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Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá využitím kompenzačních cvičení u 

jezdců na koních. Hlavním cílem je ovlivnění svalových dysbalancí a zlepšení 

jezdeckého sedu, který je základem pro jezdecký sport.

Teoretická část pojednává o historii jezdeckého sportu, anatomii pánve 

a axiálního systému člověka. Dále je zde popsán korektní jezdecký sed a funkce 

pohybového systému při jízdě na koni. Další popsanou problematikou je výskyt 

svalových dysbalancí u jezdců na koních. V metodice jsou stručně popsány 

vyšetřovací a terapeutické postupy. 

V praktické části jsou porovnány dvě skupiny probandů. U obou skupin je 

provedeno vstupní a výstupní kineziologické vyšetření včetně zhodnocení sedu 

na koni. U první skupiny je na základě vstupního vyšetření zvolena terapie, 

která prostřednictvím kompenzačních cvičení upravuje svalové dysbalance. 

Dále jsou u první skupiny uvedeny terapeutické jednotky, krátkodobý 

a dlouhodobý rehabilitační plán. U druhé skupiny jezdců není indikováno 

kompenzační cvičení. 

V závěru jsou zhodnoceny výsledky aplikované terapie u kompenzované 

skupiny. Dále je zde uvedeno porovnání obou skupin, zhodnocení účinnosti 

a potřeby kompenzace v jezdeckém sportu. 

Klíčová slova

Korektní jezdecký sed; jízda na koni; svalové dysbalance; kompenzační cvičení; 

hluboký stabilizační systém; terapie.



Abstract

The Bachelor’s work describes use of compensatory excercises for horse 

riders. Main target is to influence muscle dysbalances and improvement of 

rider’s seating position which is basis for equestrianism.

Theoretical part is describing history of horse riding sport, anatomy of 

pelvis and axial system of human body. In addition there is described correct 

riding style and human’s body motion functions. Another described 

problematics is occurance of horse rider’s muscle dysbalances. In methodical 

part of the work there is briefly described analytical and terapeutic procedures.

In practical part of the work there are compared two groups of 

participants. For both groups is executed  entry and post kinesiological analysis. 

This includes evaluation of seating position. Based on entry examination there 

is chosen therapy for the first group. This therapy improves muscle dysbalances 

using compensatory excercises. There is prescribed therapeutic units, short-

term and long-term rehaibilitation plan. For the second group is not applied 

any compensation training.

In the end, the results are evaluated for the first group. There is made 

comparison of both groups, evaluated yield and needs for training 

compensation in horse riding sport.

Key words

Correct horse riding seat; horse riding, muscle dysbalances, compensatory 

excercises, deep stabilization system, therapy.
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1 ÚVOD

V dnešní době je jezdecký sport velmi oblíbený, má mnoho disciplín, které 

se liší celkovým přístupem k této aktivitě, typem sedu, ale například 

i používanou výstrojí jezdce a koně. Co mají všechny tyto disciplíny společné, 

je, že hlavním cílem tréninku by mělo být dosažení souhry jezdce a koně. 

Téma této bakalářské práce jsem si zvolila, jelikož se jízdě na koni věnuji 

od svých 9 let. Dříve jsem se účastnila parkurových a jiných hobby závodů, 

nyní se ježdění věnuji rekreačně. Z vlastní zkušenosti vím, že jezdecký trénink 

je z převážné části zaměřen na koně. Jezdci i trenéři věnují velkou pozornost 

zahřátí a uvolnění koně před i po tréninku. Během tréninku se sleduje kvalita 

pohybu koně, přilnutí na otěž a provedení jednotlivých úkonů na drezurním 

obdélníku.

U jezdce je opravován a korigován sed a pobídky, které koni dává. 

Na uvolnění a zahřátí jezdce před tréninkem nebo případné protažení 

po skončení tréninku, už ale důraz kladen není. Málokterý jezdec si uvědomuje 

zodpovědnost za své tělo, potřebu udržovat ho v kondici nebo řešit případné 

svalové dysbalance. 

Mnoho jezdců si dysbalance vytvoří nevhodnými stereotypy, které 

uplatňuje v každodenním životě. Problém je v tom, že tuto svoji asymetrii pak 

přenáší na koně, což se projeví v tréninku. Nesprávné držení těla a případné 

blokády vedou k nekorektnímu sedu a špatnému působení na koně. Následkem 

toho dochází v mnoha případech ke ztuhnutí hřbetu koně. Jezdci hledají hlavní 

příčinu v koni, nepadnoucím sedle, nevhodném terénu a v mnoha dalších, 
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ale málokdo se zaměří na sebe. Ke vzniku svalových dysbalancí přispívá i časté 

opakování této aktivity bez potřebné kompenzace. 

Ve své bakalářské práci bych se ráda věnovala této problematice. Bude 

zde popsáno působení jízdy na koni na pohybový aparát jezdce, dále bude 

zmíněn korektní sed u vybraných disciplín, svalové dysbalance, které se u 

jezdců mohou vyskytovat, a jejich terapie. 

Ke své práci jsem si zvolila probandy z řad výkonnostních i rekreačních 

jezdců, u kterých bude provedeno kineziologické vyšetření, na jehož základě 

bude indikována terapie svalových dysbalancí. Ráda bych prostřednictvím této 

práce rozšířila povědomí o nutnosti kompenzace v jezdeckém sportu, aby jezdci 

začali s hledáním problému u sebe a prostřednictvím kompenzačních cvičení se 

snažili tyto své nedostatky odstranit, a tím dosáhli korektního jezdeckého sedu. 

Dále bych tímto chtěla předejít prohlubování svalových dysbalancí následkem 

častého opakování této aktivity a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi jezdcem 

a koněm.
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2 SOUČASNÝ STAV

2.1 Historie jezdectví 

Vývoj koní začal před více než šedesáti miliony let. Historie chovu koní je 

nerozlučně spojena s člověkem, jeho potřebami a cíli. Ještě dříve, než se lidé 

pokusili koně ochočit, panoval mezi nimi vztah lovce a kořisti. Později si lidé 

všimli jejich síly a vytrvalosti a začali je využívat k jízdě a jako tažná zvířata. [5]

Člověk a kůň mají zdánlivě nikdy nekončící vzájemný vztah, který se 

utvářel v průběhu historie a pokračuje i dnes. V současnosti se koně využívají 

především pro soukromé rekreační účely, počínaje vyjížďkami do přírody 

až po mezinárodní soutěže.  Novodobé jezdectví zahrnuje velké množství 

disciplín, mezi které se řadí například drezura, parkurové skákání, všestrannost 

nebo westernové ježdění. Každá z nich má svá specifika a pravidla. Jezdectví se 

od olympijských her v roce 1912 vyskytuje na každých hrách až do současnosti. 

V roce 1919 byla na našem území založena první jezdecká škola. V roce 1946 se 

na Trojském ostrově konaly první závody a o tři roky později se v Karlových 

Varech pořádalo první mistrovství republiky v jízdě na koni. Od roku 1993 se 

pravidla jezdeckého sportu řídí dle České jezdecké federace. [3,5,8]

Koně našli své využití také jako prostředek při výkonu hipoterapie, což je 

speciální metoda využívaná ve fyzioterapii, jejímž principem je zjednodušeně 

přenos biomechanické energie z koňského hřbetu na pacienta. Tato metoda má 

široké uplatnění u nejrůznějších diagnóz. Kdy se k rozmanitým možnostem 

využití koní připojilo i využití léčebné, není přesně známo. První zmínky 

o pozitivním vlivu jízdy na koni jsou ze 4. století před naším letopočtem. 

Mezi další, kteří se ve svých dílech zabývali účinky jízdy na koni, patřil 

například lékař Marie Terezie, na jehož doporučení Marie Terezie využívala 
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v Bratislavě velkou jezdeckou halu k léčebnému ježdění. Léčebnou moc koní 

s oblibou využíval také náš první československý prezident T. G. Masaryk. 

I ve vysokém věku se věnoval jízdě na koni – až dvě hodiny denně. [6,8,12]

2.2 Anatomie člověka

Pro jezdce na koni je stěžejní správné postavení trupu a pánve, díky tomu 

je schopen korektního sedu a kvalitní komunikace s koněm. V této kapitole 

bude zmíněna anatomie axiálního systému, pánve a kyčelního kloubu.

2.2.1 Axiální systém

Axiální systém tvoří řada komponent. Pohyblivá a pevná opora těla je 

tvořena kostrou, která se skládá z kostí a jejich spojení. Kostra tvoří pasivní 

pohybový aparát, aktivní aparát je zajištěn pomocí svalů. Kromě opěrné funkce 

plní kostra i funkci ochrannou a podílí se na obměně látek v organismu. Axiální 

systém se skládá z páteře a jejích spojů, kostry hrudníku a jeho spojů, dále pak 

ze svalů, které jím pohybují. Axiální systém je součástí posturálního systému. 

Základní složkou axiálního systému je páteř. [1,4]

Páteř je osová kostra trupu člověka, jejíž základní funkční jednotkou je 

pohybový segment. Z anatomického hlediska je pohybový segment složen 

ze sousedících polovin obratlových těl, páru meziobratlových kloubů, 

meziobratlové destičky, fixačního vaziva a svalů. Z funkčního hlediska 

se pohybový segment dělí na nosnou a pasivně fixační komponentu, dále 

na hydrodynamickou, kinetickou a aktivně fixační komponentu. První 

pohybový segment se nachází mezi prvním a druhým krčním obratlem, 

poslední segment je mezi pátým bederním a prvním křížovým obratlem. [4]
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Nosné a pasivně fixační komponenty

Obratle jsou nosnou komponentou páteře, jsou navzájem pevně, 

ale pohyblivě spojeny. Dle oblastí těla se obratle dělí na sedm krčních, dvanáct 

hrudních, pět bederních, pět křížových, které druhotně srůstají v kost křížovou, 

a čtyři až pět obratlů kostrčních, srůstajících v kostrč. Každý obratel se skládá 

ze tří základních složek: těla obratle (corpus vertebrae), oblouku 

(arcus vertebrae) a výběžků (processus vertebrae). Výběžky obratlů se dělí 

na trnové (processus spinosus), příčné (processus transversus) a kloubní 

(processus articularis). Obratle se od sebe v jednotlivých úsecích liší.  Od jejich 

tvaru se odvíjí fyziologické zakřivení páteře. Lordóza krční páteře přechází 

v hrudní kyfózu a ta pak dále v bederní lordózu. [1,4]

Krční obratle (vertebrae cervicales), zkratkou C1 ‒ C7, mají nízká těla, 

kraniokaudálně prosedlá, mimo C1. Trnové výběžky krčních obratlů jsou 

krátké a na konci rozdvojené, mimo první a sedmý krční obratel. Příčné 

výběžky obsahují otvor, kterým prochází arteria vertebralis. Plochy těl obratlů 

mají ledvinovitý tvar. Prvním obratlem je atlas, který nemá obratlové tělo, na 

jeho místě je kostěný oblouk. Na jeho kloubní výběžky naléhají kondyly kosti 

týlní, je tedy součástí atlantookcipitálního i atlantoaxiálního skloubení. Druhým 

obratlem je axis, který je ve srovnání s ostatními obratli masivnější a nese 

rozhodující podíl hmotnosti hlavy. Stavební složky axisu jsou identické 

s ostatními krčními obratli, z obratlového těla vyčnívá dens axis, zub, na který 

je navlečen prstenec axisu. Axis je součástí alantoaxiálního spojení. [1,4]

Hrudní obratle (vertebrae thoracicae), zkratkou Th1 – Th12, mají vysoká 

obratlová těla a jejich výšky postupně od Th1 přibývá. Trnové výběžky jsou 

dlouhé, až po Th7 se kaudálně sklánějí a překládají se přes sebe. Poté se 
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až k Th12 postupně napřimují. Příčné výběžky jsou delší, silnější a zaoblené, 

na jejich koncích vpředu jsou kloubní plošky pro hrbolky žeber. [1]

Bederní obratle (vertebrae lumbales), zkratkou L1 – L5, jsou největší 

ze všech obratlů. Jejich těla jsou vysoká, plochy mají ledvinovitý tvar. 

L5 přechází v kost křížovou. Příčné výběžky jsou zastoupeny processus 

costales, štíhlými a dlouhými výběžky. [1]

Krční, hrudní a bederní obratle se nazývají též jako presakrální obratle 

a tvoří pohyblivou část páteře. Zbývající obratle tvoří nepohyblivou část páteře, 

protože jsou srostlé v kost křížovou a kostrč. [1]

Kost křížová (os sacrum) je tvořena pěti křížovými obratli 

(vertebrae sacrales), zkratkou S1 – S5, které osifikací srůstají v jedinou kost. 

Kost křížová je jednak součástí páteře a zároveň svým spojením s kostmi 

pánevními tvoří součást pánve. Dále se účastní na funkci pletence dolní 

končetiny. Prostřednictvím kosti křížové dochází k přenosu zátěže na dolní 

končetiny. Obsahuje čtyři páry otvorů na přední ploše kosti, kterými vystupují 

větve sakrálních nervů. [1,4]

Kostrč (os coccygis) tvoří spojená těla kostrčních obratlů 

(vertebrae coccygeae), zkratkou Co1 – Co5. Kostrč je malá kost 

trojúhelníkového tvaru tvořící zakončení páteře. Tvar je velmi variabilní, z 

původních obratlů jsou zachovány pouze zbytky obratlových těl. [1,4]

Obratle jsou fixovány prostřednictvím vazů a svalů. Vazivové spoje jsou 

pasivní součástí pohybového segmentu. Rozlišujeme je na dlouhé a krátké. 

Dlouhé vazy podélně poutají prakticky celou páteř. Řadíme mezi ně přední 
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podélný vaz (ligamentum longitudinale anterius), který spojuje přední stranu 

obratlových těl od atlasu až po kost křížovou. Brání ventrálnímu vysunutí 

meziobratlové destičky a napíná se při retroflexi. Zadní podélný vaz 

(ligamentum longitudinale posterius) spojuje zadní stranu obratlů, probíhá 

od kosti týlní až na kost křížovou. Tento vaz se napíná při anteflexi, tvoří 

přední stěnu páteřního kanálu a brání vysunutí meziobratlové destičky 

dorzálně. [1,4]

Krátké vazy spojují oblouky a sousední výběžky obratlů. Řadíme mezi ně 

ligamenta flava, intertransversaria a interspinalia. Ligamenta flava spojují 

obratlové oblouky, obsahují elastické vazivo, doplňují páteřní kanál a k jejich 

napětí dochází při anteflexi. Ligamenta intertransversaria spojují příčné 

výběžky obratlů. Nejsilnější jsou v bederním úseku páteře. Tyto vazy limitují 

pohyb páteře do anteflexe a lateroflexe na kontralaterální straně. Ligamenta 

interspinalia spojují trnové výběžky obratlů. Skládají se z nepružného, pevného 

vaziva. Jejich funkce omezuje rozevírání obratlových trnů při anteflexi páteře. 

Svým napětím přispívají k napřímení pohybových segmentů páteře. [1,4]

Hydrodynamické komponenty

Hydrodynamická komponenta pohybového segmentu páteře je tvořena 

meziobratlovými destičkami. Meziobratlové destičky (disci intervetebrales) 

spojují sousední plochy meziobratlových těl. Velmi významně se podílejí 

na délce presakrálního úseku páteře a tím i na celkové výšce těla. Skládají se 

z vazivové chrupavky obalené tuhým kolagenním vazivem. Uvnitř každé 

destičky se nachází jádro (nucleus pulposus), které je uloženo blíže k jejímu 

dorsálnímu okraji. Meziobratlové destičky jsou svým uspořádáním odolné 

především proti vertikálně působícímu tlaku. [1,4]
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Kinetické a aktivně fixační komponenty

Kinetickou a aktivně fixační komponentu pohybového segmentu tvoří 

meziobratlové klouby, kraniovertebrální spojení a svaly. [4]

Meziobratlové klouby (articulatio intervertebrales) mají významnou 

funkci v zajištění pohybu sousedících obratlů. Pokud je zatížení páteře 

doprovázeno pohybem, tvoří meziobratlové klouby a destičky funkční 

jednotku. Jejich kloubní plochy mají variabilní tvar a sklon. Pouzdra jsou 

poměrně volná, nejvolnější jsou v úseku krční páteře. Pohyblivost jednotlivých 

úseků páteře je dána mírou stlačitelnosti destiček a součtem drobných pohybů 

meziobratlových kloubů. Páteř může vykonávat čtyři základní pohyby: flexe, 

extenze, lateroflexe a rotace. [4]

Kraniovertebrální spojení (articulatio craniovertebralis) je složeno ze tří 

kloubů, z funkčního hlediska mají tyto klouby návaznost na krční páteř.  Lebka 

je s páteří spojena dvěma atlantookcipitálními klouby, mezi prvním a druhým 

krčním obratlem se nachází atlantoaxiální kloub. V atlantookcipitálním 

skloubení se dějí kývavé pohyby v předozadním směru a nepatrné stranové 

posuny. V antlantoaxiálním skloubení jsou umožněny především rotační 

pohyby. [4]

Svaly páteře tvoří další kinetickou komponentu. Dělí se do anatomicky 

rozdílných skupin, na pohybech páteře se podílí zejména hluboké svaly zádové, 

dále svaly břišní a krční. Nedílnou součástí jsou i bránice a svaly pánevního 

dna. Všechny tyto svaly se podílejí na zabezpečení rovnováhy páteře. [4]
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Hluboká vrstva zádových svalů se skládá z většího množství svalů, které 

tvoří silný sloupec připojený z dorzální strany k páteři v celé její délce. Jelikož 

oboustranná kontrakce těchto svalů zajišťuje vzpřímení trupu, označuje se tento 

celek jako m. erector spinae nebo také jako svaly paravertebrální (dále jako 

PV svaly). Hluboké zádové svaly můžeme dle začátku a úponu rozdělit do čtyř 

systémů. Pokud budeme postupovat od povrchu do hloubky, jedná 

se o systém: 

 spinotransversální,

 spinospinální,

 transversospinální,

 systém krátkých extenzorů hřbetních [1,4].

Systém spinotransversální se nachází v povrchové vrstvě m. erector 

spinae. Průběh snopců jde od trnových výběžků vzhůru přes více obratlů 

k příčným výběžkům kraniálních obratlů. Tento systém vytváří podél páteře 

svalové celky, kam řadíme m. splenius, m. longissimus a m. iliocostalis. 

Oboustranná kontrakce vzpřimuje páteř a zaklání hlavu. Při jednostranné 

kontrakci dochází k úklonu páteře a současně rotaci na stranu působícího svalu. 

[1,4]

Systém spinospinální spojuje obratlové trny. Zčásti je kryt průběhem 

m. longissimus. Celý komplex se označuje jako m. spinalis a jeho funkcí je 

vzpřimování páteře. [1]

Systém transversospinální má snopce v opačném směru než systém 

spinotransversální. Průběh snopců jde od příčných výběžků vzhůru ke 

kraniálním trnům obratlů. Snopce jdou přes vícero páteřních segmentů. 

Oboustranná kontrakce vzpřimuje páteř, při jednostranné kontrakci dochází 
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k úklonu páteře a současně rotaci na opačnou stranu od působícího svalu. 

V tomto systému jsou pod sebou uloženy tři oddíly, v povrchové vrstvě 

m. semispinalis a hlouběji uložené mm. multifidi a mm. rotatores. [1,4]

Systém krátkých hřbetních svalů se skládá z drobných svalů mezi 

sousedními obratli a je z hlubokých zádových svalů uložen nejhlouběji. Řadíme 

sem mm. interspinales, které se nacházejí mezi obratlovými trny a pomáhají 

při záklonu, dále pak mm. intertransversarii, které se nacházejí mezi příčnými 

výběžky a pomáhají při úklonu páteře. Tyto svaly jsou zřetelně vyvinuty 

v oblasti krční páteře, v ostatních částech jsou nezřetelné. [1,4]

2.2.2 Pánev 

Pánev (pelvis) tvoří společně s páteří funkční jednotku. V pánevním kruhu 

dochází k přenosu sil vzpřímeného trupu na dolní končetiny. Pánevní pletenec, 

nebo také pletenec dolní končetiny, je tvořen dvěma kostmi pánevními a kostí 

křížovou. Pasivní komponenta je tvořena kostí pánevní a křížovou, aktivní 

komponentu tvoří svaly kyčelního kloubu a stehna. [1,4]

Kost pánevní se skládá ze tří kostí: kosti kyčelní (os ilium), kosti sedací 

(os ischii) a kosti stydké (os pubis). Kost kyčelní tvoří většinu horní části kosti 

pánevní, kost sedací a stydká tvoří její dolní část. Na rozhraní horní a dolní části 

se na zevní straně nachází jamka kyčelního kloubu. [1,4]

Kyčelní kloub je omezený kulovitý kloub, který je tvořený hlavicí stehenní 

kosti (caput femoris) a jamkou (acetabulum), která se nachází na kosti pánevní. 

