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Abstrakt 

  Tato práce je zaměřena na problematiku zapojení hýžďových svalů v silovém tréninku. 

Bakalářská práce je zpracována formou tří kazuistik. Cílem obecné části práce je podat 

ucelený pohled na problematiku hýžďových svalů. Inhibice zmíněných svalů je v dnešní 

době velmi častá, s tím nesprávně zvolené cvičení může být často příčinou bolestivých 

stavů.  

  Součástí teoretické části jsou základní anatomické a kineziologické poznatky týkající se 

pánve a hýžďového svalstva, správného držení těla, možné příčiny utlumení hýžďových 

svalů. Důležitou částí je role postavení pánve pro správné zapojení středu těla. 

  V metodice práce jsou popsány vyšetřovací a terapeutické postupy, které jsou použity 

při zpracování bakalářské práce. 

  Ve speciální části jsou zpracovány tři kazuistiky. Každá z nich obsahuje vstupní 

kineziologický rozbor a na jeho základě jsou stanoveny terapeutické jednotky, a na závěr 

je proveden výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení efektu terapie.  

  V kapitole Diskuze se zabývám problematikou kompenzačního cvičení a řešením 

problému  inhibice hýžďových svalů, jakožto aktuálním problémem dnešní populace. 
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Abstract 

This bachelor thesis is focused on the functionality of gluteal muscles in strength 

training.  

The theoretical part of the thesis is mainly focused on anatomy and kinesiology of the 

pelvis, gluteal muscles, posture and possible causes of inhibition of gluteal muscles. It 

also describes how the position of pelvis relates to the whole body.  

Metodology part contains physhiotherapeutic methods and treatments used for the 

special part of the bachelor thesis. 

The special part consists of three case studies. Each has an initial kinesiological 

examination that specifies therapeutic units and correction exercises. Probands will then 

enter final examination and results of therapy are evaluated at the end of bachelor thesis. 

The chapter Discussion is focused on inhibition of gluteal muscles as an important 

problem in our society.  
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1 ÚVOD 

Řadu let se věnuji silovému trojboji a i přes osobní úspěchy se stále snažím zlepšovat 

svou techniku cvičení. Během studia fyzioterapie jsem se seznámil s určitými 

patologiemi, s kterými se již delší dobu setkávám velmi často jak v posilovnách, tak                     

v běžném životě. 

V této bakalářské práci se zaměřím především na hýžďové svaly, které jsou kvůli 

sedavému životnímu stylu nesprávně zapojovány. Hýžďové svaly potřebujeme stále – při 

chůzi, běhu, zvedání ze židle. Tyto svaly jsou pro nás důležité i pro jejich posturální funkci  

a velmi důležitou lokomoční složku. Navíc častá příčina bolesti zad může pramenit právě 

z utlumení tohoto svalu a tím přetížení bederní části páteře.  

Držení těla určuje ve velkém měřítku postavení pánve, do kterého se promítají 

odchylky jak trupu, tak dolních končetin. Ve sportu jsou pro nás svaly pánve zcela 

zásadní. Část práce proto věnuji dolnímu zkříženému syndromu, který bývá často 

příčinou bolesti bederní páteře v silovém tréninku. Výše zmíněné kapitoly považuji za 

často opomíjená témata v oblasti sportu, a proto se jimi budu zabývat více do hloubky. 

Pomocí správně zvoleného fyzioterapeutického postupu lze odstranit určité 

dysbalance. Jejich odstranění se pozitivně promítne jak do běžných denních činností, tak 

do sportu, kde dosáhneme lepších sportovních výsledků. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Úvod do teorie 

Funkčně odlišujeme tři systémy pánve – transmisní systém, jakožto mezičlánek mezi 

páteří a dolními končetinami. Dále systém podpůrný a protektivní. Poslední funkční 

význam mají inzerční plochy, které slouží jako začátek nebo úpon svalů (Dylevský, 

2009).  

Transmisní systém předpokládá, že pánev je vcelku rigidní část těla, přes kterou se 

přenáší váha trupu na končetiny. Postavení pánve včetně křížové kosti je fyziologicky 

nastaveno tak, aby se hmotnost těla rozprostřela ideálně pro co nejmenší zatížení 

kyčelních kloubů a ušetření energie k udržení vzpřímeného postavení trupu. Pánev proto 

není u člověka v rovině, ale v mírném sklonu přední částí dolů a dozadu. Křížová kost 

také nesměřuje kolmo dolů, ale šikmo dopředu. Důležitá je oblast promotoria, kde se mění 

zakřivení páteře z kyfózy na bederní lordózu, díky čemuž dochází k posunu těžiště právě 

nad kyčelní klouby. Pánevní sklon je vyjádřen úhlem, ideálně by měl svírat 60° a týká 

se konkrétně roviny pánevního vchodu s horizontální rovinou. Sklon lze určit snadno přes 

snímek rtg. Sklon kyčle je úhel mezi spojnicí spina iliaca superior s horním okrajem 

spony a dosahuje asi 40°. Sklon pánve je pro nás důležitý z hlediska stability a správné 

funkce pánevního dna. Pánevní dno funguje jako podpůrný systém, jenž nese většinu 

váhy pánevních orgánů. Podpůrný a protektivní systém je dán tloušťkou a odolností na 

mechanické zatížení díky tloušťce křížových kostí, které přejímají hmotnost trupu. Dále 

je odolný okraj acetabula, především v rozsahu facies lunata, kde dochází k velkému 

zatížení přes kyčelní klouby (Dylevský, 2009). 
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2.2  Anatomie a kineziologie pánve  

2.2.1 Kostra pánve 

Pletenec dolní končetiny je tvořen dvoumi pánevními kostmi a nepárovou křížovou 

kostí (os sacrum). Pánev je tvořena ze tří původně jednotlivých kostí kyčelní kost (os 

ilium), sedací kost  (os oschii) a stydkou kostí (os pubis) (Čihák, 1987). 

Kyčelní kost (os ilium) je největší struktura pánevní kosti, ležící kraniálně od 

acetabula kyčelní jamky. Ze zevní plochy lopaty odstupují začátky hýžďových svalů. 

Linea arcuata, která leží na vnitřní straně kyčelní kosti, tvoří hranici mezi malou a velkou 

pánví (Dylevský, 2009). 

Kost sedací (os ischii) je kost masivního tvaru, která tvoří dolní okraj pánevní kosti              

a tvoří kruh kolem foramen obturatum. Dylevský, 2009). Je tvořena ze dvou částí, corpus 

ossis ischii a ramus ossis oschii. Nachází se zde dva důležité body, tuber ischiadicum a 

spina ischiadica (Čihák, 1987). 

Stydká kost (os pubis) je kost nejútlejší a tvoří ohraničení foramen obturatum. Je 

tvořena tělem a dvěmi rameny. Tělo formuje acetabulum a ramena směřují k stydké 

sponě. Laterálně se nachází tuberculum pubicum, kde se upínají břišní svaly (Dylevský, 

2009). 

Kost křížová (os sacrum)  se původně zkládala z pěti křížových obratlů (S1- S5).              

Má klínovitý tvar, a jak postupuje dolů, zužuje se a zmizí zakrytý svaly (Tichý, 2009). 

Kost kostrční (os coccygis) je tvořena čtyřmi až pětí původně samostatnými obratly.      

Mezi kostí křížovou a kostrční je synchondrosa (Čihák, 1987). 

Bederní obratle (Vertebrae lumbales)  L1 – L5 tvoří nejmohutnější část páteřních 

obratlů. Těla jsou velmi vysoká, stejně tak meziobratlové destičky. Přechod L5 v kost 

křížovou tvoří promontorium, typické svým zalomením (Čihák, 1987). 
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2.2.2 Svaly pánve a kyčelního kloubu 

Mezi pasivní komponenty patří vazy a aktivní komponenty svaly. M. iliopsoas neboli 

bedrokyčelní sval je tvořen dvěma částmi –musculus psoas major (velký sval bederní), 

který začíná z bočních stran těl procesii costales  Th12 až po L4,5 a upíná se na část 

femuru zvanou trochanter minor. Druhá část m. iliacus, začíná na lopatě kyčelní a končí 

také na trochanter minor (Čihák, 1987). 

Hlavní funkcí je flexe kyčelního kloubu, ve stoji pracuje jako stabilizátor trupu                         

a udržuje rovnováhu trupu, je tedy ve stoji stále aktivní. Při činnosti obou svalů zvyšuje 

bederní lordózu. Důležité je zmínit, že svaly dokáží pracovat i izolovaně a jsou 

ve vzájemném vztahu k postavení páteře a pánevním orgánům. Dále se podílí na zevní 

rotaci femuru, addukci a lateroflexi. Musculus iliopsoas má značnou tendenci ke zkrácení 

(Véle, 2006; Rychlíková 2002). 

