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Abstrakt 

Pr edme tem me  bakala r ske  pra ce je vyuz ití  fyzioterapeuticke ho 

kompenzac ní ho cvic ení  u hra c u  fotbalu se svalovy mi dysbalancemi. Cí lem je vytvor it 

vhodny  individua lní  terapeuticky  pla n pro kaz de ho jedince na za kladne  vstupní ho 

kineziologicke ho rozboru pro zleps ení  drz ení  te la a na pravu chybne  zabudovany ch 

pohybovy ch stereotypu . Pra ce obsahuje tyto za kladní  c a sti: Souc asny  stav, Metodiku, 

Specia lní  c a st, Vy sledky a Diskuzi. 

Kapitola souc asny  stav se zaby va  popisem fotbalu a kompenzac ní ho cvic ení  

jako vhodne ho dopln ku pro tre ninkove  jednotky pro fotbalisty. Da le obsahuje 

funkc ní  poruchy pohybove ho apara tu a popis hluboke ho stabilizac ní ho syste mu. 

V Metodice jsou struc ne  popsa ny vys etr ovací  a terapeuticke  metody, ktere  byly 

pouz ity ve Specia lní  c a sti. Specia lní  c a st je tvor ena vstupní mi kineziologicky mi 

rozbory, navrz eny mi terapeuticky mi pla ny a cvic ební mi jednotkami. V kapitole 

Vy sledky jsou vypracova ny vy stupní  kineziologicke  rozbory pro zhodnocení  efektu 

terapie. Kapitola Diskuze se zaby va  danou problematikou.  
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Abstract 

The subject of my Bachelor Thesis is the use of physiotherapeutic compensatory 

exercises for football players with muscle imbalances. The aim of this Thesis is to 

make a suitable therapeutic plan for each individual, which will be based on the 

input of kinesiological analysis with the goal of improving one’s body posture and 

the correction of one’s movement stereotypes. This Thesis comprises of five topics: 

the current state of each individual, the methodology, the special part, the results, 

and the discussion. 

The chapter called the current state of each individual deals with the description 

of football as such, plus with the compensatory exercise as a suitable supplement for 

training of each football player. There is also a description of functional disorders of 

movement and deep stabilization system. The investigative and therapeutic 

methods, which were used in the special part, are briefly described in the 

methodological part. The special part contains the input of kinesiological analysis, 

therapeutic plans, and various exercises. The results chapter includes the outputs of 

the kinesiological analysis, which serves as an evaluation of the overall effect of the 

therapy. The discussion chapter is all about the given issues. 
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1 ÚVOD 

Te ma me  bakala r ske  pra ce jsem si zvolila proto, z e je mi fotbal velmi blí zky  a 

spousta lidí  v me m okolí  se tomuto sportu aktivne  ve nuje. A proto jsem chte la 

podrobne ji sezna mit nejenom sebe, ale take  okolí  se zdravotní  problematikou u 

fotbalistu , ktera  je v s iroke  ver ejnosti velmi zlehc ova na. Jako hlavní  problematiku 

jsem zvolila nedostatec ne  kompenzac ní  cvic ení , jelikoz  ví m, z e se mu na 

tre ninkovy ch jednotka ch fotbalu neve nuje dostatec na  pozornost. Jako dals í  

problematiku jsem zvolila nedostatec nou stabilizaci trupu pr i vlastní m cvic ení . 

Bakala r ska  pra ce tedy bude obsahovat vy be r posilovací ch cviku  hluboke ho 

stabilizac ní ho syste mu pa ter e a na vrh vhodne ho kompenzac ní ho cvic ení  jak pro 

zleps ení  celkove ho drz ení  te la, tak i jako prevenci proti moz ny m zrane ní m. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Fotbal jako sport 

Definice fotbalu: Fotbal neboli kopana  je nejpopula rne js í  ty mova  hra na sve te . 

V dnes ní  dobe  hraje fotbal nejme ne  240 milionu  hra c u  ve ví ce nez  200 zemí ch sve ta. 

Jedna  se o jeden z nejc aste js í ch sportu , a to dí ky jednoduchosti pravidel a minima lní  

financ ní  na roc nosti na vybavení . (Počátky fotbalu, 2016) 

Úrc it optima lní  fyziologicke  pr edpoklady pro hra c e fotbalu je sloz ite js í  nez  pro 

sportovce ve nují cí  se individua lní m aktivita m, jelikoz  v ty move  hr e za lez í  na 

celkove m porozume ní  si mezi vs emi c leny ty mu. (Kollath, 2006) 

Tre nink rychlosti pohybu zvys uje funkc nost nervosvalove ho syste mu, potr ebnou 

pro vykona ní  lokomoc ní ho pohybu (napr í klad be hu), be hem ktere ho je nutne  

vykonat dals í  pr edem nepr edví datelny  pohyb (napr í klad automatickou obranu pr i 

pa du). Hra c i fotbalu musí  mí t na za pas dostatec nou za sobu energie pro spra vnou 

svalovou c innost, ktera  je zprostr edkova na aerobní m metabolismem vyuz í vají cí  

s te pení  cukru  a tuku  jakoz to hlavní ho energeticke ho zdroje. Be hem za pasu te lo 

hra c e vyuz í va  pr eva z ne  anaerobní  mechanismus, ktery  pracuje za nedostatec ne ho 

pr í sunu kyslí ku. Pr í kladem anaerobní ho mechanismu je sprint na kra tkou 

vzda lenost. Te lo se tí mto mechanismem pr ipravuje na silovou a vytrvalostní  za te z , 

jez  je pro fotbalisty typicka . (Anaerobní trénink, 2009; Kollath, 2006) 

2.1.1 Historie fotbalu  

Mí c ove  hry podobne  dnes ní  kopane  pocha zí  z 2.století  pr .n.l. z C í ny, kde byly 

zna me  pod na zvem C í nske  gudz u. Dals í  podobne  hry byly provozova ny v R ecku a v 

R í me . Rozdí lem mezi nimi byla pravidla, ktera  se lis ila dobou i mí stem kona ní . Hra 

nejví ce podobna  dnes ní mu fotbalu ma  kor eny v Anglii jiz  z 16.století . Tehdejs í  

mí c ove  hry se od sebe lis ily nejen rozme ry hr is te , ale i pravidly hry. Ve 

me ste  Marlbrough v Anglii hra c i nejprve pr ena s eli mí c  po hr is ti v rukou, coz  je typ 

fotbalu nyní  zna my  pod na zvem rugby. Na rozdí l od toho v anglicke m Westminsteru 

preferovali kopa ní  do mí c e. Kvu li odlis ny m pravidlu m nemohly s kolní  ty my mezi 
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sebou soute z it, proto se v roce 1848 ses li za stupci s kol a dohodli se na tzv. 

Cambridgesky ch pravidlech, jimiz  skloubili oba dva typy fotbalu dohromady. Do 

mí c e se tedy kopalo, ale nebylo zaka zane  ho chytit do rukou. A protoz e vznikalo sta le 

ví ce inovací , spolec na  pravidla se neusta le me nila. (Počátky fotbalu, 2016) 

2.1.2 Pravidla fotbalu 

Za pas hrají  2 ty my proti sobe , z nichz  se kaz dy  ty m skla da  z jedena cti hra c u . Hra c i 

stejne ho ty mu mají  stejne  dresy, pouze branka r  ma  jinou barvu trikotu. Hrací  doba 

za pasu je 90 minut a je rozde lena na 2 poloviny, tudí z  kaz da  polovina trva  45 minut. 

Po ukonc ení  první  poloviny na sleduje 15 minut dlouha  pauza. Na druhou c a st hry si 

hra c i vyme ní  strany, aby jedna strana nebyla v nevy hode  po dobu cele ho za pasu 

(napr í klad be hem hry proti slunci). Hra se v pru be hu nepr erus uje, proto c isty  c as 

hry není  cely ch 90 minut, ale pru me rne  se uda va  70 minut. (Kollath, 2006) 

Hru vede jeden hlavní  rozhodc í  a alespon  2 jeho asistenti (lidove  r ec eno c a roví  

rozhodc í ). Hlavní  rozhodc í  rozhoduje o prodlouz ení  hry. Doba prodlouz ení  za lez í  na 

rozhodc í m, ktery  ji urc í  dle sve ho uva z ení . (Kollath, 2006) 

Je povoleno hra t pouze dolní mi konc etinami, hlavou nebo trupem. Pokutova na je 

hra horní mi konc etinami. Vy jimkou je branka r , ktery  jako jediny  mu z e be hem hrací  

doby uchopit mí c  do rukou. Da le je jen velmi omezene  povolen fyzicky  kontakt mezi 

protihra c i. Vyhra va  ty m, ktery  ví ce boduje. Není  vylouc ene , z e hra skonc í  remí zou. 

Jsou ale ru zne  typy soute z í  (napr í klad fina le mistrovství  sve ta), ktere  nesmí  skonc it 

nerozhodne . V te chto pr í padech se hra prodluz uje o 15 minut. Pokud v te to dobe  

nepadne go l, docha zí  k prodlouz ení  o dals í ch 15 minut a pokud ani tento c as nestac í , 

na sleduje penaltovy  rozstr el, ktery  rozhodne o vy sledku hry. (Kollath, 2006) 

Cely  jedena ctic lenny  ty m se skla da  z 1 branka r e, 4 obra ncu  (nazy vany mi „beci“), 

2 u toc ní ku  a 4 za loz ní ku . Obra nci se pohybují  na vlastní  polovine  hr is te , jejichz  

u kolem je zastavit pr icha zejí cí  u tok na bra nu. Hra c i s funkcí  za loz ní ka mohou by t 

rozde leni dle funkce defenzivní  (u tok) nebo ofenzivní  (obrana), tudí z  se pohybují  po 

cele  plos e hr is te . Zby vají cí  dva hra c i jsou u toc ní ci, jejichz  u kolem je zakonc ova ní  

u toc ny ch akcí  na protihra c ovu bra nu. Hra se odehra va  na hr is ti o rozme rech 90 m az  
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120 m de lky na 45 m az  90 m s í r e. Branka je maxima lne  12 metru  s iroka . Podle 

statistik padne 1 z 10 uskutec ne ny ch kopu  do bra ny. Be hem jednoho utka ní  padnou 

do bra ny pru me rne  2 go ly.  (Kollath, 2006) 

2.2 Charakteristické pohyby hráčů fotbalu 

Pro hra c e fotbalu jsou typicke  pohyby po ru zny ch trajektorií ch s okamz itou 

zme nou sme ru pohybu a rychlosti podle aktua lní  situace na hr is ti. 

Z kineziologicke ho hlediska se be hem za pasu str í da  chu ze, be h (sprint nebo klus, 

vpr ed, vzad nebo do boku), vy skok, u myslny  pa d, driblova ní  (be h za mí c em a 

posouva ní  ho jemny mi kopy pr ed sebou), pr ihra vka, str elba na bra nu, hod obe ma 

rukama a spoustu dals í ch pohybu . Hra c  be hem za pasu vystr í da  te me r  tisí c ru zny ch 

c inností , ktere  se me ní  pru me rne  kaz dou 5. vter inu. Podle statistik se pru me rna  

vzda lenost, kterou fotbalista be hem jednoho za pasu ube hne, pohybuje okolo 11 000 

metru .  De lka jednotlivy ch sprintu  se be hem za pasu pohybuje mezi 9 az  

27metrovy mi u seky, neusta le se opakují cí ch. C as mezi jednotlivy mi sprinty by va  

nejc aste ji vyplne n klusem, chu zí  anebo sta ní m. (Kirkendal, 2013) 

2.2.1 Chůze  

Chu ze patr í  k nejstars í m a nejc etne js í m pohybovy m stereotypu m c love ka. Jedna  

se o bipeda lní  lokomoci, ktera  vyz aduje svalovou souhru cele ho te la, pr eva z ne  

dolní ch konc etin s horní mi. Chu zi de lí me z hlediska zapojova ní  svalu  na 2 fa ze, jez  se 

cyklicky str í dají  – fa ze stojna  a fa ze s vihova . Okamz ik, kdy jedna konc etina slouz í  

jako opora, je oznac ova n jako stojna  fa ze, pr ic emz  ve stejne m okamz iku je druha  

konc etina v pohybu a prova dí  fa zi s vihovou. Stojna  fa ze zac í na  v okamz iku, kdy se 

pata dotkne podloz ky. Pr i spra vne m odví jení  chodidla od zeme  se poslední  od 

podloz ky odlepí  s pic ky prstu , c í mz  konc í  stojna  fa ze a zac í na  fa ze letova . Ta je 

charakteristicka  flexí  v kyc elní m kloubu, flexí  v kloubu kolenní m a dorza lní  flexí  

v hlezenní m kloubu. Na sleduje extenze v kolenní m a kyc elní m kloubu. Dotykem paty 

na podloz ku zac í na  fa ze stojna . (Bernacikova , 2010) 
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Modifikací  chu ze je skok a be h. Skok je charakterizova n velmi kra tkou stojnou fa zí  

a dlouhou fa zí  letovou, kdy jsou obe  dve  konc etiny ve vzduchu a te lo je v dany  

moment bez opory. (Bernacikova , 2010) 

2.2.2 Běh 

Be h je druhy  nejc aste js í  pohyb v por adí  ihned po chu zi. Jedna  se o modifikaci 

chu ze, kdy pouhy m rozdí lem je zme na u hlu a koordinace mezi segmenty HKK a DKK. 

Pr i be hu, stejne  jako pr i chu zi, docha zí  k cyklicke mu str í da ní  dvou fa zí . Pr i chu zi se 

str í da  fa ze stojna  a s vihova , kdez to u be hu se str í da  fa ze stojna  a letova . 

(Bernacikova , 2010) 

2.2.3 Kop do míče 

Be hem fotbalove ho za pasu mu z eme pozorovat dva druhy kopu, ktere  se jsou 

odlis ne  vykonanou rychlostí  kopu a jeho silou. Jedna  se o str elbu na bra nu a 

pr ihra vku, pr ic emz  je pro pr ihra ní  mí c e vyda na mens í  sí la, nez  je potr ebna  pro 

str elbu na bra nu, kdy je vyz adova na prudka  a rychla  str ela. Pr i kopu do mí c e je 

nezbytne  udrz ení  hra c ovy stability na stojne  dolní  konc etine , na kterou hra c  pr i 

prudke m zastavení  musí  pr ene st va hu cele ho sve ho te la, aby zvla dnul druhou DK 

prove zt mí r eny  kop. Pra ve  ono na hle  zastavení  na jedne  konc etine  se mu z e projevit 

zrane ní m hlezenní ho nebo kolenní ho kloubu, nejc aste ji v podobe  zrane ní  vazu . 

(Piper, a dals í , 2010) 

Pr i kopu do mí c e hra c  provede nejprve extenzi v kyc elní m kloubu, flexi 

v kolenní m kloubu, dorza lní  flexi v hlezenní m kloubu, na coz  navazuje flexe v kyc li 

doprova zena plnou extenzí  v koleni. Pr i tomto de ji se fotbalista dosta va  z mí rne ho 

pr edklonu do hyperextenze, c í mz  docha zí  k pr ete z ova ní  extenzoru  pa ter e 

v bederní  oblasti pa ter e, a mu z e tak docha zet k její mu pos kození . (Piper, a dals í , 

2010) 
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2.3 Následky fotbalových stereotypů u fotbalistů  

2.3.1 Hybný stereotyp 

„Hybný stereotyp představuje dočasně neměnnou soustavu podmíněných a 

nepodmíněných reflexů, která vzniká na podkladě pohybového učení stereotypně se 

opakujících podnětů.“ (Kola r , 2009) 

Pr i sta le opakují cí m se pohybu docha zí  k automatizaci nejen vlastní ho cí lene ho 

fa zicke ho pohybu, ale pr edevs í m k automatizaci k postura lní mu zajis te ní . 

Pr edpokla da  se, z e zafixovany  hybny  stereotyp zjednodus uje c innost CNS v c aste ji se 

opakovany ch situací ch. Dí ky adaptac ní  schopnosti mozkove  ku ry je moz na  fixace 

novy ch hybny ch stereotypu . (Var eka, Pode bradsky , 1998; Kola r , 2009) 

2.3.2 Dolní zkřížený syndrom 

Dolní  zkr í z eny  syndrom je zna my  take  pod na zvem svalova  dysbalance v oblasti 

pa nve. Jedna  se o nepome r mezi fa zicky mi a postura lní mi svaly, pr ic emz  jsou fa zicke  

svaly oslabeny, a tak jejich funkci tak na sledne  pr ebí rají  svaly postura lní . Tato 

svalova  dysbalance by va  c astou pr í c inou bolestí  zad v LS oblasti. Oproti horní mu 

zkr í z ene mu syndromu neby vají  pr í tomny bolesti v oblasti hrudní  a krc ní  pa ter e. 

(Kola r , 2009) 

Typicke  postavení  te la u DZS je charakterizova no zkra ceny mi svaly - m.rectus 

femoris, m.iliopsoas, m.tensor fasciae latae a paravertebra lní mi svaly v bederní   

oblasti. Oslabene  jsou naproti tomu hy z ďove  a br is ní  svaly. Svalovy  korzet v oblasti 

pa nve je velmi du lez ity  pro spra vnou posturu. Pokud dojde k funkc ní m zme na m ve 

svalech v okolí  pa nve, dojde na sledne  k patologicke  zme ne  postury cele ho te la. 

Nedostatec na  funkce HSSP zapr í c in uje oslabení  br is ní  ste ny, ktere  je kompenzova no 

zve ts enou bederní  hyperlordozou, jez  je doprova zena flekc ní m postavení m 

v kyc elní ch kloubech. Toto flekc ní  postavení  znemoz n uje fyziologicky  rozsah 

pohybu v kyc elní m kloubu pr i chu zi do extenze, c í mz  zve ts uje anteverzi pa nve. Touto 

svalovou pr estavbou docha zí  k adaptac ní  zme ne  pohybove ho stereotypu chu ze. 

Za roven  se me ní  kloubní  dra z de ní , v jehoz  du sledku vznikají  kontraktury v PV 

svalstvu.  Zvy s ena  anteverze pa nve by va  doprova zena insipirac ní m postavení m 



17 

 

hrudní ku, coz  je jako celek nazy va no syndromem rozevr eny ch nu z ek. Pro osoby 

s DZS je typicky  tzv. „instabilní  kr í z “. Jedna  se o stav, kdy docha zí  ke zme ne  mí sta 

fixace pr i chu zi na Th/L pr echod, v jehoz  du sledku se uvoln uje oblast LS pr echodu. 

(Kola r , 2009) 
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2.3.3 Horní zkřížený syndrom 

Horní  zkr í z eny  syndrom (HZS) je oznac ení  pro svalovou dysbalanci v oblasti 

ramenní ho pletence, jez  je charakterizova na zkra cení m horní ch vla ken m.trapezius 

a m.levator scapulae. Souc a stí  HZS je porucha dynamiky krc ní  pa ter e s typicky m 

pr edsunem hlavy. Zve ts ení  krc ní  lordo zy zapr í c in uje pr etí z ení  cervikokrania lní ho 

pr echodu, segmentu C4/5 a oblasti hrudní  pa ter e Th4, ktera  se na sledne  oplos ťuje. 

Dals í  charakteristicke  hypertroficke  svaly pro HZS jsou m.sternocleidomastoideus a 

m. pectoralis major. Naproti te mto svalu m jsou oslabene  hluboke  flexory s í je a dolní  

fixa tory lopatek. Oslabene  fixa tory lopatky me ní  postavení  glenohumera ní ho kloubu 

s na slednou protrakcí  ramenní ch kloubu . Tí mto drz ení m te la docha zí  k pr ete z ova ní  

m.supraspinatus, ktery  v du sledku toho degeneruje. (Kola r , 2009) 

2.3.4 Vrstvový syndrom 

Vrstvovy  syndrom je charakterizova n postupne  se str í dají cí mi hypertroficky mi / 

hypertonicky mi a hypotroficky mi / hypotonicky mi svalovy mi vla kny ve vrstva ch. 