V kyčelním kloubu dochází k pohybu dolních končetin vůči trupu. Zároveň 

tento kloub plní funkci nosného a balančního kloubu, který má podíl 

na udržení rovnováhy vzpřímeného trupu. Pro stabilitu kloubu mají velký 
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význam vazy zesilující kloubní pouzdro, jedná se o lig. iliofemorale, 

pubofemorale a ischiofemorale. [1,4]

Prstenec kostí, které tvoří pánev, je velmi rigidní. Většina pohybu 

pelvifemorálního komplexu se děje v kyčelních kloubech, odtud je pohyb 

přenášen na bederní páteř. Proto při pohybu v kyčelních kloubech dochází 

k aktivnímu zapojení četné skupiny zádových svalů. Stejně jako se do páteře 

promítá pohyb kyčelních kloubů, také pohyb páteře má výraznou odezvu 

v kyčelních kloubech. [1,4]

Spojení na pánvi

Spojení mezi jednotlivými kostmi pletence pánevního zabezpečují dva 

křížokyčelní klouby, stydká spona a vazy. [4]

Křížokyčelní kloub (articulatio sacroiliaca) je tuhý kloub spojující kost 

křížovou a kost kyčelní. Kloubní pouzdro je krátké a silné s minimální možností 

pohybu. Pohyby v kloubu jsou předozadní a kývavé kolem osy kosti křížové 

procházející ve výši obratle S2. Všechny z těchto pohybů jsou malého rozsahu, 

ale mají znatelný vliv na správné postavení pánve vůči páteři a na správný 

sklon pánve. [1,4]

Stydká spona (symphysis pubica) je chrupavčité spojení mezi kostmi 

stydkými. Jedná se o velmi pevné spojení doplněné o vazy podél horního 

i dolního okraje. Mezi kontaktními plochami obou kostí stydkých se nachází 

chrupavčitá destička, která je u žen vysoká 45 mm a u mužů 50 mm. [1,4]
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Vazy pánve (ligamenta)

Pánevní vazy jsou tvořeny velmi silnými pruhy kolagenního vaziva. 

Nejsou součástí kloubního pouzdra, ale podílejí se na spojení pánevních kostí. 

Řadíme mezi ně:

 ligamentum inguinale, 

 ligamentum sacrotuberale,

 ligamentum sacrospinale. [1,4]

Ligamentum sacrospinale a sacrotuberale se významně podílí 

na pohybech křížokyčelního kloubu. [1,4]

V pánevní dutině rozlišujeme velkou a malou pánev (pelvis major et 

minor). Velká pánev je ohraničená lopatami kyčelních kostí, prostor malé pánve 

ohraničuje kost křížová společně s kostí stydkou a sedací. [1,4]

Na pánvi jsou dále patrné rozdíly u obou pohlaví. Mužská pánev je úzká 

a vysoká. Pánevní dutina je kuželovitého tvaru a všechny vnitřní rozměry jsou 

menší. Ženská pánev je širší, nižší a prostornější. Pánevní dutina je válcová 

a všechny vnitřní rozměry jsou větší než u muže. [1,4]

Pánev je při stoji nakloněna dopředu, fyziologický sklon pánve 

(inclinatio pelvis) se měří jako úhel mezi vchodem malé pánve a horizontální 

rovinou. Tento úhel činí 60°, lze ho zjistit z rentgenového vyšetření. Sklon kyčle 

je přímo měřitelný úhel, který svírá spina iliaca posterior superior a horní okraj 

stydké spony s horizontální rovinou. Tento úhel činí 40°. Každá změna 

pánevního sklonu se projeví ve změnách bederní lordózy, pokud dojde k jeho 
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zvětšení, prohloubí se i bederní lordóza. Sklon pánve úzce souvisí s funkcí 

a stabilitou pánevního dna. [1,4,9]

Fyziologická vyváženost pánve má stěžejní vliv na držení těla. 

Do postavení pánve se promítají odchylky z oblasti trupu i končetin, mohou být 

ve směru předozadním, laterálním, může být rotována nebo v torzi. 

Na postavení pánve v předozadním směru se podílejí PV svaly. Dále se ho 

účastní svaly, které se podílejí na ovlivnění nitrobřišního tlaku, řadíme mezi ně 

břišní svaly, svaly pánevního dna a bránici. Význam pro správné postavení 

pánve má vyváženost svalů s vlivem na dolní končetiny, které se upínají 

na pánev. [4,9]

Svaly kyčelního kloubu

Stabilita těla je zajištěna zejména nejvyšší koncentrací svalového hmoty 

kolem kyčelního kloubu. Svaly kyčelního kloubu dělíme na přední a zadní 

skupinu. Obě skupiny svalů začínají na pánvi a upínají se na stehenní kost. [1,4]

Do přední skupiny kyčelních svalů patří m. iliopsoas, který se skládá 

ze dvou hlavních složek – m. psoas major a m. iliacus. Psoas major začíná 

na meziobratlových ploténkách a processus costales, iliacus ve fossa iliaca. Obě 

složky se k sobě přikládají a společnou šlachou se upínají na trochanter minor. 

Iliopsoas jako funkční celek ovlivňuje především vztah mezi pánví a bederní 

páteří, zvyšuje bederní lordózu. Oboustranná aktivita těchto svalů se podílí 

na udržení stability ve stoje a v sedě. [1,4]

Do zadní skupiny kyčelních svalů se řadí svaly gluteální 

a pelvitrochanterické. Mezi gluteální svaly řadíme m. gluteus maximus, medius 



22

a minimus. Tyto svaly začínají na vnější straně lopaty kyčelní a upínají se 

do oblasti velkého trochanteru. Gluteální svaly se podílejí na stabilizaci pánve 

a udržování vzpřímené postavy. Gluteus medius a minimus se podílejí 

na vnitřní rotaci a abdukci kyčle. [1,4]

Pelvitrochanterické svaly začínají na pánvi, jejich průběh je kryt m. gluteus 

maximus. Do této skupiny řadíme m. piriformis, m. gemellus superior 

a inferior, m. obturatorius internus a m. quadratus femoris. Všechny tyto svaly 

se podílí na zevní rotaci kyčelního kloubu, m. piriformis ještě na abdukci 

flektovaného kyčelního kloubu. [1,4]

Mezi svaly kyčelního kloubu dále funkčně patří svaly na vnitřní straně 

stehna. Začínají na pánvi a jejich úpon jde na kost stehenní. Jejich funkcí je 

především addukce stehna. Řadíme mezi ně m. pectineus, m. adductor longus, 

brevis a magnus, m. gracilis a m. obturatorius externus. [1,4]

Pro jízdu na koni a správný sed je dále důležitá funkce svalů stehna, které 

dělíme na přední a zadní skupinu. 

Do přední skupiny stehenních svalů řadíme m. sartorius a m. quadriceps 

femoris. Musclus sartorius začíná na pánvi a upíná se na vnitřní plochu tibie. 

Musculus quadriceps femoris je mohutný sval skládající se ze čtyř hlav. 

Nejdelší hlava – rectus femoris ‒ začíná na kosti pánevní, ostatní tři hlavy, 

m. vastus medialis, lateralis a intermedius, začínají na kosti stehenní. Všechny 

čtyři složky se spojují nad patelou a upínají se jako ligamentum patellae na tibii. 

Musculus sartorius a dlouhá hlava quadricepsu, rectus femoris, jsou 

dvoukloubové svaly. Hlavní funkcí m. quadriceps femoris je extense kolenního 
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kloubu, pomocnou funkcí je flexe v kyčli. Musculus sartorius se podílí na zevní 

rotaci dolní končetiny a pomocné flexi v kyčli a koleni. [1,4]

Do zadní skupiny řadíme m. biceps femoris, m. semitendinosus 

a m. semimembranosus. Všechny tyto svaly začínají na hrbolu kosti sedací 

(tuber ischiadicum) a upínají se pod kolenním kloubem. Musculus biceps 

femoris se upíná na laterální straně, m. semitendinosus a semimebranosus 

na mediální straně. Všechny tyto tři svaly jsou dvoukloubové, jejich hlavní 

funkcí je flexe v koleni, pomocnou funkcí je extenze v kyčli. [1,4]

2.3 Korektní jezdecký sed 

Vyvážený a uvolněný jezdecký sed je základem pro správné držení těla 

jezdce a jemnou komunikaci s koněm. Jezdecký sed se liší u jednotlivých 

disciplín anglického i westernového ježdění a u každé z nich má svá specifika, 

ale vždy by měl vést k rovnováze koně a jezdce. Pouze tak může kůň nerušeně 

rozvinout své schopnosti a cítit se pod jezdcem dobře. Sed na koni je ovlivněn 

mimo jiné tvarem a velikostí sedla, dále délkou třmenů. Jezdec musí být 

schopen udržovat rovnováhu a cíleným přenášením váhy ovlivňovat pohyby 

koně. Čím pevněji bude sed v začátcích natrénován, tím méně problémů se 

vyskytne při samostatném ježdění. [2,11]

V následující části kapitoly budou popsány tyto druhy jezdeckého sedu:

 drezurní sed,

 lehký sed.

Často je užitečná kombinace obou sedů, aby byl kůň v určité situaci 

vhodně podpořen. [11]
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2.3.1 Drezurní (základní) sed

Drezurní sed je základ, z něhož se poté učí lehký sed, proto je jeho 

dosažení prvním cílem výcviku začátečníka. [11]

Jezdec sedí na obou sedacích hrbolech rovnoměrně a ve středu nejhlubší 

části sedla. Pánev je v mírné anteverzi, aby bylo umožněno rovnoměrné 

rozložení váhy na obou sedacích hrbolech. Hýžďové svaly jsou uvolněné. 

Pro drezurní sed jezdec používá delší třmeny. Stehna a kolena jsou v lehké 

vnitřní rotaci a flexi, leží volně na bočnicích sedla, aniž by k nim byla křečovitě 

přitlačována. Holeně jsou zlehka přiložené k tělu koně, přičemž lýtka by 

neměla být křečovitě sevřená ani viset volně dolů. Přední okraj holeně spočívá 

přibližně na zadním okraji podbřišníku sedla. Ploska je opřena o třmen 

na úrovni báze palcového a malíkového metatarzu. Pata je tzv. prošlápnutá 

směrem dolů, špičky ukazují ve směru hlavy koně. [11,17]

Trup je napřímen, obě ramena jsou ve stejné výšce, vyvedena z protrakce 

a v prodloužení klíčních kostí. Páteř je pružná, hlava je nesena volně a pohled 

směřuje vpřed přes uši koně. Loketní klouby jsou mírně opřeny o tělo jezdce 

a směřují ve směru koňské hlavy. Otěže jsou drženy v pěsti, oba palce jsou 

položeny nad ukazováčky a směřují směrem vzhůru. [11,17]

Správný sed přispívá k udržení tělesné rovnováhy jezdce. 

Hlava – ramena – kyčle a paty tvoří pomyslnou linii, další přímku tvoří spojnice 

ruka jezdce – otěže – hlava koně. Neprochází-li spojnice těmito body, nejedná 

se o korektní sed a jezdec potřebuje daleko více svalové síly, aby splynul 

s pohybem koně, a vzniká tak napětí. Klouby končetin přejímají pohyby koně, 

pata tvoří nejhlubší bod a pruží směrem dolů (viz Příloha 1). [2,11]
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2.3.2 Lehký (skokový) sed

Lehký sed se učí po zvládnutí základního drezurního sedu ve všech 

základních chodech (které jsou detailněji popsány v kapitole 2.6.). Slouží 

k odlehčení koňského hřbetu a k přizpůsobení těžiště jezdce a koně rychlejšímu 

tempu. Využívá se při vyjížďkách do terénu, v tréninku mladých koní 

a při skokovém tréninku. [11,18]

V lehkém sedu jsou zatíženy jiné svalové skupiny než u sedu základního, 

zejména jde o stehenní a zádové svaly. Pro lepší stabilitu v tomto sedu se 

využívají kratší třmeny, aby byla umožněna lepší opora o kolena a snazší 

zvednutí hýždí ze sedla. Dochází tedy ke zvětšení flexe v kyčelních i kolenních 

kloubech. [11,18]

Pánev je v mírné anteverzi, hýždě jsou po celou dobu pohybu nad sedlem. 

Úhel mezi stehnem a lýtkem je menší, větším ohnutím kyčelního kloubu se trup 

jezdce naklání dopředu, toto je kompenzováno mírnou lordotizací bederní 

páteře. Záda zůstávají rovná, svalstvo stehen napnuté tak, aby bylo umožněno 

dobré sevření kolen. Kolena a holeně slouží k odpružení pohybu koně. Holeně 

leží více vpředu než u drezurního sedu, chodidla v třmenech jsou posunuta 

mírně dozadu. [11,18]

Ruce jsou drženy nad krkem koně a snaží se o měkké spojení s koněm tak, 

aby nedocházelo k tuhému zpětnému pohybu jezdcovy ruky. [11]

Při tomto sedu jsou kladeny vyšší nároky na zatížení bederní a krční 

páteře. Těžiště jezdce je oproti předchozímu sedu posunuto frontálněji. Váha 

těla nad sedlem je udržována oporou o třmeny, funkcí adduktorů kyčelního 
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kloubu a oporou o kolenní opěrky sedla. Pro tento sed je velmi důležitá 

schopnost udržet rovnováhu a polohu pánve. [11,22]

Pro korektní jezdecký sed, ať už se jedná o drezurní nebo lehký, je dále 

podstatná poloha těžiště koně a jezdce, v ideálním případě by obě těžiště měla 

ležet co nejblíže u sebe. Polohu těžiště jezdce i koně lze vypočítat pomocí 

segmentální metody, přičemž přesná lokalizace se u jezdce liší dle proporcí těla, 

u koně záleží na orientaci jednotlivých segmentů těla. Těžiště stojícího koně 

se nachází přibližně v oblasti umístění sedla, těžiště stojícího člověka leží 

přibližně v 55 % jeho výšky. Poloha těžiště není neměnná, pokud se změní 

rozložení hmotnosti těla, těžiště se posouvá. U koně dochází k nepatrnému 

posouvání těžiště při pohybech hlavy, krku a končetin. Zjednodušeně lze tedy 

říci, že o korektní jezdecký sed se jedná tehdy, pokud je váha jezdce 

rovnoměrně rozložena a těžiště jezdce se nachází kolmo nad těžištěm koně. 

Jezdec by tedy měl být schopen svůj sed přizpůsobit pohybu koně, tak 

aby polohou svého těžiště nevyváděl koně z rovnováhy. Na následujících 

obrázcích je znázorněna poloha těžiště jezdce a koně při korektním, vidlicovém 

a stolicovém sedu. Vidlicový a stolicový sed je popsán v kapitole 2.5. [7,17]
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Obr. 2 - Poloha těžiště jezdce a koně při vidlicovém sedu 

[17]

Obr. 1 - Poloha těžiště jezdce a koně při korektním jezdeckém sedu 

[17]

Obr. 3 - Poloha těžiště jezdce a koně při stolicovém sedu 

[17]
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2.3.3 Typy sedel 

Rozlišujeme několik základních typů jezdeckých sedel pro různé činnosti. 

V anglickém stylu se jedná o sedla drezurní, skoková a univerzální. Dalším 

typem jsou sedla westernová, která v této práci popsána nebudou. 

Anglická sedla se liší rozdílnou konstrukcí tak, aby vyhovovala dané 

jezdecké disciplíně. Každé sedlo se skládá z kostry, přední a zadní rozsochy, 

posedlí, bočnic, kolenních opěrek, třmenových řemenů, třmenů a podbřišníku, 

který slouží k upevnění sedla na koňský hřbet. [11]

Drezurní sedla mají dlouhou bočnici, směřující svisle dolů tak, aby byl 

podpořen vzpřímený a hluboký sed jezdce. Většinou mají hluboké posedlí, 

které taktéž pomáhá k udržení vzpřímeného sedu. [11]

Dalším typem jsou sedla skoková. Skokové sedlo má vykrojené bočnice, 

které směřují dopředu, což umožňuje jezdci použít kratší třmeny. Dále se zde 

vyskytují větší kolenní opěrky, které umožňují dostatečnou oporu při skoku. 

[11] 

Univerzální sedla jsou nejvšestrannější, jsou přechodem mezi sedly 

skokovými a drezurními. Mají hlubší posedlí, kulatou zadní rozsochu a bočnice 

mírně posazené dopředu. [11]
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2.4 Funkce pohybového systému při jízdě na koni

Korektní jezdecký sed musí být vyvážený, rovný a pružný. Podstatná je 

uvolněnost jezdce a koně. Platí, že zatuhlý jezdec nikdy nebude mít uvolněného 

koně. [2]

Uvolněnost je u jezdce charakterizována uvolněnými klouby a především 

pánví, dále aktivací trupového svalstva a nezávislým působením končetin. 

Podstatou je udržet stabilitu trupu bez ovlivnění pohyblivosti pánve, a naopak 

jezdec by měl být schopen izolovaného pohybu končetin bez ovlivnění stability 

trupu. Při jízdě na koni je důležitá koordinace svalů, častým problém 

u začínajících jezdců je neschopnost koordinace horních a dolních končetin, 

které musí pracovat nezávisle na sobě. [2,16]

Obr. 4 - Popis sedla [23]
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Každý kloub v těle jezdce je zároveň převodním místem pro komunikaci 

s koněm, jenž může být buď volné a prostupné nebo blokované. Nejdůležitější 

převodní místa jsou mezi pánví, sedacími hrboly a hřbetem koně. Pokud 

se zablokují, mohou v celém systému jezdec – kůň způsobit problémy. [2]

Při jízdě na koni se zapojuje celé tělo, důležitá je spolupráce mezi 

jednotlivými svaly, které spolupracují ve svalových smyčkách. Svalová smyčka 

je tvořena skupinou dvou svalů upínajících se na dvě vzdálená pevná místa 

tzv. puncta fixa. Mezi oba tyto svaly je včleněn pohyblivý kostní segment 

tzv. punctum mobile, jehož poloha je vyvažována prostřednictvím tahu těchto 

svalů. Vzájemnou vazbou mezi svalovými smyčkami, které jsou propojeny 

pomocí fasciálních, šlachových i kostních struktur vzniká svalový řetězec. 

Těchto řetězců může současně pracovat několik. [17,21]

Prvotní důraz při správném sedu je kladen na svaly trupu, druhotnou roli 

hraje pozice nohou a hlavy, pozice rukou je až na třetím místě. Trup je 

udržován ve vzpřímené poloze prostřednictvím m. erector spinae. Pro udržení 

správného postavení pánve a umožnění pohybu končetin bez ovlivnění trupu je 

podstatná úloha břišních svalů, zejména šikmých, mezi které patří m. obliquus 

abdominis externus a internus. Dále je důležitá relaxace m. latissimus dorsi, 

aby nedošlo k zablokování pohybu pánve. K udržení rovnováhy a vzpřímené 

polohy trupu je podstatná funkce hlubokého stabilizačního systému, která bude 

popsána v následující kapitole. [16,17]

Nejdůležitějším nástrojem pro komunikaci s koněm je uvolněná pánev, její 

ztuhlost v jakémkoli směru bude rušit pohyb koňského hřbetu. Pro správnou 

funkci a uvolněnost pánve je podstatná rovnováha mezi svaly kolem kyčelního 

kloubu, PV a břišními svaly a svaly pánevního dna. Dále se na postavení 
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a správné funkci pánve podílí bránice. Zablokovaná pánev nejprve způsobí 

ztuhlost sedu jezdce a poté i hřbetu koně. Stěžejní je funkce m. iliopsoas, který 

umožňuje jezdci v sedle pohybovat pánví bez pomoci svalů dolních končetin. 

Gluteální svaly by měly být spíše relaxovány. [2,16,17] 

Pro správné nastavení dolních končetin je stěžejní funkce 

jednokloubových adduktorů, mezi které řadíme m. adductor longus, magnus, 

brevis a m. pectineus. Na akru dolních končetin je významná funkce m. tibialis 

anterior, který zodpovídá za prošlápnutí paty, tj. za dorzální flexi v hlezenním 

kloubu. [1,16]

Pro správnou funkci paže je významné spojení lopatky a trupu. Toto 

spojení je zajištěno prostřednictvím mm. rhomboidei a m. serratus anterior, 

které umožňují abdukci a addukci lopatek. Společně s mediální částí 

m. trapezius se m. serratus anterior podílí na fixaci lopatky. Spojení ramenního 

pletence s trupem zajišťuje m. pectoralis major společně s m. latissimus dorsi, 

oba tyto svaly mají velkou tendenci k hypertonu a jejich zkrácení je 

významným rušivým faktorem. Držení otěží stimuluje k aktivaci m. pectoralis 

major, jehož zapojení je nežádoucí, tato aktivita je kompenzována zapojením 

mm. rhomboidei. Pro držení otěží je významná aktivita m. biceps a m. triceps 

brachii. [1,17,21]

2.4.1  Hluboký stabilizační systém a jeho funkce v jezdectví 

Hluboký stabilizační systém páteře (dále jen HSSP) představuje svalovou 

souhru, která zabezpečuje zpevnění páteře během všech pohybů. Svaly 

HSSP se aktivují při jakémkoli statickém zatížení např. sedu nebo stoji. 

Doprovází každý cílený pohyb horních i dolních končetin. Zapojení svalů 

do stabilizace páteře probíhá automaticky. Na stabilizaci se nikdy nepodílí 
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pouze jeden sval, ale v důsledku svalového propojení celý svalový řetězec. 

