabilita lopatek u dětí i u dospělých tentokrát 
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v uzavřeném kinematickém řetězci (UKŘ).  Při plavání se využívá vždy OKŘ pro práci 

svalů při záběru. Uzavřený kinematický řetězec se nevyužívá, proto by mohlo být 

důsledkem schopnost stabilizovat lopatky pouze v OKŘ a nikoliv v UKŘ.  
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ZÁVĚR 

V teoretické části jsme shrnuli poznatky z vývoje páteře, uvedli jsme zde studie, 

které zkoumají velikost zakřivení páteře v průběhu růstu. Dále zde byl uveden princip 

metody rasterstereografie a negativní vlivy plavání na lidský organismus.  

Zjistili jsme, že normy pro velikost hrudní kyfózy a bederní lordózy u dětí 

nejsou. U dospělých jsou normy uváděné rozdílně v různých studiích. Rasterstereografie 

se podle mnoha studií ukázala jako vhodná neinvazivní metoda pro měření křivek 

páteře.  

Cílem práce bylo zjistit, jestli má závodní plavání nějaký vliv na vývoj 

sagitálních křivek páteře. Po třech letech závodního plavání nedošlo ke statisticky 

významné změně statických sagitálních křivek. V dynamických testech na rozvíjení 

páteře došlo statisticky významně ke zvýšení pohyblivosti celé páteře v Stiborově 

zkoušce, zvýšení pohyblivost bederní páteře, zvýšení lateroflexe a snížení pohyblivosti 

hrudní páteře do extenze. V DNS testech se projevila nejčastěji insuficience ve 

stabilizaci lopatek, stabilizaci páteře v sagitální rovině, hyperaktivita m. rectus 

abdominis a valgotizace kotník a kolen.  

U dospělých probandů byly výsledky DNS testů podobné jako u dětí, ale došlo 

ke zlepšení stabilizace kotníků a lopatek. Ve statických testech, probandi vykazovali 

nižší hodnoty bederní lordóza než je norma a vyšší hodnoty hrudní kyfózy 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.  

Zaznamenali jsme podobné odchylky od fyziologického provedení v některých 

DNS testech a podobné výsledky dynamických testů na rozvíjení páteře u dětí i u 

dospělých vrcholových plavců. Myslíme si, že výsledky souvisejí se závodním 

plaváním, kdy dochází k nedostatečnému zapojení svalů na stabilizaci trupu a pohyb 

pak musí být nějak dodatečně kompenzován.  

Plavání je tedy velmi vhodná pohybová aktivita, dá se provozovat v každém 

věku, ale nemusí mít pouze pozitivní efekt na páteř a stabilizaci trupu. Zvláště pak u 

těch, kteří plavou neadekvátní intenzitou ve spojitosti se špatnou technikou.  

Cílem dalších studií by mohlo být sledovat spíše dynamické testy a testy na 

stabilizaci trupu na větším vzorku populace, s možností kompenzačního cvičení pro 

tento sport. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Percentilový graf hmotnost k výšce: dívky 3 – 14,5 roku (zdroj: 

www.szu.cz) 
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Příloha č. 2: Percentilový graf hmotnost k výšce: chlapci 3 – 15,5 roku (zdroj: 

www.szu.cz) 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3: Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas zákonného zástupce 

 

Vyšetření v rámci diplomové práce:  Měření na přístroji Diers a testování 
DNS testem  

 
Vážení rodiče,  
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obracím se na vás se žádostí o spolupráci v rámci mé diplomové práce, která se 
zabývá vývojem páteře u začínajících plavců. Cílem této práce je zjistit zda děti, které 
závodně plavou mají odlišný tvar páteře a zda plavání vývoji páteře prospívá či nikoliv.  

Vyšetření vašeho dítěte bude obsahovat měření na přístroji Diers a testování 
DNS testem. Měření na přístroji Diers probíhá ve stoje ve třech různých polohách paží. 
Testování DNS testem dle prof. Koláře zahrnuje jednoduché úkony v šesti různých 
pozicích těla. Testování trvá celkem 30 - 40 min.  

Během vyšetření nejsou žádná rizika pro vaše dítě. 
Pokud s vyšetřením a účastí na výzkumu souhlasíte, připojte podpis, kterým 

vyslovujete souhlas s níže uvedeným prohlášením.  
 

Prohlášení 
Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném projektu. Řešitelka projektu 

mne informovala o podstatě výzkumu a seznámila mne s cíli a metodami a postupy, 
které budou při výzkumu používány. Souhlasím s tím, že všechny získané údaje budou 
použity jen pro účely výzkumu a že výsledky výzkumu mohou být anonymně 
publikovány.  

Dále prohlašuji, že souhlasím s vyfocením či natočením, případně zveřejněním 
fotografií mého dítěte pro účely bakalářské práce, za předpokladu, že identita dítěte 
zůstane utajena. 