Z dorza lní  strany pozorujeme funkc ní  zme ny na hypertonicky ch ischiokrura lní ch 

svalech, ktere  doprova zejí  hypotonicke  glutea lní  svaly a ma lo vyvinute  za dove  

svalstvo v LS oblasti. Naproti pr etí z ene  LS pa ter i je patrne  oslabene  br is ní  svalstvo. 

Dals í  vrstvou jsou ochable  mezilopatkove  svaly, jez  jsou kompenzovane  

hypertrofovany m horní m trape zovy m svalem. Z ventra lní  strany pohledu je patrny  

zvy s eny  tonus v m.sternocleidomastoideus a v m.pectoralis major. Dals í  

hypertonicke  svaly jsou flexory kyc elní ho kloubu - m.iliopsoas a m.rectus femoris. 

(Kola r , 2009) 

2.3.5  Varozita kolenních kloubů  

Osove  postavení  kolenní ho kloubu  se me ní  v za vislosti na fyziologicke m 

postavení  krc ku femuru a na tvaru klenby nohy. Vyboc ení  kolen de lí me podle zme ny 

inklinac ní ho u hlu v kyc elní m kloubu na genus vara (latera lní  vyboc ení ) nebo genus 

valga (media lní  vyboc ení ). (Gallo, 2011) 

Genua vara, lidove  r ec eno „nohy do O“, je oznac ení  pro vychy lení  kolenní ch 

kloubu  od pomyslne  pode lne  osy procha zejí cí  kyc elní m, kolenní m a hlezenní m 
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kloubem. Pokud se nejedna  o vrozenou vadu, by va  tato deformita spojova na 

s patologicky zabudovany m pohybovy m stereotypem. Vytoc ení  kolenní ch kloubu  

od sebe je kompenzova no vtoc ení m hlezenní ch kloubu  sme rem dovnitr  a zme nou 

struktury klenby nohy. (Gallo, 2011) 

2.4 Fyzioterapeutická intervence u fotbalistů  

Na za klade  vstupní ho kineziologicke ho rozboru fyzioterapeut vytvor í  

terapeuticky  pla n a odhalí  pr í padne  hra c ovy nedostatky, jako jsou svalova  zkra cení , 

svalove  dysbalance nebo hypermobilita. Pr edevs í m se soustr edí  na prevenci, na 

odstran ova ní  kloubní ch bloka d, vyrovna va ní  svalove ho tonu a uvoln ova ní  

hypertonicky ch svalu . Podstatou pra ce fyzioterapeuta u hra c e fotbalu je nauc it ho 

spra vny m za sada m pr i tre ninku a v soute z ní m období  –kompenzac ní  cvic ení  a 

aktivace HSSP. (Hna tova , 2012) 

Vhodne  zvolene  le c ebne  techniky pro fotbalisty jsou v podobe  cvic ení  na 

neurofyziologicke m podklade  (NFP) vycha zejí cí ch ze s patne  zabudovany ch 

pohybovy ch stereotypu , ktere  mohou ve st k decentraci kloubu . Kloub se tí m sta va  

na chylne js í m ke zrane ní . Mezi nejc aste ji pouz í vane  fyzioterapeuticke  metody patr í  

dynamicka  neuromuskula rní  stabilizace (DNS), proprioceptivní  neuromuskula rní  

facilitace (PNF) a postizometricka  relaxace (PIR). Da le se aplikuje kinesiotape pr i 

svalove m zrane ní , cvic ení  v za ve sne m redcordu nebo aplikace fyzika lní  terapie dle 

diagno zy a pr edpisu le kar e. (Hna tova , 2012) 

2.5 Kompenzační cvičení 

Kompenzac ní  cvic ení  je soubor cviku , ktery  se skla da  z uvoln ovací ch, 

protahovací ch a posilovací ch cvic ební ch jednotek. V podstate  se jedna  o cviky 

zame r ene  na optimalizaci pohybove ho apara tu, na spra vne  drz ení  te la a na zleps ení  

svalove  rovnova hy. Ú kaz de ho jedince je nutne  vytvor it individua lní  cvic ební  

program sestaveny  od nejjednodus s í ch cviku  po sloz ite js í . Pr i kompenzac ní m 

cvic ení  je zprvu nutne  zpevnit osovy  syste m a posí lit hluboky  stabilizac ní  syste m 

pa ter e. (Kabelí kova  , a dals í , 1997) 
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V dnes ní  dobe  je kompenzac ní ho cvic ení  velmi vyhleda vane . K dokonale mu 

sportovní mu vy konu je potr ebna  dokonala  souhra jednotlivy ch svalovy ch skupin. 

Kaz dy  sport je jedinec ny  v por adí  postupne ho zapojova ní  svalu , kdy jaka koli mala  

zme na stereotypu mu z e pozme nit sportovcu v vy kon. (Kabelí kova  , a dals í , 1997) 

Po na roc ne  fyzicke  aktivite  je nezbytna  du sledna  kompenzace v podobe  uvolne ní  

a protaz ení . (Kabelí kova  , a dals í , 1997) 

2.5.1 Kompenzační cvičení uvolňovací  

Úvoln ovací  cvic ení  slouz í  k uvolne ní  ma lo pohyblivy ch kloubu  a pr etí z eny ch 

svalu . Cí lem je zahr a tí  svalovy ch a kloubní ch struktur, aby se zaktivovaly kloubní  

receptory, dí ky nimz  se zve ts uje rozsah pohybu v kloubu. Toto cvic ení  se prova dí  

pomaly mi krouz ivy mi pohyby.  V pru be hu kompenzac ní ho cvic ení  by va  uvoln ova ní  

zar azeno pr ed protahova ní . (Bursova , a dals í , 2005) 

2.5.2 Kompenzační cvičení protahovací  

Protahovací  cvic ení  je nezbytnou souc a stí  pro pr í pravu svalu na pohyb. Cí lene  ho 

zame r ujeme na svaly s tendencí  se zkracovat, protoz e zvy s ene  klidove  nape tí  svalu 

vede k omezení  jeho elasticity, c í mz  se svalova  vla kna sta vají  na chylne js í mi ke 

zrane ní . Podstatou kompenzac ní ch protahovací ch cviku  je aktivní  sní z ení  svalove ho 

nape tí  agonisty, aby mohlo dojí t k na sledne mu posí lení  opac ne  svalove  skupiny 

(antagonisty). Tí m se snaz í me sní z it nepome r mezi hypotonicky mi a 

hypertonicky mi svalovy mi skupinami. (Kabelí kova  , a dals í , 1997) 

Pro u c inne  protaz ení  svalu je nutno dodrz ovat jiste  za sady. Nejdr í ve je nutne  

organismus 5-10 minut pr ed protahova ní m zahr a t. Nejle pe se tato cvic ení  prova dí  

v teple  mí stnosti ve stabilní ch poloha ch (sed nebo leh) kvu li dokonale mu svalove mu 

uvolne ní . Polohy i cviky je doporuc eno str í dat, aby nedocha zelo k zabudova va ní  

vadne ho hybne ho stereotypu. Da le je zaka za no protahovat svalove  struktury pr es 

veliky  tah c i bolest. Nevhodne  jsou s vihove  pohyby nebo hmita ní . Pr i vy dechu 

docha zí  k relaxaci a ke sní z ení  nape tí  ve svalech, proto je du lez ite  cvic ení  

zkoordinovat s dy cha ní m. Opakova ní  protahovací ch cviku  je doporuc eno denne . 

(Kabelí kova  , a dals í , 1997) 
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2.5.3 Kompenzační cvičení posilovací  

Posilovací  cviky jsou du lez ite  pro kaz de ho jedince alespon  na u rovni preventivní  

pe c e, a to v kaz de m ve ku. Kompenzac ní  posilova ní  není  tote z  jako cvic ení  se za vaz í m, 

jelikoz  je takove to posilova ní  postura lne  velmi na roc ne .  (Kabelí kova  , a dals í , 1997) 

Velmi c astou chybou u posilují cí ch sportovcu  je to, z e se soustr edí  na svalove  

skupiny, jez  potr ebují  k dane mu sportu a zapomí nají  na svaly, ktere  pro ne  nejsou na 

první  zda ní  tak podstatne . Tí mto chybny m pr í stupem k posilova ní  si sportovci 

vybudova vají  svalove  dysbalance. (Kabelí kova , 1997; Burdova , 2005) 

Za kladní  vlastností  svalu  je jejich kontrakce, kterou rozde lujeme na izometrickou, 

izokinetickou a normotonickou. Pr i izometricke  kontrakci docha zí  ke zme ne  

svalove ho nape tí , tudí z  se de lka svalu neme ní . Pro odstrane ní  svalovy ch dysbalancí  

je podstatne  zvy s it klidove  nape tí  oslabene ho svalu nejprve izometrickou kontrakcí . 

Pr i izokineticke  (take  izotonicke ) kontrakci se neme ní  svalove  nape tí , tudí z  docha zí  

ke zme ne  de lky svalu. Pokud se svalova  vla kna prodluz ují , jedna  se o excentrickou 

kontrakci, pokud se naopak zkracují , jedna  se o koncentrickou kontrakci. Velmi c asty  

druh kontrakce je auxotonicka , kdy se zme nou svalove ho tonu (nape tí ), docha zí  i ke 

zme ne  de lky svalovy ch vla ken. Tento typ svalove  kontrakce je typicky  napr í klad pr i 

fotbalove  str elbe  na branku ve vy skoku nebo pr i smec ova ní  u volejbalistu . 

(Kabelí kova , 1997; Burdova , 2005) 

2.6 Dítě a sport 

Z ijeme v dobe , kdy poc et obe zní ch de tí  zprudka roste, proto je du lez ite  dí te  uc it 

pohybu jiz  od brzke ho ve ku. Obecne  platí , z e organismus by me l mí t dobu odpoc inku 

shodnou s dobou pohybu. Ú de tí  bychom se touto za sadou me li r í dit az  od 

pr eds kolní ho ve ku. (Janous ek, 2016) 

Pr i vy be ru vhodne ho sportu pro dí te  je nutne  zhodnotit nejenom jeho fyzickou 

vyspe lost ale take  menta lní . Ve k hraje velmi du lez itou roli. V období  puberty 

procha zí  te lo hormona lní mi zme nami, ktere  se mnohdy projevují  zme nou ukla da ní  

podkoz ní ho tuku, nabí ra ní m svalove  hmoty, u navou, a vs e je obecne  doprova zeno 
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emoc ní  nevyrovnaností , coz  mu z e ve st mla dez  ke skepticky m vyhlí dka m na 

budoucnost ve sportu. (Kuc era , a dals í , 2011)  

Optima lní  vy be r sportovní  aktivity pro dí te  je takovy , kdy lze zkombinovat 

statickou a dynamickou za te z . De ti ve ve ku 4-6 let je nutne  rozví jet vs emi sme ry a 

me ly by mí t k dispozici ví ce sportu , nikoli pouze jeden. V tomto ve ku nejsou jes te  na 

jednostrannou za te z  pr ipraveny. Pr í kladem idea lní ch sportu  jsou mí c ove  hry, jaky mi 

jsou volejbal, ha zena , kopana , vybí jena  c i basketbal. Jemna  motorika dozra va  kolem 

s este ho roku z ivota, coz  se pozna  napr í klad pr i hodu, kopu nebo pr i chyta ní  mí c e. 

Pro de ti pr edevs í m v pr eds kolní m ve ku je idea lní  hra t hry ve volne m tere nu, nikoli 

na tvrde m povrchu jako je napr í klad v te locvic ne . Da le bez rozhodc í ho nebo 

vyuc ují cí ho, ktery  by je pr i sportu korigoval. De ti be hají  za mí c em, tudí z  tre nují  

vytrvalost, da le kopou do mí c e nebo jí m ha zí , c í mz  se ve nují  silove mu tre ninku. Vz dy 

se mezi sebou neshodnou, tudí z  se pr i neshoda ch mnohdy take  perou, c í mz  se 

nevyhnou ani rychlostne  silove  aktivite . Vhodnou pohybovou aktivitou je take  

bruslení  nebo lyz ova ní , ovs em bez sportovní ho tre ninku. Ten se mu z e pr idat do 

rez imu de tske ho dne az  v pozde js í m ve ku. Dí te  v pr eds kolní m ve ku samo pozna , 

ktery  sport ho baví , aby se mu postupem c asu mohlo ve novat na vys s í  u rovni. 

Idea lní m sportem je take  plava ní , ktere  je naví c mezi de tmi velice oblí bene . (Kuc era 

a dals í , 2011; Janous ek, 2016) 

Ke zleps ení  c innosti HSSP je nutne  zac í t s rovnova z ny mi cvic ení mi u de tí  ve ve ku 

7-14 let, protoz e je rozvoj HSSP v tomto ve ku neju c inne js í . Aktivovany  HSSP je 

du lez ity  pro vy voj obratnostní ch schopností , ktere  fyziologicky s rostoucí m ve kem 

klesají . (Jebavy , 2012)  

2.7 Hluboký stabilizační systém páteře  

HSSP je obecny  pojem pro svalstvo udrz ují cí  oblast okolo pa ter e stabilní  pr i 

ves kere  pohybove  aktivite , byť jen konc etinami. Automaticky se HSSP zapojuje i pr i 

pouhe m staticke m zatí z ení  v gravitac ní m poli jako je sed nebo stoj. Pr i vs ech 

pohybech docha zí  k automaticke mu rozkla da ní  sil mezi hluboke  a povrchove  svaly 

trupu. Be hem pohybu se nejprve aktivují  hluboke  extenzory pa ter e, k nimz  se 

na sledne  pr ipojí  hluboke  flexory krku. Na tuto svalovou aktivitu te lo reaguje 
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zvy s ení m nitrobr is ní ho tlaku, jez  je ovlivn ova n c inností  bra nice, funkc ností  br is ní ho 

svalstva a svalu  pa nevní ho dna. (Jebavy , 2017) 

Autorem pojmenova ní  te to svalove  skupiny HSSP je profesor Kola r , ktery  v roce 

1990 popsal propojení  vs ech svalu  na te le. Docha zí  ke zme na m ve svalovy ch 

r ete zcí ch, ktere  procha zejí  cely m te lem – od aker DKK, pr es trup az  ke krc ní  pa ter i. 

Zme na funkc nosti svalu na jednom konci r ete zce se mu z e projevit proble my na jeho 

druhe m konci. Posí lení  HSSP je doporuc ova no jako prevence proti u razu m.  Pokud 

jsou svaly HSSP oslabene , není  moz ne  plnohodnotne  vyuz í t sí lu konc etin. C innost 

HSSP se sniz uje s poklesem aktivity. To mu z e ve zt ke zme na m pohybovy ch 

stereotypu  a k decentraci kloubu  s na sledky moz ne ho zrane ní . (Jebavy , 2017; Kola r , 

2009) 

2.7.1 Vymezení pojmu postura 

„Postura je aktivní držení pohybových segmentů těla proti působení zevních sil“ 

(Kola r , 2009)Pod pojmem zevní  sí ly se skry va  napr í klad sí la tí hova , ktera  ma  pro 

c love ka nejve ts í  vy znam. Postura je souc a stí  kaz de ho pohybu a je nezbytna  pro 

jeho vykona ní . Postura lní  funkcí  rozlis ujeme na: 

• posturální stabilitu – „Jedná se o kontinuální zaujímání stále polohy“ 

(Kola r , 2009). Pr i zaují ma ní  sta le  polohy jde o proces, ktery  zabran uje 

nec ekane mu pa du. 

• posturální stabilizaci – „Je aktivní (svalové) držení segmentů těla proti 

působení zevních sil“ (Kola r , 2009)Jedna  se o aktivní  zapojova ní  svalu , 

ktere  se podí lejí  na drz ení  te la proti pu sobení  zevní ch sil.  

• posturální reaktibilitu – „Je to reakční stabilizační funkce“ (Kola r , 

2009)Jedna  se o svalovou sí lu potr ebnou k odola ní  pu sobí cí ho odporu. 

Pr edpokladem pro odolnost vu c i pu sobení  zevní ch sil je zpevne ní  

punctum fixum tak, aby punctum mobile mohlo prova de t pohyb. (Kola r , 

2009) 
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2.7.2 Důležité struktury HSSP 

Bránice (diaphragma)  

Bra nice je povaz ova na za hlavní  inspirac ní  sval, ktery  se mimo dy cha ní  podí lí  na 

stabilizaci trupu. Pro stabilizaci pa ter e je potr ebne  spra vne  nac asova ní  (timing), aby 

probe hla dr í ve nez  aktivace br is ní ch svalu . Pokud by tomu bylo naopak, docha zelo 

by k pr ete z ova ní  PV svalu  v oblasti Th/L pr echodu. (Kola r , 2009) 

 Bra nice je kruhovy , plochy  sval, ktery  vede od bederní  pa ter e pr es vnitr ní  plochu 

z eber az  k processus xiphoideus na hrudní  kosti. Bra nice odde luje dutinu br is ní  od 

dutiny hrudní . Pr i na dechu docha zí  ke kontrakci svalu, ktery  sestupuje sme rem 

kauda lní m, c í mz  docha zí  ke zve ts ení  objemu dutiny hrudní . Pr i maxima lní m 

na dechu klesne bra nic ní  klenba o 6-10 cm. Pr i klidne m na dechu je to o 1-2 cm. (Grim, 

2001) 

• Zac a tek:   

o pars lumbalis – te la obratlu  L1-L4 

o pars costalis – chrupavky 7.-12.z ebra (nejve ts í  c a st bra nice) 

o pars sternalis – processus xiphoideus a list pochvy pr í my ch 

br is ní ch svalu  (nejmens í  c a st bra nice)  

• Ú pon: centrum tendineum (s lachovity  str ed bra nice tvor en pruz ny m 

vazivem). 

• Inervace: Bra nice je inervovana  nervus phrenicus vycha zejí cí  z plexus 

cervicalis. (Grim, 2001; Dylevsky , 2009) 

Musculus tranversus abdominis 

Musculus transversus abdominis je plochy  sval tvor í cí  nejhlubs í  vrstvu br is ní  

ste ny. Pr i jednostranne  kontrakci ukla ní  trup na svou stranu, pr i oboustranne  

kontrakci tvor í  br is ní  lis a prova dí  tzv. „zatahova ní  br icha“. Pr esto ma  spí s e 

stabilizac ní  funkci nez  pohybovou. Tento sval se aktivuje pr ed provedení m pohybu 

HKK nebo DKK a pr ispí va  tudí z  ke spina lní  stabilizaci. Na sledne  docha zí  k aktivaci 



25 

 

PV a br is ní ho svalstva. Pr i sve  kontrakci zvys uje nitrobr is ní  tlak, c í mz  se u c astní  na 

respiraci. Je to pomocny  expirac ní  sval. (Dylevsky , 2009; C iha k 2016) 

• Zac a tek: Chrupavky 7.-12. z ebra, thorakolumba lní  fascie, hrana kosti 

kyc elní .  

• Ú pon: Svalova  vla kna pr echa zejí  v aponeuro zu vedoucí  po zadní  strane  

pochvy m.rectus abdominis pr es kterou se upí na  na linea alba.  

• Inervace: Nn. intercostales (Dylevsky , 2009) 

 

Svaly pánevního dna 

Pa nevní  dno neboli diaphragma pelvis pr ipomí na  svy m tvarem plochou na levku. 

Pa nevní  dno je tvor eno ví ce svaly, ktere  jsou charakteristicke  svou pruz ností . 

Podpí rají  orga ny procha zejí cí  s te rbinou mezi svaly prave  a leve  strany, nazy vanou 

hiatus urogenitalis, a bra ní  tak jejich prolapsu. Svaly pa nevní ho dna mají  vy znamnou 

postura lní  funkci a jsou du lez ite  i pro dy cha ní . Spolec ne  s m.tranversus abdominis a 

s bra nicí  se u c astní  na regulaci nitrobr is ní ho tlaku. (Dylevsky , 2009; Grim, 2001) 

Mezi svaly tvor í cí  pa nevní  dno patr í : 

• musculus levator ani – silny  a plochy  sval, ktery  se skla da  ze dvou c a stí : 

o pars iliaca – musculus iliococcygeus 

o pars pubica – musculus pubococcygeus a musculus puborectalis – 

oba tyto svaly ohranic ují  hiatus urogenitale, kudy prostupuje 

uretra. 