Tím, že se svaly HSSP zapojují do všech pohybů, dochází k působení vnitřních 

sil na páteřní segment. Tyto vnitřní síly mají pro zátěž segmentu stejný význam 

jako vnější síly. Způsob zapojení těchto svalů do stabilizace je jednou z příčin 

vzniku vertebrogenních poruch. [10] 

Dle Koláře můžeme HSSP rozdělit na krční úsek, horní a dolní hrudní 

úsek a na horní a dolní úsek bederní páteře. Důležitá je souhra mezi 

ventrálními a dorzálními svaly jednotlivých úseků. Konkrétně u krční a hrudní 

páteře jde o souhru mezi m. semispinalis cervicis et capitis, m. splenius capitis, 

m. splenius cervicis, m. longissimus cervicis et capitis na dorzální straně 

a m. splenius capitis et coli na straně ventrální. [10,19]

Pro rovnováhu v oblasti bederní páteře je taktéž podstatná souhra mezi 

dorzální a ventrální skupinou svalů, přičemž dorzální skupina obsahuje 

hluboké extenzory dolní části trupu, a to zejména mm. multifidi. Dále sem patří 

mm. rotatores, mm. intertransversarii, mm. interspinales, m. longissimus 

a m. iliocostalis. Ventrální skupina je zastoupena břišními svaly, z nichž je 

nejdůležitější m. transversus abdominis, dále pak bránicí a svaly pánevního 

dna. Mezi břišní svaly dále patří m. obliquus abdominis internus. Mezi svaly 

pánevního dna řadíme m. levator ani a m. coccygeus. Funkční souhra těchto 

svalů zajišťuje stabilitu ventrální strany zejména prostřednictvím nitrobřišního 

tlaku. Pro správnou stabilizační funkci bederní páteře je zásadní souhra mezi 

m. transversus abdominis a mm. multifidi. Nejčastějším problémem v této 

oblasti je insuficience svalů ventrální skupiny a převaha povrchových 

extenzorů páteře.[1,10]
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Při stabilizaci páteře se primárně zapojují hluboké extenzory páteře, 

při větších silových nárocích se aktivují povrchové svaly. Tato aktivita je 

vyvážena zapojením hlubokých flexorů krku a souhrou mezi bránicí, břišními 

svaly a svaly pánevního dna. Při kontrakci bránice dochází k jejímu oploštění 

a zvýšení nitrobřišního tlaku. Na regulaci nitrobřišního tlaku se podílí také 

svaly pánevního dna. [10]

Hluboký stabilizační systém a dýchání 

Bránice má dvojí funkci. Nezapojuje se pouze jako dýchací sval, což je její 

hlavní funkce, ale významně se podílí na posturální aktivitě. Klidové dýchání je 

zajištěno aktivitou bránice a mm. intercostales externi při nádechu, výdech se 

děje pasivně elasticitou plic a hrudní stěny, v určitých úsecích i aktivitou 

bránice, břišních svalů a svalů pánevního dna. Při zvýšených nárocích 

na dechovou aktivitu se zapojují pomocné dýchací svaly. Deprese bránice 

ve spolupráci s ostatními svaly břišní stěny vede k nárůstu nitrobřišního tlaku. 

Tomuto tlaku podléhají veškeré tkáně uvnitř dutiny břišní, pánevní i obsah 

dutých orgánů. Pohyb bránice má význam při defekaci, mikci nebo při porodu. 

Při dýchání za zvýšeného nitrobřišního tlaku je stěžejní spolupráce bránice 

s břišními svaly. Pokud dojde k narušení této spolupráce, dochází 

k nedostatečné přední stabilizaci a k přetížení extenzorů páteře. [9,10,19]

Vztah mezi posturou a dýcháním je neopomenutelný. Je důležité, aby byl 

člověk schopen správně dýchat při pohybu, a přitom zapojoval HSSP, jehož 

kvalita nespočívá v síle jednotlivých svalů, ale v jejich synergii. [9,20]

Bez správné funkce HSSP je pro jezdce velmi obtížné udržet stabilní trup. 

Pokud není jezdec schopen udržet svůj trup v rovnováze, pokouší se o 
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to pomocí periferie. Pokud chybí stabilita, chybí i jistota. Jezdec tiskne koně 

nohama, pokouší se pevně zachytit pohyb a tím vyvádí celý systém 

z rovnováhy. Stabilizace trupu je nahrazena aktivitou povrchových extenzorů 

páteře, čímž dochází k jejich přetěžování. [2,17]

2.5 Svalové dysbalance u jezdců na koních

Svalové dysbalance jsou následkem nerovnoměrného zatížení mezi 

jednotlivými svalovými skupinami, nejčastěji vznikají na základě nevhodných 

pohybových stereotypů, které si každý člověk během života vytváří. Většina 

svalových dysbalancí má příčinu v sedavém způsobu života a nedostatku 

pohybové aktivity. [14]

Každý jezdec vykazuje určité svalové dysbalance, jejichž příčiny jsou 

různé. Mohou být způsobeny nevhodnými pohybovými stereotypy, 

nedostatečnou kompenzací, špatným sedem nebo kombinací všech těchto 

příčin. Pokud jezdec nepodniká nic pro jejich odstranění, nemůže dosáhnout 

korektního sedu, tím dochází ke špatnému působení na koňský hřbet, špatným 

pobídkám a celkovému zhoršení komunikace mezi jezdcem a koněm. Koně jsou 

velmi citliví a vnímaví k pozici jezdce, jakákoli asymetrie nebo tuhost jezdce se 

promítne v pohybu a uvolněnosti koňského hřbetu. [2,16]

Jezdce a koně nelze posuzovat odděleně, jelikož se vzájemně ovlivňují. 

Každá změna u jezdce nebo koně ovlivní celý systém buďto pozitivně nebo 

negativně. Při dlouhodobé přítomnosti špatného napětí dochází k blokádě 

jednotlivých kloubů, následkem toho dochází k přetěžování celých skupin 

svalů, které se na pohybu podílejí. K tomuto problému dochází tehdy, když se 

jeden z partnerů systému jezdec ‒ kůň dostane z rovnováhy. Úkolem jezdce je 

toto špatné napětí odhalit a co nejrychleji ho odstranit. Aby byla náprava 
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úspěšná, měl by si být vědom, co se v jeho vlastním těle i v těle koně odehrává. 

Musí rozvíjet vnímání svého těla, uvědomovat si, co se svým tělem dělá a jaké 

signály dává svému koni. K tomu patří především uvědomění si rozdílu napětí 

ve vlastním těle a schopnost rozpoznat a odstranit napětí na nesprávném místě. 

Nejhorší je z tohoto pohledu zablokovaná pánev, která způsobí, že nejdříve 

dojde k porušení stability sedu a následně dojde k neschopnosti volného 

pohybu koňského hřbetu. [2,16]

Negativní vliv na korektní sed jezdce má také špatné postavení pánve. 

Při zvýšené anteverzi v pánvi dochází k posunu těžiště jezdce před hrboly 

sedací kosti. Toto nastavení je jezdec nucen kompenzovat zvýšením bederní 

lordózy, což vede k přetěžování m. erector spinae v bederní oblasti a tím 

k výpadku funkce hlubokého stabilizačního systému. Toto může vzniknout 

nesprávným sedem jezdce s fyziologickým postavením pánve nebo svalovou 

dysbalancí, které jezdec přizpůsobuje svůj sed. [2,11,17]

Rozlišujeme dva základní principy vzniku anteverze pánve. První z nich 

je zkrácení flexorů kyčelního kloubu, zejména m. iliopsoas. Tahem těchto svalů 

dochází k překlopení pánve do anteverze a prohloubení bederní lordózy, která 

vzniká jako kompenzační mechanismus. Druhou příčinou vzniku je oslabení 

šikmých břišních svalů, tato dysfunkce je kompenzována zvýšenou aktivitou 

paravertebrálních svalů. Výsledkem je anteverze pánve. Zvýšená anteverze 

pánve má za následek posun dolních končetin jezdce na koni dorzálně, a tím 

dochází ke špatnému působení pobídek. V jezdectví jde o tzv. vidlicový sed (viz 

Příloha 2). [9,11,17,22]

Další možností špatného postavení pánve je retroverze. Při tomto 

postavení se symfýza pohybuje směrem nahoru a oplošťuje se bederní lordóza, 
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jezdec to kompenzuje prostřednictvím zvýšené kyfózy hrudní páteře. Stejně 

jako u anteverze pánve dochází k posunu dolních končetin, v tomto případě 

dochází k posunu holeně ventrálně, což také znemožňuje působení pobídek. 

Takovému sedu se v jezdectví říká tzv. stolicový (viz Příloha 2). [11,17,22]

V případě vidlicového i stolicového sedu se stále předpokládá 

rovnoměrné zatížení sedacích hrbolů. Asymetrie v jejich zatížení je způsobena 

šikmou pánví. Toto postavení pánve znemožňuje rovnoměrně rozložit váhu 

na oba sedací hrboly, následkem čehož jezdec nemůže dávat symetrické 

pobídky. Kůň se stává pro jezdce na jednu stranu hůře ovladatelným. [9,11,22]

Dalším fenoménem, který lze na pánvi jezdce vyšetřit je torze. Ani v tomto 

případě jezdec není schopen zatížit oba sedací hrboly rovnoměrně, ale střídavě 

zatěžuje jeden sedací hrbol více než druhý. [9,22]

Mezi nejvíce přetěžované svaly u jezdců na koních patří svaly na dolních 

končetinách. Dalo by se předpokládat, že následkem neustálého držení dorzální 

flexe v hleznu ve snaze udržet patu prošlápnutou, dojde k přetížení 

m. tibialis anterior, tento sval však bývá u jezdců spíše oslabený. Na druhé 

straně dochází většinou ke zkrácení m. triceps surae, což současně 

s nedostatečnou svalovou silou m. tibialis anterior znemožňuje prošlápnutí 

paty. Další výrazně přetěžovanou skupinou jsou jednokloubové adduktory 

kyčelního kloubu, někteří jezdci mají tendenci držet se v sedle pomocí kolen, 

protože antagonisté adduktorů a současně stabilizátory kyčelního kloubu, 

abduktory, jsou oslabené. Přenesená bolest při přetížení adduktorů kyčelního 

kloubu se proximálně projeví bolestí v tříslech a distálně bolestí na mediální 

ploše kolenního kloubu. Svaly na přední a zadní straně stehna mají tendenci 

ke zkrácení, toto zvýšené napětí také přispívá k možnému výskytu bolesti 
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v bederní páteři a kolenním kloubu. Gluteální svaly by měly být uvolněné, 

jejich tuhost způsobuje neprostupnost sedu a vytočení špičky zevně. [2,16,17]

K dalšímu přetížení dochází v m. erector spinae ve všech jeho částech. 

Bolest se může vyskytovat v jakékoli části páteře, nejčastěji však v bederním 

úseku. K přetížení m. erector spinae dochází současně při oslabení břišních 

svalů, které se podílí na stabilizaci pánve. Funkce šikmých břišních svalů je 

stěžejní pro korektní jezdecký sed. Pro udržení stability a prevenci přetěžování 

povrchových extenzorů páteře je nezbytná funkce hlubokého stabilizačního 

systému, která je popsána v kapitole 2.4.1. [16,17] 

V oblasti krční páteře, ramen a pletence horní končetiny, mohou 

vzniknout dysbalance následkem opakované dlouhodobé aktivity horních 

končetin, dále následkem přítomnosti horního zkříženého syndromu a zvýšené 

hrudní kyfózy. K tomu přispívá přetížení m. trapezius, mm. scaleni nebo 

m. pectoralis major se současným oslabením dolních fixátorů lopatek. [9,16,17]

2.5.1 Chyby jezdeckého sedu 

Jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, i nekorektní jezdecký sed může 

vést ke vzniku svalových dysbalancí a špatnému vlivu na koně.

Mezi nejčastější chyby jezdeckého sedu patří tzv. stolicový a vidlicový sed, 

které byly popsány v předchozí kapitole. Vidlicový sed se objevuje u jezdců, 

kteří nejsou schopni sedět v rovnováze s pohybem koně a tímto nesprávným 

sedem se jí pokouší dosáhnout. [2,11]

Mezi další časté chyby v horní polovině těla patří kulatá záda a protrakce 

ramen. Toto držení má za následek ztrátu působnosti jezdce na koně, dále pak 
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dochází k omezení pružnosti sedu. Pokud se jezdec snaží o příliš silné 

narovnání páteře, dojde k prohnutí v kříži, které vede k pnutí v páteři. Další 

chybou je větší jednostranná zátěž, která může být způsobena úklonem páteře 

k jedné straně nebo neschopností zatížit oba sedací hrboly rovnoměrně. 

[2,11,24]

Další chyby jezdeckého sedu se mohou vyskytnout v nastavení holení. 

Pokud jezdec příliš tiskne kolena k sedlu, snaží se tím o pevné přimknutí, 

kterým kompenzuje nedostatečnou rovnováhu v sedle, nemůže dosáhnout 

hlubokého sedu a působit na koně. Další chybou je neklidná holeň, která se 

vyskytuje, pokud jezdec nemá dostatečný tlak a cit v holeni. Následkem této 

chyby dojde k otupění koně vůči pobídkám jezdce. V neposlední řadě můžeme 

u jezdce pozorovat chybné pobídky patou, místo toho, aby působil holení. 

Následkem toho horní část těla ztrácí rovnováhu a jezdec nemá kontakt 

s koněm. [2,11,16]

Chyby se mohou vyskytovat i v držení rukou. Pěsti by měly být drženy 

vzhůru a umožnit tak jemné působení na koně. Nejčastějšími chybami jsou 

položené pěsti, neklidná nebo naopak strnulá ruka. Všechny tyto chyby vedou 

k nežádoucímu pohybu udidla v koňské tlamě a tím k rušení koně. [11]

2.6 Kineziologie pohybu jezdce a koně

2.6.1 Krok

Krok je čtyřdobý chod bez fáze vznosu. V kroku jsou vždy tři končetiny 

současně na zemi a jedna je ve vzduchu. Sled nohou je v pořadí

levá přední – pravá zadní – pravá přední – levá zadní, přičemž se pohyby 

částečně překrývají. Stejnostranná přední a zadní končetina se nesmí nikdy 
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současně odrážet. Krok je pro koně nejpřirozenějším chodem, v přírodě se jím 

pohyboval nejčastěji. [11,18] 

V kroku se hřbet koně pohybuje ve třech základních rovinách, frontální, 

sagitální a transverzální. Dle rychlosti kroku vytváří hřbet koně v sagitální 

rovině obraz sinusoidy. [6,17]

Pohyb pánve jezdce se při jízdě v kroku děje ve stejných rovinách jako 

pohyb koňského hřbetu. V rovině sagitální dochází ke sklápění a opětovnému 

napřimování pánve. Pravá a levá polovina pánve se pohybují proti sobě. Tyto 

pohyby se rytmicky střídají. V rovině transverzální dochází k pohybu vpřed 

a vzad, jedna polovina pánve se vždy pohybuje vpřed a zároveň druhá vzad. 

V rovině frontální se pánev pohybuje laterálně. Dochází zejména k aktivaci 

břišních svalů a abduktorů kyčelního kloubu. [6,17,22]

2.6.2  Klus

Klus je pružný dvoudobý chod, který se skládá z diagonálních pohybů. 

Diagonální pár končetin se pohybuje současně vpřed a země se dotkne později, 

než se zvedne druhý pár končetin. Na krátký okamžik vzniká fáze volného 

vznosu. [11,18]

Základní rozdělení klusu je na pracovní a lehký klus. Při pracovním klusu 

setrvává jezdec v sedle, v lehkém klusu se jezdec střídavě zdvihá ze sedla 

a opět dosedá. [11,18]

Pracovní klus se více využívá v drezurním ježdění, je zde vyšší náročnost 

na udržení vzpřímeného trupu a rovnováhy. V pracovním sedu je stěžejní 
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aktivace jednokloubových adduktorů kyčelního kloubu a hlubokého 

stabilizačního systému pro zajištění rovnováhy. [11]

V lehkém klusu dochází k aktivaci zejména svalů dolních končetin. 

Při lehkém klusu jezdec aktivně zvedá hýždě ze sedla a opětovně dosedá. 

Zvednutí hýždí nad sedlo zajišťuje aktivace jednokloubových adduktorů 

a m. quadriceps femoris. [11,18]

2.6.3 Cval

Cval je stejně jako klus pružným chodem. Skládá se z řady na sebe 

navazujících skoků. Jeden cvalový skok se děje ve třech fázích s fází vznosu 

mezi jednotlivými skoky, při které jsou všechny čtyři končetiny ve vzduchu. 

Při cvalu rozlišujeme mezi cvalem pravým a levým. Při cvalu vpravo jde více 

dopředu pravý pár končetin, při cvalu vlevo naopak levý pár. Stejně jako 

u klusu rozlišujeme cval pracovní a lehký. [11,18]

V pracovním cvalu jezdec sedí v sedle. Cval je ve srovnání s klusem méně 

náročný na koordinaci. Ale i zde je potřebná souhra mezi břišními svaly a svaly 

zad, zejména mezi m. rectus abdominis a m. erector spinae. Neméně důležitá je 

koaktivace mm. obliqui a m. quadratus lumborum. Kůň se ve cvalu pohybuje 

poměrně rychle, dochází tedy ke zvýšenému pohybu pánve v transverzální 

rovině. [11,18,22]

V lehkém cvalu se jezdec v žádné fázi nedotýká hýžděmi sedla. Důležitá je 

opět aktivace jednokloubových adduktorů. Při lehkém cvalu dochází 

ke zvýšené zátěži přechodu mezi hrudní a bederní páteří, dále pak přechodu 

mezi oblastí bederní a křížovou. [11,18]
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Ve všech chodech by měl jezdec následovat pohyb koně, sedět uvolněně 

v sedle s lehce přiloženými holeněmi. [11]

2.6.4 Pomůcky jezdce

Aby jezdec přiměl koně k pohybu, musí mu dát správnou pobídku. 

Při jízdě na koni se využívají tři základní pobídky v následujícím pořadí, 

a to působení sedem, holení a rukou. [11,18]

Pokud chce jezdec pobídnout koně do kroku, první pobídku dává sedem. 

Provede pohyb pánve do retroverze, čímž posune sedací hrboly mírně 

dopředu. Druhou pobídkou je působení holení, při které dochází k posunu 

holení ve směru pohybu koně, tedy zezadu dopředu. Třetí pomůckou v pořadí 

je působení rukou, kdy jezdec otěží umožní koni vykročení vpřed. [11,18]

Při pobídce koně do klusu nebo do cvalu se využívají stejné tři pobídky. 

Aby kůň přešel do rychlejšího chodu, je zapotřebí intenzivnější pobídky. 

Nesmí, ale dojít ke zvýšení napětí v těle jezdce, které následně vyvolá napětí 

v koňském hřbetu, což je nežádoucí. Působení rukou se nemění. [11,18]

Při zpomalení nebo zastavení koně dochází k relaxaci gluteálních svalů, 

což umožní jezdci posazení pánve do nejhlubšího místa v sedle. Následuje 

pomůcka holení, která spočívá pouze v jejím přiložení, nepůsobí žádným 

tlakem. Tím přestane kůň dostávat impulzy k pohybu vpřed. [11,18]
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3 CÍLE PRÁCE

1. Na základě vstupních kineziologických vyšetření u všech probandů 

zjistit výskyt svalových dysbalancí a zhodnotit jejich vliv na korektní jezdecký 

sed.

2. Na základě vstupních vyšetření u první skupiny probandů vytvořit 

krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán a prostřednictvím kompenzačních 

cvičení upravit svalové dysbalance a zlepšit tak jezdecký sed.

3. U obou skupin porovnat data získaná ze vstupních a výstupních 

vyšetření, dále zhodnotit efekt zvolených terapeutických metod u první 

skupiny probandů. Porovnat dosažené výsledky u obou skupin a zhodnotit 

potřebu kompenzace v jezdeckém sportu. 
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4 METODIKA

4.1 Soubor probandů

Pro zpracování bakalářské práce bylo na základě několika kritérií vybráno 

6 probandů. Věková hranice probandů se pohybuje od 20 do 40 let. Všichni se 

jízdě na koni věnují aktivně, minimálně čtyři dny v týdnu po dobu delší 

než dva roky. Všichni se věnují anglickému stylu ježdění, ale liší se 

ve výkonnostní úrovni. 

Určení výkonnostní úrovně je dle oficiálního žebříčku České jezdecké 

federace. Dva probandi se věnují závodnímu ježdění, konkrétně parkurovému 

skákání, kde jeden dosáhl nejvýše úrovně ST*, tedy výšky překážek do 135 cm. 

Druhý proband dosáhl nejvýše úrovně ZL, tedy výšky překážek do 110 cm. 

Ostatní probandi se jízdě na koni věnují rekreačně. 

Probandi byli rozděleni do dvou skupin. Každá skupina se skládá 

z jednoho závodního jezdce a dvou jezdců rekreačních. V každé skupině se 

nachází dvě ženy a jeden muž. 

4.2 Popis pracoviště

Praktická část bakalářské práce probíhala na ambulantním oddělení 

fyzioterapie v Oblastní nemocnici Kladno. Část vyšetření a terapie byla 

provedena na venkovní jízdárně ve stáji Unhošť a v jezdecké hale ve stáji 

Koryčany.

4.3 Sběr dat – časový rozvrh

Praktická část probíhala od ledna 2019 do dubna 2019.
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4.4  Metodologický přístup

Zdrojem dat jsou dvě skupiny probandů. U obou skupin je uveden 

vstupní a výstupní kineziologický rozbor, včetně zhodnocení sedu na koni. 

Z důvodu tématu a obsáhlosti práce je kineziologický rozbor zaměřen zejména 

na vyšetření pánve a trupu, jelikož jejich správné postavení a funkce jsou 

základem pro korektní jezdecký sed. Ve speciální části jsou uvedena shrnutí 

vstupních a výstupních vyšetření. Ve výstupních vyšetření jsou uvedeny 

zejména odchylky od vstupních vyšetření. 

Na základě vstupních vyšetření je u probandů z první skupiny navržen 

individuální rehabilitační plán a jsou zvolena vhodná kompenzační cvičení 

pro úpravu svalových dysbalancí. Druhá skupina je bez rehabilitačního plánu.