 

Měl/a jsem možnost vše si řádně, v klidu a v dostatečně poskytnutém čase 
zvážit, měl/a jsem možnost se řešitelky zeptat na vše, co jsem považoval/a za pro mne 
podstatné a potřebné vědět. Na tyto mé dotazy jsem dostal/a jasnou a srozumitelnou 
odpověď. Jsem informován/a, že mám možnost kdykoliv od spolupráce na projektu 
odstoupit, a to i bez udání důvodu. 

Tento informovaný souhlas je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s 
platností originálu, z nichž jeden obdrží moje osoba (nebo zákonný zástupce) a druhý 
řešitel projektu. 
 

 

Jméno a příjmení vyšetřovaného dítěte: 

……………………………………………………… 

 

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce vyšetřovaného 

dítěte:………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

V…………………………….. Dne …………………… 
 

 

Jméno, příjmení a podpis řešitelky bakalářské 

práce:………………………………………… 

 

V…………………………….. Dne 

………………………………………………………….. 
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Příloha č. 4: Dotazník sportovní aktivity pro dospělé 

 

Dotazník sportovní aktivity 
Jméno: 

1. Jakému sportu/sportům/tělesné se pravidelně věnujete v období posledního 

roku? (prosím uveďte úplně všechny sporty – závodní i rekreační) 

 

 

2. Jak dlouhé jsou tréninky (na suchu a ve vodě)? A kolikrát týdně máte trénink? 

 

 

 

3. Nejlepší umístění v kariéře?  

 

 

4. Jaké sporty jste pravidelně provozoval/a v minulosti kromě plavání? 

(minimálně 1x týdně) 

 

 

5. Máte jakékoliv bolesti pohybového aparátu? (pokud ano, tak uveďte čeho a jak 

často) 

 

6. Navštěvujete pravidelně nějaký druh zdravotního cvičení nebo docházíte na 

rehabilitaci/fyzioterapii? (pokud ano, tak uveďte jak často a za jakým účelem) 

 

7. Měl/a jste někdy vážnější úraz či operaci? 

 

8. Jak dlouho závodně plavete? 
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Příloha č. 5: Dotazník sportovní aktivity pro děti 

Dotazník sportovní aktivity 
Jméno dítěte: 

1. Jakému sportu/sportům/tělesné aktivitě se Vaše dítě pravidelně věnuje v období 

posledních dvou let? (prosím uveďte úplně všechny sporty – závodní i rekreační 

a v jakém časovém rozmezí) 

 

 

2. Jak dlouhé jsou tréninky a kolikrát týdně tuto aktivitu provozuje? 

(pokud jste uvedli více sportů, tak prosím uveďte zase všechny)Př. Basket 

3x týdně 2 hodiny.) 

 

 

 

3. Pokud Vaše dítě sportuje závodně, tak na jaké úrovni a přibližně s jakým 

umístěním? 

(Mistrovství Evropa, Mezinárodní soutěže, Český pohár, Mistrovství 

republiky, Krajské přebory) 

 

 

4. Jaké sporty Vaše dítě pravidelně provozovalo v minulosti kromě výše 

uvedených? 

(minimálně 1x týdně) 

 

 

5. Má Vaše dítě jakékoliv bolesti pohybového aparátu? (pokud ano, tak uveďte 

čeho a jak často) 

 

6. Navštěvuje Vaše dítě pravidelně nějaký druh zdravotního cvičení nebo dochází 

na rehabilitaci/fyzioterapii? (pokud ano, tak uveďte jak často a za jakým účelem) 
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Příloha č. 6: Vyšetřovací formulář testů DNS (Zdroj: Klinika rehabilitace a 

tělovýchovného lékařství v Motole) 
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Příloha č. 7: Graf velikostí hrudní kyfózy u jednotlivých probandů při třech 

měřeních 

 

 
 

Příloha č. 8: Graf velikostí bederní lordózy u jednotlivých probandů při třech měřeních 

 

 
 

 

 

Příloha č. 9: Tabulka výsledků statických testů u dospělých ve 2. pozici 

 

2. Pozice Průměr (°) Rozsah (°) SD Interval spolehlivosti (95 %) 

Hrudní kyfóza 46,45 24 - 56 9,32 5,51 

Bederní lordóza 34,03 29 - 64 6,49 6,3 

Lumbální fleche 47,97 64 - 88 13 4,37 
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Příloha č. 10: Tabulka výsledků statických testů u dospělých ve 3. pozici 

 

 

 

3. Pozice Průměr (°) Rozsah (°) SD Interval spolehlivosti (95 %) 

Hrudní kyfóza 32,39 19 - 51 10,2 6,03 

Bederní lordóza 35,94 15 - 54 11,6 6,85 

Lumbální fleche 49,05  10 - 73 18,51 10,94 