• musculus coccygeus – slaby  sval vedoucí  od spina ischiadica po okraj 

kosti kr í z ove  a kostrc ní . Skla da  se z ví cero c a stí :  

o pars pubica – musculus pubococcygeus, musculus puborectalis, 

musculus pubococcygeus, musculus puboperinalis, musculus 

puboanalis, musculus pubovaginalis/musculus puboprostaticus a 

musculus anococcygeum. 

• Oba svaly jsou inervova ny z ve tve plexus sacralis. (Dylevsky , 2009; C iha k 

2016) 
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Musculus obliquus abdominis internus 

Vnitr ní  s ikmy  br is ní  sval ma  plochy  tvar, jehoz  svalova  vla kna vedou opac ny m 

sme rem oproti zevní mu s ikme mu br is ní mu svalu (m.obliquus abdominis externus). 

Fascie toho svalu poma hají  udrz et br is ní  orga ny na mí ste  podobne  jako m. 

transversus abdominis. Vnir ní  s ikmy  br is ní  sval koriguje nitrobr is ní  tlak 

napoma hají cí  ke stabilizaci pa ter e. Pr i sve  kontrakci se podí lí  na flexi a ipsilatera lní  

rotaci trupu.  

• Zac a tek: crista iliaca, latera lní  c a st thorakolumba lní  fascie 

• Ú pon: 9.-12. z ebro az  po linea alba 

• Inervace: Nn. ntercostales. (Dylevsky , 2009; Kola r  2009) 

Musculi multifidi bederní páteře 

Tyto svaly tvor í  hlubokou vrstvu za dovy ch svalu  a spojují  bederní  obratle mezi 

sebou a za roven  i obratle s kr í z ovou kostí . Dí ky te mto svalu m se sniz uje tlak na 

meziobratlove  plote nky. (Grim, 2001) 
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3 CÍL PRÁCE 

     Cí lem teoreticke  c a sti pra ce je pr edloz it dostatec ne  informace o problematice, 

kompenzac ní ch cvic ení  u hra c u  fotbalu. Cí lem specia lní  c a sti je pouz ití  poznatku  ze 

souc asne ho stavu a metodiky pro vytvor ení  vstupní ho i vy stupní ho 

kineziologicke ho rozboru. Na za klade  vy sledku  ze vstupní ho vys etr ení  bude navrz en 

vhodny  terapeuticky  pla n pro kaz de ho probanda individua lne . Podstatou prakticke  

c a sti pra ce bude zhodnocení  vhodnosti zvolene ho kompenzac ní ho cvic ení  u 

fotbalistu . 
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4 METODIKA 

4.1 Použité vyšetřovací metody 

4.1.1 Anamnéza 

Anamnesticke  u daje jsou soubor odebrany ch dat o pacientove  dosavadní m z ivote , 

ktery  je nezbytnou souc a stí  klinicke ho vys etr ení . Mezi sloz ky kompletní  anamne zy 

patr í  osobní , rodinna , socia lní , pracovní , alergologicka , farmakologicka  a nyne js í  

onemocne ní . V osobní  anamne za se pta me na choroby, se ktery mi se pacient v 

souc asne  dobe  le c í  nebo le c il jiz  v minulosti. Rodinna  anamne za na s zají ma  z du vodu 

moz ne  predispozice a de dic nosti chorob od nejbliz s í ch rodinny ch pr í slus ní ku . 

V anamne ze nyne js í ho onemocne ní  na s zají mají  charakter bolesti, pr í tomnost 

za vratí  a jine  subjektivní  potí z e. (Kola r , 2009; Navra til, 2017)  

4.1.2 Aspekce 

Aspekce neboli vys etr ení  pohledem je vys etr ovací  metoda, pr i ktere  be hem 

kra tke  doby zjistí me pacientovo pr irozene  chova ní , jez  na m napoví  podrobnosti o 

pacientove  nemoci c i osobnosti. Soustr edí me se na drz ení  te la, pohybove  stereotypy, 

antalgicke  polohy a podobne  nekorigovane  kineziologicke  chova ní .  (Kola r , 2009) 

4.1.3 Palpace 

Pr i tomto vys etr ení m terapeutova ruka vní ma  tvrdost, hladkost, pruz nost, vlhkost 

a poddajnost palpovane ho pr edme tu. Principem je sí la vyvinute ho tlaku. Obecne  

platí , z e c í m mens í  je vyvinuty  tlak, tí m leps í  je vní mavost. Mezi palpac ní  techniky 

patr í  napr í klad protaz ení  ku z e, pu sobení  pouhy m tlakem, posouva ní  fascií , vys etr ení  

jizev, vys etr ení  spous ťovy ch bodu  a kloubní  pohyblivosti. (Kola r , 2009) 

Vyšetření kloubní pohyblivosti 

 Toto vys etr ení  je zna me  pod pojmem joint play. Jedna  se o pasivní  vys etr ení  

kloubní  vu le do maxima lní ho rozsahu pohybu. Hodnotí  se typ odporu, ktery  urc í  

pr í tomnost kloubní  bloka dy. (Kola r , 2009) 
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4.1.4 Antropometrie  

Antropometrie je zna ma  take  pod na zvem somatometrie. Jedna  se o 

nejefektivne js í  metodu k odhadova ní  kosterní ch rozme ru  na z ijí cí ch jedincí ch. 

K pr esny m vy sledku m me r ení  jsou pr esne  da ny tzv. antropometricke  body na 

lidske m te le, ktere  vyz adují  anatomicke  znalosti. Pro co nejpr esne js í  me r ení  jsou 

nezbytne  tyto antropometricke  pomu cky: metr, va ha, kaliper, olovnice, pelvimetr a 

dals í . Na pacientove  te le te mito pomu ckami me r í me de lkove  a vy s kove  rozme ry te la, 

obvodove  rozme ry trupu i konc etin, s í r kove  a obvodove  rozme ry hlavy, trupu a 

pa nve.  (Haladova , 2003) 

Pro spra vnost me r ení  je tr eba dodrz ovat jiste  za sady: me r ení  v nejnutne js í m 

oblec ení , vydezinfikova ní  me r í cí ch pomu cek pr ed pouz ití m, opakovane  me r ení  ve 

stejnou dobu a v dostatec ne  teple  mí stnosti. (Haladova , 2003) 

4.1.5 Goniometrie  

Goniometrie je planimetricka  metoda slouz í cí  k me r ení  kloubní  pohyblivosti v 

jedne  rovine  kolem jedne  osy. Touto metodou me r í me velikost u hlu mezi sousední mi 

pohybovy mi segmenty, ktere ho lze v dane m kloubu dosa hnout pasivní m c i aktivní m 

pohybem. Pro me r ení  rozsahu pohyblivosti v kloubu se vyuz í va  pomu cka zvana  

goniometr.  (Janda, 1993) 

Pohyb v kloubu se de je okolo za kladní ch 3 os – osa sagita lní , fronta lní  a vertika lní . 

Metoda za pisu name r eny ch u hlu  je nazy va na SFTR. (Janda, 1993) 

Pro spra vnost me r ení  je nutne  dodrz ovat jiste  za sady: me r í  se na odhalene  c a sti 

te la, aktivní  i pasivní  rozsah pohybu, str ed goniometru je v ose pohybu, jedno 

rameno je vz dy nepohyblive , opakovane  me r ení  se prova dí  ve stejnou dobu a 

stejny m terapeutem. (Haladova , 2003) 
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4.1.6 Vyšetření stoje 

Be hem vys etr ova ní  stoje se soustr edí me na vyrovnanost svalove ho nape tí  mezi 

jednotlivy mi segmenty. Anatomicka  disharmonie mu z e zpu sobit narus ení  stability, 

coz  mu z e mí t za na sledek vadne  drz ení  te la. (Kola r , 2009) 

• Zezadu aspekcí  vys etr ujeme: drz ení  a osove  postavení  hlavy, relie f krku a 

ramen; relie f, osu a konfiguraci horní  konc etiny; tvar a symetrii hrudní ku, 

vy s e a postavení  lopatek, symetrii torakobrachia lní ch troju helní ku , 

symetrii zadní ch spin, relie f, osu a konfiguraci dolní  konc etiny.  

• Zepr edu aspekcí  vys etr ujeme: drz ení  a osove  postavení  hlavy, symetriii 

oblic eje, relie f krku, postavení  klí c ku , soume rnost a vy s i ramen, relie f, osu 

a konfiguraci horní ch konc etin, tvar a symetrii hrudní ku  

• Z boku aspekcí  vys etr ujeme: drz ení  a osove  postavení  hlavy, soume rnost 

pa nve, vy s i pr ední ch spin, osu dolní ch konc etin, tvarova ní  noz ní  klenby. 

(Haladova , 2003) 

Pro dynamicke  vys etr ení  stoje pouz í va me olovnici. 

• Zezadu me r ení m hodnotí me osove  postavení  pa ter e spus te ní m olovnice 

ze za hlaví . Olovnice by me la procha zet interglutea lní  ry hou a dopadnout 

mezi paty. Pokud je olovnice vychy lena jední m sme rem, jedna  se o 

dekompenzaci.  

• Pr i vys etr ení  stoje zepr edu hodnotí me osove  postavení  trupu. Olovnici 

spous tí me z processus xiphoideus na hrudní  kosti. Me la by procha zet 

str edem pupku a dopadat pr esne  mezi nohy.  

• Pr i vys etr ení  pomocí  olovnice z boku hodnotí me osove  postavení  te la. 

Olovnici spous tí me z prodlouz ení  zevní ho zvukovodu a fyziologicky by 

me la procha zet str edem ramenní ho a kyc elní ho kloubu. Dopadat by me la 

te sne  pr ed osu zevní ho kotní ku. (Haladova , 2003) 
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 Modifikace prostého stoje: 

• Trendelenbergova zkouška – tato zkous ka slouz í  ke zhodnocení  

stabilizace pa nve pomocí  abduktoru  kyc elní ho kloubu na stojne  konc etine . 

Tato zkous ka hodnotí  stoj na jedne  dolní  konc etine , pr ic emz  v druhe  DK 

pacient provede flexi v kyc elní m a kolenní m kloubu. Hodnotí me pokles 

pa nve na strane  flektovane  dolní  konc etiny. Pr i poklesu pa nve hodnotí me 

zkous ku jako pozitivní . (Kola r , 2009) 

• Rombergův test – Rombergovy zkous ky jsou podrobne ji popsa ny 

v neurologicke m vys etr ení  

4.1.7 Vyšetření chůze 

Chu ze je rytmicky  pohyb dolní ch konc etin doprova zen souhrou pohybu  vs ech 

c a stí  te la. Za kladní  vys etr ení  chu ze se prova dí  aspekcí  zepr edu, zezadu i ze strany. 

Pr edpokladem pro spra vne  vys etr ení  je znalost kineziologie pohybu  v jednotlivy ch 

fa zí ch chu ze. Vs í ma me si rytmu a pravidelnosti chu ze, de lky kroku, osove ho 

postavení  dolní ch konc etin, odví jení  nohy od podloz ky, pohybu te z is te , souhybu  

horní ch konc etin, hlavy a trupu, svalove  aktivity a stability pr i chu zi. (Kola r , 2009; 

Haladova , 2003) 

Podle profesora V. Jandy rozlis ujeme 3 za kladní  typy chu zí :  

• proximální – neboli kyc elní  typ chu ze je charakterizova n hlavní m 

pohybem v kyc elní ch kloubech zpu sobeny m dominancí  flexoru  kyc elní ho 

kloubu.  

• peroneální – pro tento typ chu ze je charakteristicka  nadme rna  flexe 

v kolenní m kloubu spojena s vnitr ní  rotací  v kyc elní m kloubu a everzí  

nohy.  

• akrální – pr i akra lní m typu chu ze je viditelne  vy razne  odví jení  chodidla 

od podloz ky se zvy s enou planta rní  flexí  nohy.  (Kola r , 2009) 
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4.1.8 Vyšetření pohyblivosti páteře  

Pr i vys etr ení  hybnosti pa ter e hodnotí me jednotlive  u seky pa ter e i osovy  orga n 

jako celek te mito testy:  

• Čepojejova vzdálenost – Hodnotí  pohyblivost krc ní  pa ter e do flexe. Me r í  

se od 8 cm od C7 krania lní m sme rem. Pr i flexi se tento rozme r ma  

fyziologicky zve ts it o 2,5-3 cm.  

• Forestierova fleche – Jedna  se o kolmou vzda lenost od ste ny po hrbol 

kosti ty lní . Me r í  se nejc aste ji ve stoji s propnuty mi koleny. Pokud se 

pacient dotkne ty lem hlavy ste ny, je Foristieroa fleche rovna nula. 

• Ottova distance – Ottova vzda lenost slouz í  k hodnocení  pohyblivosti 

hrudní  pa ter e do pr edklonu (inklinace) a do za klonu (reklinace). Od C7 

name r í me 30 cm kauda lne . Pr i pr edklonu se ma  tato vzda lenost zve ts it 

alespon  o 3 cm a pr i za klonu zmens it alespon  o 2,5 cm. 

• Schoberova vzdálenost – slouz í  k posouzení  pohyblivosti bederní  pa ter e. 

Name r í me od S1 10 cm proxima lne  a pr i pr edklonu by se tato vzda lenost 

me la zve ts it alespon  o 5 cm. 

• Stiborova vzdálenost – me r í  hybnost hrudní  a bederní  oblasti pa ter e 

dohromady. Vy chozí m bodem je obratel L5 a C7. Vzda lenost te chto dvou 

obratlu  by se me la pr i flexi v pa ter i zve ts it o 7-10 cm.  

• Thomayerova zkouška – hodnotí  pohyblivost cele  pa ter e prosty m 

pr edklonem. Me r í  se vzda lenost mezi konec ky prstu  a podloz ky. 

Fyziologicka  vzda lenost prstu  od podloz ky je pr i pr edklonu 0-10 cm.  Jedna  

se o nespecificke  vys etr ení  pa ter e, protoz e vy sledek nemusí  znac it 

s patnou mobilitu pa ter e, ale napr í klad zkra cene  flexory kolenní ch kloubu .  

(Kola r , 2015; Haladova , 2003) 

 

4.1.9 Svalový test 

Svalovy  test je pomocna  vys etr ovací  metoda, ktera  slouz í  k urc ení  sí ly 

jednotlivy ch svalu  nebo svalovy ch skupin. Jelikoz  se jedna  o subjektivní  vys etr ení , 

tak dosaz ene  vy sledky nejsou zcela pr esne . Pro co nejpr esne js í  vy sledky je du lez ite , 
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aby terapeut zajistil spra vnou fixaci a pohyb byl prova de n v plne m rozsahu aktivní ho 

pohybu. Sí la svalu  se hodnotí  s estistupn ovou s ka lou- 0-5. Na kaz dy  stupen  je pohyb 

prova dí  3x za sebou. St. c . 0 znac í  nefunkc ní  svalovou jednotku, jelikoz  není  vide t ani 

za s kub svalu. St. c . 1 je oznac ení  pro sval, ktery  není  na tolik silny , aby pohyb provedl, 

ale je viditelny  pouhy  za s kub. St. c . 2 je provedení  pohybu bez gravitac ní ho zrychlení , 

tudí z  je testovana  c a st odlehc ena . St. c . 3 je obvykle pohyb proti gravitaci a bez 

odporu. St. c . 4 a c .5 se lis í  silou terapeutova odporu. (Janda, 1996; Kola r , 2015) 

4.1.10 Vyšetření pohybových stereotypů  

Pohybovy  stereotyp je zpu sob prova de ní  urc ity ch pohybu , ktere  charakterizují  

kaz de ho jedince. Pr i vys etr ova ní  se nesoustr edí me na svalovou sí lu, ale na stupen  

koordinace vs ech svalu  podí lejí cí ch se na dane m pohybu. Pro spra vne  vys etr ení  je 

nutne  dodrz ovat jiste  za sady, pr ic emz  je nejdu lez ite js í , aby pohyb zac í nal z 

pr edepsane  vy chozí  polohy, aby pacient prova de l pohyb pomalu a bez terapeutovy 

korekce a dotyku, neboť dotyk ma  nez a doucí  facilitac ní  u c inky. (Haladova , 2003) 

Podle V. Jandy vys etr ujeme 6 za kladní ch stereotypu :  

• extenzi v kyčelním kloubu – vys etr ení  probí ha  zanoz ení m dolní  

konc etiny v lez e na br is e. Spra vne  zapojení  svalu  v c asove  posloupnosti 

(pouz í va  se termí n timing): m.gluteus maximus, ischiokrura lní  svaly, 

kontralatera lní  paravertebra lní  svaly v LS segmentech, homolatera lní  

paravertebra lní  svaly v LS segmentech, kontralatera lní  Th segmenty, 

homolatera lní  Th segmenty. /vlna se s í r í  do Th segmentu . 

• abdukci v kyčelním kloubu – vys etr ení  probí ha  v lez e na boku, kdy 

pacient abdukuje celou DK a terapeut pozoruje zapojova ní  abduktoru  DK. 

Spra vny  timing by me l by t na sledovny : m. gluteus medius, m. tensor 

fasciae latae, m. iliopsoas a m quadripecs femoris (rectus), m. quadratus 

lumborum a svaly br is ní  a za dove . Patologicke  pr estavby jsou nejc aste ji 

dvojí ho typu – tensorovy  a quadra tovy  mechanismus.  

• flexi trupu – vys etr ení  obloukovite  flexe trupu se prova dí  idea lne  z lehu 

na za dech, s extendovany mi DKK, s aktivní  planta rní  flexí  nohou a 

s rukama v ty l. Pohyb hodnotí me do okamz iku souhybu pa nve. 
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• flexe hlavy – toto vys etr ení  se testuje vlez e na za dech s podloz eny mi 

koleny, a bradou sme r ují cí  do fossa jugularis.  Pohyb by me l by t proveden 

idea lne  plynule hluboky mi flexory krku (mm.scaleni).  

• abdukci ramenního kloubu – tento pohyb vys etr ujeme ve vzpr í mene m 

sedu s flektovany mi DKK v kloubu kyc elní m, kolenní m a hlezenní m. Pr i 

prova de ní  pohybu sledujeme souhru mezi m.deltoideus, horní mi vla kny 

m. trapezius, dolní mi fixa tory lopatek, mm. rhomboideii, str ední mi a 

dolní mi vla kny m, trapezius, m.serratus anterior a stabilizac ní mi svaly 

trupu. Pro spra vnou abdukci v ramenní m kloubu je bezpodmí nec ne  

du lez ita  aktivace abduktorove  skupiny ramenní ho kloubu a fixace lopatky.  

• Klik – zkous ka kliku zac í na  v lez e na br is e, kdy prsty sme r ují  lehce k sobe  

a pacient se pomalu zveda  do vzporu. Jedna  se vy hradne  o zkous ku pro 

urc ení  kvality dolní ch fixa toru  lopatek, pr edevs í m m. serratus anterior. 

(Haladova , 2003) 

4.1.11 Vyšetření hypermobility 

Kloubní  hypermobilita je pojem pro zve ts eny  rozsah pohybu v kloubu nad 

fyziologicke  normy. Vys etr ení  hypermobility vycha zí  z vys etr ení  kloubní  

pohyblivosti, kde se me r í  maxima lní  rozsah pohybu v kloubu. K vys etr ení  stupne  

hypermobility existuje mnoho zkous ek. Ve specia lní  c a sti je hypermobilita 

hodnocena zkous kami pole Jandy, ktere  urc í , zda je hypermobilita pr í tomna nebo 

není . (Janda, 1996) 

Zkous ky dle Jandy: zkous ka rotace hlavy, zkous ka s a ly, zapaz eny ch paz í , 

zaloz eny ch paz í , extendovany ch loktu , sepjaty ch rukou, sepjaty ch prstu , pr edklonu, 

u klonu a posazení  mezi paty. (Janda, 1996) 

4.1.12 Neurologické vyšetření  

Vyšetření čití: 

 Vys etr ení  c ití  je nedí lnou souc a stí  vys etr ení  pohybove ho syste mu, neboť 

poruchy c ití  by vají  velmi c asto kombinovane  s poruchami hybnosti. Pro 
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plnohodnotne  vys etr ení  c ití  musí  by t pacient pr i ve domí  a musí  spolupracovat 

s terapeutem. Nevy hodou je vs ak subjektivní  vní ma ní  vjemu . (Haladova , 2003) 

Kvality c ití  rozde lujeme na:  

• povrchové čití – vys etr ujeme taktilní , algicke , termicke , lokalizac ní  a 

elektricke  c ití  

• hluboké čití – vys etr ujeme vní ma ní  pocitu tlaku, polohocitu a pohybocitu, 

vní ma ní  vibrací , popr í pade  pr eludy (napr í klad fantomove  bolesti) 

• stereognozii – vys etr ení  na za klade  rozpozna va ní  pr edme tu  pohmatem 

se zavr eny ma oc ima (Haladova , 2003) 

Vyšetření reflexů  

 Reflex je pr evod nervove ho vzruchu na efektor, ktery  je vyvolany  dra z de ní m 

gamma te lí sek, jehoz  vy sledkem je svalova  kontrakce. Reflexy obecne  de lí me na 

podmí ne ne  a nepodmí ne ne . Ve fyzioterapii vys etr ujeme pr edevs í m nepodmí ne ne  

s lachove  a okosticove  reflexy. Hodnotí me vy bavnost reflexu , ktere  vyvola me 

poklepem na s lachu urc ite ho svalu, kdy idea lní  odpove dí  je jeden rychly  za s kub. 