Závěrem je zhodnocena účinnost indikované terapie a porovnána skupina 

jezdců s kompenzačním cvičením s druhou skupinou. Na základě výsledků je 

zhodnocena potřeba kompenzace v jezdeckém sportu.

4.5 Použité vyšetřovací metody 

U obou skupin pacientů byla odebrána anamnéza a proveden vstupní 

a výstupní kineziologický rozbor, při kterém byly využity následující 

vyšetřovací metody: vyšetření stoje aspekcí, vyšetření stoje pomocí olovnice, 

vyšetření chůze, antropometrické vyšetření dolních končetin, zkoušky 

pohyblivosti páteře, goniometrické vyšetření pohyblivosti kyčelních, kolenních 

a hlezenních kloubů, vyšetření svalového zkrácení a svalové síly dle Jandy, 

vyšetření vybraných pohybových stereotypů dle Jandy, vyšetření posturální 

stabilizace a posturální reaktibility dle Koláře, vyšetření kloubních blokád 
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zejména v oblasti bederní páteře a pánve, vyšetření hypermobility. Orientačně 

bylo provedeno neurologické vyšetření.

Palpačně byly zjišťovány změny v měkkých tkání včetně zhodnocení 

mechanických vlastností tkáně, vyšetření protažitelnosti kůže, vyšetření 

hyperalgických zón, vyšetření pojivové tkáně a fascií včetně jejich 

protažitelnosti a posunlivosti. Dále byla palpačně zjišťována přítomnost 

spoušťových bodů ve svalech, které mají stěžejní vliv na korektní sed jezdce, 

tedy zejména v m. iliopsoas, m. piriformis, v krátkých adduktorech kyčelního 

kloubu, m. quadriceps femoris, m. triceps surae, m. trapezius, m. levator 

scapulae, mm. scaleni a m. pectoralis major. 

Dále byla palpačně zjišťována symetrie bodů na pánvi, konkrétně výška 

hřebenů kosti kyčelní, výška předních spin, symetrie SI skloubení, výška 

zadních spin a sklon pánve, prostřednictvím palpace předních a zadních spin. 

Byla provedena také palpace sedacích hrbolů, kdy bylo zjišťováno jejich 

zatížení a bolestivost. 

Speciální vyšetřovací testy v oblasti pánve

Pro přesnější diagnostiku funkčních poruch v oblasti pánve byly zvoleny 

následující testy.

Fenomén předbíhání

Tento test slouží k vyšetření blokády SI skloubení. Pacient stojí 

před terapeutem, terapeut má ruce přiložené na zadních spinách. Pacient se 

předkloní a v průběhu předklonu terapeut pozoruje výšku spin, zda jedna 
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nepředbíhá druhou. Pokud po 15-20 sekundách zůstává jedna spina výše, 

pravděpodobně jde o blokádu SI skloubení. [15]

Spine sign

Stejně jako u předchozího testu pacient stojí zády k terapeutovi, který 

jedním palcem palpuje trn L5 a druhým současně stejnostrannou zadní spinu. 

Pacient na této straně provede flexi v koleni. Terapeut pozoruje vzdálenost 

mezi palci a porovnává s druhou stranou. Pokud se vzdálenost mezi palci 

nezvětšuje, jedná se o blokádu SI skloubení. [15]

Vyšetření addukce v kyčli

Pacient leží na zádech, terapeut provede 90° flexi v kyčelním kloubu 

se současnou addukcí, druhou rukou fixuje přední spinu. Omezení addukce 

svědčí pro blokádu SI. [15]

Patrickův test

Pacient leží na zádech, terapeut provede flexi se současnou zevní rotací, 

vyšetřovaná dolní končetina je opřena chodidlem o stehno druhé dolní 

končetiny. Pokud je pohyb do maximální abdukce bolestivý a omezený, může 

se jednat o blokádu SI skloubení. Tento test je také pozitivní u koxalgií 

nebo u zkrácených adduktorů kyčle. [9]
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S-reflex

Při přebrnknutí spoušťových bodů v oblasti bederních a hrudních 

erektorů páteře dochází k facilitaci a někdy až k výraznému stahu erektoru 

v bederní páteři současně se stahem gluteálních svalů až ke svalům 

ischiokrurálním. [15]

Obrácený Laségueův manévr

Tento manévr se využívá především pro vyšetření kořenové iradiace L4, 

často je ale pozitivní při blokádě SI skloubení. Pacient leží na břiše a terapeut 

provede extenzi v kyčli a současně fixuje pánev, tímto dochází k provokaci 

bolesti v příslušném dermatomu. [9,15]

Vyšetření ligamentové bolesti

Ligamentová bolest se může vyskytovat u blokády SI skloubení 

nebo v souvislosti s bolestivou kostrčí nebo při převážně statickém zatížení. 

Jedná se o ligg. sacroiliaca, iliolumbalia a sacrotuberale. Pacient leží na zádech, 

terapeut uchopí vzdálenější dolní končetinu za koleno, provede flexi v kyčli 

a addukuje koleno. Při 90° flexi v kyčli se vyšetřuje především lig. iliolumbale, 

při 60-70° flexi v kyčli lig. sacroiliaca. Pokud je test pozitivní pacient cítí bolest 

v třísle při napětí lig. iliolumbale a pokud bolest vyzařuje do hýždí, jedná se 

o lig. sacroiliaca. [15]
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Zhodnocení jezdeckého sedu 

U všech probandů byl kineziologický rozbor doplněn o zhodnocení 

jezdeckého sedu. Sed byl hodnocen aspekcí. Hodnotilo se postavení dolních 

končetin, postavení pánve včetně schopnosti symetrického zatížení sedacích 

hrbolů, dále postavení trupu, ramen a hlavy. U všech jezdců byla posouzena 

vhodnost výběru sedla. Dále byl sed zhodnocen v jednotlivých chodech, byla 

hodnocena schopnost udržení rovnováhy a vzpřímeného trupu a schopnost 

izolovat pohyby dolních končetin a trupu.

4.6 Použité terapeutické metody 

Pro terapii svalových dysbalancí byla zvolena kompenzační cvičení. 

Při jejich výběru se vycházelo ze vstupních kineziologických rozborů.

Kompenzační cvičení má široké využití. V dnešní době, kdy se stále častěji 

objevuje sedavý způsob života, má kompenzace velký význam. Další využití 

nachází v prevenci poruch pohybového systému, při jednostranném 

nebo nadměrném sportovním zatížení nebo například po delší rekonvalescenci. 

Cílem kompenzačních cvičení je zabránit vzniku funkčních poruch pohybového 

aparátu nebo odstranit již vzniklé obtíže. [14]

Prostřednictvím kompenzačních cvičení dochází k úpravě svalových 

dysbalancí, a to protahováním zkrácených svalů, posilováním svalů s tendencí 

k ochabování, dále korekcí pohybových stereotypů, zvýšením pohyblivosti 

kloubů a jednotlivých úseků páteře a dále aktivací HSSP. Při cvičení se dbá 

na správné dýchání a podporu stability. [14]
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Kompenzační cvičení dosahuje největšího efektu, pokud se provádí 

pravidelně, správným způsobem a pokud je vhodně zvoleno vzhledem 

k aktuálnímu stavu pacienta. Dle převládajícího účinku rozdělujeme 

kompenzační cvičení na uvolňovací, protahovací a posilovací.  Jednotlivé cviky 

by měly být zařazovány v této posloupnosti. [14,16]

Uvolňovacím cvičením by mělo předcházet zahřátí svalových skupin, 

cílem uvolňovacích cvičení je připravit a rozhýbat kloubní struktury v oblasti 

protahovaných svalů. Dochází ke střídání tlaku a tahu na kostní spojení, které 

vede k prohřátí kloubů, zlepšení prokrvení a podpoření látkové výměny. [14] 

Před zařazením protahovacích cvičení by měly být zahřáté svaly 

a uvolněné klouby v oblasti protahovaných svalů. Hlavním cílem je obnovit 

fyziologickou délku zkrácených svalů, odstranit zvýšené napětí a zvýšit nebo 

zachovat pohyblivost kloubů. Pravidelné protahovaní je účinnou prevencí 

poranění pohybového systému. [14,16]

Posilovacím cvičením by mělo předcházet protažení antagonistů, tedy 

svalů s opačnou funkcí, než má sval, který chceme posilovat. Posilujeme svaly 

s tendencí k ochabování. Hlavním cílem je zvýšit výkonnost oslabených svalů, 

ovlivnit držení těla a upravit pohybové stereotypy. [14]

Zpočátku se zařazuje cvičení s nižší úrovní obtížnosti, menší počet cviků 

i opakování. Postupně se zvyšuje úroveň náročnosti i počet opakování. Cviky 

jsou voleny individuálně vzhledem k věku a aktuálnímu zdravotnímu stavu 

pacienta. Cviky jsou prováděny častěji, ale kratší dobu, důležité je správné 

provedení. [14]
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Jako součást kompenzace byla dále zvolena cvičení v sedu na stojícím koni 

(viz Příloha 3).

Kromě kompenzačních cvičení byly využity následující terapeutické 

metody a koncepty:

 Techniky měkkých tkání

 Mobilizace, trakce

 Postizometrická relaxace (dále jen PIR)

 Metoda Ludmily Mojžíšové

 Senzomotorická stimulace

 DNS 

 Metoda Roswithy Brunkow

 Jóga

 Škola zad

 Brügger koncept

 Edukace
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5 SPECIÁLNÍ ČÁST

5.1  Skupina probandů s kompenzačním cvičením

V této kapitole budou u všech probandů uvedena shrnutí vstupních 

a výstupních vyšetření, krátkodobý a dlouhodobý plán, průběh a provedení 

terapie. 

5.1.1 Proband Z.Š.

Shrnutí vstupního kineziologického vyšetření

U probanda dominují výrazné bolesti bederní páteře, které se objevily 

před třemi lety po pádu na lyžích. Bolesti propagují do levé dolní končetiny 

po laterální straně. Bolest je nejhorší při dlouhodobém stání, při dlouhodobé 

chůzi nutí zastavovat. Sed nevadí. Parestezie neguje. Při jízdě na koni udává 

bolesti v klusu a ve cvalu, v kroku bolesti nejsou. Vyšetřena na neurologii, dle 

RTG je přítomna skolióza bederního úseku, není přítomna komprese kořene. 

Prodělala běžná dětská onemocnění, dále byla provedena appendectomie 

a císařský řez. Proband žije s manželem a dvěma dětmi. Trvale neužívá žádné 

léky, alergie neguje. Má sedavé zaměstnání u počítače, pracovní doba je 

8 hodin. Příležitostně pije alkohol, kuřák. Jízdě na koni se věnuje rekreačně 

3‒4 dny v týdnu po dobu 13 let, dříve se účastnila hobby závodů. Aktivně cvičí 

jógu. 

Pohlaví: žena Věk: 40 Výška: 168 cm Váha: 66 kg BMI: 23,03 Lateralita: Pravák

Tab. 1 – Osobní údaje probanda 

Z.Š.
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Při pohledu zezadu je patrné valgózní postavení pravé paty, dále 

asymetrie subgluteálních rýh, levá subgluteální rýha je výš než pravá, 

intergluteální rýha uhýbá doleva. Dále je patrné šikmé postavení pánve, levá 

crista iliaca je výše než pravá, levá zadní spina je výš než pravá. Skoliotické 

držení v úseku bederní páteře. Levá tajle výraznější s kožní řasou. Levý 

thorakobrachiální trojúhelník je menší než pravý, pravé rameno je výš než levé. 

Zboku je patrné větší zatížení mediální hrany chodidla, dále anteverze pánve, 

zvýšená bederní lordóza, je přítomno oploštění hrudní páteře, protrakce ramen 

a mírně předsunuté držení hlavy. Zepředu je výrazné větší zatížení pravého 

chodidla, levá přední spina je výš než pravá. Dále je přítomna hypotonie břišní 

stěny, inflare pupku k pravé spině, hlava je mírně rotována doleva. Převažuje 

horní hrudní typ dýchání. Při vyšetření olovnicí zezadu, olovnice neprochází 

intergluteální rýhou a dopadá blíže směrem k pravé patě. Při vyšetření zboku 

olovnice prochází za středem ramenního kloubu, poté středem kyčelního 

kloubu a dopadá k zevnímu kotníku. Při vyšetření zepředu olovnice prochází 

středem sterna, umbilicus je vychýlen vpravo, a dopadá mezi paty.

Při vyšetření chůze je patrné napadání na pravou dolní končetinu, dále 

asymetrie v délce kroků, pravá noha dělá kratší kroky. Není přítomen souhyb 

horních končetin.

Palpačně zjištěna zhoršená posunlivost kožní řasy zejména v oblasti 

bederní a dolní hrudní páteře s převahou vlevo, testováno pomocí Kiblerovy 

řasy. Je přítomen omezený rozvoj bederních a hrudních fascií, s převahou 

vlevo. Přítomen hypertonus paravertebrálních svalů, nejvíce v bederní a dolní 

hrudní části páteře, dále výrazný hypertonus m. quadratus lumborum, 

m. piriformis a m. trapezius s převahou vlevo. TrPs byly palpovány 

v m. piriformis, m. gluteus medius, m. iliopsoas, m. quadratus lumborum, 
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m. trapezius, m. levator scapulae a m. sternocleidomastoideus, u všech svalů 

s výraznou převahou vlevo. Palpačně byla dále zjištěna asymetrie pánve, levá 

crista iliaca je výše než pravá. Dále levá přední a zadní spina je výš než vpravo, 

jedná se o šikmou pánev. Levé SI skloubení téměř vůbec nepruží, palpačně 

velmi bolestivé. Palpačně bolestivé sedací hrboly.

Dle antropometrie je funkční délka levé dolní končetiny o 1,5 cm delší 

než funkční délka pravé délky dolní končetiny. Goniometrické vyšetření 

prokázalo aktivně omezení rozsahu levého kyčelního kloubu do vnitřní rotace 

(25°), pasivně (35°). Při vyšetření dynamiky páteře byl zjištěn omezený rozvoj 

bederní a hrudní páteře zejména do flexe, Ottův inklinační index (2,5 cm), 

Stiborova vzdálenost (6,5 cm), Thomayer (-3 cm). Bolestivá lateroflexe vlevo 

a extenze. 

Prostřednictvím svalového testu dle Jandy byla vyšetřena snížená svalová 

síla flexe trupu a flexe trupu s rotací (3-), addukce lopatek (3+), extenze 

kyčelního kloubu (vlevo 3-, vpravo 3), addukce kyčelního kloubu (vlevo 3-, 

vpravo 3+), abdukce kyčelního kloubu (vlevo 3, vpravo 4).

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy prokázalo zkrácení následujících 

svalů: m. iliopsoas (levý 2, pravý 1), m. rectus femoris (levý 1-, pravý 1), 

m. piriformis (levý 2, pravý 1), flexory kolenního kloubu (1), m. quadratus 

lumborum (levý 2, pravý 1), jednokloubové adduktory (vlevo 1-, vpravo 1). 

Dále bylo vyšetřeno zkrácení paravertebrálních svalů (1-), m.trapezius (vlevo 1, 

vpravo 1-), m. levator scapulae (vlevo 1, vpravo 1-), m. sternocleidomastoideus 

(1).
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Dle Jandy byly vyšetřeny následující pohybové stereotypy:

 Extenze v kyčelním kloubu: bilaterálně dochází nejprve k aktivaci 

ischiokrurálních svalů, m. gluteus maximus se aktivuje pozdě, dále 

dochází k aktivaci homolaterálních vzpřimovačů hrudní páteře

 Abdukce v kyčelním kloubu: bilaterálně převažuje aktivace 

m. quadratus lumborum

 Flexe trupu: v normě, plynulý kulatý pohyb bez švihu

 Klik: je patrná nedostatečná funkce dolních fixátorů lopatek, dochází 

k prohloubení bederní lordózy

Vyšetření posturální stabilizace a posturální reaktibility dle Koláře udává 

výraznější insuficienci stabilizačních svalů při extenčním testu, bráničním testu, 

testu extenze a flexe v kyčlích.

Dle neurologického vyšetření pozitivní Lasegueův příznak, výrazná bolest 

v bederní páteři. 

Speciální vyšetřovací testy v oblasti pánve, které jsou popsány v kapitole 

4.5, prokázaly pozitivní fenomén předbíhání vlevo, spine sign vlevo, Patrickův 

test bilaterálně a výskyt ligamentové bolesti vlevo. Vyšetření svědčí 

pro blokádu levého SI skloubení. 

Zhodnocení sedu na koni

Sed byl hodnocen aspekcí nejprve na stojícím koni. Při popisu jezdeckého 

sedu bude postupováno kraniálně. Paty jsou prošláplé, špičky směřují od koně. 

Kolena v lehkém doteku se sedlem. Retroverze pánve, sed v zadní části sedla. 

Kulatá záda, protrakce ramen a hlavy. Úklon hlavy vpravo. Využívá 
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univerzální sedlo, vhodně zvoleno. Následkem skoliotického držení v oblasti 

bederní páteře, výrazné bolestivosti levého SI skloubení a výrazného stažení 

svalů levého kyčelního kloubu, levého stehna a m. quadratus lumborum, není 

proband schopen zatížit oba sedací hrboly rovnoměrně, pravý sedací hrbol 

zatěžuje více než levý (viz Příloha 4).

Při hodnocení schopnosti udržet korektní jezdecký sed v jednotlivých 

chodech byly zjištěny odchylky v klusu a ve cvalu, proband v těchto chodech 

uklání trup doprava a zatěžuje více pravý sedací hrbol. V klusu a ve cvalu 

udává bolesti bederní páteře. V kroku bez úklonu trupu. Proband před ani 

po jízdě na koni neprovádí žádné kompenzační cvičení. 

Krátkodobý plán

Dle získaných informací ze vstupního vyšetření byl sestaven následující 

krátkodobý plán, jehož hlavním cílem je obnovit pohyblivost v oblasti pánve 

a SI skloubení. Dále uvolnit a protáhnout zkrácené PV svaly a svaly kolem 

kyčelního kloubu, ošetřit TrPs a zmírnit bolesti bederní páteře. Prostřednictvím 

kompenzačních cvičení upravit svalové dysbalance, zlepšit jezdecký sed 

a schopnost rovnoměrně zatížit oba sedací hrboly. 

Průběh a provedení terapie

Terapeutická jednotka č. 1 – 17. 1. 2019

Obj.: viz vstupní kineziologické vyšetření
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Subj.: proband udává výrazné bolesti bederní páteře s propagací do levé 

dolní končetiny, bolesti v klidu, při chůzi nutí zastavovat, bolesti při jízdě na 

koni v klusu i ve cvalu, 1x týdně chodí na jógu

Provedení terapie: Provedeno vstupní kineziologické vyšetření, dále byl 

vysvětlen průběh a postup plánované terapie. Byly provedeny techniky 

měkkých tkání na oblast zad a uvolněny thorakolumbární fascie. Proband byl 

edukován o vhodné autoterapii týkající se protažení a uvolnění m. piriformis, 

m. rectus femoris, adduktorů a flexorů kyčelního kloubu. 

Terapeutická jednotka č. 2 – 19. 1. 2019

Terapeutická jednotka byla provedena v jezdecké stáji Tara Unhošť. 

V rámci terapie byl zhodnocen jezdecký sed nejprve na stojícím koni, poté byl 

sed hodnocen v jednotlivých chodech viz kapitola 2.6. Na základě aspekce byl 

sed zkorigován, dle korektního jezdeckého sedu viz kapitola 2.3. Proband byl 

edukován o protahovacích a uvolňovacích cvičeních před a po každém 

jezdeckém tréninku.

Terapeutická jednotka č. 3 – 24. 1. 2019

Obj.: mírně zlepšena pružnost levého SI skloubení, přetrvává výrazné 

zkrácení svalů, palpačně méně bolestivý m. piriformis

Subj.: bolesti přetrvávají, při PIR na flexory kolenního kloubu proband cítí 

bolest v levém SI skloubení, bolest přítomna i při mobilizaci SI dle Mojžíšové, 

denně cvičí
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Provedení terapie: Techniky měkkých tkání na oblast zad, uvolnění 

thorakolumbární fascie, ošetření TrPs m. piriformis, m. gluteus medius vlevo. 

Mobilizace SI skloubení dle Mojžíšové, trakce kyčelních kloubů. 

PIR m. piriformis, m. rectus femoris, m. quadratus lumborum, adduktorů 

kyčelního a flexorů kolenního kloubu. Cvičení dle Mojžíšové pro uvolnění 

SI skloubení a bederní oblasti. Cvičení s overballem pro uvolnění pánve. 

Opakování autoterapie. 

Terapeutická jednotka č. 4 – 30. 1. 2019

Obj.: levé SI stále omezeně pruží, lepší protažitelnost fascií, ustoupení 

palpační bolestivosti m. piriformis a m. gluteus medius vlevo

Subj.: Proband udává mírné ustoupení bolesti, cítí se lépe, ujde větší 

vzdálenost bez bolesti, denně cvičí 

Provedení terapie: Techniky měkkých tkání na oblast zad, uvolnění 

thorakolumbární fascie., ošetření TrPs m. piriformis, m. gluteus medius vlevo. 

Mobilizace SI skloubení dle Mojžíšové, trakce kyčelních kloubů. 

PIR m. piriformis, m. rectus femoris, m. quadratus lumborum, adduktorů 

kyčelního a flexorů kolenního kloubu. Aktivace HSSP přes dech v poloze 

3. měsíce, nácvik břišního dýchání a nitrobřišního tlaku. Cvičení dle Mojžíšové. 