Musculus rectus femoris patří mezi jednu z hlav čtyřhlavého stehenního svalu. 

Rectus femoris patří mezi sval dvou kloubový a jeho začátek tvoří spina iliaca anterior 

inferior. Úpon svalu tvoří masivní šlacha označovaná jako ligamentum patellae, kde se 

setkávají všechny čtyři hlavy svalu. Jeho hlavní funkcí je extenze kolenního kloubu                   

a pomocná flexe kloubu kyčelního. Řadí se mezi svaly posturální a tak má také tendenci 

ke zkrácení (Čihák 1987). 

Skupina svalů gluteálních  

M. Gluteus maximus neboli velký sval hýžďový odstupuje od velké části zadní lopaty 

kyčelní, kosti křížové a kostrče a upíná se na zadní a vnější hranu velkého trochanteru na 

proximální části femuru. Hlavní funkcí je extenze kyčelního kloubu, zevní rotace kyčle. 

(Čihák, 1987) 

M. Gluteus medius,  sval začíná na lopatě kyčelní kosti mezi linea glutea posterior                   

a linea glutea anterior a úpíná se přes krátkou šlachu na velký trochanter. Jeho hlavní 

funkcí je abdukce stehenní kosti, při stoji na jedné končetině drží kontralaterální část 

pánve ve stejné rovinně. Působí tedy stabilizačně (Gibbons 2014; Čihák, 1987). 
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M. Gluteus minimus, má stejnou funkci jako výše zmíněný sval, ale generuje menší sílu 

(Véle, 2006). 

Tensor fasciae latae neboli také napínač stehenní povázky se nachází značně 

ventrálněji než předešlě gluteální svaly, ale inervačně se mezi ně řadí. Jeho funkcí je 

napnutí stehenní fascie a tím pomáhá k extenzi kolenního kloubu ve stoji vzpříma. Dále 

se jedná o pomocný flexor, abduktor  a vnitřní rotátor kyčelního kloubu (Véle, 2006). 

 

Pelvitrochanterické svaly 

Mezi pelvitrochanterické svaly se řadí ty, které začínají na pánvi v místě zvaném 

incisura ischiadica major et minor (vyjíma m. piriformus) a jsou kryty hrubými svalovými 

snopci        m. gluteus maximus. Funkčně rotují hlavici femuru zevně a udržují ji pevně 

v kloubní jamce. Patří sem svaly m. piriformis, m. obturatorius internut, mm. 

gemmeli, m. quadratus femoris (Čihák, 1987) 

 

Adduktory stehna 

Níže vypsané svaly spojují pánev s femurem a jejich hlavní funkcí je addukce femuru. 

Jsou v antagonistickém vztahu k abduktorům kyčelního kloubu, tedy gluteus medius, 

minimus a tensor fasciae latae. Důležitá funkce kromě addukce je i stabilizační složka                

a ovlivnění chůze. Přes nízký práh vzrušivosti jsou téměř pořád aktivní, proto patří mezi 

skupinu svalů s tendencí ke zkrácení. Svaly jsou rozděleny podle vrstev, povrchově jsou 

uloženy m. pectineus, m. adductor longus, m. gracilis. Ke střední vrstvě patří                           

m. adductor brevis a mezi hluboce uložené m. adductor magnus a m. obturatorius 

externus (Dylevský, 2009). 
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Ischiokrurální svaly 

Dorzální skupina svalů obsahuje tři svaly – m. biceps femoris, m. semitendinosus                   

a m. semimebranosus. Svými vztahem ovlivňují flexi v koleni, rotační komponentu ale 

mají i vztah k pánvi kde se upínají na tuber ischiadicum (Dylevský, 2009). 

M. biceps femoris provádí flexi kolenního kloubu, zevní rotaci bérce při flektovaném 

kolenním kloubu. Dlouhá hlava navíc napomáhá extenzi v kyčelním kloubu.                              

M.  semitendinosus sval provádí extenzi a addukci stehna. Provádí flexi bérce a při 

flekčním postavení vnitřní rotaci. M. sartorius neboli sval krejčovský je nejdelší sval 

v našem těle, je plochý a široký přibližně 5cm. Provádí flexi, abdukci a zevní rotaci 

v kyčli. Flektuje bérec       a vnitřně jej rotuje (Čihák 1987). 

 

2.2.3 Kloubní spojení pánve 

Vazy pánve jsou od ostatních vazů velmi ztluštělé a jsou tvořeny silnými pruhy 

kolagenního vaziva. Netvoří kloubní pouzdra, ale podobně jako lana stahují kruh 

pánevních kostí. Patří mezi ně lig. sacrospinale, lig. sacrotuberale, lig. iliolumbalia                  

a lig. inguinale (Dylevský, 2009). 

Sakroiliakální kloub neboli zkráceně SI je označován jako plochý, pevný kloub 

s krátkým pouzdrem a znatelně zesílenými vazy (Marek, 2005). Odlišují se především 

tvarem kloubních ploch, které se setkávají mezi pánevní a křížovou kostí. Kloub je 

pohybově velmi omezený a nemá vlastní svaly, které by jím pohybovaly (Tichý,  2009). 

2.2.4 Kineziologie páteře 

Spojení mezi páteří a dolními končetinami je zprostředkována pánví. Ta má podobnou 

funkci jako na horních končetinách lopatka k ramennímu kloubu. Pánev slouží pro přenos 

sil z osového orgánu na dolní končetiny. Je to pevná struktura a stabilní struktura, ale 

funguje jako flexibilní spojení páteře a dolních končetin. Pohyby v rovině sagitální jsou 

anteverze pánve a retroverze pánve. Při anteverzi pánve se symphisis ossis pubis posouvá 
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dopředu, zvyšuje se bederní lordóza a hlavním svalem pro tento pohyb je často zkrácený 

m. iliopsoas. Retroverze je pohyb opačným směrem. Bederní lordóza se snižuje a hlavním 

zodpovědným svalem je břišní svalstvo. Pohyb v rovině frontální se nazývá zešikmení 

pánve. Ta může být kromě zodpovědných svalů mm. gluteii a mm. adductores ovlivněna 

i nožní klenbou a nestejnou délkou končetin. Pohyb v rovině horizontální je rotace pánve. 

Ta se primárně objevuje při chůzi. Posledním pohybem pánve je torze pánve. Dochází při 

tom k pohybu pánevních kostí, které se rotují proti sobě. Za tento pohyb zodpovídá 

sakroiliakální kloub, kde dochází k velmi malým nutačním pohybům (Véle, 2006) 

 

 2.3 Vztah páteře k hybnému systému 

Páteř nelze posuzovat jako jednu funkční jednotku, protože má úzký vztah k ostatním 

částem hybného systému. Právě ten tvoří funkční jednotku jako takovou. A dokáže 

pracovat se zatížením a nároky, které jsou na ni kladeny. Důležitým pojmem je adaptace, 

která musí pro správnou funkci páteře a ostatních systémů fungovat. Pokud nedochází 

k správnému adaptačnímu mechanizmu, mohou nastat svalové dysbalance a chabé držení 

důsledkem chybných pohybových stereotypů. Výše zmíněné patologické děje zatěžují 

určité skupiny svalů více, vzniká neekonomický pohyb, změna statiky a dynamiky páteře. 

Vzájemný vztah mají i končetiny, které při patologické funkci můžou způsobit funkční 

poruchu na páteři. Z toho vyplývá úzký propojený vztah a podle Rychlíkové, jsou právě 

tyto děje začarovaným kruhem způsobující vertebrogenní obtíže (Rychlíková, 1997). 

 

2.4 Funkce m.gluteus maximus a m.gluteus medius 

Musculus gluteus maximus je masivní sval začínající svými hrubými svalovými 

snopci na lopatě kosti kyčelní ze zevní strany, okrajů kosti křížové, kostrční kosti                      

a ligamentu sacrotuberale. Upíná se na část tractus iliotibialis – vazivový pruh stehenní 

fascie čímž napomáhá stabilitě kolene při extenzi. Dále se upíná na zadní část velkého 

trochanteru a menší část tuberositas glutea. Inervaci zprostředkovává nervus gluteus 

inferior, kořenová inervace vychází z L4,L5, S1 (Čihák 1987, Dylevský 2009). 
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Z funkčního hlediska glutes maximus provádí několik zásadních funkcí ve vztahu 

mezi trupem, pánví a femurem. Je nutností pro vzpřímený stoj a vzpřímení trupu z pozice 

sedu, dále pro chůzi či běh.  Dalšími funkcemi jsou extenze femuru, podpora addukce 

femuru. Horní partie napomáhají naopak abdukci stehenní kosti a v neposlední řadě 

podporuje zevní rotaci v kyčli. Je součástí řetězce, který se táhne šíkmo přes musculus 

latissimus dorsi, přes aponeúrozu na protější stranu m. gluteus maximus, přes fascia lata 

až ke kolennímu kloubu. Při chůzi se zapojuje m. gluteus maximus při stojné fázi a spolu 

se kontrahuje musculus latissimus dorsi na opačné straně. Synergická kontrakce těchto 

dvou svalů napíná thorakolumbální fascii, která poté své napětí uvolní a přenese sílu do 

dolních končetin. Nedostatečná síla a patologické zapojení m. gluteus maximus pak 

snižuje efektivitu chůze vzhledem k spotřebování energie. Další funkcí je stabilizační role 

m. gluteus maximus pro sakroiliakální kloub, který je kvůli patologickému zapojení 

hýžďového svalu predispoziční ke zranění (Gibbons, 2014). 