(Fuller, Pavlu , 2008; Haladova , 2003) 

 Mezi nejc aste ji vys etr ovane  reflexy patr í  reflex bicipitovy , tricipitovy , flexoru  

prstu , patela rní  a Achillovy s lachy. (Haladova , 2003) 

Vyšetření taxe  

Taxe je schopnost prove zt mí r eny  pohyb, jez  je ovlivn ova n funkcí  mozec ku. 

Porucha taxe se nazy va  hypermetrie. (Kola r , 2009) 

Vys etr ení  je hodnoceno podle te chto zkous ek: zkous ka prst-nos, zkous ka prst, 

zkous ka na DKK. (Kola r , 2009) 
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Vyšetření rovnováhy  

 Rovnova ha je schopnost udrz et te lo ve vzpr í mene  poloze. Pokud je tato 

schopnost narus ena, mu z e to znac it poruchu vestibula rní ho periferní ho i 

centra lní ho apara tu, mozec ku nebo poruchu aferentace vedoucí  z DKK. (Kola r , 2009) 

 Rovnova ha se vys etr uje tr emi typy stoje:  

• Romberg I – posouzení  rovnova hy v proste m stoji s otevr eny ma oc ima 

• Rombegr II – diagnostikova ní  jemne js í ch poruch rovnova hy, prova dí  se 

stojem o uz s í  ba zi  

• RombergIII – posouzení  stoje o u zke  ba zi se zavr eny ma oc ima. Pokud se 

stabilita se zavr ení m oc í  zhors í , jedna  se o pozitivní  tzv. pozitivní  Rombergu v 

test. (Kukucz, 2014; Kola r , 2009) 

4.1.13 Vyšetření svalového tonu  

Toto vys etr ení  se vyuz í va  pro detekci svalovy ch dysbalancí . Pr irozene  je svalovy  

tonus za kladní  funkcí  pro motoriku. Pro vys etr ení  pouz í va me techniky hloubkove  

palpace, celkove  hodnocení  postura lní ch pohybovy ch funkcí  a vys etr ení  

vybavitelnosti reflexu . (Haladova , 2003) 

4.1.14 Vyšetření posturální reaktibility a stabilizace podle Koláře  

Testy pro vys etr ení  stabilizac ní  (postura lní ) svalove  funkce hodnotí  kvalitu 

zapojení  svalu  be hem stabilizace trupu, jez  je nezbytna  pro pohyb konc etinami. Pr i 

hodnocení  se soustr edí me na postavení  kloubu pr i stabilizaci, na pome r zapojení  

hluboky ch a povrchovy ch svalu  a na tzv. „timing“ postupne ho zapojova ní  svalu  pr i 

pohybu.  (Kola r , 2009) 

Testy pouz ite  ve specia lní  c a sti:  

• brániční test – tento test se prova dí  v sede  a sledujeme, zda je pacient 

schopen aktivovat bra nici spolu s br is ní m lisem a pa nevní m dnem. Pr i 

aktivaci sledujeme symetrii aktivovany ch svalu .  
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• test nitrobřišního tlaku – pacient pr i tomto testu sedí  na okraji stolu bez 

opory horní ch konc etin a snaz í  se aktivovat br is ní  ste nu proti terapeutove  

tlaku. Pr i aktivaci bra nice by me lo dojí t k vyklenutí m br is ní  ste ny 

v podbr is ku s na sledny m zapojení m br is ní ch svalu .  

• test polohy na čtyřech – tento test se prova dí  v opor e o dlane  a hlavic ky 

metatarzu . Sledujeme postavení  kloubu  horní ch i dolní ch konc etin, 

zakr ivení  pa ter e a rozloz ení  sil v ope rny ch bodech. 

Dals í  testy: extenc ní  test, test flexe trupu, test extenze v kyc lí ch, test flexe 

v kyc lí ch, test hluboke ho dr epu (Kola r , 2009) 

4.2 Použité terapeutické metody 

4.2.1 Respirační fyzioterapie 

Jedna  se o soubor rehabilitac ní ch metod zame r eny ch na vyleps ení  kineziologie 

dy chací ch svalu  a k udrz ení  hygieny dy chací ch cest.  Metoda respirac ní  fyzioterapie 

vyz aduje dokonalou aktivní  souhru dy chací ch svalu  a svalu  upí nají cí ch se do oblasti 

hrudní ku. Metodika pro respirac ní  fyzioterapii je urc ova na podle vy sledku  ze 

vstupní ho kineziologicke ho rozboru. Hlavní  metodou respirac ní  fyzioterapie je 

dechova  gymnastika, ktera  je u sportovcu  souc a stí  kaz de ho kondic ní ho cvic ení . 

Pr í kladem je koordinovane  dy cha ní  ke zklidne ní  a sní z ení  tepove  frekvence po 

sportovní m vy konu. (Kola r  2009; Kola r , 2015; Haladova , 2003) 

4.2.2 Kompenzační cvičení 

Kompenzac ní  cvic ení  je soubor cviku  vyuz í vany ch v terapii svalovy ch dysbalancí  

s na slednou na pravou vadne ho drz ení  te la. Tyto cviky jsou rozde leny na uvoln ovací , 

protahovací  a posilovací . Úvoln ovací  cviky jsou zame r eny na me ne  pohyblive  klouby. 

Protahovací  cviky neboli strec ink je soubor cviku , pr i ktere m docha zí  k protaz ení  

zkra cene ho svalu po cele  jeho de lce. Posilovací  cviky by me ly by t zame r ene  zejme na 

na svaly, ktere  jsou oslabene . (Chlapec, 2017) 
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4.2.3 Postizometrická relaxace 

Tato terapeuticka  metoda je zame r ena na le c bu svalovy ch spasmu , pr edevs í m TrP 

ve svalech. Pro nejefektivne js í  provedení  metody PIR je souhra s dy chací  synkinezí . 

(Kola r , 2009) 

První m krokem pro aplikaci te to metody je dosaz ení  pr edpe tí , to znamena  polohy, 

ve ktere  sval dosa hne sve  maxima lní  de lky. Pacienta pote  vyzveme, aby kladl 

minima lní  izometricky  odpor zhruba po dobu 10 sekund, pozvolna se nadechl a 

s vy dechem se uvolnil. Be hem uvolne ní  (relaxace) docha zí  ke sponta nní mu 

prodlouz ení  svalu, c í mz  dosa hneme nove ho pr edpe tí . Postup opakujeme 3 az  5kra t. 

Pr i kontrakci proti rotaci trupu nebo hlavy vyuz í va me mí sto kladení  oporu pohledy 

do stran ve sme ru svalove  kontrakce. Pr i relaxaci se pohled otoc í  opac ny m sme rem. 

(Lewit, 2003) 

4.2.4 Dynamická neuromuskulární stabilizace  

Zakladatelem DNS je prof. Pavel Kola r , ktery  vyuz í va  znalostí  z vy vojove  

kineziologie, podobne  jako prof. Va clav Vojta. DNS cviky slouz í  k terapii funkc ní ch 

poruch hybne ho syste mu a ke spra vne  aktivite  svalovy ch r ete zcu . Cviky by me ly by t 

prova de ny postupne  od nejjednodus s í ch postura lní ch poloh po sloz ite js í . (Bí lkova , 

2017) 

Principem te to metody je ovlivne ní  postura lne  pohybovy ch svalovy ch funkcí . 

Neznamena  to teda posilova ní  jednotlivy ch svalu , ale spra vne  propojení  celkovy ch 

segmentu  a jejich pohybu . Aby se mohly spra vne  a naplno posilovat svaly na HKK a 

DKK, tak je nutne  nejprve zpevnit svaly trupu. Pr i posilova ní  je nutne  zpevnit 

neposilovane  segmenty, jelikoz  jsou souc a stí  souhry svalu , jez  vycha zí  z opory. 

Postura lní  sí la by me la by t rovna sí le svalu  prova de jí cí  dany  pohyb. Pokud tomu tak 

není , je nutne  slabs í  skupinu svalu  posilovat, aby tyto skupiny nebyly v nepome ru, a 

tudí z  by docha zelo k jejich pr ete z ova ní  na u kor slabs í ch svalu . Na tomto principu 

vznikají  svalove  dysbalance a vadne  drz ení  te la. (Kola r , 2009) 
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4.2.5 Senzomotorická stimulace  

Senzomoticka  stimulace (SMS) je le c ebne  te lovy chovna  technika, ktera  se 

zaby va  funkc ní mi pohybovy mi poruchami, ktere  vznikají  na sledkem inhibice 

motoneuronu . (Haladova , 2003) 

Metodika SMS byla pu vodne  vyuz í va na k le c be  nestabilní ho kotní ku. Dnes slouz í  

k terapii funkc ní ch poruch pohybove ho apara tu. Jedna  se o soubor balanc ní ch cviku , 

ktere  jsou prova de ny v ru zny ch postura lní ch poloha ch.  Cvic ení  zac í na  vz dy od nohy 

a postupuje proxima lne . Pro zleps ení  aferantace je doporuc eno prova de t cviky na 

boso.  Cí lem terapeuta je zac lene ní  principu  te to metody do kaz dodenní ho z ivota. 

(Kola r , 2009) 

Pr i terapii SMS se zac í na  cvikem „mala  noha“, coz  je specia lní  cvic ní  pro zvy s ení  

aferantace pr es exteroreceptory a proprioreceptory ze svalu  a kloubu . Jedna  se o 

snahu pr ita hnout pr ednoz í  k pate , na c emz  se podí lí  hluboke  svaly nohy, ktere  

formují  pr í c nou noz ní  klenbu. Na sledují cí  cviky za visí  na postura lní  korekci ve stoji 

a na cvik spra vní ho drz ení  te la pr i zme ne  te z is te . Dals í  cviky jsou prova de ny na 

labilní ch plocha ch. (Kola r , 2009) 

Indikace: hypermobilita pohybove ho syste mu, chronicke  bolesti zad, idiopaticka  

skolio za; vadne  drz ení  te la; svalove  dysbalance; prevence pa du; nestabilní  kotní k a 

koleno po u raze nebo preventivne  pr i zvy s ene  laxicite  vazu ; poruchy hluboke ho a 

povrchove ho c ití . (Kolář,2015; Haladová, 2003) 
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5 SPECIÁLNÍ ČÁST 

V te to kapitole jsou popsa ny vstupní  kineziologicke  rozbory vs ech probandu  a 

z nich vyvozeny  za ve r. Da le je zde na vrh kra tkodobe ho a dlouhodobe ho 

rehabilitac ní ho pla nu a shrnutí  pru be hu terapeuticky ch jednotek. Vy stupní  

kineziologicke  rozbory a porovna ní  se vstupní m rozborem je uvedeno v kapitole 

Vy sledky.  

5.1 Kazuistika 1 

• Iniciály: MB 

• Pohlaví: muz  

• Roz narození: 1989 

• Výška: 185 cm 

• Váha: 75 kg 

• BMI: 21,91 

5.1.1 Anamnéza 

• NO: Ste z uje si na obc ane  bolesti tupe ho charakteru v oblasti bederní  

pa ter e. 

• OA: BDO 

• RA: Bezvy znamna  

• PA: Obchodní  za stupce, cely  den jezdí  v aute , trene r mla dez nicke  skupiny 

fotbalistu  

• SA: Bydlí  s pr í telkyní  v byte  v první m patr e bez vy tahu. 

• FA: 0 

• AA: Alergie na pyl a prach 

• SpA: Hra l hokej od 3 do 8 let, fotbal hraje od 8 let do souc asnosti. Ostatní  

sporty de la  rekreac ne  (lyz ova ní , tenis, inline bruslení , jí zda na kole). 

• ABÚZUS: kur a k – 10 cigaret denne , ka va denne , alkohol pr í lez itostne  
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5.1.2 Vstupní kineziologický rozbor  

Datum: 17.11.2018 

Statické vyšetření stoje 

• Zepředu – viditelne  varo zní  postavení  kolenní ch kloubu  a asymetrie patel. 

Thorakobrachia lní  troju helní k je nepatrne  ve ts í  vpravo. Ramena jsou 

v elevaci a pravy  us ní  boltec je posazen o kousek vy s  nez  levy .  

• Z boku – vs imneme si plochonoz í  bilatera lne , vy razne  anteverze pa nve a 

mí rne  vyklenute  br is ní  ste ny. Bederní  lordo za i hrudní  kyfo za je zve ts ena. 

Da le je patrne  pr edsunutí  hlavy a protrakce ramen.  

• Zezadu – prava  Achillova s lacha je silne js í , podkolenní  ry ha na prave  DK 

je ví ce vykrojena , kontura ischiokrura lní ch svalu  vpravo je vy razne js í , 

subglutea lní  ry ha je na leve  strane  me ne  vy razna . Thorakobrachia lní  

troju helní k je nepatrne  ve ts í  vpravo. Ramena jsou v elevaci. Pravy  us ní  

boltec je posazen o kousek vy s  nez  levy .  

• Trendelenbergova zkouška– tato zkous ka vys la negativne .  

 

Dynamické vyšetření stoje 

• Zepředu – olovnice procha zí  str edem pupku a dopada  mezi nohy.  

• Z boku – olovnice neprocha zí  str edem ramenní ch ani kyc elní ch kloubu  a 

dopada  k prstu m u nohou, protoz e je hlava pr edsunuta  a pa nev 

v anteverzi. 

• Zezadu – olovnice procha zí  u rovní  interglutea lní  ry hy a dopada  do str edu 

mezi paty. 

Vyšetření chůze 

Chu ze o uz s í  ba zi, de lka kroku symetricka , rytmus chu ze pravidelny , nepr í tomna 

rotace pa nve ani její  laterolatera lní  posun. Chodidlo se od podloz ky neodví jí  plynule, 

nas lapuje pr es s pic ku nohy. Podle Jandy je typ chu ze akra lní .  
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Vyšetření palpací 

Pr i tomto vys etr ení  jsem zjistila hypertonus v oblasti PV svalu  v LS oblasti pa ter e 

a v m. triceps surae bilatera lne . Take  jsem nas la TrP. v m.quadratus lumborum 

vpravo.  

Joint play  

Pr i vys etr ení  kloubní ch bloka d jsem zjistila omezenou kloubní  vu li v oblasti 

bederní  pa ter e a SI skloubení  bilatera lne .  

Vyšetření dynamiky páteře 

• Čepojejova vzdálenost – 2,5 cm (fyziologicky 2,5-3 cm) 

• Forestierova fleche – 5 cm (fyziologicky 0 cm) 

• Ottova distance  

o Ottův inklinační index – 2 cm (fyziologicky 3 cm) 

o Ottův reklinační index – 3 cm (fyziologicky 2,5 cm) 

• Schoberova vzdálenost – 2,5 cm (fyziologicky 5 cm) 

• Stiborova vzdálenost – 8 cm (fyziologicky 7-10 cm) 

• Thomayerova zkouška – 0 cm 

• Lateroflexe – asymetricka  – vlevo mens í  rozsah o 2 cm. 

Goniometrie 

Kloubní  rozsahy HKK, DKK a trupu nejsou omezene .  

Antropometrie 

Antropometricke  vys etr ení  bylo zame r eno na DKK vzhledem k charakteru sportu.  
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Tabulka 1 Vstupní antropometrické vyšetření Proband č.1 

sin Délkové míry DKK dex 

93 Funkční délka 94 

106,5 Umbilikální délka 107 

90 Anatomická délka 91 

48 Délka stehna 48 

43 Délka bérce 43 

27  Délka nohy 27 

Obvodové míry DKK 

42 Obvod stehna 42 

36,5 Obvod kolene 35,5 

32 Obvod pod kolenem 33 

36 Obvod lýtka 36,5 

25 Obvod přes maleoly 26 

35,5 Obvod přes nárt a patu 35 

22,5 Obvod přes hlavičky metatarzů 22,5 

Obvodové míry na trupu 

Obvod pasu 87 

Obvod boků 92,5 
  Zdroj: vlastní  

Vyšetření zkrácených svalů 

V tabulce jsou uvedeny pouze zkra cene  svaly a jejich stupen . 

Tabulka 2 Vstupní vyšetření zkrácených svalů Proband č.1 

sin Zkrácené svaly dex 

1 Flexory kyčelního kloubu 1 

2 Flexory kolenního kloubu 2 

1 Adduktory kyčelního kloubu 1 

1 Musculus quadratus lumborum 2 

Paravertebrální svaly 2 

1 Musculus pectorlis major 1 

1 Musculus trapezius 1 
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1 Musculus levator scapulae 1 

1 Musculus sternocleidomastoideus 1 
   Zdroj: vlastní  

 

Svalový test 

Svalova  sí la HKK a DKK je hodnocena stupne m c .5. Vy jimkou je extenze 

v kyc elní ch kloubech bil., kde je svalova  sí la rovna stupni c .4. a addukce lopatek 

hodnocena st. c . 4.  

Tabulka 3 Vstupní svalový test Proband č.1 

sin Tělní kmen – pohyby  dex 

Flexe krku 5 

Extenze krku 5 

Flexe trupu 3 

Extenze trupu 4 

4 Flexe trupu s rotací 4 

3 Elevace pánve 4 
  Zdroj: vlastní  

Vyšetření hybných stereotypů 

• Extenze v kyčelním kloubu – pr i extenzi LDK se nejprve zapojily 

homoletera lní  paravertebra lní  (PV) svaly v LS oblasti pa ter e, potom 

ischiokrura lní  spolu s kontralatera lní mi PV svaly v LS oblasti, a nakonec 

gluteus maximus. Pr i extenzi PDK se zapojily nejprve PV svaly 

kontralatera lne , pote  ischiokrura lní  svaly spolu s m. gluteus maximus. 

• Abdukce v kyčelním kloubu – bez patologicke  pr estavby bilatera lne . 

• Flexe trupu – pr i pohybu se nejprve zatí na  m.iliopsoas, pohyb prova dí  

s vihem s mí rnou elevací  DKK.  

• Flexe hlavy vleže na zádech – bez patologicke  pr estavby. 

• Abdukce v ramenním kloubu – bez patologicke  pr estavby bilatera lne . 

• Klik – lehka  insuficience dolní ch u hlu  lopatek.  
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Vyšetření hypermobility 

Ani jedna zkous ka neproka zala hypermobilitu. 

Vyšetření HSSP 

• Brániční test – pr i aktivaci bra nice docha zelo ke zdviha ní  kauda lní ch 

z eber krania lní m sme rem a nebylo pr í tomno latera lní  rozs í r ení  hrudní ku, 

tudí z  nedos lo k rozs í r ení  meziz eberní ch prostor. 

• Test nitrobřišního tlaku – pr i aktivaci br is ní  ste ny proti tlaku dos lo 

k posunu pupku krania lní m sme rem z du vodu aktivace horní  poloviny 

br is ní ho svalstva.  

• Test polohy na čtyřech – v opor e na c tyr ech dos lo ke kyfotizaci hrudní  i 

bederní  pa ter e, byla pr í tomna  vy razna  elevace lopatek, femury se sta c ely 

do lehke  vnitr ní  rotace. 