Zařazeny cviky z jógy, tzv. pozice holuba pro otevírání kyčelních kloubů 

a protažení zadní strany stehen. 
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Terapeutická jednotka č. 5 – 13. 2. 2019

Obj.: zlepšení pružnosti SI skloubení, zmírnění palpační citlivosti 

m. piriformis i gluteus medius, zlepšena schopnost aktivace HSSP i schopnost 

udržení nitrobřišního tlaku 

Subj.: Proband udává zhoršení bolesti, minulý týden pobyt na horách, 

vynechána terapie i cvičení. Necítí bolest při PIR flexorů kolenního kloubu ani 

při mobilizaci SI skloubení.

Provedení terapie: Techniky měkkých tkání na oblast zad, uvolnění fascií. 

Mobilizace SI skloubení dle Mojžíšové, trakce kyčelních kloubů. PIR šíjových 

svalů, svalů kyčelního kloubu, stehenních svalů a m. quadratus lumborum. 

Nácvik břišního dýchání a aktivace nitrobřišního tlaku vsedě. Jelikož má 

proband sedavé zaměstnání, byla do terapie zařazena korekce sedu dle Brügger 

konceptu a cvičení dle Roswithy Brunkow vleže na zádech a vsedě, dále 

analytické protahování šíjových svalů.

Terapeutická jednotka č. 6 – 20. 2. 2019

Obj.: zlepšena pružnost levého SI, snížený hypertonus PV svalů, dále 

m. piriformis a m. gluteus medius vlevo, mírně zlepšen rozsah hybnosti levého 

kyčelního kloubu

Subj.: cítí se lépe, ustoupení bolesti i propagace do dolní končetiny, 

pravidelně cvičí
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Provedení terapie: Techniky měkkých tkání na oblast zad, uvolnění fascií. 

Mobilizace SI skloubení dle Mojžíšové, trakce kyčelních kloubů a bederní 

páteře. PIR svalů stehna a kyčelního kloubu, dále m. quadratus lumborum. 

Aktivace HSSP v poloze 3. měsíce, s přetáčením na bok a poté se střídavým 

pohybem kontralaterální horní a dolní končetiny. Proband je schopen udržet 

břišní dýchání a nitrobřišní tlak. Cvičení dle Brunkow vleže na zádech 

a na břiše. Opakování autoterapie. 

Terapeutická jednotka č. 7 – 27. 2. 2019

Terapeutická jednotka byla provedena v jezdecké stáji Tara Unhošť.

Obj.: hodnocen jezdecký sed, zlepšení držení horní poloviny těla, rovná 

záda, proband se snaží vyvarovat elevaci ramen a protrakci hlavy, zatížení 

hrbolů stále není rovnoměrné, paty pruží směrem dolů, špičky ve směru hlavy 

koně, v klusu a cvalu je stále patrný úklon k pravé straně

Subj.: cítí větší jistotu v sedle, bolesti v klusu i ve cvalu přetrvávají, 

ale jsou menší

Provedení terapie: Nejprve byla zopakována a provedena cvičení 

pro uvolnění a protažení jezdce před tréninkem. Poté byl zkontrolován 

a zkorigován sed v kroku, klusu i ve cvalu. Následně byly zařazeny cviky 

v sedu na koni, jejichž hlavním cílem je uvolnit klouby a zahřát svaly 

před tréninkem. Jedná se o cvičení pro uvolnění hlavy a krku, dále 

pro protažení šíjových svalů, uvolnění ramen a zápěstí, nácvik rovnoměrného 

zatížení sedacích hrbolů, uvolnění kyčelních, kolenních a hlezenních kloubů. 
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Terapeutická jednotka č. 8 – 7. 3. 2019

Obj.: levé SI skloubení pruží, přetrvává palpační citlivost, snížený 

hypertonus PV svalů, m. piriformis, m. gluteus medius, a m. trapezius, 

přetrvává snížená palpační bolestivost sedacích hrbolů, m. piriformis 

a m. gluteus medius

Subj.: flexe v kyčli s extendovaným kolenem již nevyvolává bolest 

v bederní páteři, mobilizace SI také bez bolesti, snaží se cvičit i v práci

Provedení terapie: Techniky měkkých tkání, uvolnění fascií. Mobilizace 

SI skloubení, trakce kyčelních kloubů a bederní páteře. Protažení svalů dolních 

končetin. Cvičení dle Mojžíšové, aktivace HSSP v poloze na čtyřech, zvedání 

kolen v poloze na čtyřech. Postupně přechod až do pozice „medvěda“ dle DNS, 

obtížnější pro probanda udržet nitrobřišní tlak. Korekce jógových pozic. 

Terapeutická jednotka č. 9 – 14. 3. 2019 

Obj.: přetrvává palpační citlivost levého SI skloubení, SI pruží bilaterálně, 

přetrvává zvýšený tonus m. quadratus lumborum, palpační bolestivost šíjových 

svalů

Subj.: proband se cítí dobře, nepozoruje výrazné změny

Provedení terapie: PIR šíjových svalů, ošetření TrPs. m. trapezius, 

protažení svalů dolních končetin, zopakování jógové pozice „holuba“, aktivace 

HSSP v poloze na čtyřech s přechodem do pozice „medvěda“ dle DNS, 

opakování autoterapie.
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Terapeutická jednotka č. 10 – 20. 3. 2019

Obj.: SI pruží bilaterálně, zlepšení stereotypu chůze, držení těla, snížení 

tonu m. piriformis, m. quadratus lumborum vlevo

Subj.: cítí se dobře, pravidelně cvičí, ustoupení bolesti během jízdy 

na koni, provádí protahovací a uvolňovací cvičení před i po tréninku

Provedení terapie: Cvičení dle Mojžíšové, uvolnění pánve s overballem 

a na velkém míči, nácvik rovnoměrného zatížení sedacích hrbolů vsedě, 

zopakování veškeré autoterapie.

Terapeutická jednotka č. 11 – 27. 3. 2019

Terapie probíhala v jezdecké stáji Tara Unhošť. Závěrečné zhodnocení 

sedu na koni, zopakování cviků v sedu na koni i samostatně, edukace. 

Terapeutická jednotka č. 12 – 3. 4. 2019

Provedeno závěrečné kineziologické vyšetření, kontrola autoterapie 

a edukace. 

Shrnutí výstupního kineziologického vyšetření

Při vyšetření stoje zezadu je patrné zmírnění asymetrie subgluteálních 

rýh, levá je stále o trochu výš než pravá. Dále je zmírněno šikmé postavení 

pánve, výrazně menší levá tajle. Zboku je patrné lepší zatížení chodidel, dále 

mírná anteverze pánve, přetrvává oploštění hrudní páteře. Hlava a ramena 
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v mírné protrakci. Zepředu je patrné lepší rozložení váhy na obě chodidla, 

pravé chodidlo je stále více zatíženo. Došlo ke zpevnění břišní stěny, hlava je 

ve středovém postavení. Při vyšetření olovnicí zboku olovnice nyní prochází 

středem ramenního kloubu, poté středem kyčelního kloubu a dopadá 

před zevní kotník. Zlepšen stereotyp chůze, proband minimálně napadá 

na pravou dolní končetinu, délka kroků je symetrická. Je patrný mírný souhyb 

horních končetin. 

Palpačně zjištěna zlepšená posunlivost kožní řasy a protažitelnost fascií. 

Byl zmírněn hypertonus PV svalů, m. quadratus lumborum, m. piriformis 

a m. trapezius. Ošetřeny TrPs. v m. gluteus medius, m. iliopsoas, m. trapezius 

a m. levator scapulae. Palpačně přetrvává šikmé postavení pánve, 

ale v mnohem menší míře. Obnovena pružnost levého SI, palpačně citlivé, 

ale nebolí. Sedací hrboly palpačně bez bolesti. 

Dle antropometrie je funkční délka levé dolní končetiny nepatrně delší 

než funkční délka pravé délky dolní končetiny. Goniometrické vyšetření 

prokázalo aktivně zlepšení rozsahu levého kyčelního kloubu do vnitřní rotace 

(30°), pasivně (35°). Při vyšetření dynamiky páteře bylo zjištěno zlepšení 

rozvoje bederní a hrudní páteře zejména do flexe, Ottův inklinační index (3 cm), 

Stiborova vzdálenost (7 cm), Thomayer (0 cm). 

Zvýšena svalová síla flexe trupu a flexe trupu s rotací (4), addukce lopatek 

(4+), extenze kyčelního kloubu (4), addukce kyčelního kloubu (4) a abdukce 

kyčelního kloubu (4+).

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy prokázalo zlepšení u: m. iliopsoas 

(levý 1, pravý 0), m. rectus femoris (0), m. piriformis (levý 1, pravý 0), flexory 
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kolenního kloubu (0), m. quadratus lumborum (levý 1-, pravý 0), 

jednokloubové adduktory (1) a m. trapezius (levý 0, pravý 1).

Dle Jandy byly zlepšeny následující pohybové stereotypy:

 Abdukce v kyčelním kloubu: čistá abdukce ve frontální rovině, 

aktivace m. gluteus medius

 Klik: je patrné zlepšení funkce dolních fixátorů lopatek, nedochází 

k prohloubení bederní lordózy

Vyšetření posturální stabilizace a posturální reaktibility dle Koláře udává 

zlepšení při extenčním testu, bráničním testu a testu flexe v kyčlích.

Dle neurologického vyšetření negativní Lasegueův příznak.

Speciální vyšetřovací testy v oblasti pánve, které jsou popsány v kapitole 

4.5, prokázaly pozitivní Patrickův test a mírný výskyt ligamentové bolesti 

vlevo. 

Zhodnocení sedu na koni:

Sed byl hodnocen aspekcí nejprve na stojícím koni. Při popisu jezdeckého 

sedu bude postupováno kraniálně. Paty jsou prošláplé, špičky směřují ke koni. 

Kolena v lehkém doteku se sedlem. Mírná anteverze pánve, vzpřímený trup, 

ramena v prodloužení klíčních kostí, pohled směřuje dopředu. Následkem 

snížení bolesti a uvolnění levého SI skloubení je patrné výrazné zmírnění 

asymetrie v zatížení sedacích hrbolů, mírně převažuje zatížení pravého 

sedacího hrbolu. Při hodnocení sedu v jednotlivých chodech proband lépe drží 
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rovnováhu a neuklání trup. Neudává přítomnost bolesti. Před i po jízdě na koni 

pravidelně provádí kompenzační cvičení (viz Příloha 4).

Subjektivně se proband cítí výrazně lépe, zejména udává ustoupení bolestí 

bederní páteře, nyní bez propagace do dolní končetiny. Dále udává zmírnění 

bolestí při chůzi, ujde větší vzdálenost bez bolesti. Pozoruje na sobě protažení 

svalů dolních končetin a uvolnění v oblasti SI skloubení, dále pevnější střed 

těla. Při jízdě na koni se bolesti téměř nevyskytují, lépe drží rovnováhu 

a přizpůsobuje sed pohybům koně. Každý den cvičí. 

Dlouhodobý terapeutický plán

Dlouhodobý plán je zaměřen na udržení dosažených výsledků 

a pokračování v zavedené terapii. Cílem je zlepšit aktivaci HSSP, upravit 

pohybové stereotypy a postupně je integrovat do běžných denních aktivit 

bez vědomé kontroly. Dále pracovat na rovnoměrném zatížení sedacích hrbolů, 

pokračovat v kompenzačních cvičeních před i po jízdě na koni a dosáhnout 

korektního jezdeckého sedu v jednotlivých chodech. 

5.1.2  Proband V.Z.

Shrnutí vstupního kineziologického vyšetření

V anamnéze proband udává bolesti pravého kolene zejména z mediální 

strany. Často se vyskytují bolesti pravé kyčle a bederní páteře. Bolesti kolene 

se objevují nejvíce při běhu, po delší námaze, při chůzi do schodů. Při jízdě 

Pohlaví: žena Věk: 20 Výška: 160 cm Váha: 52 kg BMI: 20,31 Lateralita: Pravák

Tab. 2 – Osobní údaje probanda V.Z.
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na koni se bolesti kolene objevují již po pár minutách. Ortopedem byly 

navrženy vložky do bot, poukaz nevyužit. Úrazy, operace neguje. U matky 

diagnostikována hypermobilita. Proband trvale neužívá žádné léky. Žije 

v domě s rodiči. Pracuje v obchodě s chovatelskými potřebami. Má fyzicky 

náročnou práci, nosí 15 kg balení s krmivem, pracovní doba je 12 hodin. 

Alkohol příležitostně, kuřák. Pravidelně sportuje, jízdě na koni se věnuje 

obvykle 4x týdně po dobu 7 let. Chodí do posilovny.

Při vyšetření stoje zezadu je patrné větší zatížení mediální hrany chodidel. 

Valgózní postavení hlezenních i kolenních kloubů. Pravá SIPS je výš než levá. 

Levý thorakobrachiální trojúhelník je větší než pravý. Levé rameno je výš 

než pravé. Je přítomna mírná lateroflexe hlavy vpravo. Zboku je patrná 

rekurvace obou kolen, dále zvýšená lordóza bederní páteře a oploštění hrudní 

páteře. Pánev je v anteverzi. Přítomna hypotonie dolního kvadrantu břišní 

stěny, protrakce hlavy a ramen. Při pohledu zepředu je patrné výrazné 

plochonoží bilaterálně. Pravá SIAS je výš než levá, pravá klíční kost prominuje 

více než levá. 

Trendelenburg - Duchennova zkouška negativní. Převažuje hrudní typ 

dýchání. Při vyšetření olovnicí zezadu olovnice prochází středem hrudní 

páteře, dále intergluteální rýhou a dopadá mezi paty. Při vyšetření zboku 

olovnice prochází za středem ramenního kloubu a dopadá před zevní kotník. 

Při vyšetření zepředu olovnice prochází středem sterna a dopadá mezi paty.

Při vyšetření chůze je patrné chybné odvíjení chodidla, a to přes patu, poté 

nášlap pokračuje přes mediální hranu chodidla a dále na palec.

Palpačně byl zjištěn zvýšený tonus PV svalů zejména v oblasti bederní 

páteře, dále zvýšený tonus adduktorů na pravé dolní končetině a m. piriformis 
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vlevo. V horní části těla je přítomen hypertonus m. trapezius, m. levator 

scapulae a m. sternocleidomastoideus. TrPs přítomny v m. pectineus vpravo, 

m. piriformis vlevo, m. trapezius a m. levator scapulae bilaterálně. Palpačně 

bolestivý m. gluteus medius s převahou vlevo. Dále byla palpačně zjištěna 

mírná asymetrie v postavení pánve, pravá crista iliaca je postavena výš 

než levá, stejně tak přední a zadní spina vpravo je výše než vlevo. Levé 

SI skloubení omezeně pruží, palpačně bolestivé.

Nejsou přítomny výrazné odlišnosti v délkových ani obvodových mírách. 

Pohyblivost páteře je bez omezení. Je zvýšen rozsah pohybu páteře do flexe, 

při Thomayerově zkoušce položí celé dlaně na zem, dále je zvýšen rozsah 

pohybu páteře do lateroflexe bilaterálně. Goniometrické vyšetření neprokázalo 

omezení kloubního rozsahu. Vyšetření hypermobility prokázalo její výskyt 

v různé míře ve všech vyšetřovaných kloubech. Nejvíce patrná je hypermobilita 

bederní páteře do flexe a lateroflexe, dále hypermobilita obou kolen do extenze. 

U obou kolenních kloubů byl vyšetřen přední i zadní zásuvkový fenomén, 

který prokázal laxicitu zkřížených vazů. 

Prostřednictvím svalového testu dle Jandy byla vyšetřována zejména 

svalová síla trupu a dolních končetin. Byla zjištěna nižší svalová síla flexe trupu 

a flexe trupu s rotací (3+), dále je snížena svalová síla addukce lopatek (4-). 

Na dolních končetinách bylo zjištěno oslabení extenze (3) a abdukce v kyčelním 

kloubu (3+). Nebyla zjištěna stranová asymetrie.

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy prokázalo zkrácení následujících 

svalů: m. iliopsoas (1), m. rectus femoris (levý 1, pravý 1-), m. piriformis 

(levý 2, pravý 1), flexory kolenního kloubu (1-), jednokloubové adduktory 
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kyčelního kloubu (vlevo 0, vpravo 1). Dále bylo zjištěno zkrácení m. trapezius 

(1-), m. pectoralis major (1) a m. levator scapulae (1). 

Dle Jandy byly vyšetřeny následující pohybové stereotypy:

 Extenze v kyčelním kloubu: bilaterálně dochází nejprve k aktivaci 

ischiokrurálních svalů, m. gluteus maximus se aktivuje pozdě, dále 

dochází k aktivaci homolaterálních vzpřimovačů hrudní páteře

 Abdukce v kyčelním kloubu: bilaterálně převažuje aktivace 

m. quadratus lumborum

 Flexe trupu: v normě, plynulý kulatý pohyb bez švihu

 Klik: je patrná nedostatečná funkce dolních fixátorů lopatek

Vyšetření posturální stabilizace a posturální reaktibility dle Koláře udává 

výraznější insuficienci stabilizačních svalů při extenčním testu, testu extenze 

a flexe v kyčlích.

Neurologické vyšetření bez patologie. 

Speciální vyšetřovací testy v oblasti pánve, které jsou popsány v kapitole 

4.5, prokázaly pozitivní Patrickův test vpravo a výskyt ligamentové bolesti 

v oblasti pravého třísla.

Zhodnocení sedu na koni 

Jezdecký sed byl hodnocen aspekcí, nejprve na stojícím koni. Při popisu 

sedu bude postupováno kraniálním směrem. Proband používá k jízdě na koni 

příliš krátké třmeny, které neprospívají hypermobilitě hlezenních kloubů. Paty 

jsou v příliš velké dorzální flexi. Kolena v lehkém doteku se sedlem. Postavení 
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pánve je v mírné anteverzi, oba sedací hrboly jsou zatíženy rovnoměrně. Trup 

je držen vzpřímeně, ramena a hlava v mírné protrakci. Pohled směřuje 

dopředu. Proband využívá univerzální typ sedla. Výběr sedla není vhodný, 

vzhledem k drobné postavě probanda má příliš velké posedlí, které způsobuje 

posun těžiště sedu dozadu, proband zvažuje jeho výměnu (viz Příloha 4).

Z důvodu nevhodně zvoleného sedla a nedostatečné funkce HSSP se 

proband v klusu a ve cvalu drží koleny pevně sedla pro udržení rovnováhy 

a nepřizpůsobuje tak svůj sed pohybům koně, následkem toho dochází 

k přetěžování zejména adduktorů kyčelního kloubu, které se podílí na výskytu 

bolesti v kolenním a kyčelním kloubu. Proband před ani po jízdě na koni 

neprovádí žádná kompenzační cvičení.

Krátkodobý plán

Na základě vstupního kineziologického vyšetření byl vypracován 

následující terapeutický plán, jehož hlavním cílem je uvolnit oblast pánve, 

protáhnout svaly dolních končetin, zejména adduktory kyčelního kloubu, 

zlepšit stabilitu obou kolenních kloubů a aktivovat svaly klenby nožní. Dalším 

cílem je aktivace HSSP, zlepšení rovnováhy a stability v sedle a odstranění 

tendence probanda držet se v sedle za pomoci kolen. Upravit svalové 

dysbalance a prostřednictvím kompenzačních cvičení dosáhnout korektního 

jezdeckého sedu. Proband zvažuje výměnu sedla, které by vhodně podpořilo 

korektní jezdecký sed, další částí krátkodobého plánu je tedy pomoc při výběru 

vhodného sedla. 
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Průběh a provedení terapie

Terapeutická jednotka č. 1 – 22. 1. 2019

Obj.: viz vstupní kineziologické vyšetření

Subj.: časté bolesti pravého kolenního a kyčelního kloubu, většinou 

po námaze, bolesti se objevují i při jezdeckém tréninku

Provedení terapie: Provedeno vstupní kineziologické vyšetření, dále byl 

vysvětlen průběh a postup plánované terapie. Byly provedeny techniky 

měkkých tkání na oblast zad a uvolněny thorakolumbární fascie. Provedena 

korekce sedu a stoje, doporučeno nošení ortopedických vložek. Edukace 

probanda o vhodné autoterapii, týkající se protahování adduktorů kyčelních 

kloubů, flexorů kolenního kloubu a m. piriformis. 

Terapeutická jednotka č. 2 – 29. 1. 2019

Terapeutická jednotka byla provedena v jezdecké stáji Tara Unhošť. 

V rámci terapie byl zhodnocen jezdecký sed nejprve na stojícím koni, poté byl 

sed hodnocen v jednotlivých chodech viz kapitola 2.6. Na základě aspekce byl 

sed zkorigován, dle korektního jezdeckého sedu viz kapitola 2.3. Proband byl 

edukován o protahovacích a uvolňovacích cvičeních před a po každém 

jezdeckém tréninku.

Terapeutická jednotka č. 3 – 5. 2. 2019

Obj.: beze změny
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Subj.: beze změny

Provedení terapie: Techniky měkkých tkání na oblast zad, uvolnění 

thorakolumbární fascie. Mobilizace SI dle Mojžíšové bilaterálně. PIR adduktorů 

kyčelního kloubu, flexorů kolenního kloubu a m. pirifomis bilaterálně. Ošetření 

TrPs m. piriformis vlevo. Cvičení dle Mojžíšové, cvičení s overballem 

pro uvolnění pánve. Nácvik břišního dýchání a aktivace HSSP vleže na zádech.