Musculus iliopsoas, rectus femoris a adductory patří mezi antagonisty velkého 

hýžďového svalu. Nejčastěji dokáží při svém zkrácení neurologicky inhibovat m. gluteus 

maximus, který následně hypotrofuje. Vizuálně bývá sval oploštělý a gluteální rýha klesá 

kaudálně ve stoji. Hypotrofie následně může vést u pacientů k bolestem dolní části zad 

kvůli náhradním mechanismům (Gibbons 2014, Véle 2006). 

M. gluteus medius, střední hýžďový sval se svým průběhem z části nachází pod m. 

gluteus maximus. Sval začíná na zevní straně lopaty kyčelní mezi dvouma liniemi, linea 

glutea posterior a anterior. Sval se upíná na okraj velkého trochanteru. Funkčně je sval 

rozdělen na snopce přední, střední a zadní. Přední snopce provádí vnitřní rotaci kyčelníh 

kloub. Střední svalová vlákna abdukují kyčelní kloub a zadní snopce provádí naopak 

zevní rotaci. Sval je obdobou deltového svalu na horní končetině. Zadní část svalu je pro 

fyzioterapii zdá se nejvýznamnější, zadní snopce totiž synergicky pracují s velkým 

hýžďovým svalem. Zmíněné svaly kontrolují pozici kyčelního kloubu do zevní rotace, 

díky které se správně koriguje nastavení kyčelního kloubu a kolene při chůzi. Inervaci 

zprostředkovává nervus gluteus superior z větví L4,L5,S1 (Čihák 1987, Gibbons, 2014). 

Kromě těchto funkcí je sval významný především pro udržování rovnováhy ve stoji                       

i v pohybu. Aktivace tohoto svalu při stojné fázi brání poklesu pánve na opačné straně. 
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Při oboustranné patologii gluteus medius je chůze často označována za „kachní“, 

poněvadž pohyby ve frontální rovině jsou značně zvýšeny (Véle, 2006).   

2.5 Silový trojboj 

Silový trojboj nepatří mezi nejpopulárnější sporty, ale přesto v posledních letech 

značně nabyl na popularitě. Pod anglickým názvem ho známe jako powerlifting. Což 

v přímém překladu znamená zvedání silou. Cílem silového trojboje je dosáhnout nejvíce 

nazvedaných kilogramů ve třech různých disciplínách, které testují svaly celého těla. 

Kromě síly je důležité technické provedení, aby byl pokus uznán platným. 

Z biomechanického hlediska se jedná o přímé působení síly na břemeno. Soutěžící se 

snaží přemoci gravitační složku působící kolmo proti jejich dráze směrem vzhůru. Mezi 

tři základní disciplíny patří dřep, benchpress (tlak na lavici), mrtvý tah. Na soutěžích má 

každý účastník tři pokusy na každý cvik. Ten, kdo provede dané cviky s nejtěžší váhou, 

se stává vítězem. Nyní existuje mnoho federací, které mají odlišné prvky pravidel. Silový 

trojboj je rozdělen do váhových kategorií, dále podle věku a také podle pohlaví. (dostupné 

z: http://powerlifting.ronnie.cz/; http://powerlifting.cstv.cz/;) 

Silový trojboj, ve světě známý pod slovem powerlifting se objevil v 60. letech 

dvacátého století ve Velké Británii a USA. V těchto letech byla soutěž řízena zcela jinými 

pravidly, než jak je známe dnes. V roce 1958 ve Velké Británii vznikly první přebory 

v silovém trojboji. Disciplíny se skládaly z dřepu, benchpressu (tlaku na lavici)                              

a bicepsové zdvihu, který byl časem vystřídán mrtvým tahem. První neoficiální soutěž se 

konala ve Spojených státech v Yorku v roce 1964. V roce 1970 byla založena dodnes 

nejznámější federace powerliftingu známá pod názvem IPF. První mistrovství Evropy se 

konalo v Anglii v městě Birmingham v roce 1978. O rozvinutí popularity se zasloužil 

především Sovětský svaz, kdy v 80. letech ti nejlepší trojbojaři pocházeli právě z této 

oblasti. Silový trojboj se stal součástí světových her, které se konají každé čtyři roky 

podobně jako Olympijské hry, kde však chybí.  

(dostupné z: (http://www.powerlifting.pl/historia/powerliftinghistory_world.html; 

https://powerlifting.ronnie.cz/) 

http://powerlifting.ronnie.cz/
http://powerlifting.cstv.cz/
http://www.powerlifting.pl/historia/powerliftinghistory_world.html
https://powerlifting.ronnie.cz/
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První disciplínou v silovém trojboji je dřep. Dřep se provádí s osou na zádech, ta musí 

být držena horizontálně oběma rukama na ramenou s prsty kolem osy. Soutěžící musí stát 

směrem k rozhodčímu. Soutěžící osu vyjme ze stojanu a ustoupí směrem dozadu a zaujme 

základní pozici. Nyní čeká na pokyn „Dřep“ od hlavního rozhodčího, který tak provede 

pouze, pokud se trojbojař ustálí v základní pozici. Po signálu se pokouší o dřep. Důležitá 

je hloubka k uznání platného pokusu. Kyčelní kloub se musí dostat po vrchol kolenního 

kloubu. Pohyb musí mít pouze jeden sestupný pohyb, jinak je pokus neplatný. Ze spodní 

pozice musí soutěžící přejít do vzpřímeného postavení, do základní pozice. Pokud 

soutěžící stojí ve vzpřímeném stoji, hlavní rozhodčí dá pokyn „ Rack“ – „Odložit“                         

a trojbojař vrátí osu na stojan před ním. Při pokusech s větší zátěží pomahájí ve fázi Rack, 

takzvaní odkladači. Pravidla jsou velmi přísná, a proto níže uvádím seznam nejčastějších 

chyb (Dokument Výboru Federace českého silového trojboje, 2011). 

 

 

Neplatné pokusy a chyby. 

1. Nevyčkání na pokyn hlavního rozhodčího při začátku nebo ukončení pokusu.  

2. Dvojí hmit v dolní pozici dřepu nebo jakýkoliv pokles při pohybu vzhůru. 

 3. Nedodržení vzpřímené polohy s propnutými koleny na začátku nebo na konci 

pokusu. 

 4. Úkrok vzad, vpřed nebo jakýkoliv pohyb nohou do strany, přičemž kolébání mezi 

špičkou a patou je povoleno.  

5. Nedostatečná hloubka dřepu a nedosažení správné polohy tak, aby přechod stehna 

v trup byl pod vrcholem kolene.  

 6. Kontakt nakladačů s činkou nebo se soutěžícím mezi signály rozhodčího, jestliže 

došlo k usnadnění pohybu vzhůru.  
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7. Kontakt lokte nebo nadloktí s nohou. Mírný dotek je povolen, pokud nedošlo                        

k usnadnění pohybu vzhůru 

8. Jakékoliv upuštění nebo odhození činky po ukončení pokusu.  

9. Porušení kteréhokoliv dalšího bodu pravidel o provedení dřepu. 

(Dokument Výboru Federace českého silového trojboje, 2011) 

 

2.6 Význam dřepu v rehabilitaci a kineziologie dřepu 

2.6.1 Význam dřepu v rehabilitaci 

     Dřep se v klinické praxi užívá často jako rehabilitační cvik,  nebo podle Koláře, jako 

diagnostická pozice. Výhodou je zapojení velkého množství svalových skupin najednou, 

a je tak i přirozenější než izolované cvičení jednotlivých svalů. Cílem dřepu je posílení 

kolenních a kyčelních svalů a rozvíjení síly v oblasti zad a hlubokého stabilizačního 

systému páteře. Využití síly se odráží jak do běžných denních činností, tak do většiny 

sportů. Silné a stabilní kolenní klouby jsou pro pacienty i cvičence velmi důležité. 

 Proto je stěžejní klást důraz na správnou techniku a pochopení základních 

biomechanických pohybů během cvičení dřepu (Gullet, 2009). 