Neurologické vyšetření  

Bez patologicke ho na lezu.  

5.1.3 Závěr vyšetření  

Ú probanda c . 1 byly zjis te ny hodnoty odpoví dají cí  DZS, zejme na byly zkra cene  

flexory kyc elní ch i kolenní ch kloubu  bilat.. Vy razne  zkra cení  bylo pr í tomno u 

paravertebra lní ch svalu  a m.quadratus lumborum vpravo. Svalova  sí la HKK, DKK a 

trupu byla az  na vy jimky zhodnocena st. c . 4 a 5. Vy jimkou byla oslabena flexe trupu 

a addukce lopatek, ktera  byla hodnocena st. c .3. Pohybove  vzory extenze v kyc elní m 

kloubu bilat. a flexe trupu me ly patologicky  timing. Pr i vys etr ení  HSSP byly zjis te ny 

patrne  nedostatky. Patrne  bylo i plochonoz í  bilat. 

5.1.4 Rehabilitační plány 

Krátkodobý rehabilitační plán byl zame r en na protaz ení  zkra ceny ch svalu  a 

posí lení  ochably ch svalu . Da le byl zame r en na u pravu vadne ho drz ení  te la a aktivaci 
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HSSP. Souc a stí  byla take  u prava pohybovy ch stereotypu  a snaha o na pravu 

plochonoz í . 

Dlouhodobý rehabilitační plán bude navazovat na kra tkodoby . Podstatou bude 

udrz ení  dosaz eny ch vy sledku  a na sledne  zleps ova ní . Do pla nu budou zahrnuty cviky 

pro posí lení  HSSP a udrz ení  svalove  koordinace mezi skupinami svalu  s tendencí  ke 

zkracova ní  a ochabova ní . Kompenzac ní  cvic ení  musí  by t zame r eno na 

jednostrannou fyzickou za te z  s ohledem na charakter sportu.  

5.2 Kazuistika 2 

• Iniciály: PH 

• Pohlaví: muz  

• Roz narození: 1992 

• Výška: 170 cm 

• Váha: 69 kg 

• BMI: 23,86 

5.2.1 Anamnéza  

• NO: Nyní  bez obtí z í .  

• OA: BDO 

• RA: Bezvy znamna  

• PA: Pracuje jako vedoucí  vy roby zahradní ho zastr ení . Pra ce není  manua lní , 

pracuje tedy vsede  u poc í tac e.   

• SA: Z ije s matkou v rodinne m dome  na vesnici. 

• FA: 0 

• AA: 0 

• SpA: Hraje fotbal od 7 let.  

• ABÚZUS: Ka va denne , alkohol pr í lez itostne  
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5.2.2 Vstupní kineziologický rozbor  

Datum: 16.11.2018 

Statické vyšetření stoje  

• Zepředu – viditelne  vytoc ení  s pic ek zevne . Pupek je inflare vlevo. 

Torakobrachia lní  troju helní k je znatelne  ve ts í  vpravo. Ramena jsou 

v elevaci bilat.. 

• Z boku – plochonoz í  je pr í tomno bilatera lne , vy razne js í  je vs ak ví ce vlevo. 

Da le je pr í tomna rekurvace kolenní ch kloubu , zve ts ena  anteverze pa nve 

s mí rny m vyklenutí m br is ní  ste ny. Viditelna  je zve ts ena  bederní  lordo za a 

hrudní  kyfo za. Ramena jsou v protrakci.   

• Zezadu – silne js í  kontura prave  Achillovy s lachy a prave ho ly tkove ho 

svalu. Subglutea lní  ry ha je vlevo ví ce vy razna . Viditelna  je mí rna  scapula 

alata u obou lopatek. Torakobrachia lní  troju helní k je znatelne  ve ts í  vpravo. 

Ramena jsou v elevaci.  

• Trendelenbergova zkouška – vys la pozitivne . Dos lo k patrne mu poklesu 

pa nve na strane  flektovane  DK bilat., o ne co ví c poklesne pr i flexi LDK. 

Dynamické vyšetření stoje 

• Zepředu – olovnice procha zí  str edem pupku a dopada  mezi nohy.  

• Z boku – olovnice neprocha zí  ramenní m ani kyc elní m kloubem a dopada  

k prstu m u nohy.  

• Zezadu – olovnice procha zí  interglutea lní  ry hou a dopada  do str edu mezi 

paty. 

Vyšetření chůze 

Pr i vys etr ení  je znatelna  uz s í  ba ze a krats í  de lka kroku, „s oupe“ nohama po zemi. 

Souhyb horní ch konc etin je omezeny . Typ chu ze podle Jandy je akra lní . 
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Vyšetření palpací 

Be hem tohoto vys etr ení  jsem zjistila hypertonus ischiokrura lní ch svalu  bilat., 

m.piriformis bilat. a m. pectoralis major ví ce vlevo. V m. trapezius jsem zjistila 

pr í tomnost TrPs ví ce vpravo.  

Joint play  

Pr i vys etr ení  kloubní ch bloka d jsem zjistila omezenou kloubní  vu li v oblasti 

leve ho kyc elní ho kloubu a v oblasti Th pa ter e do rotace. 

Vyšetření dynamiky páteře 

• Čepojejova vzdálenost – 3 cm (fyziologicky 2,5-3 cm) 

• Forestierova fleche – 4 cm (fyziologicky 0 cm) 

• Ottova distance 

o Ottův inklinační index – 3,5 cm (fyziologicky 3 cm) 

o Ottův reklinační index – 3 cm (fyziologicky 2,5 cm) 

• Schoberova vzdálenost – 4,5 cm (fyziologicky 5 cm) 

• Stiborova vzdálenost – 10 cm (fyziologicky 7-10 cm) 

• Thomayerova zkouška – +3 cm 

• Lateroflexe – asymetricka  – o 2 cm vlevo ní z  

Goniometrie 

Kloubní  rozsahy HKK i DKK nejsou omezene .  

Antropometrie 

Antropometricke  vys etr ení  bylo zame r eno na DKK vzhledem k charakteru sportu. 

Tabulka 4 Vstupní antropometrické vyšetření Proband č.2 

sin Délkové míry DKK dex 

94 Funkční délka 93 
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100 Umbilikální délka 100 

88 Anatomická délka 89 

54 Délka stehna 54 

42,5 Délka bérce 42 

26 Délka nohy 26 

Obvodové míry DKK 

42,5 Obvod stehna 42 

37 Obvod kolene 37 

34 Obvod pod kolenem 34 

34,5 Obvod lýtka 34,5 

24,5 Obvod přes maleoly 25 

34 Obvod přes nárt a patu 34 

23 Obvod přes hlavičky metatarzů 22,5 

Obvodové míry na trupu 

Obvod pupku 85,5 

Obvod boků 97 
            Zdroj: vlastní  

Vyšetření zkrácených svalů 

V tabulce jsou zaznamena ny pouze zkra cene  svaly a jejich stupen . 

Tabulka 5 Vstupní vyšetření zkrácených svalů Proband č.2 

sin Zkrácené svaly dex 

2 Flexory kyčelního kloubu 2 

2 Flexory kolenního kloubu 2 

1 Musculus piriformis 1 

1 Musculus quadratus lumborum 2 

 Paravertebrální svaly 

 

Paravertebrální svaly 

2 

2 Musculus pectorlis major 1 

1 Musculus trapezius 1 
  Zdroj: vlastní  
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Svalový test 

Svalova  sí la DKK i HKK byla na stupni c . 5. Vy jimkou byla addukce lopatek, ktera  

byla hodnocena st. c . 3 bilat., extenze v kyc elní m kloubu, kdy dosaz eny  st. svalove  sí ly 

byl 3 bylat. a abdukce v kyc elní m kloubu hodnocena st.c . 4. vpravo a st. c . 3 vlevo.  

Svalova  sí la slabs í ch svalu  je zaznamena na v tabulce:  

Tabulka 6 Vstupní svalový test Proband č.2 

sin Tělní kmen – pohyby  dex 

Flexe krku 4 

Extenze krku 4 

Flexe trupu 3 

Extenze trupu 4 

4 Flexe trupu s rotací 3 

3 Elevace pánve 4 
  Zdroj: vlastní  

Vyšetření hybných stereotypů 

• Extenze v kyčelním kloubu (dex. et sin.) – jako první  se zapojily PV svaly 

LS pa ter e homolatera lne , pote  kontralatera lne  spolec ne  

s ishchiokrura lní mi svaly. Nakonec m. gluteus maximus. Vy razna  byla 

aktivita PV svalu  v Th oblasti.  

• Abdukce v kyčelním kloubu – provedení  pohybu quadra tovy m 

mechanismem. Pohyb zac al elevací  pa nve. M. gluteus medius et minimus 

jsou v u tlumu. Stereotyp byl takto proveden bil., ve ts í  patologicka  

pr estavba vlevo. 

• Flexe trupu – pohyb zac í nal s vihem, pr evaha m.iliopsoas. 

• Flexe šíje vleže na zádech – pohyb zac í nal lehky m pr edsunem hlavy, coz  

znac í  pr evahu m. sternocleidomastoideus.  

• Abdukce v ramenním kloubu – bez patologicke  pr estavby bilatera lne . 

• Klik – byla pr í tomna elevace lopatek.  
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Vyšetření hypermobility 

 Pr i vys etr ení  dle Jandovy ch zkous ek nebyla zjis te na kloubní  hypermobilita. 

Vyšetření HSSP 

• Brániční test – pr i snhaze aktivovat bra nici nedos lo k latera lní mu pohybu 

kauda lní ch z eber, tudí z  se nerozs í r il ani meziz eberní  prostor a proband 

nebyl schopen dostatec ne  zaktivovat svaly proti odporu.  

• Test nitrobřišního tlaku – pr i snaze aktivovat br is ní  ste nu dos lo k 

vy razne mu vtahova ní  krania lní  c a sti m. rectus abdominis a k posunu 

pupku krania lní m sme rem.  

• Test polohy na čtyřech – v opor e na c tyr ech dos lo ke kyfotizaci hrudní  

pa ter e a k patrne  zevní  rotaci dolní ch u hlu  lopatek. Opora na nohou nebyla 

rovnome rna , pr evaz ovala opora na malí kove  hrane . Ramenní  klouby byly 

ve vnitr ní  rotaci. 

Neurologické vyšetření 

Neurologicke  vys etr ení  je bez patologicke ho na lezu.  

5.2.3 Závěr vyšetření  

Ú probanda c . 2 bylo zjis te no vadne  drz ení  te la odpoví dají cí  HZS i DZS. Vy razne  

zkra cení  bylo pr í tomno u PV svalu  a m. pectoralis major vlevo. Patrne  jsou ochable  

svaly noz ní  klenby ví ce vlevo a mm.gluteii maximus. Vys etr ení  hybny ch stereotypu  

proka zalo patologicky  timing te me r  u vs ech pohybu . Pr i vys etr ení  postura lní  

stability a reaktibility byly zjis te ny vy razne  nedostatky. 

5.2.4 Rehabilitační plány 

Krátkodobý rehabilitační plán byl zame r en na u pravu vadne ho drz ení  te la, 

protaz ení  zkra ceny ch svalu  a posí lení  ochably ch svalu , pr edevs í m svalu  klenby nohy 

a extenzoru  kyc elní ho kloubu. Da le byl soustr ede n na aktivaci HSSP. Souc a stí  byla 
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take  u prava pohybovy ch stereotypu , pr edevs í m extenze a abdukce v kyc elní ch 

kloubech a take  flexe s í je. 

Dlouhodobý rehabilitační plán bude navazovat na kra tkodoby . Podstatou bude 

udrz ení  dosaz eny ch vy sledku  a na sledne  zleps ova ní . Do pla nu budou zahrnuty cviky 

pro posí lení  HSSP a udrz ení  svalove  koordinace mezi skupinami svalu  s tendencí  ke 

zkracova ní  a ochabova ní . Kompenzac ní  cvic ení  musí  by t zame r eno na 

jednostrannou fyzickou za te z  s ohledem na charakter sportu.  

5.3 Kazuistika 3 

• Iniciály: VW 

• Pohlaví: muz  

• Rok narození: 2006 

• Výška: 162 cm 

• Váha: 46 kg 

• BMI: 17,53 

5.3.1 Anamnéza   

• NO: Nyní  bez obtí z í . 

• OA: BDO 

• RA: Bezvy znamna   

• PA: Z a k za kladní  s koly 

• SA: Rodic e jsou rozvedeni, z ije v rodinne m dome  s bratrem a matkou.  

• FA: 0 

• AA: 0 

• SpA: Hraje fotbal od 8 let. Pr edtí m se 2 roky ve noval parkouru. 

• ABÚZUS: 0 
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5.3.2 Vstupní kineziologický rozbor  

Datum: 17.11.2019 

Statické vyšetření stoje  

• Zepředu – PDK je zlehka vytoc ena  zevne , thorakobrachia lní  troju helní k je 

vlevo ve ts í , m. trapezius je ví ce hypertrofovany  vpravo a hlava je v mí rne m 

u klonu doprava.  

• Z boku – patrna  je rekurvace kolenní ch kloubu  bilat., mí rna  anteverze 

pa nve, protrakce ramenní ch kloubu , zve ts ena  krc ní  lordo za spojena  

s pr edsunutí m hlavy.  

• Zezadu – kontura ly tkove ho svalu je vy razne js í  vlevo, poplitea lní  ry ha je 

vy razne js í  take  vlevo, dolní  u hel prave  lopatky je mí rne  odsta ty , 

thorakobrachia lní  troju helní k je vlevo ve ts í , m. trapezius je vpravo 

hypertrofovany  a hlava je v mí rne m u klonu doprava. 

• Trendelenbergova zkouška – vys la negativní . 

Dynamické vyšetření stoje 

• Zepředu – olovnice procha zí  str edem pupku a dopada  mezi nohy. 

• Z boku – olovnice procha zí  pr ední  c a stí  ramenní ho i kyc elní ho kloubu a 

dopada  do str edu chodidla.  

• Zezadu – olovnice procha zí  interglutea lní  ry hou a dopada  mezi paty. 

 

Vyšetření chůze 

Chu ze o uz s í  ba zi. De lka kroku optima lní . Typ chu ze dle Jandy je akra lní . 

Vyšetření palpací 

Be hem tohoto vys etr ení  jsem zjistila hypertonus v ischiokrura lní ch svalech, 

m.trapezius a m. sternocleidomastoideus.  
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Joint play  

Pr i vys etr ení  kloubní ch bloka d jsem nezjistila jejich pr í tomnost.  

Vyšetření dynamiky páteře 

• Čepojejova vzdálenost – 1,5 cm (fyziologicky 2,5-3 cm) 

• Forestierova fleche – 2,5 cm (fyziologicky 0 cm) 

• Ottova distance  

o Ottův inklinační index – 2,5 (fyziologicky o 3 cm)  

o Ottův reklinační index – 3,5 cm (fyziologicky 2,5 cm) 

• Schoberova vzdálenost –6,5 cm (fyziologicky 5 cm) 

• Stiborova vzdálenost – 7 cm (fyziologicky 7-10 cm) 

• Thomayerova zkouška – 0 cm 

• Lateroflexe – asymetricka  – prava  je o 0,5 cm ní z  

Goniometrie 

Byly name r eny fyziologicke  rozsahy ve vs ech kloubech.  

Antropometrie 

Antropometricke  vys etr ení  bylo zame r eno na DKK vzhledem k charakteru sportu. 

Tabulka 7 Vstupní antropometrické vyšetření Proband č.3 

sin Délkové míry DKK dex 

90 Funkční délka 90,5 

92 Umbilikální délka 92 

82 Anatomická délka 82,5 

39 Délka stehna 39 

40 Délka bérce 41 

25,5 Délka nohy 25 

Obvodové míry DK 

45,5 Obvod stehna 45 
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35 Obvod kolene 36,5 

33,5 Obvod pod kolenem 33 

32,5 Obvod lýtka 32,5 

26 Obvod přes maleoly 27 

33 Obvod přes nárt a patu 33,5 

22,5 Obvod přes hlavičky metatarzů 22,5 

Obvodové míry na trupu 

Obvod pupku 77,5 

Obvod boků 84,5 
  Zdroj: vlastní  

Vyšetření zkrácených svalů 

 Svalove  zkra cení  je pr í tomno u te chto svalu  

Tabulka 8 Vstupní vyšetření zkrácených svalů Proband č.3 

sin Zkrácené svaly dex 

1 Flexory kyčelního kloubu 1 

2 Flexory kolenního kloubu 2 

Paravertebrální svaly 1 

0 Musculus trapezius 1 

1 Musculus sternocleidomastoideus 1 
   Zdroj: vlastní  

Svalový test 

Pr i vys etr ení  svalove  sí ly nebyly zjis te ny stranove  rozdí ly. Svalova  sí la na DKK i 

HKK byla rovna st. c . 5. Pr i zjis ťova ní  svalove  sí ly na trupu byla zhodnocena flexe 

trupu a flexe trupu s rotací  stupne m c í slo 4 bilat., elevace pa nve stupne m c . 4 bilat. a 

extenze trupu stupne m c .3. Take  bylo pr í tomno omezení  svalove  sí ly pr i addukci 

lopatek st. c . 4 bilat.. 
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Vyšetření hybných stereotypů  

• Extenze v kyčelním kloubu (dex. et sin.) – pr i extenzi v kyc elní m kloubu 

se zapojily nejdr í ve ischiokrura lní  svaly, na sledovaly PV svaly v oblasti LS 

pr echodu, na sledne  PV svaly v Th/L pr echodu a v konec ne  fa zi byl zapojen 

m. gluteus maximus. 

• Abdukce v kyčelním kloubu – pohyb byl proveden tenzorovy m 

mechanismem, tudí z  byl v pr evaze m. TFL a abdukce nebyla provedena 

c iste , ale pohyb zac al zevní  rotací  v kyc elní m kloubu a mí rnou flexí  

v kolenní m kloubu. Patologicka  pr estavba byla pr í tomna bilat.. 

• Flexe trupu – flexe byla doprova zena s vihem, chybe la plynulost pohybu.  

• Flexe šíje vleže na zádech – pohyb zac í nal mí rny m pr edsunem brady, 

da le byla flexe s í je provedena plynuly m pohybem.  

• Abdukce v ramenním kloubu – bez patologicke  pr estavby bilatera lne . 

• Klik – bez patologicke  pr estavby. 

Vyšetření hypermobility 

Bez patologicke ho na lezu.  

Vyšetření HSSP 

• Brániční test – pr i vys etr ení  docha zelo k flexi pa ter e v hrudní  oblasti, pr i 

snaze zaktivovat bra nici docha zelo pouze k mí rne mu latera lní mu posunu 

z eber. Pr i aktivaci bra nice se z ebra pohybovala patrne  krania lní m sme rem. 

• Test nitrobřišního tlaku – bez projevu  insuficience.  

• Test polohy na čtyřech – v opor e na c tyr ech nebyla opora na nohou 

rovnome rna . Docha zelo za roven  k mí rne  elevaci lopatek a k rotaci jejich 

dolní ch u hlu .  

Neurologické vyšetření 

Bez patologicke ho na lezu.  
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5.3.3 Závěr vyšetření  

Ú probanda c . 3 byly zjis te ny nedostatky charakteristicke  pro vadne  drz ení  te la, 

pr edevs í m zkra cene  flexory kolenní ho kloubu. Pr i me r ení  dynamiky pa ter e nebyly 

zjis te ny vy razne  patologie.  Stereotyp pohybu do extenze i abdukce v kyc elní m 

kloubu me l patologicky  timing. Pr i vys etr ení  postura lní  stability a reaktibility nebyly 

zjis te ny vy razne  nedostatky.  

5.3.4 Rehabilitační plány 

Krátkodobý rehabilitační plán byl zame r en hlavne  na protaz ení  zkra ceny ch 

svalu , pr eva z ne  ischiokrura lní ch, posí lení  ochably ch mezilopatkovy ch svalu  a 

aktivaci HSSP. Souc a stí  byla u prava patologicky zafixovany ch pohybovy ch 

stereotypu , a to zejme na extenze a abdukce v kyc elní m kloubu. Ú dals í ch 

stereotypní ch pohybu  bylo cvic ení  zame r eno na zleps ení  plynulosti.   