Terapeutická jednotka č. 4 – 12. 2. 2019

Obj.: zlepšena pružnost SI bilaterálně 

Subj.: dnes výrazná bolest kolene, náročná směna v práci, proband si 

nechá vyrobit vložky 

Provedení terapie: Protažení svalů dolních končetin. Mobilizace SI dle 

Mojžíšové bilaterálně, drobných kloubů nohou. Uvolnění plantární fascie 

bilaterálně, stimulace chodidel s pomocí míčku s bodlinami. Cvičení 

na podporu aktivace klenby nožní, nejprve cvičení vsedě. Nácvik „malé nohy“, 

dále 3- bodová opora, „píďalka“, protažení plantární fascie a Achillovy šlachy. 

Terapeutická jednotka č. 5 – 19. 2. 2019

Obj.: SI pruží bilaterálně, snížena palpační bolestivost levého SI, přetrvává 

hypertonus adduktorů kyčelního kloubu vpravo 

Subj.: cítí mírnou úlevu v bederní páteři
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Provedení terapie: Techniky měkkých tkání na oblast zad, uvolnění fascií. 

Mobilizace SI skloubení bilaterálně, trakce bederní páteře. Protažení dolních 

končetin. Aktivace hlubokého stabilizačního systému v poloze 3. měsíce, poté 

s přetáčením na bok. Opakování cvičení na podporu kleny nožní, nácvik cviků 

ve stoje. Dále cvičení na balančních podložkách, nejprve na válcové úseči. 

Proband má tendenci k prolamování kolen do rekurvace a k většímu zatěžování 

mediální hrany. Nácvik malé nohy, 3- bodové opory, podřepů na úseči. 

Terapeutická jednotka č. 6 – 26. 2. 2019

Terapeutická jednotka probíhala v jezdecké stáji Tara Unhošť. V rámci 

terapie bylo vybráno nové, vhodnější sedlo.

Obj.: vhodně zvolené sedlo zlepšilo sed jezdce, posunulo jeho těžiště 

dopředu, hlubší posedlí podporuje korektní postavení pánve a lepší držení 

rovnováhy, proband má menší tendenci držet se koleny, v klusu a ve cvalu lépe 

kopíruje pohyby koně

Subj.: proband cítí v novém sedle větší jistotu

Provedení terapie: Byl vybrán univerzální typ sedla s menším a hlubším 

posedlím, které vhodně podporuje sed jezdce a upravuje polohu jeho těžiště. 

Dále bylo doporučeno prodloužit třmeny, pro lepší postavení hlezenních 

kloubů. Následně byla zopakována a provedena cvičení pro uvolnění 

a protažení před tréninkem. Poté byl zkontrolován a zkorigován sed v kroku, 

klusu i ve cvalu. Následně byly zařazeny cviky v sedu na koni, jejichž hlavním 

cílem je uvolnit klouby a zahřát svaly před tréninkem. Jedná se o cvičení 

pro uvolnění hlavy a krku, dále protažení šíjových svalů, uvolnění ramen 
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a zápěstí, nácvik rovnoměrného zatížení sedacích hrbolů, uvolnění kyčelních, 

kolenních a hlezenních kloubů.

Terapeutická jednotka č. 7 – 5. 3. 2019

Obj.: SI pruží bilaterálně, snížen hypertonus m. piriformis a adduktorů 

kyčelního kloubu, lepší aktivace nitrobřišního tlaku 

Subj.: proband udává zmírnění bolestí při jízdě na koni

Provedení terapie: Protažení svalů dolních končetin, opakování aktivace 

HSSP v poloze 3. měsíce, nácvik aktivace HSSP v poloze na čtyřech se 

zvedáním kolen, postupně přechod až do pozice „medvěda“ dle DNS. 

Stabilizační cvičení na bosu, nákroky, podřepy, výpady. Snaha o rovnoměrné 

zatížení chodidel. Opakování autoterapie. 

Terapeutická jednotka č. 8 – 13. 3. 2019

Obj.: proband od minulého týdne využívá ortopedické vložky do bot

Subj.: po prvních dnech nošení vložek udává zhoršení bolesti pravého 

kolene a bederní páteře 

Provedení terapie: Techniky měkkých tkání na oblast bederní páteře, 

uvolnění fascií. Mobilizace SI skloubení bilaterálně, trakce bederní páteře. 

PIR adduktorů kyčelního kloubu, šíjových svalů. Cvičení dle Roswithy 

Brunkow, korekce sedu a stoje. Nácvik nášlapu a správného odvíjení plosky 

při chůzi. 
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Terapeutická jednotka č. 9 – 20. 3. 2019

Obj.: přetrvává tendence probanda k prolamování kolen ve stoje, větší 

zatížení mediální hrany

Subj.: pokračuje v nošení ortopedických vložek, zmírnění bolesti

Provedení terapie: Uvolnění plantární fascie, mobilizace drobných kloubů 

nohy. Protažení svalů dolních končetin. Opakování cvičení na podporu klenby 

nožní. Senzomotorická stimulace, stabilizační cvičení na válcové úseči a bosu. 

Nácvik nášlapu, korekce stoje a chůze. 

Terapeutická jednotka č. 10 – 27. 3. 2019

Obj.: zlepšení stoje, snaží se neprolamovat kolena, při chůzi se snaží 

správně odvíjet plosku

Subj.: cítí se lépe, chodí do posilovny, cvičí stabilizační cvičení, 

protahuje se

Provedení terapie: Senzomotorická stimulace, stabilizační cvičení na bosu. 

Aktivace HSSP v poloze 3. měsíce, dále v pozici „medvěda“. Opakování 

veškeré autoterapie. 
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Terapeutická jednotka č. 11 – 3. 4. 2019

Terapeutická jednotka probíhala v jezdecké stáji Tara Unhošť. Provedeno 

závěrečné zhodnocení jezdeckého sedu, zopakování kompenzačních cvičení 

v sedu na koni i samostatně, edukace. 

Terapeutická jednotka č. 12 – 10. 4. 2019

Závěrečné kineziologické vyšetření, kontrola autoterapie a edukace 

probanda.

Shrnutí výstupního kineziologického vyšetření

Při vyšetření stoje je patrné zlepšení postavení hlezenních kloubů, 

proband rovnoměrněji zatěžuje chodidlo dle 3‒ bodové opory. Nepřevažuje 

zatížení mediální hrany chodidla. Proband se snaží neprolamovat kolena 

do rekurvace. Ramena jsou ve stejné výšce. Menší protrakce hlavy a ramen. 

Zlepšen stereotyp chůze, lépe odvíjí chodidlo. Nosí vložky do bot.

Palpačně bylo zjištěno snížení hypertonu PV svalů, adduktorů kyčelního 

kloubu vpravo a m. piriformis vlevo. Ošetřeny TrPs v m. piriformis vlevo. 

Snížena palpační bolestivost m. pectineus a m. gluteus medius. Zlepšena 

pružnost levého SI skloubení. 

Zvýšena svalová síla flexe trupu a flexe trupu s rotací (4+), dolních 

fixátorů lopatek (4+) a abdukce v kyčelním kloubu (5). 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy prokázalo zlepšení u m. iliopsoas 

(0), m. rectus femoris (0), m. piriformis (levý 1, pravý 0). Dále u adduktorů 

kyčelního kloubu (1), flexorů kolenního kloubu (0) a m. pectoralis major (0). 

Dle Jandy byly zlepšeny následující pohybové stereotypy:

 Abdukce v kyčelním kloubu: čistá abdukce ve frontální rovině, 

aktivace m. gluteus medius 

 Klik: plynule provedený pohyb, zlepšena funkce dolních fixátorů 

lopatek

Vyšetření posturální stabilizace a posturální reaktibility dle Koláře udává 

zlepšení funkce stabilizačních svalů při extenčním testu a testu flexe v kyčlích. 

Proband lépe aktivuje nitrobřišní tlak. 

Patrickova zkouška je negativní, při vyšetření ligamentové bolesti se 

objevuje mírná bolest v pravém třísle. 

Zhodnocení sedu na koni

Jezdecký sed byl hodnocen aspekcí, nejprve na stojícím koni. Při popisu 

sedu bude postupováno kraniálním směrem. Proband nyní při tréninku 

využívá delší třmeny, díky tomu je zmírněna dorzální flexe v hlezenních 

kloubech a není podporována hypermobilita. Zlepšeno držení horní poloviny 

těla. Nové sedlo s menším a hlubším posedlím vhodně podporuje jezdecký sed, 

posouvá těžiště probanda frontálně. Při hodnocení sedu v jednotlivých chodech 

je proband schopen lépe udržet rovnováhu a korektní sed. Méně se drží koleny 

a lépe přizpůsobuje svůj sed pohybu koně. Po jízdě na koni se protahuje 

(viz Příloha 4).



76

Subjektivně proband udává zmírnění bolestí, bolesti pravého kolene 

se objevují po větší námaze. Dále na sobě pozoruje větší protažení svalů dolních 

končetin a pevnější střed těla. Pokračuje v cvičení na podporu klenby nohy. 

Jako nejvíce přínosné hodnotí stabilizační cvičení na bosu a cvičení dle DNS. 

Snaží se o korigovaný stoj a správný stereotyp chůze, musí se neustále 

kontrolovat, což udává jako náročné. V novém sedle cítí větší jistotu a lépe 

kopíruje pohyby koně. Kompenzační cvičení zařazuje po jízdě na koni, 

kdy protáhne dolní končetiny. 

Dlouhodobý terapeutický plán

Dlouhodobý plán je zaměřen na udržení dosažených výsledků 

a pokračování v zavedené terapii. Cílem je zlepšit aktivaci HSSP, dosáhnout 

korigovaného stoje a správného stereotypu chůze a postupně integrovat tyto 

pohybové vzory do běžných denních aktivit bez vědomé kontroly. Pokračovat 

v kompenzačních cvičeních před i po jízdě na koni a pracovat na dosažení 

a udržení korektního jezdeckého sedu v jednotlivých chodech. 

5.1.3 Proband T.H.

Shrnutí vstupního kineziologického vyšetření

Proband udává bolesti bederní páteře s převahou vpravo a s propagací 

do pravého stehna po laterální straně. Bolesti trvají po dobu 2 let, objevují 

Pohlaví: muž Věk: 25 Výška: 186 cm Váha: 83 kg BMI:23,99 Lateralita: Pravák

Tab. 3 – Osobní údaje probanda T.H.
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se v klidu, po dlouhém setrvání ve statické poloze a po jízdě na koni. Dříve 

docházel na rehabilitace, po kterých byl stav zlepšen. Jako následek pádů 

z koně proband utrpěl mnohočetné fraktury prstů na obou rukou, dvakrát 

zlomený levý kotník, před 3 lety luxaci levého ramene, od té doby rameno 

instabilní. Matka se léčí se štítnou žlázou. Proband trvale neužívá žádné léky, 

při větších bolestech užívá tramal a diklofenak. Alkohol příležitostně, kuřák. 

Pracuje jako jezdec a trenér, provozuje vlastní jezdeckou stáj. Denně trénuje 

průměrně s 10 koňmi. Často se účastní parkurových závodů. Proband dosáhl 

výkonnostní úrovně ST*.

Při vyšetření stoje zezadu je patrná zevní rotace dolních končetin. 

Hypotonie gluteálních svalů. Pravý thorakobrachiální trojúhelník je větší 

než levý. Prominuje mediální okraj pravé lopatky, dále je patrná její elevace. 

Pravé rameno je výš než levé, mírná lateroflexe hlavy doprava. Horní zkřížený 

syndrom. Zboku je viditelné oploštění bederního úseku páteře, mírná anteverze 

pánve, dále výrazná hyperkyfóza horní a střední hrudní páteře. Je přítomna 

hypotonie břišní stěny, protrakce hlavy a ramen. Zepředu je patrné plochonoží 

bilaterálně, postavení pupku inflare vlevo, asymetrie prsních svalů, levý prsní 

sval je výraznější, levá clavicula prominuje více než pravá. 

Trendelenburg – Duchennova zkouška negativní. Převažuje horní hrudní typ 

dýchání. Při vyšetření olovnicí zezadu olovnice neprochází středem hrudní 

páteře, neprochází intergluteální rýhou a dopadá více k levé patě. Při vyšetření 

zboku olovnice prochází za středem ramenního kloubu a dopadá mírně 

před zevní kotník. Při vyšetření zepředu olovnice prochází středem sterna, 

umbilicus vychýlen vlevo, a dopadá více k levé patě. Při chůzi je zatížení 

přenášeno na vnitřní hranu chodidla.
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Palpačně byla prostřednictvím Kiblerovy řasy zjištěna zhoršená 

posunlivost kožní řasy v průběhu PV svalů. V oblasti horní a střední hrudní 

páteře byla zjištěna zhoršená protažitelnost fascií s převahou vpravo. Výrazný 

hypertonus PV svalů, zejména v oblasti bederní a dolní hrudní páteře, dále 

přítomen hypertonus m. trapezius bilaterálně. Přítomnost TrPs v horních 

vláknech m. trapezius, m. levator scapulae, m. sternocleidomastoideus, 

m. scalenus anterior a m. piriformis s převahou vpravo. Omezená pružnost 

a bolestivost SI skloubení bilaterálně.

Antropometrické vyšetření neodhalilo odchylky v délkových ani 

obvodových mírách. Goniometrické vyšetření neodhalilo výrazné odchylky 

v omezení rozsahu pohybu. Omezena dynamika hrudní páteře, Ottův 

inklinační index (3 cm), Ottův reklinační index (2 cm), Stiborova vzdálenost 

(7 cm). Thomayerova zkouška (-8 cm). 

Prostřednictvím svalového testu dle Jandy byla vyšetřena snížená svalová 

síla flexe trupu a flexe trupu s rotací (3-), dále byla zjištěna snížená svalová síla 

dolních fixátorů lopatek (3). Na dolních končetinách bylo zjištěno oslabení 

extenze a abdukce kyčelního kloubu (3+). Nebyla zjištěna stranová asymetrie.

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy prokázalo zkrácení následujících 

svalů: m. piriformis (levý 1, pravý 1-), m. iliopsoas (1-), m. rectus femoris (1), 

flexory kolenního kloubu (2), jednokloubové adduktory kyčelního kloubu 

(vlevo 1, vpravo 1-), m. triceps surae (levý 0, pravý 1). Dále je přítomno 

zkrácení paravertebrálních svalů (2), m. trapezius (levý 1, pravý 2), m. levator 

scapulae (levý 1, pravý 2), m. sternocleidomastoideus (levý 1, pravý 1-), m. 

pectoralis major (levý 1, pravý 1-).



79

Dle Jandy byly vyšetřeny následující pohybové stereotypy:

 Extenze v kyčelním kloubu: bilaterálně dochází nejprve k aktivaci 

ischiokrurálních svalů, m. gluteus maximus se aktivuje pozdě

 Abdukce v kyčelním kloubu: bilaterálně převažuje aktivace 

m. quadratus lumborum

 Flexe trupu: švihový pohyb 

 Klik: je patrná nedostatečná funkce dolních fixátorů lopatek

Vyšetření posturální stabilizace a posturální reaktibility dle Koláře udává 

výraznější insuficienci stabilizačních svalů při extenčním testu, testu flexe 

a extenze v kyčlích.

Neurologické vyšetření bez odchylek. 

Speciální vyšetřovací testy v oblasti pánve prokázaly mírnou bolest 

při provedení Patrickova testu, více vpravo. 

Zhodnocení sedu na koni

Při popisu sedu bude postupováno kraniálně. Paty jsou prošláplé, špičky 

směřují ve směru hlavy koně. Kolena v lehkém doteku se sedlem. Pánev 

v retroverzi, oba sedací hrboly zatíženy rovnoměrně. Výrazná kyfóza hrudní 

páteře, kulatá záda, výrazná protrakce hlavy a ramen. Pohled směřuje dopředu. 

Proband využívá skokové sedlo a kratší třmeny. Sedlo vhodně zvoleno. 

Proband denně trénuje přibližně s 10 koňmi, u všech používá skoková sedla 

a většinu tréninku jezdí v lehkém sedu. Na koni tak stráví kolem 8 ‒ 9 hodin 

denně. Následkem dlouhodobého opakování této aktivity bez potřebné 

kompenzace dochází k výraznému přetěžování adduktorů kyčelních kloubů, 
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dále PV svalů, kyfotické držení hrudní páteře společně s protrakcí ramen 

a hlavy má za následek přetěžování šíjových svalů a m. pectoralis major.

Při hodnocení schopnosti udržet korektní jezdecký sed v jednotlivých 

chodech nebyly zjištěny žádné odchylky. Proband je schopen udržet rovnováhu 

a izolovat pohyby trupu a dolních končetin. Proband před a ani po jízdě 

na koni neprovádí žádná kompenzační cvičení. 

Krátkodobý terapeutický plán

Na základě vstupního kineziologického vyšetření byl vypracován 

následující terapeutický plán, jehož hlavním cílem je odstranit bolesti zad, snížit 

výrazný hypertonus PV svalů, naučit probanda správně aktivovat a pracovat 

s HSSP, aby nedocházelo k dalšímu přetěžování PV svalů. Dále protáhnout 

zkrácené svaly dolních končetin a obnovit pružnost SI skloubení bilaterálně. 

Upravit svalové dysbalance, zlepšit hyperkyfotické držení těla 

a prostřednictvím kompenzačních cvičení dosáhnout korektního jezdeckého 

sedu.

Průběh a provedení terapie

Vzhledem k pracovní vytíženosti probanda byla domluvena frekvence 

terapeutických jednotek na 1x za 14 dní. 

Terapeutická jednotka č. 1 – 15. 1. 2019

Obj.: viz vstupní kineziologické vyšetření
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Subj.: momentálně bez bolestí, poslední ataka v prosinci 

Provedení terapie: Provedeno vstupní kineziologické vyšetření, dále byl 

vysvětlen průběh a postup plánované terapie. Byly provedeny techniky 

měkkých tkání na oblast zad a uvolněny thorakolumbární fascie. Mobilizace 

SI skloubení dle Mojžíšové bilaterálně, trakce bederní páteře. PIR šíjových 

svalů, adduktorů kyčelního kloubu, flexorů kolenního kloubu, m. piriformis, 

vše bilaterálně. Uvolnění a protažení PV svalů. Aktivace HSSP v poloze 

3. měsíce, nácvik břišního dýchání. Edukace autoterapie. 

Terapeutická jednotka č. 2 – 29. 1. 2019

Terapeutická jednotka probíhala v areálu jezdecké stáje Koryčany. V rámci 

terapie byl zhodnocen jezdecký sed nejprve na stojícím koni, poté byl sed 

hodnocen v jednotlivých chodech viz kapitola 2.6. Na základě aspekce byl sed 

zkorigován, dle korektního jezdeckého sedu viz kapitola 2.3. Proband byl 

edukován o protahovacích a uvolňovacích cvičeních před a po každém 

jezdeckém tréninku.

Terapeutická jednotka č. 3 – 12. 2. 2019

Obj.: beze změny

Subj.: beze změny, přiznává, že necvičí

Provedení terapie: Techniky měkkých tkání na oblast zad, uvolnění fascií. 

Mobilizace SI bilaterálně, trakce bederní páteře. Protažení svalů dolních 

končetin, šíjových svalů a PV svalů. Nácvik břišního dýchání, opakování 
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aktivace HSSP v poloze 3. měsíce, následně s přetáčením na bok. Korekce 

držení těla.

Terapeutická jednotka č. 4 – 26. 2. 2019

Obj.: beze změny

Subj.: beze změny

Provedení terapie: Techniky měkkých tkání na oblast zad, uvolnění fascií. 

PIR PV svalů a šíjových svalů. Opakování protahovacích cvičení. Cvičení 

dle Mojžíšové pro zvýšení dynamiky a otevírání hrudní páteře. Napřímení 

páteře vleže na břiše dle Brunkow. 

Terapeutická jednotka č. 5 – 12. 3. 2019

Obj.: zlepšena pružnost SI skloubení, přetrvává palpační bolestivost

Subj.: beze změny, necvičí 

Provedení terapie: Techniky měkkých tkání na oblast zad, uvolnění fascií. 

Mobilizace SI skloubení dle Mojžíšové, trakce bederní páteře. Opakování všech 

cviků z předchozích terapií. Nácvik aktivace HSSP v poloze na čtyřech, poté 

se zvedáním kolen a přechodem do pozice „medvěda“ dle DNS, více náročné, 

proband neudrží nitrobřišní tlak.



83

Další terapeutické jednotky neproběhly, jelikož z důvodu opakované 

luxace levého ramenního kloubu byl proband indikován k operaci 

a hospitalizován. 

5.2 Skupina probandů bez kompenzačního cvičení 

Tato kapitola obsahuje shrnutí vstupních a výstupních kineziologických 

vyšetření u skupiny probandů, kterým nebyl navrhnut terapeutický plán. 

5.2.1 Proband K.Z. 

Shrnutí vstupního kineziologického vyšetření

Proband udává časté bolesti pravé kyčle a bederní páteře, převážně 

v oblasti SI skloubení a pravého třísla. Bolesti se vyskytují v klidu, při delším 

stání a při jízdě na koni. Bolesti se vyskytují přibližně po dobu 2 let. Prodělala 

běžná dětská onemocnění, po pádu z koně před 3 lety si zlomila pravý kotník. 