Při správně prováděném dřepu se zapojují m. quadriceps femoris, m. biceps femoris, 

m. semitendinosus, m. semimebranosus a m. gluteus maximus. Dále se účastní m. triceps 

surae, vzpřimovače páteře a abdominis externus pro stabilizační složku trupu a pánve,                        

a adduktory plní stabilizační funkci kyčelního kloubu (Travells, Simmons, 1999). 

Dřep lze teoreticky rozdělit podle tří hloubek, které se nejčastěji provádí. Dřep 

částečný, kdy je flexe  v kolenním kloubu do 40°. Dřep poloviční či paralelní, kdy dochází 

k flexi mezi 70-90° a hluboký dřep, který přesahuje flexi 100°.  

Hloubka dřepu by měla být zvolena podle schopností jedince, sportovního zázemí                     

a jeho cíle. Lidé s postižením patelofemorálního kloubu by se hlubokým dřepům měli 
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vyhnout, kvůli zvýšeným tlakovým silám v patelofemorálním skloubení. Pacienti 

s rekonstrukcí PCL by neměli překračovat flexi přes 60° (Donnelly, 2006). 

 

2.6.2 Kineziologie dřepu 

Dřep můžeme  rozdělit na určité fáze pro lepší pochopení. Fázi stojnou neboli 

vzpřímenou v základním postavení a fázi dolní v nejhlubším místě dřepu. Poté fázi 

pohybu excentrickou a koncentrickou (SCHONFELD, B., et. Al, 2010). 

Ve vzpřímené pozici pracují svaly stabilizačně k udržení vzpřímeného stoje. Nejvíce 

se zapojují břišní svaly a m. erector spinae. Při předklonu se zvyšuje zatížení bederních 

svalů (KRZYZEWSKI, 2001). 

Excentrická fáze začíná flexí kyčlí a kolen ideálně v jednom momentě. Flexory 

kyčelních kloubů jsou m. rectus femoris, m. iliopsoas a m. pectineus. Do flexe kolenního 

kloubu jsou zapojený m. biceps femoris, m. semimembranosus a m. semitendinosus. Dále 

dochází k dorzální flexi v hlezenním kloubu. V tomto kloubu je rozsah pohybu často 

omezen a dochází k špatné technice dřepu na špičkách (KRZYZEWSKI, 2001). 

Při dolní fázi jsou nejvíce zapojeny hamstringy, adduktory, které jsou pod 

izometrickým zatížením v protažení. U hlubokého dřepu je značně zapojen i m. gluteus 

maximus (KRZYZEWSKI, 2001). 

Během koncentrické fáze dochází k pohybu nahoru, proti odporu zpět do vzpřímeného 

stoje. Dochází k extenzi v kyčelních kloubech díky zapojení m. gluteus maximus, dlouhé 

hlavy m. biceps femoris, m. semimembranous a semitendinosus. Kolenní kloub provádí 

taktéž extenzi. Hlavním extenzorem je v této fázi m. rectus femoris. V hlezenním kloubu 

dochází k plantární flexi, zapojuje se především m. gastrocnemius a m. soleus 

(KRZYZEWSKI, 2001). 

Hloubka dřepu mění znatelně rozvoj svalové hmoty v kolenních a kyčelních kloubech. 

Nejvíce se liší aktivita musculus gluteus maximus při zvyšujícím se úhlu v kolenním 

kloubu nad 90°, kdy míra zapojení lineárně roste se zvyšujícím se úhlem v kolenním 
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kloubu (Caterisano, 2002). M. gluteus maximus jakožto hlavní extenzor kyčelního 

kloubu působí v excentrickém i koncentrické fázi dřepu (SCHONFELD, B., et. Al, 2010). 

Musculus quadriceps femoris zodpovídá za extenzi v kolenním kloubu a pomáhá při 

excentrické fázi při flexi kolene a koncentricky k extenzi kolene při pohybu vzhůru. 

Nejvíce je zapojen při 80-90° flexi kolenního kloubu. Jeho aktivita zůstává konstantní,                   

a délka svalu se během pohybu skoro nemění, protože se jedná o dvoukloubový sval                    

a kromě extenze v kolenním kloubu pomáhá flexi v kloubu kyčelním (Dostupné z: 

http://www.lookgreatnaked.com/articles/the_biomechanics_of_squat_depth.pdf). 

Hamstringy působí antagonisticky proti m. quadriceps. Důležitá je však jejich synergie 

pro lepší zapojení kolenního kloubu. Nejvyšší aktivita této skupiny se údává při 

koncentrické fázi, tedy při pohybu nahoru do vzpřímeného stoje. Více jsou zapojeny svaly 

na vnější straně, konkrétně tedy m. biceps femoris. Stejně jako m. quadriceps femoris se 

jedná o dvoukloubový sval a je zapojen jak při pohybů dolů do dřepu, tak koncentricky 

do stoje.    (dostupné z: 

http://www.lookgreatnaked.com/articles/the_biomechanics_of_squat_depth.pdf) 

Musculus gastrocnemius je zapojen více při flexi v kolenním kloubu a snižuje se 

v extenční fázi. Svalová aktivita je nejvýraznější mezi šedesáti až devadesáti stupni. Jedná 

se o dvoukloubový sval a délka se během pohybu tedy výrazně nemění. Excentrická fáze 

klade nároky na zkracování svalu v koleni a prodloužení v hlezenním kloubu. (dostupné 

z : http://www.lookgreatnaked.com/articles/the_biomechanics_of_squat_depth.pdf) 

V rehabilitačním prostředí se rozdělili doktoři a fyzioterapeuté na dva tábory. Jeden 

tvrdí že dřep, by se měl provádět pouze do 90°, a vyšší stupeň flexe v kolenních kloubech 

zvyšuje riziko poranění šlach a vazů. Druhá skupina se naopak odráží od vývojové 

kineziologie a hluboký dřep považuje za přirozený pro tělo. Podle  Studie BLOOMQUIST, 

K., et. Al  hluboký dřep snižuje smykové síly na kolenní klouby. Při větší flexi než 90° se 

snižuje aktivita ACL a PCL. Minimální hodnoty jsou při flexi větší než 120° a zvyšuje se 

aktivita hýžďových svalů.  
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Pokud je dřep prováděn správně, úrazy jsou logicky méně částé. Naopak špatná 

technika vede k rizikovým úrazům, přetržení šlach, vazů, poranění meziobratlových 

plotének či spondylolýzy (SCHONFELD, B., et. al., 2010). 

 

2.7 Dolní zkřížený syndrom 

Dolní zkřížený syndrom dosáhl svého názvu pro svalovou dysbalanci v oblasti pánve                    

a kyčlí. Zkřížený značí svalové zkrácení jedné skupiny svalů a svalové oslabení druhé 

skupiny. Zkracují se především svaly tonické, flexory kyčlí, m. rectus femoris,                          

m. iliopsoas a tensor fasciae latae. Dále se zkracují svaly bederní páteře erectores trunci. 

Svaly s tendencí k oslabení jsou označovány jako fázické. Jsou jimi mm. glutaei maximi 

a mm. glutaei medii. Významnou skupinou svalů, které se často stávají oslabenými, jsou 

svaly břišní, nejčastěji dolní část (Rychlíková 1997). 

Díky zkrácení svalů a inhibici antagonistické skupiny dochází k zvýšené hyperlordóze                   

a mění se pánevní sklon. Ten má vliv na držení těla od bederní páteře, až po páteř krční. 

Dále ovlivňuje postavení končetin dolní části našeho těla, kolenních kloubů, hlezenních 

a kloubů nohy. Ty jsou významné kvůli funkci kleneb, které mají nemalý vliv na držení 

těla a funkci dolních končetin. Pánevní sklon dokáže v nefyziologickém postavení velmi 

ovlivnit i hlavní dýchací sval – bránici a tím i schopnost vnitřního prostředí vhodně 

ovlivňovat procesy jako přeměnu látek či vitální kapacitu plic (Bursová 2005). 

Kromě výše zmíněných patologických stavů způsobených dysbalancí svalů, se tak 

značně zvyšuje tlak v oblasti lumbosakrálního přechodu, kde následuje zvýšení střižných 

sil v dolních segmentech bederní páteře a změny směru facet meziobratlových kloubů. 

Dochází tak k přetěžování kyčelních kloubů a často vzniku kontraktur bederních svalů 

(Kolář, 2009). 

Rovnost zapojení svalů pánve a správné načasování zapojení svalových skupin je 

předpokladem pro fyziologické postavení páteře. I jen jediný sval dokáže svým 

zkrácením značně ovlivnit postavení pánve z přirozeného postavení a tím vést 

k patologickým pohybovým stereotypům a vzniku bolesti bederní oblasti.                      
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Zvýšenou anteverzí pánve - (symphysis ossium pubis se pohybuje směrem dolů) se navíc 

omezuje extenze kyčlí při chůzi a tím se anteverze  zvětšuje ještě více (Véle, 2006). 