Dlouhodobý rehabilitační plán bude navazovat na kra tkodoby . Podstatou bude 

udrz ení  dosaz eny ch vy sledku  a na sledne  zleps ova ní . Do pla nu budou zahrnuty cviky 

pro posí lení  HSSP a udrz ení  svalove  koordinace mezi skupinami svalu  s tendencí  ke 

zkracova ní  a ochabova ní . Kompenzac ní  cvic ení  musí  by t zame r eno na 

jednostrannou fyzickou za te z  s ohledem na charakter sportu.  

5.4 Kazuistika 4 

• Iniciály: JW 

• Pohlaví: muz  

• Roz narození: 2005 

• Výška: 178 cm 

• Váha: 65 kg 

• BMI: 20,52 

5.4.1 Anamnéza 

• NO: Nyní  bez obtí z í . 

• OA: BDO 
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• RA: Bezvy znamna  

• PA: Student ví celete ho gymna zia 

• SA: Z ije v rodinne m dome  se sestrou a rodic i. 

• SpA: Hraje fotbal od 7 let. Od 6 hra l za roven  4 roky florbal, ktere mu se na 

da le uz  neve nuje. 

• FA: 0 

• AA: 0 

• ABÚZUS: 0 

5.4.2 Vstupní kineziologický rozbor  

Datum: 18.11.2018 

Statické vyšetření stoje  

• Zepředu – patrne  vytoc ení  obou s pic ek zevne . SIAS dex. je vy s  nez  SIAS 

sin. Torakobrachia lní  troju helní k je ve ts í  vlevo. Ramena jsou v elevaci. 

Hlava je mí rne  rotova na doprava. 

• Z boku – pr í tomno plochonoz í  bilatera lne , pr í tomna je rekurvace 

kolenní ch kloubu , anteverze pa nve, kyfotizace hrudní  pa ter e, protrakce 

ramen a pr edsun hlavy.  

• Zezadu – tonus leve ho ly tkove ho svalu je vys s í  nez  vpravo, subglutea lní  

ry ha je vpravo me ne  vy razna . Torakobrachia lní  troju helní k je ve ts í  vlevo. 

Dolní  u hel prave  lopatky je ví c odsta ty  oproti leve mu. Ramena jsou 

v elevaci a hlava je v mí rne  rotaci doprava. 

• Trendelenbergova zkouška – vys la pozitivní . Pa nev poklesla na strane  

flektovane  DK bilat.   

 

Dynamické vyšetření stoje 

• Zepředu – olovnice procha zí  str edem pupku a dopada  mezi nohy.  

• Z boku – olovnice procha zí  pr ed ramenní m i kyc elní m kloubem a dopada  

do u rovne  do str edu nohy.  
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• Zezadu – olovnice procha zí  interglutea lní  ry hou a dopada  mezi paty.  

Vyšetření chůze 

Nespra vne  odví jení  chodidla od podloz ky. Vy razny  souhyb horní  polovinou te la. 

Podle Jandy se jedna  o akra lní  typ chu ze.  

Vyšetření palpací 

Be hem tohoto vys etr ení  jsem zjistila hypertonus v LS oblasti PV svalu , m. 

trapezius a pr i u ponu prave ho m.sternocleidomastoideus.  

Joint play  

Pr i vys etr ení  kloubní ch bloka d jsem zjistila omezenou kloubní  vu li v oblasti 

hrudní  pa ter e. 

Vyšetření dynamiky páteře 

• Čepojejova vzdálenost – 3 cm (fyziologicky 2,5-3 cm) 

• Forestierova fleche – 3 cm (fyziologicky 0 cm) 

• Ottova distance 

o Ottův inklinační index – 1,5 cm (fyziologicky 3 cm) 

o Ottův reklinační index – 2 cm (fyziologicky 2,5 cm) 

• Schoberova vzdálenost – 5 cm (fyziologicky 5 cm) 

• Stiborova vzdálenost – 9,5 cm (fyziologicky 7-10 cm) 

• Thomayerova zkouška – 0 cm 

• Lateroflexe – asymetricka  – vlevo mens í  rozsah o 1 cm. 

Goniometrie 

Pr i vys etr ení  kloubní  pohyblivosti byly name r eny fyziologicke  hodnoty ve vs ech 

kloubech. 
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Antropometrie 

Antropometricke  vys etr ení  bylo zame r eno na DKK vzhledem k charakteru sportu. 

Tabulka 9 Vstupní antropometrické vyšetření Proband č.4 

sin Délkové míry DKK dex 

96 Funkční délka 97 

101 Umbilikální délka 101 

86,5 Anatomická délka 87 

49 Délka stehna 47 

45,5 Délka bérce 45 

27,5 Délka nohy 27,5 

                           Obvodové míry DKK 

50,5 Obvod stehna 50,5 

37 Obvod kolene 37,5 

35,5 Obvod pod kolenem 36 

36 Obvod lýtka 36 

27 Obvod přes maleoly 26 

46 Obvod přes nárt a patu 48 

25 Obvod přes hlavičky metatarzů 25,5 

Obvodové míry na trupu 

Obvod pupku 82,5 

Obvod boků 96 
   Zdroj: vlastní  

Vyšetření zkrácených svalů 

Pr i tomto vys etr ení  bylo zjis te no zkra cení  te chto svalu .  

Tabulka 10 Vstupní vyšetření zkrácených svalů Proband č.4 

sin Zkrácené svaly dex 

1 Musuclus gastrocnemius 1 

2 Flexory kolenního kloubu 2 

2 Musculus quadratus lumborum 1 
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Paravertebrální svaly 2 

1 Musculus trapaezius 1 

1 Musculus sternocleidomastoideus 2 
Zdroj: vlastní  

Svalový test 

Pr i vys etr ení  svalove  sí ly HKK i DKK byl zjis te n stupen  c .5. krome  extenze 

v kyc elní m kloubu, kdy byl zjis te n stupen  c . 4. bilat. a svalova  sí la pr i addukci lopatek 

byla hodnocena st. c . 3. Svalova  sí la na trupu byla odlis na , proto je zaznamena na 

v tabulce. 

Tabulka 11 Vstupní svalový test Proband č.4 

sin Tělní kmen – pohyby  dex 

Flexe krku 3 

Extenze krku 4 

Flexe trupu 3 

Extenze trupu 4 

4 Flexe trupu s rotací 4 

4 Elevace pánve 3 
Zdroj: vlastní  

Vyšetření hybných stereotypů 

• Extenze v kyčelním kloubu – pr i pohybu se jako první  zapojovaly 

ischiokrura lní  svaly, na coz  navazovaly PV svaly v LS oblasti pa ter e. M. 

gluteus maximus byl zapojen v por adí  3. Takto provedny  pohybovy  

stereotyp byl byl pr í tomen bilat.. 

• Abdukce v kyčelním kloubu – pr i pokusu o abdukci dos lo pr i zaha jení  

pohybu k elevaci pa nve. Da le byl pohyb proveden plynule. Stereotyp byl 

proveden dex. i sin. shodne .  

• Flexe trupu – pohyb byl zaha jen s vihem a pr i flexi dos lo k odlepení  

chodidel od podloz ky, coz  znac í  pr evahu m. iliopsoas. 
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• Flexe šíje vleže na zádech – tento pohyb nebyl proveden plynule. Byl 

zaha jen pr edsunem hlavy, tudí z  s pr evahou m.sternocleidomastoideus.  

• Abdukce v ramenním kloubu – bez patologicke  pr estavby bilat.. 

• Klik – bez patologicke  pr estavby.  

Vyšetření hypermobility 

Pr i tomto vys etr ení  vys la pozitivne  pouze zkous ka sepjaty ch prstu  a sepjaty ch 

rukou. Ostatní  zkous ky neproka zaly hypermobilitu.  

Vyšetření HSSP 

• Brániční test – pr i aktivaci bra nice dos lo k vy razne mu ventra lní mu 

pohybu kauda lní ch z eber.  

• Test nitrobřišního tlaku – pr i odporu nedos lo k vytvor ení  dostatec ne ho 

nitrobr is ní ho tlaku a byla tak v pr evaze horní  c a st m.rectus abdominis. 

• Test polohy na čtyřech – v opor e na c tyr ech docha zelo ke kyfotizaci 

hrudní  i bederní  pa ter e. Dolní  u hly lopatek se rotovaly zevne  bilat.. Opora 

na nohou nebyla rovnome rna , proband se opí ral vy razne  o hypothenary a 

ramenní  klouby byly v mí rne  vnitr ní  rotaci. 

 

Neurologické vyšetření 

Neurologicke  vys etr ení  bez na lezu. 

5.4.3 Závěr vyšetření  

Ú probanda c . 4 byly zjis te ny charakteristicka  znaky vadne ho drz ení  te la, zejme na 

zkra cene  flexory kolenní ho kloubu a m. trapezius. Vy razne js í  zkra cení  bylo pr í tomno 

u PV svalu , m.quadratus lumborum ví ce vlevo a m. sternocleidomastoideus ví ce 

vpravo. Svalova  sí la HKK, DKK a trupu byla az  na vy jimky zhodnocena stupni c . 4 a 5. 

Ne ktere  hybne  stereotypy me ly lehky  patologicky  timing a ve ts inou pohyb nebyl 

proveden plynule. Jedna  se pr eva z ne  o extenzi v kyc elní m kloubu a flexi trupu. Pr i 
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vys etr ení  postura lní  stability a reaktibility vys el nejví ce patologicky test polohy na 

c tyr ech. 

5.4.4 Rehabilitační plány 

Krátkodobý rehabilitační plán byl zame r en na u pravu vadne ho drz ení  te la, tedy 

na protaz ení  zkra ceny ch svalu  pr edevs í m flexoru  kolenní ch kloubu  a PV svalu , da le 

na uvolne ní  m.trapezius a m. sternocleidomastoideus a take  na posí lení  ochable ho 

trupove ho svalstva, vc etne  aktivace HSSP. Souc a stí  toho pla nu byla take  u prava 

pohybovy ch stereotypu .  

Dlouhodobý rehabilitační plán bude navazovat na kra tkodoby . Podstatou bude 

udrz ení  dosaz eny ch vy sledku  a na sledne  zleps ova ní . Do pla nu budou zahrnuty cviky 

pro posí lení  HSSP a udrz ení  svalove  koordinace mezi skupinami svalu  s tendencí  ke 

zkracova ní  a ochabova ní . Kompenzac ní  cvic ení  musí  by t zame r eno na 

jednostrannou fyzickou za te z  s ohledem na charakter sportu.  

5.5 Terapeutické jednotky 

Ves kere  terapeuticke  jednotky byly vedeny individua lne  s ohledem na aktua lní  

stav probanda.  Kaz da  cvic ební  jednotka trvala pr ibliz ne  90 minut. Cvic ení  vz dy 

zac alo zahr a tí m organismu po dobu 15 minut, a to be hem na pa su nebo ska ka ní m 

pr es s vihadlo, dle probandova vlastní ho vy be ru. Pote  na sledovaly protahovací  cviky 

zame r ene  na zkra cene  svaly, popr í pade  postizometricka  relaxace, dle aktua lní ho 

stavu probanda. Ú vs ech jednotlivcu  bylo protahova ní  zame r ene  na zkra cene  prsní  

svaly, svaly zadní  strany stehna a flexory kyc elní ho kloubu. Jednotlivci byli take  

edukova ni k protahova ní  s pomocí  therabandu doma. Na za ve r kaz de  cvic ební  

jednotky probe hly uvoln ovací  cviky. Zbyly  pru be h terapie se kaz dou cvic ební  

jednotku lis il. Probandi byli na za ve r edukova ni k opakova ní  cviku  doma 3x ty dne . Ú 

de tsky ch probandu  jsem konzultovala tyto cviky s jejich fotbalovy m trene rem a 

navrhla pr í padne  zac lene ní  do tre ninkovy ch jednotek. Dospe lí  probandi 

konzultovali zar azení  novy ch prvku  do cvic ební ch jednotek se svy mi trene ry sami, 

jelikoz  proband c .1 i proband c .2 hrají  za jiny  ty m.  
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Fyzioterapeuticka  intervence probí hala v c asove m rozmezí  5 me sí cu . Ú kaz de  

cvic ební  jednotky je zaznamena no datum, kdy probe hla u jednotlivy ch probandu .  

 

1. Cvičební jednotka 

Proband c . 1: 23.11.2018 

Proband c . 2: 24.11.2018 

Proband c . 3: 25.11.2018 

Proband c . 4: 25.11.2018 

Be hem první  cvic ební  jednotky byly provedeny vstupní  kineziologicke  rozbory, 

na jejichz  za klade  byl vytvor en kra tkodoby  terapeuticky  pla n pro kaz de ho probanda 

individua lne . Vs ichni probandi byli sezna meni s pla nem na zbyle  cvic ební  jednotky.  

Proband c . 1, c . 2 a za konní  za stupci probanda c .3 a c . 4 podepsali informovany  

souhlas. 

 

2. Cvičební jednotka 

Proband c . 1: 7.12.2018 

Proband c . 2: 8.12.2018 

Proband c . 3: 8.12.2018 

Proband c . 4: 9.12.2018 

V te to cvic ební  jednotce jsme se ve novali te mto prvku m z respirac ní  fyzioterapie 

a DNS: 
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• Na cviku bra nic ní ho typu dy cha ní  v lez e na za dech s pokrc eny mi DKK; 

• na cviku lokalizovane ho typu dy cha ní  do hrudní ku;  

• na cviku lokalizovane ho typu  dy cha ní  do br is ní  krajiny;  

• na cviku udrz ení  nitrobr is ní ho tlaku pr i volní m dy cha ní . 

Dals í  cviky byly zame r ene  na u pravu drz ení  te la na cvikem pohybu  pa nví  do 

anteverze a retroverze. Dals í  cvik byl „za suvka“ (viz Pr í loha, cvik c .1). Tento cvik 

slouz í  ke korekci pr edsunute  hlavy a uvolne ní  kra tky ch extenzoru  s í je. Za suvku 

probandi cvic ili vsede . Podstatou tohoto cviku je zasunutí  brady dozadu, sme rem k 

pa ter i, vy drz  v te to pozici 3 sekundy a pomale  uvoln ova ní  do pu vodní  pozice. Cvik 

probandi opakovali 10x. 

3. Cvičební jednotka 

Proband c . 1: 27.12.2018 

Proband c . 2: 27.12.2018 

Proband c . 3: 28.12.2018 

Proband c . 4: 30.12.2018 

Be hem te to cvic ební  jednotky jsme s probandy zopakovali cviky z pr edchozí  

cvic ební  jednotky.  

Z posilovací ch cviku  jsem probandy nauc ila tyto nove  prvky:  

• Posilova ní  mezilopatkovy ch svalu  vlez e na br is e;  

• posilova ní  mezilopatkovy ch svalu  s pomocí  therabandu vsede ; 

• posilova ní  abduktoru  kyc elní ho kloubu vlez e naboku s pomocí  

therabandu. 

Da le jsem mu vysve tlila 2 za kladní  polohy z metody DNS pro aktivaci HSSP:  
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• polohu tr í me sí c ní ho dí te te vlez e na br is e (viz Pr í loha, cvik c . 2).  

o Pr i prova de ní  toho cviku musí  by t HKK flektovane , jelikoz  slouz í  

jako opora. Hlava je v prodlouz ení  pa ter e, tudí z  nesmí  by t ve flexi 

ani v extenzi. Cí lem tohoto cvic ení  je mimo aktivace HSSP take  

aktivace svalu  v oblasti ramenní ho pletence. 

 

• poloha tr í me sí c ní ho dí te te vlez e na za dech (viz Pr í loha, cvik c . 3) 

o DKK jsou flektovane  v kyc elní m i kolenní m kloubu, HKK jsou volne  

pode l te la. Cí lem te to cvic ební  jednotky je sagita lní  stabilizace s 

na cvikem bra nic ní ho typu dy cha ní .  

 

 

4. Cvičební jednotka 

Proband c . 1: 5.1.2019 

Proband c . 2: 6.1.2019 

Proband c . 3: 8.1.2019 

Proband c . 4: 10.1.2019 

Be hem te to cvic ební  jednotky se probandi nauc ili 2 nove  cviky z DNS  

• sedmime sí c ní  polohu dí te te v kleku (viz Pr í loha, cvik c .4)  

o Cí lem je vydrz ení  v te to pozici s aktivací  bra nic ní ho typu dy cha ní . 

 

• osmime sí c ní  polohu dí te te v s ikme m sedu (viz Pr í loha, cvik c .5)  

o Podstatou tohoto cviku je aktivace fixa toru  lopatek k vydrz ení  

v s ikme m sedu.  

Da le byl vysve tlen cvik ze senzomotoriky 

• „mala  noha“ (viz Pr í loha, cvik c .6) 
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o Podstatou tohoto cviku je to, z e se proband snaz í  pr itahovat patu a 

pr ednoz í  sme rem k sobe  pro posí lení  pode lne  klenby. Za roven  se 

snaz í  pr itahovat hlavic ky metatarzu  k sobe , c í mz  docha zí  k formaci 

pr í c ne  klenby. Nejprve jsem probandu m poma hala prove st tento cvik 

pasivne  s na sledny m protaz ení m, aby pohyb spra vne  pochopili a da le 

sami aktivne  cvic ili malou nohu v sede .  

 

5. Cvičební jednotka 

Proband c . 1: 25.1.2019 

Proband c . 2: 26.1.2019 

Proband c . 3: 27.1.2019 

Proband c . 4: 27.1.2019 

V pa te  cvic ební  jednotce jsem probandy nauc ila nove  prvky z DNS  

• dvana ctime sí c ní  polohu medve da (viz Pr í loha, cvik c .7)  

o pr i tomto cviku je nezbytna  aktivace fixa toru  lopatek a udrz ení  

bra nic ní ho typu dy cha ní .  

 

• dvana ctime sí c ní  polohu v dr epu (viz Pr í loha, cvik c .8)  

o pr i tomto cviku je nezbytne  zapojení  m.gluteus maximus a udrz ení  

bra nic ní ho typu dy cha ní . Du lez ite  take  je spra vne  provedení , aby 

pr i dr epu kolena nepr esahovala pr es s pic ky prstu  na nohou.   

Byly take  pr ida ny nove  prvky ze senzomotoriky:  

• na cvik „male  nohy“ ve stoji 

o Princip male  nohy byl vysve tlen v minule  cvic ební  jednotce, tudí z  

nyní  probandi ve de li, jak cvik prova de t. Podstatou byla pouze 

vy chozí  poloha tohoto cviku, tudí z  ztí z ení  podmí nek. 



68 

 

 

• vysve tlení  principu tr í bodove  opory vsede  

o  jedna  se o uve dome ní  si 3 bodu  na chodidle, ktere  se nacha zejí  pod 

palcovy m a malí kovy m metatarzem a pod patou. Nejprve se 

proband snaz í  odda lit malí k a palec od sebe a rozs í r it tak chodidlo 

k udrz ení  noz ní  klenby a pote  se snaz í  udrz et tuto pozici DK 

s rovnome rny m zatí z ení m tr í  zmí ne ny ch bodu . 

 

• na cvik spra vne ho stoje 

o cí lem toho na cviku je zvy s ení  aktivity svalu  na chodidle a 

uve domova ní  si kontaktu mezi podlahou a chodidlem. Podstatou 

spra vne ho stoje je vytvor ení  male  nohy a tr í bodove  opory. 

 

• spra vne  drz ení  te la s pr esunem te z is te  

o byly prova de ny pr ední  a zadní  pu lkroky a vy pady. Pr i pokrc ení  

nesmí  koleno pr esa hnout pr es s pic ky prstu  a nezbytnou souc a stí  

je mala  noha. Cí lem je zleps ení  svalove  koordinace.  

 

6. Cvičební jednotka 

Proband c . 1: 8.2.2019 

Proband c . 2: 8.2.2019 

Proband c . 3: 9.2.2019 

Proband c . 4: 10.2.2019 

Be hem te to cvic ební  jednotky probe hlo opakova ní  cviku  z uplynuly ch jednotek a 

jejich pr í padna  korekce. Nove  byli probandi nauc eni z metody DNS 

• pr echodove  fa zi ze s ikme ho sedu do vysoke  polohy na c tyr ech – do 

pozice medve da (viz Pr í loha, cvik c . 9) 
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o Cí lem toho cvic ební ho prvku je sagita lní  i transverza lní  stabilizace 

trupu, pro její z  dosaz ení  je nezbytna  fixace lopatek a bra nic ní  

dy cha ní . 