Otec se léčí s hypertenzí. Žije s přítelem v bytě. Trvale neužívá žádné léky, 

alergie neguje. Má sedavé zaměstnání. Příležitostně pije alkohol, nekuřák. Jízdě 

na koni se věnuje závodně po dobu 9 let, konkrétně parkurovému skákání. 

Jezdecké tréninky má 4 ‒ 5x týdně, dříve jezdila 2‒3 koně za den. V parkuru 

dosáhla výkonnostní úrovně ZL.  

Při vyšetření stoje zezadu je patrná výraznější silueta pravého lýtka, dále 

větší pravý thorakobrachiální trojúhelník. Pravá lopatka je v elevaci, hlava 

Pohlaví: žena Věk: 26 Výška: 170 cm Váha: 58 kg BMI:20,1 Lateralita: Pravák

Tab. 4 – Osobní údaje probanda K.Z.
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v lateroflexi doprava. Zboku je patrná anteverze pánve, hyperlordóza bederní 

páteře a oploštění v hrudním úseku páteře. Protrakce ramen a hlavy. Zepředu 

je patrná hypotonie břišní stěny, větší prominence pravé klíční kosti. 

Trendelenburg – Duchennova zkouška negativní. Převažuje hrudní typ 

dýchání.

Při vyšetření olovnicí zezadu olovnice prochází středem hrudní páteře, 

dále intergluteální rýhou a dopadá mezi paty. Při vyšetření zboku olovnice 

prochází mírně za středem ramenního kloubu a dopadá před zevní kotník. 

Při vyšetření zepředu olovnice prochází středem sterna a dopadá mezi paty. 

Chůze a její modifikace bez patologie. 

Palpačně byla prostřednictvím Kiblerovy řasy zjištěna zhoršená 

posunlivost kožní řasy v průběhu PV svalů. V oblasti bederní a dolní hrudní 

páteře byla zjištěna zhoršená protažitelnost fascií s převahou vpravo. Výrazný 

hypertonus PV, zejména v bederní a dolní hrudní páteři. Dále je přítomen 

hypertonus adduktorů kyčelního kloubu s převahou vpravo a m. trapezius 

bilaterálně. Přítomnost TrPs zejména v horních vláknech m. trapezius, 

m. levator scapulae, m. piriformis, m. gluteus medius a m. pectineus s převahou 

vpravo. Levé SI omezeně pruží, palpačně bolestivé. 

Antropometrické vyšetření neodhalilo výrazné odchylky v délkových 

ani obvodových mírách. Goniometrické vyšetření neprokázalo výrazné 

omezení rozsahu pohybu. Dynamika páteře bez omezení.

Prostřednictvím svalového testu dle Jandy byla vyšetřena snížená svalová 

síla flexe trupu a flexe trupu s rotací (4-), dále byla zjištěna snížená svalová síla 
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dolních fixátorů lopatek (3+). Na dolních končetinách bylo zjištěno oslabení 

extenze v kyčelním kloubu (3-) a addukce kyčelního kloubu (vlevo 3, vpravo 4).

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy prokázalo zkrácení následujících 

svalů: m. piriformis (levý 1, pravý 1-), m. rectus femoris (levý 1, pravý 1-), 

flexory kolenního kloubu (2), jednokloubové adduktory kyčelního kloubu 

(vlevo 1, vpravo 2), m. triceps surae (1). Dále je přítomno zkrácení PV svalů (1-), 

m. trapezius (levý 1, pravý 2), m. levator scapulae (levý 1, pravý 2), 

m. pectoralis major (levý 1, pravý 1-).

Dle Jandy byly vyšetřeny následující pohybové stereotypy:

 Extenze v kyčelním kloubu: bilaterálně dochází nejprve k aktivaci 

ischiokrurálních svalů, nedochází k aktivaci m. gluteus maximus, dále 

se aktivují homolaterální vzpřimovače páteře 

 Abdukce v kyčelním kloubu: bilaterálně převažuje aktivace 

m. quadratus lumborum

 Flexe trupu: plynule provedený pohyb bez patologie 

 Klik: je patrná nedostatečná funkce dolních fixátorů lopatek, dochází 

k lordotizaci bederní páteře

Vyšetření posturální stabilizace a posturální reaktibility dle Koláře udává 

výraznější insuficienci stabilizačních svalů při extenčním testu, testu flexe 

a extenze v kyčlích.

Neurologické vyšetření bez patologie. 

Speciální vyšetřovací testy v oblasti pánve prokázaly pozitivní Patrickovu 

zkoušku bilaterálně, dále výskyt ligamentové bolesti v pravém třísle. 
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Zhodnocení sedu na koni

Při popisu sedu bude postupováno kraniálně. Sed byl hodnocen aspekcí 

nejprve na stojícím koni. Paty jsou prošláplé, špičky směřují ve směru hlavy 

koně. Kolena v lehkém doteku se sedlem. Pánev v mírné anteverzi, oba sedací 

hrboly zatíženy rovnoměrně. Zvýšená lordóza bederní páteře, protrakce ramen 

a hlavy. Pohled směřuje dopředu. Proband využívá skokové sedlo a kratší 

třmeny, sedlo vhodně zvoleno. Ve skokovém sedle je zvýšena flexe v kolenních 

a kyčelních kloubech, proband v tomto sedle trénuje 3 ‒ 4x týdně a po začátku 

jezdecké sezóny tráví většinu víkendů na parkurových závodech. Při skokovém 

tréninku využívá lehký sed. Následkem dlouhodobého ježdění ve skokovém 

sedle a v lehkém sedu dochází u probanda k přetěžování adduktorů kyčelních 

kloubů a PV svalů.

Při hodnocení schopnosti udržet korektní jezdecký sed v jednotlivých 

chodech nebyly zjištěny žádné odchylky. Proband je schopen udržet rovnováhu 

a izolovat pohyby trupu a dolních končetin. Proband před ani po jízdě na koni 

neprovádí žádná kompenzační cvičení. 

Shrnutí výstupního kineziologického vyšetření

Proband udává zhoršení bolestí bederní páteře, jelikož po začátku 

jezdecké sezóny došlo ke zvýšení počtu a intenzity jezdeckých tréninků, 

od vstupního vyšetření proběhla i účast na několika parkurových závodech. 

Nyní chodí 1x týdně na jógu. Dle vyšetření stoje a chůze nedošlo od provedení 

vstupního vyšetření k výrazným změnám. Palpačně přetrvává zhoršená 

posunlivost kožní řasy, zhoršená protažitelnost fascií i výrazný hypertonus 

svalů. Zhoršena pružnost SI bilaterálně, obě palpačně bolestivé. 
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Antropometrické a goniometrické vyšetření bez odchylek. Dynamika páteře 

bez omezení. Dle svalového testu a vyšetření zkrácených svalů nedošlo 

k žádným výrazným změnám. Provedení pohybových stereotypů dle Jandy je 

stále patologické a je přítomna insuficience stabilizačních svalů. Neurologické 

vyšetření bez patologie. Speciální vyšetřovací testy v oblasti pánve prokázaly 

pozitivní Patrickovu zkoušku bilaterálně, dále výskyt ligamentové bolesti 

v pravém třísle.

Zhodnocení sedu na koni

Při hodnocení jezdeckého sedu je stále patrné postavení pánve 

do anteverze, dále přetrvává hyperlordóza bederní páteře, protrakce ramen 

a hlavy. Proband tak pokračuje v přetěžování PV svalů a adduktorů kyčelního 

kloubu. Před ani po jízdě na koni neprovádí žádná kompenzační cvičení. 

5.2.2 Proband T.Z.

Shrnutí vstupního kineziologického vyšetření

Proband neudává přítomnost bolesti. Prodělala běžná dětská onemocnění, 

před 3 lety zlomenina levého zápěstí. Otec se léčí s hypertenzí. Žije s rodiči 

v rodinném domě. Trvale neužívá žádné léky. Studuje druhým rokem 

na vysoké škole. Příležitostně pije alkohol, kuřák. Jízdě na koni se věnuje 

rekreačně 4x týdně po dobu 6 let, většinou formou vyjížděk do lesa, přibližně 

1x do měsíce má trénink na jízdárně.

Pohlaví: žena Věk: 22 Výška: 168 cm Váha: 67 kg BMI:23,74 Lateralita: Pravák

Tab. 5 – Osobní údaje probanda T.Z.
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Při vyšetření stoje zezadu je patrné valgózní postavení kolen, dále 

hypotonie gluteálních svalů. V oblasti bederní páteře je patrný zvýšený tonus 

PV svalů. Dále elevace pravé lopatky a pravého ramene. Zboku je patrná 

rekurvace kolenních kloubů, výrazná anteverze pánve, hyperlordóza bederní 

a oploštění hrudní páteře, protrakce ramen a hlavy. Zepředu je patrný pokles 

podélné klenby bilaterálně. Hypotonie břišní stěny, prominence pravé klíční 

kosti. Trendelenburg ‒ Duchennova zkouška negativní. Horní hrudní typ 

dýchání. 

Při vyšetření olovnicí zezadu olovnice neprochází středem hrudní páteře, 

dále prochází intergluteální rýhou a dopadá mezi paty. Při vyšetření zboku 

olovnice prochází za středem ramenního kloubu a dopadá k zevnímu kotníku. 

Při vyšetření zepředu olovnice prochází středem sterna a dopadá mezi paty, je 

patrná prominence břišní stěny. Při chůzi špatně odvíjí chodidlo, přenáší 

zatížení na mediální hranu, chybí souhyb s horními končetinami. 

Palpačně byla prostřednictvím Kiblerovy řasy vyšetřena snížená 

posunlivost kožní řasy v průběhu PV svalů zejména v bederní a dolní hrudní 

páteři. Dále byla v oblasti hrudní páteře vyšetřena zhoršená protažitelnost 

fascií. Dále byl palpačně zjištěn zvýšený tonus PV svalů s převahou vpravo, je 

přítomen hypertonus m. trapezius bilaterálně. Přítomnost TrPs vyšetřena 

v horních vláknech m. trapezius, m. levator scapule, m. 

sternocleidomastoideus, m. piriformis a m. gluteus medius. Snížená pružnost 

pravého SI skloubení, palpačně bolestivé. 

Antropometrické vyšetření neodhalilo výrazné odchylky v délkových 

ani obvodových mírách. Goniometrické vyšetření neprokázalo omezení 

rozsahu pohybu. Omezená dynamika páteře, Thomayer (-10 cm), Ottův 
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inklinační index (3 cm), Ottův reklinační index (2 cm), Stiborova vzdálenost

 (6,5 cm). 

Prostřednictvím svalového testu dle Jandy byla vyšetřena snížená svalová 

síla flexe trupu a flexe trupu s rotací (3-), dále byla zjištěna snížená svalová síla 

dolních fixátorů lopatek (3+). Na dolních končetinách bylo zjištěno oslabení 

extenze v kyčelním kloubu (3-), abdukce (3+) a addukce kyčelního kloubu (3-).

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy prokázalo zkrácení následujících 

svalů: m. piriformis (levý 1, pravý 2), m. iliopsoas (vlevo 1, vpravo 1-), 

m. rectus femoris (1-), flexory kolenního kloubu (2), jednokloubové adduktory 

kyčelního kloubu (1-), m. triceps surae (1). Dále je přítomno zkrácení 

paravertebrálních svalů (1-), m. trapezius (2), m. levator scapulae 

(levý 1, pravý 2) a m. pectoralis major (1).

Dle Jandy byly vyšetřeny následující pohybové stereotypy:

 Extenze v kyčelním kloubu: bilaterálně dochází nejprve k aktivaci 

ischiokrurálních svalů, nedochází k aktivaci m. gluteus maximus, dále 

se aktivují homolaterální vzpřimovače páteře 

 Abdukce v kyčelním kloubu: bilaterálně převažuje aktivace 

m. quadratus lumborum

 Flexe trupu: insuficience břišních svalů, výrazná aktivace m. iliopsoas, 

švihový pohyb 

 Klik: je patrná nedostatečná funkce dolních fixátorů lopatek

Vyšetření posturální stabilizace a posturální reaktibility dle Koláře udává 

výraznější insuficienci stabilizačních svalů při extenčním testu, bráničním testu, 

testu flexe a extenze v kyčlích.
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Neurologické vyšetření bez patologie. 

Speciální vyšetřovací testy v oblasti pánve prokázaly pozitivní Patrickovu 

zkoušku bilaterálně, při vyšetření ligamentové bolesti je přítomno vyzařování 

do pravé hýždě, omezena addukce v pravém kyčelním kloubu. 

Zhodnocení sedu na koni

Při popisu sedu bude postupováno kraniálně. Paty nepruží směrem dolů, 

špičky jdou mírně od koně. Dolní končetiny posunuty dorzálně. Kolena 

v doteku se sedlem. Pánev v anteverzi, těžiště jezdce posunuto před sedací 

hrboly. U probanda dominuje výrazná hyperlordóza bederní páteře, dále je 

přítomno zkrácení m. iliopsoas bilaterálně a oslabení břišní stěny. Proband 

využívá univerzální sedlo, sedlo vhodně zvoleno.

Následkem svalových dysbalancí v oblasti pánve a bederní páteře, 

proband není schopen dosáhnout korektního jezdeckého sedu, díky oslabené 

funkci HSSP špatně drží rovnováhu a není schopen přizpůsobit svůj sed 

pohybům koně v jednotlivých chodech. Dochází tak k přetěžování PV svalů. 

Jedná se o tzv. vidlicový sed. Proband před ani po jízdě na koni neprovádí 

žádná kompenzační cvičení. 

Shrnutí výstupního kineziologického vyšetření

Proband stále neudává přítomnost bolesti. Od provedení vstupního 

vyšetření nedošlo při vyšetření stoje a chůze k výrazným změnám. Palpačně 

přetrvává snížená posunlivost kožní řasy v průběhu PV svalů, dále snížená 

protažitelnost fascií, hypertonus m. trapezius i přítomnost TrPs. 
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Antropometrické a goniometrické vyšetření bez odchylek. Přetrvává omezená 

dynamika páteře. Dle svalového testu a vyšetření zkrácených svalů nedošlo 

k žádným výrazným změnám. Provedení pohybových stereotypů dle Jandy je 

stále patologické a je přítomna insuficience stabilizačních svalů. Neurologické 

vyšetření bez patologie. Speciální vyšetřovací testy v oblasti pánve prokázaly 

pozitivní Patrickovu zkoušku bilaterálně, při vyšetření ligamentové bolesti je 

přítomno vyzařování do pravé hýždě, omezena addukce v pravém kyčelním 

kloubu. 

Zhodnocení sedu na koni

Jelikož přetrvává přítomnost svalových dysbalancí, proband stále není 

schopen dosáhnout korektního jezdeckého sedu a přizpůsobit svůj sed 

pohybům koně. Před ani po jízdě na koni neprovádí žádná kompenzační 

cvičení.

5.2.3 Proband T.K.

Shrnutí vstupního kineziologického vyšetření

Proband udává bolesti v oblasti bederní páteře bez propagace do dolních 

končetin. Více bolí pravá strana v oblasti pravého SI skloubení. Bolesti se 

vyskytují dlouhodobě. Občasné bolesti kolen, po námaze. Prodělal běžná 

dětská onemocnění, úrazy, operace neguje. Žije v bytě s přítelkyní. Trvale 

neužívá žádné léky. Pracuje jako kuchař. Rodinná anamnéza bezvýznamná. 

Pohlaví: muž Věk: 24 Výška: 181 cm Váha: 78 kg BMI: 23,81 Lateralita: Pravák

Tab. 6 – Osobní údaje probanda T.K.
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Příležitostně pije alkohol, nekuřák. Jízdě na koni se věnuje rekreačně 

3 ‒ 4x týdně po dobou 5 let.

Při vyšetření stoje zezadu je patrné valgózní postavení kolen, výraznější 

kontura levého stehna, pravá subgluteální rýha je níž než levá. Levá dolní 

končetina je ve vnitřní rotaci. V oblasti bederní a dolní hrudní páteře je patrný 

hypertonus PV svalů. Levý thorakobrachiální trojúhelník je větší než pravý. 

Elevace levé lopatky a ramene. Zboku je patrná mírná anteverze pánve, 

oploštění bederní páteře a zvýšená hrudní kyfóza, protrakce ramen a hlavy. 

Zepředu je patrné větší zatížení malíkové hrany. Hypotonie břišní stěny, pupek 

inflare k pravé straně a prominence levé klíční kosti. 

Trendelenburg ‒ Duchennova zkouška negativní. Abdominální typ dýchání. 

Při vyšetření olovnicí zezadu olovnice prochází středem hrudní páteře, 

dále intergluteální rýhou a dopadá mezi paty. Při vyšetření zboku olovnice 

prochází středem ramenního kloubu a dopadá před zevní kotník. Při vyšetření 

zepředu olovnice prochází středem sterna a dopadá mezi paty. Chůze a její 

modifikace bez patologie. 

Palpačně byla prostřednictvím Kiblerovy řasy vyšetřena snížená 

posunlivost kožní řasy v průběhu PV svalů zejména v bederní a dolní hrudní 

páteři s převahou vlevo. Dále byla v oblasti hrudní páteře vyšetřena zhoršená 

protažitelnost fascií. Dále byl palpačně zjištěn zvýšený tonus PV svalů, 

výraznější vlevo. Je přítomen hypertonus m. trapezius bilaterálně. Přítomnost 

TrPs vyšetřena v horních vláknech m. trapezius, m. levator scapule, 

m. sternocleidomastoideus a m. piriformis vlevo. Snížena pružnost pravého 

SI skloubení, palpačně nebolestivé. 
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Antropometrické vyšetření neodhalilo výrazné odchylky v délkových 

ani obvodových mírách. Goniometrické vyšetření neprokázalo výrazné 

omezení rozsahu pohybu. Omezena dynamika hrudní páteře, Ottův inklinační 

index (3 cm), Ottův reklinační index (2 cm), Stiborova vzdálenost (6 cm). 

Prostřednictvím svalového testu dle Jandy byla vyšetřena snížená svalová 

síla flexe trupu a flexe trupu s rotací (4-), dále byla zjištěna snížená svalová síla 

dolních fixátorů lopatek (4-). Na dolních končetinách bylo zjištěno oslabení 

extenze v kyčelním kloubu (3+).

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy prokázalo zkrácení následujících 

svalů: m. piriformis (levý 1-, pravý 1), m. iliopsoas (1), m. rectus femoris (1), 

flexory kolenního kloubu (1-), jednokloubové adduktory kyčelního kloubu 

(vlevo 1, vpravo 0), m. triceps surae (1). Dále je přítomno zkrácení 

paravertebrálních svalů (1-), m. trapezius (2), m. levator scapulae 

(levý 2, pravý 1) a m. pectoralis major (1).

Dle Jandy byly vyšetřeny následující pohybové stereotypy:

 Extenze v kyčelním kloubu: bilaterálně dochází nejprve k aktivaci 

ischiokrurálních svalů, m. gluteus maximus se aktivuje pozdě

 Abdukce v kyčelním kloubu: čistá abdukce ve frontální rovině, 

aktivace gluteus medius

 Flexe trupu: plynule provedený pohyb, patrná aktivace m. iliopsoas

 Klik: pohyb proveden plynule bez odlepení lopatek, dochází 

ke kyfotizaci v hrudní páteři

Vyšetření posturální stabilizace a posturální reaktibility dle Koláře udává 

výraznější insuficienci stabilizačních svalů při testu flexe a extenze v kyčlích.
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Speciální vyšetřovací testy v oblasti pánve prokázaly pozitivní Spine sign 

vpravo, Patrickovu zkoušku bilaterálně a omezení addukce vpravo. Jedná 

se o blokádu SI skloubení vpravo. 

Zhodnocení sedu na koni

Při popisu sedu bude postupováno kraniálně. Paty v přiměřené dorzální 

flexi, špičky jdou mírně od koně. Bérce posunuty ventrálně. Kolena v doteku se 

sedlem. Pánev v mírné anteverzi, zvýšená kyfóza hrudní páteře, trup je 

nakloněn dopředu. Protrakce ramen a hlavy. Proband využívá univerzální 

sedlo, sedlo vhodně zvoleno. Z důvodu tuhosti a snížené pohyblivosti páteře, 

jezdec není schopen pružného, uvolněného sedu.  Jezdecký sed působí ztuhle 

a těžkopádně (viz Příloha 4).

Jezdec není schopen udržet korektní sed v jednotlivých chodech, 

a přizpůsobit svůj sed pohybu koňského hřbetu. V klusu a ve cvalu neudrží 

rovnováhu a naklání trup dopředu. Proband před ani po jízdě na koni 

neprovádí žádná kompenzační cvičení. 

Shrnutí výstupního kineziologického vyšetření

U probanda přetrvává přítomnost bolestí bederní páteře, zejména v oblasti 

pravého SI skloubení. Občas se vyskytují bolesti kolen. Dle vyšetření stoje 

a chůze nedošlo k od provedení vstupního vyšetření k výrazným změnám. 

Palpačně přetrvává snížená posunlivost kožní řasy v průběhu PV svalů, dále 

snížená protažitelnost fascií, hypertonus m. trapezius, přítomnost 

TrPs a omezená pružnost pravého SI skloubení.  Antropometrické 

a goniometrické vyšetření bez odchylek. Přetrvává omezená dynamika hrudní 
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páteře. Dle svalového testu a vyšetření zkrácených svalů nedošlo k žádným 

výrazným změnám. Provedení pohybových stereotypů dle Jandy je stále 

patologické a je přítomna insuficience stabilizačních svalů. Neurologické 

vyšetření bez patologie. Speciální vyšetřovací testy v oblasti pánve prokázaly 

pozitivní Spine sign vpravo, Patrickovu zkoušku bilaterálně a omezení addukce 

vpravo.