Nastává tak problém, kdy zkrácením flexorů kyčlí dochází jak k změně postavení 

pánve, tak k neurologické inhibici svalů, které jsou nuceny být v prodlouženém stavu 

(Gibbons, 2014). 

 

2.7.1 Terapeutické řešení 

Ideální metodický postup je při dysbalanci tvořen protahováním zkrácených svalů. 

Což je důležité řešit primárně předtím, než budeme oslabenou skupinu svalů posilovat. 

Nejčastěji jsou zkrácené svaly s tonickými svalovými vlákny: hlavní flexory kyčelního 

kloubu, bederní vzpřimovače a popřípadě hamstringy. Posilovat naopak musíme 

antagonistickou skupinu, tedy svaly břišní a hýžďové svalstvo. Další vhodnou technikou 

je cvičení uvolňovací, které je prováděno nenásilně v různých směrech. V neposlední 

řadě bude součástí přímivé cvičení, které je kvůli sedavému způsobu života vhodné 

zapojit do praktické části práce (Bursová, 2005).  
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem teoretické části je seznámení s problematikou zapojení hýžďových svalů                          

v silovém tréninku. Podání komplexních informací o fyziologickém nastavení páteře                  

a pánve, biomechanice dřepu a seznámení s dolním zkříženým syndromem a podstatou 

břišního dýchání. 

Ve speciální části je cílem vypracování vstupního vyšetření 3 probandů. Na základě 

vyšetření bude vypracován fyzioterapeutický plán a stanovena terapie. V závěru 

proběhne vyhodnocení výsledků, zda díky vlivu kompenzačních cvičení a správnému 

zapojení svalů dojde ke zvýšení silového výkonu v disciplíně dřep a vymizení obtíží 

v bederní oblasti. 
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4 METODIKA 

4.1  Vyšetřovací postupy  

4.1.1 Anamnéza  

Anamnéza spočívá ve zvolení vhodných otázek, které klademe pacientovi. Je součástí 

celkového klinického vyšetření, ačkoliv se v poslední době naneštěstí důkladná anamnéza 

provádí zřídka. Anamnestické dotazy směřujeme tak, abychom se dostali k příčině 

problému a zvolili tak vhodnou terapii. Otázkami zjišťujeme dobu obtíží, první příznaky, 

charakter bolesti, úrazy. Důležité jsou i informace z minulosti, jakožto úrazy a operace. 

Ptáme se také na sociální zázemí, rodinnou anamnézu, jaké pacient užívá léky.                              

U některých případů klademe otázky i během terapie. Nedílnou součástí jsou však                     

i otázky, které nám odhalují psychický stav pacienta (Kolář, 2009). 

Kompletní vyšetření obsahuje anamnézu rodinnou, osobní, alergickou, 

farmakologickou, gynekologickou, pracovní, sociální a takzvané nynější onemocnění 

(Navrátil, 2008). 

4.1.2 Antropometrie 

Antropometrie je metoda zabývající se měřením a popisem tělesných znaků. Mezi 

měřené parametry patří délka, šířka a obvod rozměrů horních a dolních končetin, trupu, 

pánve a hlavy. Měří se mezi přesně danými antropometrickými body. Využívá se 

krejčovský metr (Haladová, 2010). 

4.1.3   Vyšetření palpací 

Palpačním vyšetřením zjišťujeme barvu, teplotu a povrch kůže. Pomocí hmatu lze určit 

tonus podkožního vaziva a svalů. Hodnotíme přítomnost otoků a jejich kvalitu. Sledujeme 

případně i jizvy, jejich bolestivost a posuvnost vůči spodině. Vyšetřujeme i kloubní 

pohyblivost, kontraktury a kvalitu čití (Haladová a Nechvátalová, 2010). 

Díky velkému množství receptorů v bříškách prstů dokážeme jedinečně vyšetřit určité 

segmenty. Technika palpace se velmi často využívá při hledání spoušťových bodů. 



 

27 

 

Z velké části můžeme pomocí zpětné vazby od pacienta tyto body najít a dále ošetřit. 

Mechanické zařízení nedokáže naše prsty zatím nahradit. Důležité je však vzít v potaz 

techniku palpace  a najít vhodný tlak pro vyšetření (Kolář, 2009). 

Mezi nejčastější palpační techniky řadíme: Tření kůže, protažení kůže, protažení 

měkkých tkání v řase, působení tlakem, protažení fascií, vyšetření svalových 

spoušťových bodů, vyšetření aktivních jizev (Kolář, 2009). 

 

4.1.4   Goniometrie 

      Goniometrie spočívá v měření rozsahu pohybu v kloubech. Při tomto vyšetření 

zjišťujeme rozsah kloubu ve stupních, kterých lze dosáhnout za určitých podmínek 

pasivního a aktivního pohybu. Jedná se na první pohled o jednoduchou metodu, ale 

terapeuté si často podmínky, pod kterými je vyšetření prováděno upravují, a proto 

nastávají určité neshody. Existuje mnoho dalších metod jako RTG metody, obkreslovací, 

trigonometrické, sférometrické a u nás nejčastěji využívaná planimetrická metoda 

(Haladová a Nechvátalová, 2010). 

Planimetrická metoda využívá jednoduchý způsob měření v jedné tělní rovině. Často 

se také nazývá plošná metoda. Velmi často se využívá i z důvodu nízkých nároků na 

pomůcky, stačí pouze dvouramenný goniometr, SFTR goniometr nebo mezinárodní 

standartní goniometr (Haladová a Nechvátalová, 2010). 

Přes svoji jednoduchost je však důležité dodržování základních pravidel měření. 

 Pracujeme v přesně určených polohách. 

 Před vlastním vyšetřením provádíme alespoň 3x pasivní pohyb v kloubu. 

 Střed goniometru se přikládá z vnější strany nad osu pohybu. 

 Jedno rameno kopíruje pohyb měřené části těla a druhé je přiložené 

k nepohybující se části těla. 

 Měříme aktivní a pasivní rozsah pohybu. 

 Vyšetření provádíme pokud možno na pacientovi ve spodním prádle. 
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 Kontrolní měření provádí stejný terapeut, stejným úhloměrem pro přesné 

výsledky  (Haladová a Nechvátalová, 2010). 

4.1.5   Vyšetření stoje  

Vyšetření stoje je pro vstupní vyšetření velmi pomocnou metodou jak najít příčinu 

obtíží. Pacienta poprosíme, aby se svlékl do spodního prádla, a sledujeme postavení ze tří 

stran. Zepředu, zezadu a z boku. Vyšetřujeme postupně směrem kraniálním či kaudálním. 

Pacienta ve stoji nekorigujeme (Haladová a Nechvátalová, 2010).  

 

Vyšetřením zepředu hodnotíme: 

 Držení hlavy 

 Postavení klíčních kostí a výši ramen 

 Konfiguraci horních končetin 

 Tvar hrudníku – prsní bradavky, sternum, postavení žeber 

 Postavení a symetrii thorakobrachiálních trojúhelníků 

 Postavení pánve a SIPS 

 Konfigurace dolních končetin 

 Postavení hlezenních kloubů 

 Tvar klenby nožní (Haladová a Nechvátalová, 2010) 

Vyšetřením zezadu hodnotíme: 

 Postavení hlavy 

 Výškovou symetrii ramen 

 Konfiguraci horních končetin 

 Tvar hrudníku, postavení lopatek vůči páteři, scapula alata 

 Přítomnost skoliotického držení 

 Postavení zadních spin na pánvi 

 Souměrnost gluteálních rýh 

 Konfiguraci dolních končetin, achillových šlach a tvar paty (Haladová                       

a Nechvátalová, 2010). 
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Vyšetřením z boku hodnotíme: 

 Postavení hlavy – předsun 

 Konfiguraci horních končetin 

 Držení a zakřivení páteře 

 Vyklenutí břišní stěny 

 Sklon pánve  

 Postavení kolen 

 Tvar klenby nožní (Haladová a Nechvátalová, 2010). 

 

4.1.6   Vyšetření chůze 

Vyšetřením chůze sledujeme fixovaný komplexní stereotyp, který je pro každého 

jedince unikátní. Pomocí tohoto vyšetření můžeme ozřejmit poruchy pohybového 

aparátu. Pacient je svlečen do spodního prádla a bez bot. Chůzi sledujeme zepředu, 

zezadu a z boku (Haladová a Nechvátalová, 2010). 