Da le probí halo cvic ení  na balanc ní  pomu cce c oc ce. Vs echny cviky byly nejprve 

provedeny s otevr eny ma oc ima a pote  se zavr eny ma. 

• Drz ení  rovnova hy nejprve v proste m stoji;  

• pr esun te z is te  dopr edu, dozadu a do stran. 

 

7. Cvičební jednotka 

Proband c . 1: 22.2.2019 

Proband c . 2: 23.2.2019 

Proband c . 3: 24.2.2019 

Proband c . 4: 24.2.2019 

Be hem te to cvic ební  jednotky jsme se ve novali cviku m z DNS k posí lení  HSSP  

• cvic ení  s gymnasticky m mí c em (viz Pr í loha, cvik c .10)  

o Toto cvic ení  vyha zí  z principu udrz ení  nitrobr is ní ho tlaku, kdy 

proband lez í  na za dech s pokrc eny mi DKK. Je potr eba ohlí dat 

„pr ilepení “ bederní  pa ter e k podloz ce, uvolne na  ramena a hlavu 

v prodlouz ení  pa ter e tak, aby nebyla v za klonu.  Mezi koleny a 

v rukou drz í  proband gymnasticky  mí c  tak, aby nevypadl. V te to 

pozici se proband pomalu ota c í  ze strany na stranu. 

 Z prvku  SMS byl vyuz it stoj na balanc ní  pomu cce bosu. Pr i ves kere m cvic ení  na 

te to pomu cce jsem probandy kontrolovala, aby nezadrz ovali dech (jak me li zprvu ve 

zvyku) a pozde ji jsem korigovala jejich stereotyp dy cha ní . 



70 

 

• dr epy (viz Pr í loha, cvik c . 11) 

o Pr i prova de ní  dr epu  na balanc ní  pomu cce bosu jsem probandy 

nauc ila hlí dat si, v ní z  by si neusta le vide li na s pic ky prstu , tudí z  

kolena nesme la pr esahovat pr es s pic ky prstu  na nohou. 

 

• stoj na jedne  dolní  konc etine  (viz Pr í loha, cvik c . 12) 

o Pr i stoji na jedne  DK na bosu jsme ve novali pozornost stojne  DK, 

aby abduktory byly sta le v kontrakci a nedocha zelo k vyboc ení  

boku do strany. Druha  DK je ve flexi pr ed te lem Proband se snaz í  

udrz et flektovanou DK v ose – s pic ka, koleno, kyc el. 

 

• zanoz ova ní  – (viz Pr í loha, cvik c . 13) 

o Zanoz ova ní  jedne  DK je korigova no s dy cha ní m, kdy s na dechem 

proband zanoz í  jednu DK. Nesmí  se prohnout v bederní  pa ter i a 

musí  udrz et pevnou br is ní  ste nu a pravidelne  dy chat do spodní ho 

br icha.  

 

• holubic ka (viz Pr í loha, cvik c . 14) 

o Tento cvik je spojeny  stoj na jedne  DK s tí m, z e druhou proband 

zanoz uje a pomyslne  se vytahuje za ní  do da lky a za roven  

s vytahuje i za hlavou, ktera  musí  by t v prodlouz ení  pa ter e.  

 

8. Cvičební jednotka 

Proband c . 1: 10.3.2019 

Proband c . 2: 12.3.2019 

Proband c . 3: 14.3.2019 

Proband c . 4: 17.3.2019 

Be hem te to cvic ební  jednotky se probandi nauc ili cviky na bosu k posí lení  nejen 

str edu te la, ale take  zbyly ch ochably ch partií : 
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• letadlo (viz Pr í loha, cvik c . 15) 

o Pod tí mto na zvem je cvik vlez e na bosu na br is e. DKK a HKK jsou 

nad zemí , hlava v prodlouz ení  pa ter e. Podstatou je udrz ení  aktivní  

br is ní  ste ny pr i vy dechu. 

 

• boc ní  most – (viz Pr í loha, cvik c . 16) 

o Cí lem tohoto cviku je aktivace mezilopatkovy ch svalu  a br is ní  ste ny 

pro udrz ení  te la v pr í me  poloze naboku s oporou o jedno pr edloktí  

a chodidla pr i nataz eny ch DKK. 

 

• klik – (viz Pr í loha, cvik c . 17) 

o Klik byl proveden v da mske  i pa nske  verzi s oporou HKK na bosu. 

Podstatou tohoto cviku je fixace lopatek k pa ter i.  

 

• plank – (viz Pr í loha, cvik c . 18) 

o Cí lem toho cviku je udrz ení  te la v rovine  a aktivní  br is ní  ste ny. 

Pr edevs í m docha zí  k posí lení  mezilopatkovy ch svalu , paz í  a trupu. 

Podstatou je vy drz  v pozici s oporou na pr edloktí ch a na s pic ka ch 

prstu  DKK. C as vy drz e se postupne  zvys oval ze 30 sekund na 60. 

 

• zveda ní  pa nve – (viz Pr í loha, cvik c . 19) 

o Zveda ní  pa nve probí halo vlez e na za dech s pokrc eny mi DKK na 

bosu. Podstatou je posí lení  m.gluteus maximus, ischiokrura lní ch 

svalu  a udrz ení  aktivní  br is ní  ste ny.  

 

• Dals í  cviky pro posí lení  str edu te la byly s pomocí  gymnasticke ho mí c e.   

 

9. Cvičební jednotka 

Proband c . 1: 2.4.2019 

Proband c . 2: 5.4.2019 
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Proband c . 3: 6.4.2019 

Proband c . 4: 9.4.2019 

Be hem te to cvic ební  jednotky probe hlo opakova ní  ves kery ch cviku  ze vs ech 

cvic ební ch jednotek a pr í padna  korekce. 

 Nejle pe probandi zvla dali cviky z metody DNS, protoz e je mohli cvic it sami doma. 

Ú cviku  ze senzomotoricke  stimulace jsem probandy musela c aste ji opravovat, 

jelikoz  neme li moz nost cvic it denne  s bosu nebo gymnasticky m mí c em. Zkorigovat 

dy cha ní  se cvic ení m de lalo zprvu vs em proble my, ale do konce nas ich cvic ební ch 

jednotek se vs e nauc ili a uz  dy cha ní  be hem cvic ení  brali jako samozr ejmost a dech 

nada le nezadrz ovali.  

10. Cvičební jednotka 

Proband c . 1: 12.4.2019 

Proband c . 2:  13.4.2019 

Proband c . 3: 18.4.2019 

Proband c . 4: 19.4.2019 

V poslední  cvic ební  jednotce byly provedeny vy stupní  kineziologicke  rozbory a 

na sledna  edukace probandu . Na za ve r probe hlo celkove  zhodnocení  spolec ne ho 

cvic ení , ktere  je zaznamena no v jednotlivy ch kapitola ch vy stupní ho vys etr ení  u 

kaz de ho probanda zvla s ť. 
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6 VÝSLEDKY 

6.1 Výstupní kineziologický rozbor  

V te to kapitole budou uvedeny pouze vy sledky te ch vys etr ení , ktere  se lis í  od 

vy sledku  ze vstupní ho kineziologicke ho rozboru.  

6.1.1 Proband č.1 

Datum: 12.4.2019 

Statické vyšetření stoje – pr i vys etr ení  si vs imneme zmens ení  hrudní  kyfo zy a 

pozitivní  zme ny postavení  pa nve, ktera  jiz  není  v takove  anteverzi jako na zac a tku 

terapie. 

Dynamické vyšetření stoje – pr i vys etr ení  olovnicí  z boku je me ne  znatelny  

pr edsun hlavy a protrakce ramenní ch kloubu  není  tak vy razna .  

Vyšetření dynamiky páteře 

• Forestierova fleche – pu vodne  5 cm, nyní  3 cm 

• Ottova distance  

o Ottův inklinační index – pu vodne  2 cm, nyní  3 cm 

• Schoberova vzdálenost – pu vodne  2,5 cm, nyní  3 cm 

• Lateroflexe – pu vodne  asymetricka  o 2 cm, nyní  asymetricka  o 0,5 cm  

 

Vyšetření zkrácených svalů  

Tabulka 12 Porovnání výsledků zkrácených svalů Proband č.1 

sin Zkrácené svaly dex 

výstupní vstupní vstupní výstupní 

0 1 Flexory kyčelního kloubu 1 0 

1 2 Flexory kolenního kloubu 2 1 
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1 1 M. quadratus lumborum 2 1 

Paravertebrální svaly 2 1 

0 1 M. pectoralis major 1 0 

0 1 M. sternocleidomastoideus 1 0 
Zdroj: vlastní  

Svalový test 

Tabulka 13 Porovnání výsledků svalové sílyProband č.1 

sin Tělní kmen – pohyby dex 

výstupní vstupní vstupní výstupní 

Flexe trupu 3 4 

5 4 Flexe trupu s rotací 4 5 

4 3 Elevace pánve  4 4 
Zdroj: vlastní  

Vyšetření hybných stereotypů  

• Extenze v kyčelním kloubu (dex. et sin.) – pr i extenzi se zapojil nejprve 

m.gluteus maximus bilat. a PV svaly nebyly v tak vy razne  pr evaze. Pohyb 

ale nebyl proveden sta le fyziologicky.  

• Flexe trupu – pohyb byl proveden plynule. 

• Klik – lopatky byly pr i pohybu ví ce fixova ny k hrudní ku.  

Vyšetření HSSP 

• Brániční test – bez projevu  insuficience. Svaly byly zapojova ny 

symetricky.  

• Testi nitrobřišního tlaku – bez projevu  insuficience. Nejprve dos lo 

k vyklenutí  br is ní  ste ny kauda lne , pote  se zapojil m,rectus abdominis. 

• Test polohy na čtyřech – elevace lopatek nebyla uz  tolik vy razna . 

Nedocha zelo jiz  ke kyfotizaci hrudní  a bederní  pa ter e. 
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Shrnutí  

Ú probanda c .1 se zleps ila svalova  sí la m.rectus abdominis a br is ní  ste na není  na 

pohled tolik ochabla . Dos lo take  k uvolne ní  pr etí z eny ch PV svalu  pr eva z ne  v LS 

oblasti. Da le se prota hly zkra cene  svaly, pr edevs í m ischiokrura lní  bilat., m.quadratus 

lumborum, ktery  byl na zac a tku terapie zkra ceny  ví ce vpravo. Dos lo k take  

k celkove mu zleps ení  drz ení  te la a k vy razne mu zleps ení  postura lní  stability a 

reaktibility.  

Proband si nejprve nechte l pr ipustit sve  nedostatky be hem cvic ení , pozde ji byl 

naopak vde c ny  za ve cne  pr ipomí nky a cvic il poctive . Hodnotil velmi kladne  cvic ení  

DNS a tvrdil, z e se cí til le pe be hem tre ninkovy ch jednotek v posilovne . Proband take  

popisoval zmí rne ní  bolesti v oblasti bederní  pa ter e. Ve cvic ení  by chte l nada le 

pokrac ovat. Spolupra ci hodnotí m velmi kladne . 

6.1.2 Proband č.2 

Datum: 13.4.2019 

Statické vyšetření stoje 

Dos lo ke zmens ení  asymetricke ho rozdí lu mezi torakobrachia lní mi troju helní ky 

a ke zpevne ní  noz ní  klenby vlevo. Rekurvace kolenní ch kloubu  není  tak vy razna .  

Vyšetření dynamiky páteře 

• Forestierova fleche – pu vodne  4 cm, nyní  3 cm 

• Thomayerova zkouška – pu vodne  +3 cm, nyní  0 cm 

• Lateroflexe – asymetricka  – pu vodne  o 2 cm mens í  rozsah doleva, nyní  o 1 

cm 
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Vyšetření zkrácených svalů  

Tabulka 14 Porovnání výsledků vyšetření zkrácených svalů Proband č.2 

sin Zkrácené svaly dex 

výstupní vstupní vstupní výstupní 

1 2 Flexory kyčelního kloubu 2 1 

1 2 Flexory kolenního kloubu 2 1 

1 1 M. quadratus lumborum 2 1 

Paravertebrální svaly 2 1 

1 2 M. pectoralis major 1 0 
Zdroj: vlastní  

Svalový test 

Svalova  sí la u elevace pa nve se zleps ila o 1 stupen  bilatera lne , tudí z  je svalova  sí la 

vlevo rovna stupni c . 4 a vpravo stupni c .5.  

Vyšetření hybných stereotypů  

• Extenze v kyčelním kloubu dex et sin – pr i pohybu se nejprve zapojily 

ischiokrura lní  svaly, pote  m. gluteus maximus spolec ne  s homolatera lní mi 

PV svaly v LS oblasti pa ter e. Aktivita PV svalu  v Th oblasti není  tak vy razna . 

• Flexe šíje vleže na zádech – pohyb byl prova de n plynule bez pr edsunu 

hlavy. 

Vyšetření HSSP 

• Brániční test – proband zvla da  na dech proti dorzolatera lní mu odporu.  

• Test nitrobřišního tlaku – bez projevu insuficience. 

• Test polohy na čtyřech – dolní  u hly lopatek nerotují  a le pe nasedají  na 

z ebra, opora na malí kove  hrane  DKK sta le pr evaz uje.  
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Shrnutí  

Ú probanda c . 2 dos lo k pozitivní  zme ne  hybnosti pa ter e. Velmi zkra cene  svaly se 

zleps ily o jeden stupen . Dos lo take  k u prave  plochonoz í , ktere  bylo vy razne js í  vlevo. 

Pr i vys etr ení  postura lní  stability a reaktibility dos lo ke zleps ení  ve vs ech 3 

aplikovany ch testech.  

Proband byl velmi snaz ivy  a zví davy . Poctive  doma cvic il a vz dy se zají mal o sve  

nedostatky, aby me l na c em pracovat. Nejví ce ho zaujaly cviky z DNS. Proband byl 

velmi s ikovny  a zvla dal cvic ení  bez ve ts í ch proble mu . Pozitivne  zhodnotil 

protahovací  cvic ení . Spolupra ci s ní m hodnotí m velmi kladne . 

6.1.3 Proband č.3 

Datum: 18.4.2019 

Statické vyšetření stoje   

Asymetrie mezi thorakobrachia lní mi troju helní ky není  tak vy razna , dos lo ke 

zmens ení  pr edsunu hlavy a k uvolne ní  horní ch vla ken trape zove ho svalu vpravo.  

Vyšetření dynamiky páteře 

• Foristierova fleche – pu vodne  2,5 cm, nyní  2 cm 

Vyšetření zkrácených svalů  

Tabulka 15 Porovnání výsledků vyšetření zkrácených svalů Proband č.3 

sin Zkrácené svaly dex 

výstupní vstupní vstupní výstupní 

1 2 Flexory kolenního kloubu 2 1 

0 0 M. trapezius 1 0 

Zdroj: vlastní  
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Svalový test 

Tabulka 16 Porovnání výsledků svalové síly Proband č.3 

sin Tělní kmen – pohyby dex 

výstupní vstupní vstupní výstupní 

Extenze trupu 3 4 

5 4 Elevace pánve  4 5 
Zdroj: vlastní  

Vyšetření hybných stereotypů  

• Flexe trupu – pohyb prova de n plynule, bez patologicke  pr estavby. 

 

Vyšetření HSSP 

• Brániční test – bez projevu  insuficience 

• Test polohy na čtyřech – dolní  u hly lopatek nelevovaly jiz  v takove  mí r e. 

Opora byla rozprostr ena rovnome rne  a ramenní  klouby nebyly ve vtnir ní  

rotaci. 

Shrnutí  

Ú probanda c .3 jsme dospe li k pozitivní mu ovlivne ní  vadne ho drz ení  te la, 

pr edevs í m k protaz ení  zkra ceny ch ischiokrura lní ch svalu , coz  nepatrne  ovlivnilo 

postavení  pa nve, ktera  byla v mí rne  anteverzi. Byla take  uvolne na a protaz ena horní  

vla kna trape zove ho svalu. Dos lo k patrne mu posí lení  mezilopatkovy ch svalu  dle 

vys etr ení  polohy na c tyr ech, jelikoz  pr i vy stupní m vys etr ení  lopatky nebyly jiz  tolik 

v elevaci. 

Proband byl be hem terapeuticky ch jednotek velmi snaz ivy , spolupra ce probí hala 

bez proble mu. Doka zal pr ijmout sve  nedostatky a doma na nich poctive  zapracovat. 

Pr edevs í m balanc ní  cviky pro ne j nebyly proble mem, a to pravde podobne  dí ky jeho 
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dvoulete  zkus enosti s parkourem, odkud take  znal ne jake  prvky z metody DNS. Mezi 

jeho neoblí bene js í  cviky patr ily cviky s gymnasticky m mí c em. 

6.1.4 Proband č.4 

Datum: 19.04.2019 

Vyšetření stoje  

Pr i pohledu zboku je me ne  vy razna  elevace ramenní ch kloubu . Z toho vyply va  i 

zleps ení  pr i vys etr ení  olovnicí  z boku, ktera  nyní  procha zí  ramenní m kloubem a 

dopada  pr ed zevní  kotní k.  

Vyšetření chůze 

Pr i chu zi docha zí  ke zleps ení  odví jení  chodidla od podloz ky. Úz  tolik „nedupe“. 

Vyšetření dynamiky páteře 

• Ottova distance 

o Ottův inklinační index– pu vodne  1,5cm, nyní  2 cm 

Vyšetření zkrácených svalů  

Tabulka 17 Porovnání výsledků vyšetření zkrácených svalů Proband č.4 

sin Zkrácené svaly dex 

výstupní vstupní vstupní výstupní 

0 1 Musculus gastroclemius 1 0 

1 2 Flexory kolenního kloubu 2 1 

Paravertebrální svaly 2 1 
Zdroj: vlastní  
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Svalový test 

Tabulka 18 Porovnání výsledků svalové síly Proband č.4 

sin Tělní kmen – pohyby dex 

výstupní vstupní vstupní výstupní 

Flexe krku 3 4 

Flexe trupu  3 4 

Extenze trupu 4 5 
Zdroj: vlastní  

Vyšetření hybných stereotypů  

• Abdukce v kyčelním kloubu – pohyb byl proveden plynule a bez 

patologicke  pr estavby bilatera lne . 

• Flexe trupu – flexe byla provedena plynulejs í m pohybem nez  pr i první m 

vys etr ení , DKK neelevovaly do takove  mí ry, ale elevace byla sta le pr í tomna, 

tudí z  se neda  r í ct, z e by s lo o fyziologicky provedeny  pohyb. 

Vyšetření HSSP 

• Brániční test – bez projevu insuficience. 

• Test polohy na čtyřech – dolní  u hel lopatek bil. nerotoval zevne  v takove  

mí r e jako pr i vstupní m vys etr ení . Kyfotizace pa ter e byla nepatrna .   

Shrnutí terapie 

Ú probanda c .4 bylo zaznamena no mí rne  zleps ení  pohyblivosti hrudní  pa ter e. 

Svalova  sí la se u flexe trupu, krku a extenze trupu zleps ila o 1 stupen  (hodnocení  dle 

Jandy). Dos lo i k pozitivní mu ovlivne ní  zkra ceny ch svalu  a k uvolne ní  pr etí z eny ch PV 

svalu . Ú probanda bylo patrne  zleps ení  u vys etr ení  hybny ch stereotypu , pr edevs í m 

u abdukce v kyc elní m kloubu. 

Proband pr izna va , z e doma vz dy necvic il sve domite . Be hem spolec ne ho cvic ení  

byl ale snaz ivy . Byl si ve dom svy ch nedostatku , ktere  bral s humorem. Probanda 
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nejví ce bavilo cvic ení  na bosu, protoz e to pro ne j byla novinka. Spolupra ci hodnotí m 

velmi kladne . 
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7 DISKUZE 

Fotbal je nejoblí bene js í m a nejzna me js í m sportem nejen u na s, ale na cele m sve te . 