Zhodnocení sedu na koni

Přetrvává snížená pohyblivost hrudní páteře, kyfóza hrudní páteře, 

protrakce ramen a hlavy. Proband stále není schopen dosáhnout korektního 

jezdeckého sedu a přizpůsobit svůj sed pohybům koně. Před ani po jízdě 

na koni neprovádí žádná kompenzační cvičení (viz Příloha 4).
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6 VÝSLEDKY

V této kapitole jsou porovnány vstupní a výstupní kineziologické rozbory 

u skupiny s terapeutickým plánem a u skupiny bez terapeutického plánu. Dále 

jsou zde porovnány výstupní kineziologické rozbory obou skupin, je 

zhodnocena účinnost zvolené terapie u první skupiny a potřeba kompenzace 

v jezdeckém sportu. 

U skupiny s kompenzačním cvičením jsou patrné odchylky od vstupního 

vyšetření u dvou probandů, u probanda Z.Š. a V.Z.. Terapeutický program 

probíhal od ledna do dubna. U obou probandů došlo ke zmírnění bolesti 

a k celkovému zlepšení držení těla. Patrné jsou zejména změny v oblasti trupu 

a pánve. Při vyšetření palpací byl zjištěn snížený hypertonus šíjových svalů, 

PV svalů, adduktorů kyčelního kloubu a m. piriformis. U obou probandů byla 

zlepšena pružnost SI skloubení a protaženy šíjové svaly, svaly kyčelního 

kloubu a stehna. Byla vyšetřena zvýšená svalová síla addukce lopatek, flexe 

trupu a flexe trupu s rotací, dále byly posíleny svaly dolních končetin, zejména 

v abdukci a extenzi v kyčelním kloubu. Při vyšetření pohybových stereotypů 

bylo zjištěno zlepšení a úprava zejména u stereotypu abdukce v kyčelním 

kloubu, kdy dochází k aktivaci m. gluteus medius. Dále došlo k mírné úpravě 

extenze v kyčli, nyní je patrná aktivace m. gluteus maximus, a zkoušky kliku, 

při které je zlepšena zejména addukce lopatek. Žádný ze stereotypů se nedá 

označit za fyziologický, ale došlo k úpravě a zkvalitnění průběhu pohybu. Oba 

probandi nyní vědomě lépe aktivují HSSP a abdominální typ dýchání, 

při některých zkouškách je stále patrná insuficience stabilizačních svalů. 

Zlepšení držení těla je patrné i při hodnocení sedu na koni, došlo k úpravě 

postavení dolních končetin, pánve, trupu, ramen i hlavy. Díky výraznější 

aktivaci HSSP je zlepšena stabilita jezdeckého sedu v jednotlivých chodech, 
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probandi lépe izolují pohyby dolních končetin a trupu a přizpůsobují svůj sed 

pohybům koně. Za výrazné zlepšení považuji fakt, že oba probandi zařadili 

kompenzační cvičení jako součást jezdeckého tréninku. Proband Z.Š. cvičí 

pravidelně každý den a před i po jízdě na koni provádí uvolňovací 

a protahovací cvičení. Proband V.Z. provádí protahovací cvičení po skončení 

jezdeckého tréninku. 

U probanda Z.Š. došlo k výraznému zmírnění bolestí. Byla uvolněna 

pánev a obnovena pružnost levého SI skloubení. Zmírněno šikmé postavení 

pánve. Protaženy svaly kyčelního kloubu a stehna. Je zlepšena dynamika 

bederní páteře a dále je zvýšen rozsah levého kyčelního kloubu do vnitřní 

rotace. U probanda Z.Š. je patrná úprava stereotypu chůze, chůze je nyní 

plynulejší, téměř bez napadání na pravou dolní končetinu. Proband udává, 

že ujde delší vzdálenost bez bolesti. Lépe vnímá svoje tělo při jízdě na koni, 

snaží se o rovnoměrné zatížení sedacích hrbolů, stále v menší míře převažuje 

zatížení pravého sedacího hrbolu, ale nedochází už k výrazné lateroflexi trupu 

vpravo.

U probanda V.Z. došlo ke zmírnění bolestivosti pravého kolene a bederní 

páteře. Byla obnovena pružnost SI skloubení a protaženy svaly dolních 

končetin. Plochonoží je stále patrné, proband lépe zatěžuje chodidla dle 

3 –bodové opory. Největší změna je v postavení kolenních kloubů, proband se 

snaží o korigovaný stoj a neprolamování kolen do rekurvace. Nosí ortopedické 

vložky. Hypermobilita je stále přítomna, proband si nyní její přítomnost 

uvědomuje a snaží se ji vědomě nepodporovat a nezvyšovat kloubní rozsahy 

pohybu. U probanda je patrné výrazné zlepšení jezdeckého sedu, ke kterému 

došlo následkem výměny nevhodného sedla, aktivace HSSP a zmírnění 
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hypertonu adduktorů kyčelního kloubu. Proband má menší tendenci udržovat 

rovnováhu v sedle primárně pomocí kolen.

U probanda T.H. k žádným změnám nedošlo, následkem opakované 

luxace levého ramenního kloubu byl proband indikován k operaci 

a hospitalizován. Terapie byla ukončena.

U skupiny probandů bez kompenzačního cvičení nedošlo od provedení 

vstupního vyšetření k výrazným změnám. Subjektivně probandi nepociťují 

žádnou změnu svého stavu nebo udávají mírné zhoršení bolesti. Proband K.Z. 

pociťuje zhoršení bolestí bederní páteře, jelikož byla zvýšena intenzita tréninků 

a současně proběhla účast již na několika parkurových závodech.  U všech 

probandů přetrvává přítomnost vadného držení těla, společně se zkrácenými 

svaly kyčelního kloubu a stehna, oslabenými flexory trupu, extenzory kyčelního 

kloubu a adduktory lopatek. Přetrvává omezení dynamiky páteře, provedení 

pohybových stereotypů je patologické a stále je patrná insuficience HSSP. 

Při hodnocení sedu na koni také nedošlo k výrazným změnám, probandi stále 

neprovádějí žádná kompenzační cvičení. Pouze proband K.Z., následkem 

zvýšení bolestí po začátku jezdecké sezóny, nyní chodí 1x týdně na jógu.

U kompenzované skupiny je po uplynutí terapeutického plánu patrné 

zlepšení, druhá skupina nevykazuje žádné výrazné změny od provedení 

vstupních vyšetření. Z těchto výsledků je možné potvrdit, že kompenzační 

cvičení mají pozitivní vliv na jezdecký sed a jejich zařazení do jezdeckého 

tréninku bylo přínosné. 
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7 DISKUZE

Jezdectví je v dnešní době oblíbeným a celosvětově rozšířeným sportem. 

Má mnoho disciplín, kterým se jezdci mohou věnovat rekreačně nebo 

na výkonnostní úrovni. I když se jednotlivé jezdecké disciplíny v mnohém liší, 

jejich společným cílem by mělo být dosažení korektního jezdeckého sedu, který 

je základem pro jezdecký sport a rovnováhu mezi koněm a jezdcem. To, čím se 

jezdectví liší od ostatních sportů, je, že přítomnost svalových dysbalancí nebo 

jiných funkčních poruch u jezdce neovlivní pouze jeho zdravotní stav, 

ale současně i pohyb koňského hřbetu. Uvolněnost a kvalitní pohyb koňského 

hřbetu tedy úzce souvisí s uvolněností jezdce. 

Dle Diacont a Löffler je nutné posuzovat koně a jezdce jako celek, jelikož 

se vzájemně ovlivňují. Jezdci by měli rozvíjet vnímání svého těla a pracovat 

na dosažení korektního sedu, pro který je podstatná zejména uvolněná pánev, 

vzpřímená poloha trupu a správné nastavení dolních končetin. Je důležité, 

aby jezdci udržovali své tělo v kondici a prostřednictvím kompenzačních 

cvičení se snažili případné nedostatky odstranit a působili preventivně proti 

jejich dalšímu rozvoji. Za přítomnosti svalových dysbalancí nelze dosáhnout 

korektního jezdeckého sedu, těžiště jezdce není ve správné poloze, jezdec 

nesedí v kolmici a nesprávným sedem vyvádí koně z rovnováhy. Na základě 

vstupních vyšetření lze u obou skupin probandů potvrdit výskyt svalových 

dysbalancí a jejich negativní vliv na korektní jezdecký sed. [2]

Mezi nejčastější příčiny vzniku svalových dysbalancí patří nedostatek 

pohybu, nesprávné pohybové stereotypy, nevhodný stereotyp chůze, nevhodný 

dechový stereotyp, dlouhodobé jednostranné či nadměrné sportovní zatížení. 

Pokud není svalová dysbalance včas upravena nebo odstraněna, může kdekoli 
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na těle vzniknout další, jedná se o tzv. řetězení poruch. Prostřednictvím 

zdravotně – kompenzačního cvičení působíme na zlepšení stavu pohybového 

systému jedince. Kompenzační cvičení mimo jiné vyvažují nároky sportovní 

přípravy. [14]

V jezdeckém sportu nejsou kompenzační cvičení u jezdců příliš častou 

součástí tréninku, jezdci se po příchodu do stáje postarají o koně a poté 

následuje vlastní trénink na jízdárně. Toto tvrzení je možné potvrdit, jelikož 

žádný z probandů při vstupním vyšetření neuvedl, že provádí jakákoli 

kompenzační cvičení. 

Na začátku jezdeckého tréninku je nezbytné nejdříve koně uvolnit 

a zahřát, potom se teprve může začít s koněm pracovat, před skončením 

tréninku je podstatné koně opět uvolnit. Pro dosažení kvalitní komunikace 

mezi jezdcem a koněm je podstatné, aby byla stejná péče věnována i jezdci.

Dle Meynerse je zařazení kompenzačních cvičení nezbytnou součástí 

jezdeckého tréninku. Dále upozorňuje na fakt, že jezdci, kteří provádějí 

kompenzační cvičení, dosahují výrazně lepších výsledků. Meyners vyvinul 

vlastní 6‒bodový cvičební program pro jezdce, kdy každý z bodů odpovídá 

určité oblasti těla. Všechny body programu jsou vzájemně provázány 

a jednotlivá cvičení jsou vybrána tak, aby komplexně působila proti svalovým 

dysbalancím a jejich dalšímu rozvoji. Dále by měla zlepšit kondici jezdce 

a jezdecký sed. Před zařazením cvičení by dle Meynerse mělo být nejprve 

provedeno důkladné prohřátí svalů a uvolnění kloubů prostřednictvím 

např. joggingu. Dle výstupních vyšetření je patrný rozdíl mezi skupinou 

s terapeutickým plánem a skupinou bez terapeutického plánu, u první skupiny 
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došlo ke zlepšení jezdeckého sedu a lze tedy potvrdit vliv kompenzačních 

cvičení na jezdecký sed. [16]

Nancy Nicholson zmiňuje pojem „spirální sed“, jedná se o popis 

korektního jezdeckého sedu, který dostal název podle spirálovitě vinutých 

svalových vláken okolo těla jezdce. Dle Nicholson je ve spirálním sedu prvotní 

důraz kladen na svaly trupu. V návaznosti na tento fakt Nicholson uvádí, 

že hlavní příčinou problémů jezdců s přizpůsobením sedu pohybům koňského 

hřbetu je, že svaly dolních končetin, m. iliopsoas a HSSP se účastní na pohybech 

pánve, převážně když člověk stojí. V sedu na koni má pak největší vliv 

na pohyby pánve HSSP, avšak u většiny jezdců nejsou tyto svaly dostatečně 

aktivovány a jezdec tedy není schopen přizpůsobit pohyby pánve koňskému 

hřbetu. Nicholson zdůrazňuje, že jezdec k působení na koně využívá zejména 

střed těla, který je klíčem k dosažení korektního jezdeckého sedu. Dle 

dosažených výsledků u obou skupin lze potvrdit, že HSSP zastává v jezdectví 

významnou funkci. [17]

Ve speciální části byly zpracovány kazuisitiky šesti probandů, kteří byli 

rozděleni do dvou skupin. U první skupiny byl na základě vstupních 

kineziologických vyšetření vypracován individuální krátkodobý a dlouhodobý 

terapeutický plán, byla zvolena vhodná kompenzační cvičení 

a fyzioterapeutické metody pro úpravu svalových dysbalancí a zlepšení 

jezdeckého sedu. Druhá skupina byla bez terapeutického plánu. S odstupem 

čtyř měsíců byl u obou skupin proveden výstupní kineziologický rozbor, dle 

kterého byla zhodnocena účinnost zvolené terapie u první skupiny a potřeba 

kompenzace v jezdeckém sportu.
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Vstupní kineziologická vyšetření prokázala přítomnost svalových 

dysbalancí u všech probandů. Součástí vstupního vyšetření bylo zhodnocení 

jezdeckého sedu, které prokázalo, že přítomnost svalových dysbalancí má 

negativní vliv na dosažení korektního jezdeckého sedu. U všech probandů bylo 

v různé míře patrné zkrácení svalů dolních končetin, dále byly přítomny 

blokády SI skloubení, přetížené PV a šíjové svaly, ochablé břišní 

a mezilopatkové svaly společně s insuficiencí HSSP.

Hlavním cílem terapie u první skupiny byla úprava svalových dysbalancí, 

po provedení terapeutického plánu byl tento cíl splněn u dvou probandů. 

U obou probandů byla zmírněna bolest, zlepšeno držení těla, posíleny flexory 

trupu a adduktory lopatek a zlepšena funkce HSSP, což se projevilo 

i při závěrečném hodnocení jezdeckého sedu. Následkem protažení svalů 

dolních končetin a uvolnění pánve došlo k prohloubení jezdeckého sedu. 

Posílení břišních svalů a aktivace HSSP přispělo ke zlepšení stability jezdeckého 

sedu v jednotlivých chodech a k udržení vzpřímeného trupu.  Dále jsou patrné 

změny v provedení pohybových stereotypů, při extenzi v kyčli je zlepšena 

aktivace m. gluteus maximus, při zkoušce kliku je zlepšena aktivace adduktorů 

lopatek. Oba probandi pravidelně cvičí a provádí kompenzační cvičení jako 

součást jezdeckého tréninku. Proband Z.Š. cvičí každý den a kompenzaci 

zařazuje před i po jízdě na koni. Proband V.Z. necvičí denně, ale snaží se 

alespoň 3x týdně, kompenzaci provádí po jízdě na koni formou protažení 

dolních končetin. Subjektivně probandi hodnotí proběhlou terapii pozitivně, 

nejvíce vnímají změny při jízdě na koni, konkrétně lepší stabilitu sedu a kontakt 

s koněm. Dále pozorují menší zkrácení svalů dolních končetin a uvolnění 

pánve. 
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U třetího probanda z první skupiny k žádné výrazné změně nedošlo, 

jelikož z důvodu opakovaných luxací levého ramene a následné indikace 

k operaci byla terapie ukončena.

Pro udržení dosažených výsledků a další zdokonalení jezdeckého sedu je 

důležité, aby probandi pokračovali v nastavené terapii a v provádění 

kompenzačních cvičení. Významným faktorem je tedy motivace probandů 

pokračovat ve cvičení i bez intervence terapeuta.

U druhé skupiny probandů nebyly s odstupem čtyř měsíců patrné žádné 

výrazné změny od vstupních vyšetření. Pouze u probanda K.Z. došlo 

ke zhoršení bolesti následkem zvýšení počtu a intenzity tréninků. Závěrečná 

zhodnocení jezdeckého sedu také neprokázala výrazné změny od vstupního 

vyšetření.

Dle dosažených výsledků jsou patrné rozdíly mezi probandy, kteří se jízdě 

na koni věnují rekreačně, a mezi výkonnostními jezdci. Vstupní zhodnocení 

jezdeckého sedu prokázala větší nedostatky u rekreačních jezdců, u kterých 

se vyskytuje špatné nastavení trupu, ramen i hlavy, dále špatná pozice pánve 

a dolních končetin. Při hodnocení sedu v jednotlivých chodech je patrná 

insuficience HSSP, rekreační jezdci mají větší problém izolovat pohyby trupu 

a dolních končetin, hůře drží rovnováhu. 

Součástí speciální části jsou dále dva výkonnostní jezdci, oba dva se věnují 

parkurovému skákání. Jeden na úrovni ST* a druhý na úrovni ZL. Při vstupním 

hodnocení jezdeckého sedu nebyly u těchto jezdců patrné zásadní nedostatky 

v oblasti pánve a dolních končetin, patrná je protrakce ramen a hlavy společně 

se zvýšenou kyfózou hrudní páteře. Při hodnocení sedu v průběhu jednotlivých 
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chodů nebyly zjištěny žádné odchylky, jezdci jsou schopni udržet rovnováhu 

v průběhu všech chodů a současně izolovat pohyby trupu a dolních končetin.

Dalším rozdílem mezi rekreačními a výkonnostními jezdci je typ sedla. 

Skupina rekreačních jezdců využívá univerzální sedla, výkonnostní jezdci 

využívají skoková sedla. Skoková sedla díky vykrojeným bočnicím a větším 

kolenním opěrkám umožňují použít kratší třmeny a dále poskytují větší oporu 

při skoku. Při skokových trénincích jezdci většinou využívají spíše lehký sed, 

při kterém je zvýšena flexe v kyčelních i kolenních kloubech a jsou kladeny 

vyšší nároky na bederní páteř. Oproti tomu univerzální sedla mají hlubší 

posedlí, menší kolenní opěrky a delší třmeny. V univerzálním sedle jezdci 

využívají převážně drezurní (základní) sed, který dle potřeby kombinují 

s lehkým sedem.

Dle vstupních vyšetření je patrné, že typ sedla může výrazně ovlivňovat 

nastavení těla jezdce a současně i případné svalové dysbalance. U parkurových 

jezdců, kteří většinu tréninků tráví ve skokovém sedle a v lehkém sedu, je 

patrné výrazně větší přetížení adduktorů kyčelního kloubu a m. erector spinae 

v oblasti bederní páteře, dále větší zkrácení m. iliopsoas než u rekreačních 

jezdců.
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8 ZÁVĚR

Cílem bakalářské práce bylo zjistit u probandů výskyt svalových 

dysbalancí a zhodnotit jejich vliv na jezdecký sed. Následně u první skupiny 

probandů zvolit vhodná kompenzační cvičení pro úpravu těchto dysbalancí 

a docílit tak zlepšení jezdeckého sedu. Dále porovnat výsledky obou skupin 

a zhodnotit účinnost a potřebu kompenzace v jezdectví. 

Vstupní vyšetření prokázala výskyt svalových dysbalancí u všech 

probandů. Nelze tvrdit, že vyšetřené svalové dysbalance mají primární příčinu 

v jízdě na koni, ale je patrné, že jejich přítomnost negativně ovlivňuje jezdecký 

sed a polohu těžiště jezdce. Výstupní vyšetření prokázala, že u skupiny 

s kompenzačním cvičením došlo následkem úpravy svalových dysbalancí 

ke zlepšení jezdeckého sedu u dvou probandů, u skupiny bez kompenzačního 

cvičení nedošlo u žádného probanda k výrazným změnám. Dle dosažených 

výsledků u obou skupin je patrné, že kompenzace svalových dysbalancí má 

vliv na korektní jezdecký sed. 

Na základě těchto cílů lze považovat výsledek bakalářské práce 

za úspěšný. Byla prokázána účinnost kompenzačních cvičení a jejich vliv 

na korektní jezdecký sed. Pro docílení kvalitní komunikace mezi jezdcem 

a koněm je však zapotřebí více faktorů, kompenzační cvičení jsou pouze jedním 

z nich, avšak velmi důležitým. Pro další rozvoj vnímaní svého těla, je vhodné, 

aby byla kompenzace zařazena jako stálá součást jezdeckého tréninku.
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

BMI Body mass index 

C1 - C7 označení pro krční obratle

Co1 – Co5 označení pro kostrční obratle

DNS Dynamická neuromuskulární stabilizace

HSSP hluboký stabilizační systém páteře

L1 – L5 označení pro bederní obratle

lig./ligg. ligamentum/ligamenta

m./mm. musculus/musculi

např.  například

obr. obrázek

PIR postizometrická relaxace

PV paravertebrální svaly

RTG rentgenové vyšetření

S1 – S5 označení pro křížové obratle

SI sakroiliakální skloubení

SIAS spina iliaca anterior superior

SIPS spina iliaca posterior superior

ST* středně těžké (označení stupně obtížnosti v parkuru)

tab. tabulka

Th1 – Th12 označení pro hrudní obratle

tj. to je

TrPs trigger points

tzv. takzvaný

ZL základní lehké (označení stupně obtížnosti v parkuru) 
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Obr. 13 ‒ Nácvik lehkého sedu se současnou rotací trupu 
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SKUPINA S KOMPENZAČNÍM CVIČENÍM      

Všechny fotografie v této příloze jsou použity z vlastního zdroje.                                                                               
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Obr. 15 ‒ Porovnání vstupního a výstupního hodnocení jezdeckého sedu 
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Obr. 16 ‒ Porovnání vstupního a výstupního hodnocení jezdeckého sedu 

u probanda V.Z., nahoře je vstupní hodnocení a dole výstupní hodnocení.
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SKUPINA BEZ KOMPENZAČNÍHO CVIČENÍ

Obr. 17 ‒ Porovnání vstupního a výstupního hodnocení jezdeckého sedu u probanda 

T.K., nahoře je vstupní hodnocení a dole výstupní hodnocení.