Při vyšetření sledujeme:  

 Rytmus, pravidelnost chůze 

 Způsob došlapu, odvíjení nohy a dynamiky nožní klenby 

 Šířku a délku kroku 

 Propínání kolena a míru extenze v kyčelním kloubu (při zvýšené anteverzi pánve 

je extenze snížena) 

 Postavení lumbosakrálního a thorakolumbálního přechodu 

 Rotaci páteře 

 Pohyby na pánvi – rotace, torze, lateralizace, pokles, zešíkmení 

 Souhru horních končetin 

 Postavení ramenních kloubů 

 Postavení a pohyby hlavy (Haladová a Nechvátalová, 2010) 
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Typy chůze dle Jandy 

     Proximální – nazýván také kyčelní typ, se vyznačuje značným zapojením flexorů 

kyčelního kloubu, které jsou často přetížené a oslabené. Typické je malé odvíjení chodidla 

od země. 

Akrální – charakteristickým rysem tohoto typu je značné odvíjení chodidla, které 

končí zvýšenou plantární flexí, posunem těžiště vpřed a minimálním zapojením kyčelních 

kloubů. 

Peroneální – typické pro tento typ chůze jsou typické značná flexe v kolenních 

kloubech, výraznější vnitřní rotace v kyčelních kloubech a everze nohy (Kolář, 2009). 

4.1.7   Vyšetření svalové síly 

Mezi nejčastější metodu pro zjištění síly svalu se používá Svalový test (ST) dle Jandy. 

Vychází z principu, že pro vykonání pohybu částí těla je potřeba určité svalové síly, a že 

lze tuto sílu ohodnotit podle podmínek, za jakých se pohyb děje. Svalový test je metoda 

analytická, které určuje sílu svalových skupin vykonávající určitý pohyb segmentu. 

Stupnice obsahuje základní dělení: normální 4, slabý 3, velmi slabý 2, záškub 1 a nula. 

Stejně jako goniometrie se svalový test provádí za určitých podmínek a pravidel. Pohyb 

musí být prováděn v celém pasivním rozsahu. Pohyb musí být dále prováděn pomalu, 

neměnnou rychlostí bez švihu. Svalový test obsahuje pro každé svalové skupiny určitou 

polohu a fixaci, která musí být pokud možno dodržena pro správné vyšetření (Janda, 

1996). 

4.1.8   Vyšetření zkrácených svalů 

     Janda popisuje zkrácený sval jako stav, kdy dochází ke klidovému zkrácení svalu. 

Příčin může být mnoho. Sval je zkrácen při relaxaci a nedokáže být pasivně protažen 

v celém fyziologickém rozsahu kloubu. Nejzazším projevem je kontraktura. Mezi 

nejčastěji zkrácené svalové skupiny patří svaly s posturální funkcí, jinak také svaly 

tonické. Ty slouží k udržení člověka ve vzpřímeném postavení (Janda, 1996). 
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     Stejně jako Svalový test dle Jandy, i u vyšetření zkrácených svalů dodržujeme určité 

postupy pro správné výstupní údaje. Měříme pasivní rozsah pohybu v kloubu a v takovém 

směru, aby se sval dokázal co nejvíce izolovat od ostatních svalových skupin. Svaly 

musíme vyšetřovat z výchozích pozic, pomocí přesné fixace a směru pohybu. Častou 

chybou je stlačení vyšetřovaného svalu, příliš velká síla a měnící se rychlost pohybu. Tlak 

musí odpovídat požadovanému pohybu a působit pouze přes jeden kloub. Omezení 

v kloubu kvůli jiné příčině než je svalové zkrácení neguje výsledky vyšetření (Janda, 

1996). 

Hodnocení zkrácených svalů dle Jandy:  

Stupeň 0 – žádné zkrácení; 

Stupeň 1 – mírné zkrácení; 

Stupeň 2 – velké zkrácení; 

 

4.1.9   Vyšetření hypermobility 

Hypermobilita je označení pohyblivosti nad fyziologickou mez, jedná se tedy                        

o patologii. S větším rozsahem v kloubu vzniká nestabilita a další obtíže. Hypermobilita 

je problém spojený nejen se zvětšeným rozsahem pohybu v určitém segmentu, ale týká 

se i svalové síly a zkrácení svalu. K vyšetření existuje mnoho zkoušek, kdy se vždy 

zaměřujeme na určitý pohybový segment těla (Janda, 1996). 

Hypermobilitu lze hodnotit podle Jandy, ten rozeznává pouze rozsah hypermobilní               

či v normě nebo dle Sachseho stupnice od A do C. 

 A – hypomobilní až fyziologický rozsah 

 B – mírně hypermobilní 

 C – značně hypermobilní (Lewit, 2003) 
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 Sachse rozeznává také tři druhy hypermobility podle postižení částí těla. 

 Místní hypermobilita – vzniká mezi jednotlivými obratly jako kompenzační 

mechanismus blokády; 

 Generalizovaná hypermobilita – týká se především problémů s aferencí; 

 Konstituční hypermobilita – nejčastěji postihuje celé tělo a přičina není zcela 

známá (Janda, 1996);. 

4.1.10   Vyšetření pohybových stereotypů  

Každý člověk má jedinečný styl provádění určitých pohybů, pro vyšetření těchto 

stereotypů používáme testy dle Jandy. Mezi testy patří chůze, pracovní pohyby a pohyby 

při běžných denních činnostech (Haladová a Nechvátalová, 2010). 

 

Janda jmenuje 6 základních testů, se svými probandy budu testovat pouze 3 níže 

zmíněné. 

 Extenze v kyčelním kloubu 

 Abdukce v kyčelním kloubu 

 Flexe trupu 

 

 

Testování udává správně načasování a aktivaci svalů v určitých testovacích 

polohách. Nejde nám tedy o zjištění síly, ale o sledování zapojení svalů, kdy 

často dochází k patologickému zapojení i svalů vzdálených či špatné 

posloupnosti aktivace (Haladová a Nechvátalová, 2010). 

 

Extenze v kyčelním kloubu 

Vyšetřovaný je položen na břiše, dolní končetiny nataženy a chodidla volně visí přes 

okraj lehátka. Horní končetiny volně položeny podél těla, hlava je nastavena v neutrálním 

postavení. Pacient provede extenzi v kyčelním kloubu (Haladová a Nechvátalová, 2010). 
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Timing: 1. Gluteus maximus 2. Ischiokrurální svaly 3. kontralaterální paravertebrální 

svaly v LS segmentech 4. homolaterální paravertebrální svaly v LS segmentech                           

5. Kontralaterální svaly v Th segmentech 6. Homolaterální paravertebrální svaly v Th 

segmentech 

Patologie: Nejčastěji se zapojují první ischiokrurální svaly namísto m. gluteus 

maximus. Vyšetřovaný provádí zevní rotaci a abdukci v kyčelním kloubu. Často také 

dochází k aktivaci paravertebrálních bederních svalů jako první či při patologických 

stereotypech v oblasti horní poloviny těla k hyperaktivitě ramenního pletence (Haladová 

a Nechvátalová, 2010). 

Abdukce kyčelního kloubu 

Vyšetřovaný leží na netestované dolní končetiny na boku. Horní končetina netestované 

položena pod hlavou, druhá na okraji lehátka před tělem pro zvýšení stability. 

Netestovaná dolní končetina je mírně skrčená v kyčelním i kolenním kloubu. Testovaná 

končetina natažená v nulovém postavení a provádí abdukci v kyčelním kloubu (Haladová                                    

a Nechvátalová, 2010). 

Timing: 1. m. gluteus medius 2. m. tensor fasciae latae 3. m quadratus lumborum 4. m. 

iliopsoas 5. m rectus femoris 6. brišní svaly 

Patologie: Janda udává dva možné způsoby patologického zapojení svalů. „Tensorový 

mechanismus“, kdy dochází k zevní rotaci a flexi v kyčelním kloubu díky převaze                         

m. tensor fasciae latae, m. iliopsoas a m. rectus femoris. Druhým jmenovaným je 

„Quadrátový mechanismus“ kdy značně převažuje aktivita m. quadratus lumborum                     

a pohyb začíná elevací pánve, m. gluteus medius et minimus jsou aktivačně v útlumu 

(Haladová a Nechvátalová, 2010). 

Flexe v trupu 

Vyšetřovaný leží na zádech, horní končetiny volně podél těla, dolní končetiny 

extendované, chodidla v plantární flexi. V této pozici pacient provádí pomalým pohybem 

flexi trupu do okamžiku, než dojde k souhybu pánve (Haladová a Nechvátalová, 2010). 
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Timing: Sledujeme aktivaci břišních svalů a svalů flexorové skupiny kyčelních 

kloubů. Dále sledujeme postupné rozvíjení lumbálních segmentů páteře (Haladová                       

a Nechvátalová, 2005). 

Patologie: Dochází k elevaci končetin pro zvýšenou aktivaci flexorů kyčelních kloubů. 