Celosve tove  se hraje na nejru zne js í ch u rovní ch, poc í naje te mi amate rsky mi 

soute z emi az  po profesiona lní , jako je napr í klad Liga mistru , jez  je nejsledovane js í  

sportovní  soute z í  na sve te . 

Pro hra c e fotbalu jsou typicke  svalove  dysbalance, jelikoz  docha zí  k pr ete z ova ní  

svalstva na dolní ch konc etina ch (pr edevs í m flexoru  kyc elní ch a kolenní ch kloubu ) a 

svalu  pode l pa ter e (pr edevs í m erektoru  v lumbosakra lní  oblasti). Pro fotbalovy  

za pas je velmi du lez ita  spra vna  koordinace pohybu, tudí z  by se be hem pr í pravy 

neme lo zapomí nat na posilova ní  HSSP. Kompenzac ní  cvic ení  nesmí  by t zame r eno na 

ovlivn ova ní  jednotlivy ch svalu , ale musí me bra t svalstvo jako na celek a take  tak 

s ní m podle toho pracovat. Be hem fotbalovy ch tre ninkovy ch i za pasovy ch jednotek 

si vytva r í  kaz dy  sportovec sve  vlastní  hybne  stereotypy, ktere  nejsou vz dy 

fyziologicke . Na sledne  pr ebudova ní  z patologicky ch pohybovy ch stereotypu  je velmi 

sloz ite . Pr ebudova vat se musí  nejen kvu li na prave  vadne ho drz ení  te la, ktere  v dane  

chví li sportovci zatí m na sobe  nepociťují , ale ktere  jim v budoucnu jim to mu z e 

zpu sobovat bolesti. Spra vna  posloupnost svalu  pr i jejich zapojova ní  slouz í  take  jako 

prevence proti zrane ní  be hem sportova ní .  

Neusta le se vs ude pí s e o posí lení  hluboke ho stabilizac ní ho syste mu pa ter e, ktery  

je tvor en hluboce uloz eny m trupovy m svalstvem. Na za klade  novy ch informací  si 

dovoluji tvrdit, z e tento pojem je jiz  zastaraly  a nove  se pouz í va  pouze zkratka SSP 

(stabilizac ní  syste m pa ter e). Du vodem tohoto tvrzení  je, z e na stabilizaci trupu se 

nepodí lejí  pouze hluboko uloz ene  svaly, ale take  svaly povrchove . Podstatou aktivace 

stabilizac ní ho syste mu pa ter e je udrz ení  nitrobr is ní ho tlaku. Pr estoz e hlavní m 

svalem pro udrz ení  nitrobr is ní ho tlaku je bra nice, ktera  dí ky sve  kontrakci 

zapr í c in uje aktivaci svalu  pa nevní ho dna, dojde na sledne  ke kontrakci povrchovy ch 

svalu  trupu, jako je napr í klad: m. rectus abdominis, m. obliqus externus it internus, 

paravertebra lní ch svalu  a m.quadratus lumborum. Toto tvrzení  se nevyluc uje 

s my mi vy sledky, jelikoz  pr i me  terapeuticke  intervenci u vybrany ch probandu  dos lo 

take  k pozitivní mu ovlivne ní  povrchovy ch svalu . (Kr í z kova , 2019) 
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V dnes ní  dobe  je velikou vy hodou moz nost vy be ru z s iroke  s ka ly cvic ení  pro 

posí lení  stabilizac ní ho syste mu pa ter e. Ne ktere  metody vycha zejí  z principu 

vy vojove  kineziologie, napr í klad metoda dle profesora Kola r e – dynamicka  

neuromuskula rní  stabilizace. Dals í  metoda, ktera  je DNS velmi podobna  (jelikoz  

vycha zí  take  z principu vy vojove  kineziologie), je akra lní  koaktivac ní  terapie (ACT) 

dle S pringrove . Dals í  velmi u c innou metodou je senzomotoricka  stimulace, ktera  

vycha zí  z principu motoricke ho uc ení , jez  u na s prosadil profesor Janda. Dals í  u c inna  

terapie je Feldenkreisova metoda, jelikoz  uc í  klienty vní mat sve  vlastní  te lo a 

na sledne  tak doka z í  le pe zkoordinovat sve  pohybove  stereotypy. Ja  jsem ve sve  pra ci 

k posí lení  stabilizac ní ho syste mu pa ter e vybrala metodu dynamicke  

neuromuskula rní  stabilizace a senzomotorickou stimulaci. (S pringrova , 2018; Kola r , 

2009) 

Podle pana doktora C umpelí ka není  moz ne  skloubit vy vojovou kineziologii 

s hluboky m stabilizac ní m syste mem pa ter e. Tvrdí  totiz , z e profesor Vojta zanechal 

mys lenku, z e dí te  poha ní  touha po pozna ní , a tudí z  nema  c as se be hem prova de ní  

pohybu  pr emy s let nad stabilizací  trupu nebo pa nve. Oproti tomu musí m 

podotknout, z e profesor Kola r  uva dí , z e jeho metoda DNS vycha zí  z lokomoc ní ch 

poloh, jez  jsou vy chozí mi polohami pro postura lne -lokomoc ní  vy voj. Cvic ení  

ve ts inou probí ha  v poloha ch, pr i jejichz  zme ne  je potr ebna  aktivace stabilizac ní ch 

svalu  pa ter e. Pr i zme ne  konec ne  polohy by nejspí s e nedos lo ke spra vne  stabilizaci 

pa ter e. Dle me ho na zoru dí te  nepr emy s lí  nad zapojova ní m urc ity ch svalu  be hem 

pohybu, ale jelikoz  nema  jes te  zabudovane  patologicke  stereotypy, tak se mu 

stabilizac ní  svaly zapojují  automaticky. A pra ve  te to svalove  koordinace chceme 

dosa hnout i u dospe ly ch lidí . (C umpelí k, 2017; Kola r  2009)  

Setkala jsem se ovs em i s na zorem, z e svalove  dysbalance nejsou nijak zvla s ť 

patologicke , jelikoz  je kaz dy  jedinec jiny  a není  tak spra vne  kaz de ho srovna vat 

s urc ity m modelem uka zkove ho drz ení  te la. Lederman pí s e o studií ch, ktere  

vypoví dají  o vy sledcí ch z cvic ení  s lidmi s bolestmi zad, kter í  byli rozde leny na dve  

skupiny. Jedna skupina cvic ila klasicke  kompenzac ní  cvic ení  a druha  metodu DNS. 

Ledermanovi vys ly stejne  vy sledky u skupiny lidí  cvic í cí  podle DNS stejne  jako u 

skupiny cvic í cí  kompenzac ní  cvic ení . Da le tvrdí , z e pr i nadme rne m zapojova ní  
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trupove ho svalstva je vyví jen zbytec ne  veliky  tlak na lumba lní  oblast pa ter e, ktera  je 

v du sledku toho pos kozova na, a zpu sobuje tak cvic enci bolesti. Nevhodny  u c inek ma  

u dajne  cvic ení  DNS i na pa nev, kde dle Ledermana mu z e dojí t ke zvy s ení  

nitrobr is ní ho tlaku, a tí m i k pos kození  ligament v oblasti pa nve. Lederman tudí z  ke 

spra vne mu cvic ení  pro odstrane ní  bolestí  v lumba lní  c a sti zad a k na prave  vadne ho 

drz ení  te la doporuc uje sní z ení  nitrobr is ní ho tlaku a za roven  take  cvic ení  

s relaxovanou br is ní  ste nou. Je to tedy naprosty  opak oproti posilova ní  

stabilizac ní ho syste mu pa ter e podle Kola r e.  (Lederman, 2008) 

Vasseljen ve sve  studii pí s e, z e po 8me sí c ní m cvic ení  na posí lení  trupovy ch 

hluboko uloz eny ch svalu  nedos lo k z a dne  zme ne  v aktivaci te chto svalu . Da le 

Mannion ve sve  studii pí s e o tom, z e i pr es cvic ení  ke stabilizaci pa ter e nedos lo 

k z a dne  zme ne  pr i aktivaci br is ní ho svalstva. Pr esto ale dos lo k urc ity m zme na m 

svalove  sí ly, nebyly to vs ak zme ny v timingu zapojova ní  svalu . (Vasseljen, 2012; 

Mannion et al, 2012) 

Z hlediska studií , ktere  byly doposud publikovane , nelze ude lat jednoznac ny  

za ve r, a proto je toto te ma neusta le otevr enou knihou. Existuje ovs em mnoho studií , 

ktere  dokazují  pozitivní  ovlivne ní  stabilizac ní ho svalstva po poctive m dlouhodobe m 

cvic ení . Ja  ovs em nemohu ze sve  pra ce na 100 % potvrdit pozitivní  u c inky tohoto 

cvic ení . Na takove  tvrzení  by moje zkouma ní  muselo probí hat mnohem de le a moje 

znalosti a zkus enosti by musely by t mnohem rozsa hlejs í  nez  doposud. V dnes ní  dobe  

je posilova ní  stabilizac ní ch svalu  pa ter e velky m trendem v s iroke  spolec nosti, ovs em 

je du lez ite  da vat pozor na vy be r cviku , abychom pacientovi naopak neublí z ili.  

Hodnocení  svalu  hluboke ho stabilizac ní ho syste mu se neprova dí  pomocí  

svalove ho testu dle Jandy, jelikoz  to je analyticka  metoda zame r ují cí  se na konkre tní  

svalove  skupiny nebo jednotlive  svaly. Pr i hodnocení  svalu  nezbytny ch pro 

stabilizaci pa ter e je potr eba, aby se sval dostal do urc ite  postura lní  situace. Profesor 

Kola r  hodnotí  funkci hluboke ho stabilizac ní ho syste mu pa ter e dle testu  postura lní  

reaktibility a postura lní  stabilizace. V te chto testech se hodnotí  postupne  zapojova ní  

svalu  stabilizují cí ch trup a pa nev. Tyto testy vycha zejí  z principu  vy voje. Oproti tomu 

S pringrova  (jiz  zmí ne na  autorka metody ACT) porovna va  dosaz itelnost 
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fyziologicke ho zakr ivení  pa ter e a k tomu popisuje aktivaci svalu  mm. multifidi a m. 

tranversus abdominis. Její  testy vycha zejí  z principu „australske  s koly“. Ve sve  pra ci 

jsem pouz ila ke zkouma ní  mí ry aktivace HSSP vybrane  testy dle Kola r e, jez  jsem 

vybrala podle toho, jak byly podle me  potr ebne  ke zkouma ní  mnou zvolene  

problematiky.  (Kola r , 2009; S pringrova , 2018) 

Kanghoonova studie poukazuje na excentrickou kontrakci m.rectus abdominis 

jako na nejleps í  variantu „lehu  sedu “ pro aktivaci dolní ch i horní ch stabiliza toru  

trupu. Aktivace te chto svalu  je ví ce omezena pr i flexi trupu s nataz eny mi dolní mi 

konc etinami. Aktivita m.transversus abdmominis je pome rne  vysoka  pr i flexi trupu 

v plne m rozsahu pohybu s pokrc eny mi i nataz eny mi dolní mi konc etinami. Nejleps í  

vy chozí  poloha pro flexi trupu je tedy s flektovany mi DKK. Vs e ovs em za visí  na 

individua lní ch fyzicky ch predispozicí ch kaz de ho c love ka zvla s ť. Pr i zapojení  svalu  

m.iliopsoas a m.rectus femoris pr i excentricke   kontrakci mu z e dojí t k pos kození  

pa ter e, proto je i mnoho za dovy ch bolestí  spojova no s nedostatec nou svalovou sí lou 

v oblasti br icha. Tato studie tedy proka zala nejvy razne js í  efekt excentricke  

kontrakce flexe trupu pro posí lení  br is ní ch svalu  potr ebny ch pro u c innou stabilizaci 

trupu. (Kanghoon, 2016) 

Podle Mac-Thiong je postavení  osove ho orga nu jine  u de tí  a dospe ly ch. 

S pr iby vají cí m ve kem postupne  docha zí  ke zme ne  v postavení  pa nve a v bederní  

pa ter i.  Podstatne  vs ak je to, z e vza jemny  vztah mezi jednotlivy mi u seky pa ter e je u 

de tí  i u dospe ly ch stejny . S tí mto na zorem souhlasí m dí ky sve mu vy zkumu, jelikoz  

jsem me la 2 dospe le  probandy a 2 probandy de tske ho ve ku. Vs ichni cvic ili stejne  

cviky, de ti se je uc ily rychleji, kdez to dospe lí  na ne  museli ví ce tre novat. Na konci 

zkouma ní  vs ak vys ly pozitivní  vy sledky jak u de tí , tak u dospe ly ch. (Mac-Thiong, 

2008) 

Ve studii od Makhloufa je proka za na u c innost balanc ní ho cvic ení  u mlady ch 

fotbalovy ch hra c u . Studii Makhlouf postavil na vy sledcí ch ze sve ho zkouma ní , kdy 

jedna skupina cvic encu  cvic ila dynamicka  cvic ení  a druha  skupina cvic ila balanc ní  

cviky na labilní ch plocha ch. Mackhouf ve sve  studii doka zal, z e u obou dvou 

testovany ch skupin dos lo k podobne mu zleps ení , ale u balanc ní ch cvic encu  bylo 
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zleps ení  nepatrne  ve ts í , a tudí z  tyto cviky doporuc uje pro zleps ení  hbitosti, ve 

vy konnosti a k leps í mu posunu ve tre ninkovy ch jednotka ch. Ve sve m zkouma ní  jsem 

take  zjistila pozitivní  vliv balanc ní ch cviku . Podle me ho na zoru a zkus eností  jsou 

balanc ní  cviky pro mla dez  ví ce chytlave  a mezi sebou je povaz ují  za ví ce oblí bene js í  

nez  dynamicke  cviky, a tudí z  je cvic í  ra di a aktivne ji. (Makhlouf, 2008) 

Da le ve sve  studii Faizullin uvedl, z e balanc ní  cvic ení  je vhodne  pro terapii 

nestabilní ho kotní ku. Rozdí lna  je vs ak terapie akutní ch a chronicky ch proble mu . Lis í  

se pouze ve variaci cviku . Tuto studii sem zahrnuji z du vodu, z e fotbaliste  velmi trpí  

na nestabilní  kotní k a balanc ní  cvic ení  pro ne  mu z e by t velmi pr í nosne  nejenom 

v terapii, ale i v prevenci proti u razu m. (Faizullin, 2015) 

Podstatou me  bakala r ske  pra ce bylo popsa ní  a sezna mení  s funkc ní mi poruchami 

pohybove ho syste mu fotbalistu  s na slednou fyzioterapeutickou intervencí  v podobe  

kompenzac ní ho cvic ení  a posilova ní  stabilizac ní ch svalu  trupu. Pro pozitivní  

vy sledky z kompenzac ní ho cvic ení  je du lez ita  korekce zabudovany ch patologicky ch 

stereotypní ch pohybu  a spra vne  nac asova ní  pr i zapojova ní  jednotlivy ch svalu  pr i 

konkre tní m pohybu. Ke zleps ení  svalove  koordinace jsem zvolila prvky ze 

senzomotoricke  stimulace na nestabilní ch plocha ch. Pro posí lení  SSP (vysve tlení  

pojmu viz Diskuze vy s e) jsem zvolila cvic ení  DNS, jez  vycha zí  z principu  vy vojove  

kineziologie. Ves kera  cvic ení  byla doprova zena prvky z dechove  gymnastiky. 

Kompenzac ní  cvic ení  jsem soustr edila pr eva z ne  na protahova ní  zkra ceny ch 

svalovy ch struktur a take  jsem se snaz ila trene ru m doporuc it pr ida ní  uvoln ovací ch 

cviku  do tre ninkovy ch jednotek my ch probandu . 

Zjistila jsem, z e pro dosaz ení  pozitivní ch vy sledku  ze cvic ení  je velmi du lez ita  

motivace probandu . Pr i zpracova va ní  te to pra ce jsem se setkala s probandem, ktery  

ze zac a tku neme l pr í lis nou motivaci a byl znude ny , tudí z  byl jeho progres byl 

pomalejs í . Probandovi zac alo vadit, z e jiní  jsou na tom ve cvic ení  le pe, a tak se snaz il 

poctive ji cvic it a tí m nabral motivaci je dohnat. Vy sledky z porovna ní  vstupní ho a 

vy stupní ho kineziologicke ho rozboru byly tí mto pr í stupem ovlivne ny.  

Pr i porovna ní  vy sledku  mezi dospe ly mi a de tsky mi probandy jsem zjistila, z e u 

de tí  byly pr í tomny mens í  patologicke  pr estavby a z e se de ti rychleji se uc ily novy m 
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cviku m. Na pru be hu cvic ební ch jednotek jsem nezaznamenala z a dne  rozdí ly. Co se 

ty ka  slovní ho popisu pru be hu cvic ební ch jednotek, ktery  probí hal na zac a tku kaz de  

terapie, byli dospe lí  probandi oproti de tem komunikativne js í , a le pe tak zvla dli 

popsat sve  subjektivní  pocity. 
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8 ZÁVĚR 

Pr edme tem teoreticke  c a sti bylo pr edloz it struc ne  a dostatec ne  informace o 

fotbalu, zdravotní ch komplikací ch fotbalistu  a na sledne m kompenzac ní m cvic ení . 

Nejprve byla popsa na historie fotbalu a vysve tleny pravidla hry k jasne js í mu 

porozume ní  tohoto sportu. Da le byly popsa ny pohybove  stereotypy hra c u  a na jejich 

na pravu moz ne  druhy kompenzac ní ho cvic ení .  Tato c a st take  obsahovala struc ne  

vysve tlení  vlivu sportu na dí te , jelikoz  v prakticke  c a sti byli 2 probandi de tske ho 

ve ku. Da le zde nechybe l popis struktur a funkce HSSP. Mimo jine  zde byly vysve tleny 

metody, ktere  byly na sledne  pouz ity v prakticke  c a sti pra ce. 

V prakticke  c a sti byly vypracova ny vstupní  kineziologicke  rozbory, na jejichz  

za klade  byly vytvor eny kompenzac ní  terapeuticke  pla ny pro na pravu svalovy ch 

dysbalancí  a vadne ho drz ení  te la. Terapeuticky  pla n byl navrz en na dobu 5 me sí cu .  

Pr edme tem te to pra ce bylo take  zhodnocení  volby kompenzac ní ho cvic ení . 

Porovna ní  vstupní ch a vy stupní ch rozboru  proka zalo znac ne  zleps ení  pr edevs í m u 

posí lení  HSSP a u protaz ení  zkra ceny ch svalu . Po 5me sí c ní m cvic ení  vy sledky 

potvrdily pozitivní  vliv zvolene ho kompenzac ní ho cvic ení  na u pravu svalovy ch 

dysbalancí  a sportovní  pr í pravy. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AA   alergologicka  anamne ze 

BMI   body mass index 

CNS  centra lní  nervova  soustava 

C4/5  pr echod mezi c tvrty m a pa ty m krc ní m obratlem 

C7   sedmy  krc ní  obratel 

DK, DKK   dolní  konc etina, dolní  konc etiny 

DNS   dynamicka  neuromuskula rní  stabilizace 

FA   farmakologicka  anamne ze 

HK, HKK   horní  konc etina, horní  konc etiny 

HSSP   hluboky  stabilizac ní  syste m pa ter e 

HZS  horní  zkr í z eny  syndrom 

LS   lumbosakra lní   

LTV  le c ebna  te lesna  vy chova 

L5   pa ty  bederní  obratel 

m., mm.   musculus, musculi 

n., nn.    nervus, nervi 

NO   nyne js í  onemocne ní  
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PA   pracovní  anamne ze 

PIR   postizometricka  relaxace 

PV   paravertebra lní  

RA   rodinna  anamne za 

SA   socia lní  anamne za 

SIAS   spina iliaca anterior superior 

SpA   sportovní  anamne za 

St.   stupen  

S1   první  kr í z ovy  obratel 

TFL  tensor fasciae latae 

Th   thoraka lní  

Th/L  thorakolumba lní  

Th4  c tvrty  hrudní  obratel 

TrP, TrPs   trigger point, trigger pointy 
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