Flexe trupu je prováděna asymetricky, možné je i konvexní vyklenutí laterální skupiny 

břišních svalů či provádění pohybu v nádechovém postavení hrudníku. Může docházet                                  

i k aktivaci paravertebrálních svalů v lumbálních segmentech páteře (Haladová                                    

a Nechvátalová, 2010).  

4.1.11   Vyšetření pohyblivosti páteře 

Obsahem vyšetření jsou testy, které sledují rozvíjení jednotlivých úseků páteře                               

a hodnotíme změny vzdáleností mezi určenými body na vyšetřovaných segmentech 

(Kolář, 2009). 

Stiborova vzdálenost 

Tímto testem sledujeme rozvíjení hrudní a bederní páteře. Sledujeme rozvíjení páteře 

mezi obratli C7 a trnem obratle L5. Nejdříve změříme vzdálenost mezi těmito body a poté 

pacient provede pomalý předklon. Distance mezi těmito body by se měla zvýšit                         

o 7-10 cm (Kolář, 2009). 

Schoberova vzdálenost 

Hodnotí se rozvíjení bederní páteře. Ve vzpřímeném stoji si označíme trn obratle                    

L5 a naměříme vzdálenost 10 cm kraniálně. Při předklonu se fyziologicky vzdálenost 

zvýší minimálně o 5 cm (Kolář, 2009). 

Úklony (lateroflexe) 

Vyšetření provádíme ve stoji, ideálně u stěny kvůli eliminaci předklonu či záklonu. 

Paže jsou volně nataženy podél těla. Vyznačíme si bod na stehně, kam dosahuje nejdelší 

prst, a vyzveme pacienta, aby provedl úklon. Při maximálním úklonu sledujeme dosah 
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daktylionu a bod označíme. Vyšetření provádíme na obou stranách a následně 

srovnáváme rozdíly (Kolář, 2009). 

4.1.12   Vyšetření posturální reaktibility  

Testy, které nám ukazují zapojení svalových skupin v různých posturálních situacích 

nám podle Koláře značně napoví a ukáží dysfunkce. Na rozdíl od svalového testu, kdy 

sval může mít dostatek síly, ale nedokáže se správně zapojit. Testuje se v náročných 

polohách, kdy dochází k souhře svalů, které fungují jako stabilizátory a hodnotíme jejich 

zapojení. Dále se hodnotí postavení kloubu, zapojení povrchových a hlubokých svalů. 

Zapojení svalů, které by se v testované poloze aktivovat neměly či symetrie zapojení 

stabilizačních svalů a jejich timing (Kolář, 2009). 

Brániční test 

Vyšetřovaný sedí s napřímenou páteří s kaudálním postavením hrudníku,                          

tzn. výdechovém postavení. Terapeut palpuje dorzolaterálně pod dolními žebry, lehce 

stlačíme břišní svalstvo. Zároveň sledujeme postavení spodních žeber. Vyzveme 

vyšetřovaného, aby provedl protitlak, čili vyklenutí břišní stěny. Kaudální postavení žeber 

musí zůstat zachované a páteř se nesmí dostat do flekčního postavení. Při správném 

provedení se zapojí břišní lis, dochází k laterálnímu rozšíření dolní části hrudníku, žebra 

se pohybují laterálně nikoliv kraniálně (Kolář, 2009). 

 

Test extenze v kyčlích 

Pacient leží na břiše, horní končetiny volně vedle těla. Vyzveme vyšetřovaného, aby 

provedl extenzi v kyčli proti našemu odporu. Sledujeme zapojení gluteálních svalů, 

ischiokrurálních svalů, extenzorů páteře a aktivitu laterálních břišních svalů. Správně by 

mělo dojít k souhře především guteálních svalů a břišního svalstva. Insuficiencí je 

prohloubení bederní lordózy s klopením pánve do anteverze. Nadměrné zapojení bederní 

páteře respektive extenzorů, kyfotizace hrudní páteře v Th/L přechodu. Opora se posouvá 

směrem k hlavě, a laterální skupina svalů se vyklenuje ven (Kolář, 2009). 
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Test hlubokého dřepu 

Základní postavení pro tento test je stoj na šíři ramen, pacient poté provede pomalu 

hluboký dřep. Kolena by se neměla nacházet před chodidly. Při správném provedení 

zůstává páteř napřímena včetně centrovaného postavení pánve. Kolena směřují středem 

čéšky nad třetí metatars. Opora nohy je rozložena po celé plosce a prstech. Mezi časté 

patologie patří lordotizace bederní páteře, překlápění pánve do retroverze, zvýšení napětí 

v horní části trapézového svalstva, dochází k valgóznímu postavení hlezenního kloubu                   

a váha zůstává především na mediálním okraji nohy. V určitém množství případů nelze 

hluboký dřep vůbec provést z jiných důvodů (Kolář, 2009). 

4.1.13   Speciální vyšetřovací testy pánevní oblasti  

 

Trendeleburgův – Duchennův test 

Testujeme pacienta ve stoje, kdy provede stoj na jedné noze. Trendeleburgův                           

– duchennův test sleduje stabilizaci pánve pomocí abduktorů kyčelního kloubu, 

konktrétně m. gluteus medius et minimus. Pokrčená končetina je ve flexi v kolenním                    

a kyčelním kloubu. Za pozitivní zkoušku se považuje pokles pánve na straně pokrčené 

končetiny (Kolář, 2009). Za známku oslabení abduktorů kyčelního kloubu považujeme 

už laterální posun pánve. John Gibbons uvádí však další aspekty testu, na které bychom 

se měli jako terapeuti zaměřit. Kromě poklesu pánve sledujeme i pohyb celého těla, kdy 

se pacient snaží udržet na jedné noze, a stabilitu stojné nohy sledujeme s testováním druhé 

nohy (Gibbons, 2014). 

 

 Fenomén předbíhání 

Test se provádí ve stoji, kdy terapeut přiloží palce na zadní spiny vyšetřovaného, ten 

provede pomalý předklon. Sledujeme výši spin, zda se nedochází k předbíhání jedné před 
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druhou. Vyčkáme 15 – 20 vteřin, pokud jedna ze spin zůstane v pozici kdy je výš než 

druhá, pravděpodobně se jedná o SI blokádu (Kolář, 2009). 

Spine sign 

Test provádíme ve stoji, terapeut přiloží palec ze strany na L5, druhý ze spodní strany 

SIPS stejné strany, vyzveme pacienta, aby provedl flexi v koleni. Sledujeme vzdálenost 

mezi palci, srovnáváme s druhou stranu. Pokud se vzdálenost mezi palci nemění, 

pravděpodobně se jedná o blokádu SI kloubu (Kolář, 2009). 

Patrikův test 

Test provádíme vleže na zádech, netestovaná končetina je extendovaná v kyčelním                  

i kolenním kloubu. Testovaná je skrčená tak, že pata je opřená o koleno druhé nohy. 

Současně provede zevní rotaci v kyčelním kloubu. Jedná se o fenomén omezené abdukce, 

kdy test je pozitivní, pokud je při pružení do maximální abdukce pohyb bolestivý                          

a omezený. Testem zjišťujeme blokádu SI a omezenou abdukci na straně blokády. Často 

může být příčinou však koxalgie či zkrácené adduktory kyčlí (Kolář, 2009). 

S- reflex 

Testujeme na břiše, kdy pacient volně leží. „Přebrnkneme“ paravertebrální svalstvo 

v oblasti hrudního a bederního sektoru páteře. Může docházet ke stahu bederních svalů, 

s přítomností záškubu hýžďových svalů až ke svalům ischiokrurálním. Při dysbalancích 

v oblasti pánevního dna, může dojít i k současné elevaci pánve (Kolář, 2009) 

4.1.14   Neurologické vyšetření 

Vyšetření čití 

Vyšetření čití sleduje citlivost na různých částech těla pomocí určitých vyšetřovacích 

pomůcek. Stěžejní je zpětná vazba od pacienta, kdy podněty vnímá jen on. Metody se 

provádí bez zrakové kontroly a kladen je důraz na vyšetření obou stran těla (Opavský, 

2003).  
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Mezi základní rozdělení čití se považuje povrchové (exterocepce) a hluboké 

(propriocepce). Dále povrchové čití dělíme na taktilní, termické a algické čití. 

Propriocepci pak na polohocit a pohybocit (Opavský, 2003). 

Vyšetření myotatických reflexů 

Výše zmínění vyšetření se hodně využívá pro hodnocení řídících funkcí hybnosti. 

Reflexy testujeme neurologickým kladívkem přímo k tomu určenému. Důležitý je přesný, 

rychlý úder na šlachu vyšetřovaného svalu. Hodnotí se záškub ve směru kontrakce a dále 

počet kmitů (Opavský, 2003). 

4.2 Fyzioterapeutické postupy 

Dechová cvičení 

Pomocí dechových cvičení dokážeme vědomě zacílit směr dýchání a díky 

forsírovanému dýchání ovlivníme mechaniku dechové funkce. Dechovým cvičením 

dokážeme zvýšit pohyblivost hlavního dechového svalu – bránice. Který se podílí 

významně i na postuře a břišním lisu. Zvyšuje se také rozsah pohyblivosti žeber                              

a společně tak ovlivňuje zvýšení dechového objemu a snížení dechové frekvence 

(Bursová, 2005; Véle 2012). 

Kompenzační cvičení uvolňovací  

Uvolňovacím cvičením pozitivně ovlivňujeme pohyblivost kloubů a zvýšení rozsahu 

pohybu. Cílem cvičení je prohřátí a zvýšení průtoku krve v kloubních strukturách, 

dochází k aktivování kloubních receptorů a regulování svalového napětí. Nejčastěji se 

jedná o cvičení, kdy cvičenec provádí „krouživé“ pohyby v kloubech a předchází 

kompenzační cvičení protahovací (Bursová, 2005). 
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Kompenzační cvičení protahovací 

Výše zmíněné kompenzační cvičení je vhodné jak jako prevence tak i při sportu. Díky 

sociálnímu prostředí a nadměrným udržováním statických poloh dochází ke zkrácení 

určitých skupin svalů, které následně může vést k funkčním a později strukturálním 

vadám hybného systému s bolestivými následky. Mezi časté patří vertebrogenní obtíže, 

zvýšená bolestivost kloubů či svalové dysbalance. Kompenzačním cvičením dokážeme 

vhodně ovlivnit zkrácené svaly a tak „vyrovnat“ a podpořit pohybový systém. Vhodné je 

zacílení nejen na pasivní složku (vazy, šlachy, klouby), ale i na aktivní – svalovou tkáň.  

Protahovacím cvičením ovlivňujeme svalové zkrácení, které souvisí se zvýšeným 

svalovým napětí a úzce koreluje i s patologickým zapojováním do pohybových programů. 

Navíc se při zkrácení například úponové šlachy značně zvyšuje riziko úrazu. 

Kompenzační cvičení protahovací se stává nenahraditelnou složkou k optimální 

pohyblivosti kloubů                         a udržení fyziologické délky svalů a vede  k progresivním 

sportovním výkonům (Kabelíková a Vávrová, 1997, Bursová, 2005). 

Kompenzační cvičení posilovací 

Při posilovacích cvičení převažuje znatelně pozitivní stránka pro naše zdraví, musí 

však dodržovat určitá pravidla. Velmi časté je u cvičenců asymetrické zatěžování bez 

adekvátní kompenzace nebo podceňování svalů, které se přímo nepodílejí na sportovní 

výkon. Dalším úskalím je nadměrný objem posilovacích cvičení, jenž překračuje meze 

hybného systému. Úkolem kompenzačního cvičení posilovacího je zvýšení funkčnosti 

oslabených svalových skupin, ať už cvičením dynamických či statických cviků (Bursová, 

2005). 

Přímivá cvičení 

Sedavý způsob života dnešní společnosti značně ovlivňuje držení těla a koresponduje 

s tendencí zkrácení a oslabení určitých svalových skupin. Nedostatečná hrudní 

pohyblivost často vede ke zvýšené kyfóze, následně kompenzačně se zvyšuje bederní 

prohnutí (lordóza) a krční lordóza. Přímivá cvičení vedou, jak už název napovídá 
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k správnému držení těla a napřímení páteře. Cvičení je založené na zpevnění svalstva 

páteřního korzetu (Bursová, 2005). 

Postizometrická relaxace (PIR) 

Metodu PIR terapeuti používají nejčastěji k léčení svalových spazmů a bolestivých 

spoušťových bodů ve svalech (TrPs). Terapeut dosáhne přepětí svalu ve směru 

mobilizace. Nutná je spolupráce pacienta, kdy klade odpor minimální silou proti odporu 

terapeuta po dobu pěti sekund a víc. Pacient poté povolí a sledujeme fenomén uvolnění, 

kdy se rozsah mírně zvýší. Terapeut aktivně nezvyšuje rozsah, ale může postup opakovat, 

až dojde k relaxaci svalu a uvolnění, které často vede ke snížení bolestivosti segmentu 

(Kolář, 2012). 

Dynamická neuromuskulární stabilizace 

Tento terapeutický koncept je založen na klíčových principech řízení lidské motoriky 

pomocí funkce centrální nervové soustavy. Při klasickém posilování svalů vycházíme 

nejčastěji ze začátku a úponu svalu, pro správný rozvoj síly však musíme brát v potaz                          

i začlenění svalů do biomechanických řetězců. Při cvičení svalů ramene dochází 

ke kooperaci svalů celého ramenního pletence, ne jen izolovanému cvičení deltového 

svalu. Tato funkce je pro běžnou populaci řízena podprahově a stabilizaci okolních svalů 

si neuvědomujeme. Špatné zapojení může však vést k posturální instabilitě, kdy je funkce 

svalu nedostatečná a vede k rozvíjení dalších problémů, jako například stereotypní 

přetěžování významné při hybných poruchách. Řešením je rovnováha mezi zapojenými 

svaly v celém biomechanickém řetězci a cvičení v centrovaném postavení kloubu, kdy 

k přetěžování měkkých struktur a skeletu nedochází (dostupné z: https://www.dns-

cz.com/metoda-dns). 

 

 

 

https://www.dns-cz.com/metoda-dns
https://www.dns-cz.com/metoda-dns
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Metoda senzomotorické stimulace 

Cílem této metody je ovlivnění reflexní, automatické koaktivace svalů bez kortikální 

kontroly. Nedosahuje však jen automatizované aktivity svalů, ale slouží i k odstranění 

svalových dysbalancí, ovlivňuje základní pohybové vzory jako je stoj či chůze. Pracuje 

především s facilitací kožních receptorů plosky nohy. Terapeut postupně zvyšuje 

náročnost cviků, aby došlo k požadovanému cíli jako zlepšení rovnováhy, zlepšení 

postavení kloubu, držení těla a stabilizaci trupu (Kolář, 2009). 
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5 SPECIÁLNÍ ČÁST 

5. 1 Kazuistika 1 

Základní údaje  

Jméno probanda: M. O 

Rok narození: 1995 

Pohlaví: Muž 

Výška: 189 cm 

Váha: 102 kg 

Maximální silové výkony 

Dřep:  180 kg 

Benchpress: 115 kg 

Mrtvý tah: 210 kg 

Anamnéza 

Osobní anamnéza:  Proband prodělal běžná dětská onemocnění, před půlrokem úraz 

pravého hlezenního kloubu. 

Rodinná anamnéza: Otec zdráv. Matka zemřela v 38 letech na onkologické 

onemocnění. 

Nynější obtíže: Občasné bolesti zad v bederní oblasti. 
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Pracovní anamnéza: Student bakalářského studia. 

Sociální anamnéza: Žije s otcem v bytě ve 2. patře. 

Sportovní anamnéza: Kondičnímu posilování se věnoval 5let, nyní druhým rokem 

cvičí silový trojboj.  

Farmakologická anamnéza:  Negativní. 

Alergologická anamnéza: Negativní. 

Abúzus: Příležitostně alkohol, 1x denně silnou kávu. 

 

Vstupní kineziologický rozbor 

Datum: 11. 1. 2019 

Vstupní vyšetření provedeno 10 dní před 1. cvičební jednotkou. 

Vyšetření stoje zepředu 

Stoj o přiměřené bázi, pravé chodidlo více vytočené do strany, plochonozí bilaterálně, 

bérce symetrické, postavení patel symetrické, stehenní svaly symetrické, kyčelní klouby 

v ose, SIAS symetricky, nádechové postavení hrudníku, levá bradavka výše, levý ramenní 

kloub výš, hlava v ose, obličej symetrický. 

Vyšetření stoje zezadu 

Pravá pata více valgózní, achillovy šlachy ztluštělé a symetrické, levý lýtkový sval 

větší, popliteální rýhy symetrické, postavení pánve symetrické, držení páteře v ose, levé 

rameno výš. 
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Vyšetření stoje z boku 

Plochonoží bilaterálně, hyperextendované kolena bilaterálně, zvýšená anteverze 

pánve, hyperlordóza bederní části zad, břišní stěna mírně prominuje ven, výrazná 

protrakce ramen, mírně předsunuté držení hlavy. 

 

Vyšetření chůze 

Chůze symetrická, o širší bázi, výraznější plantární flexe a flexe v kyčelních kloubech. 

Proband sám ví o silných nášlapech na paty. 

Palpační vyšetření 

Hypertonus především bederní část paravertebrálních svalů. Dále m. iliopsoas, svaly 

ischiokrurální a trapézové svaly. Hypotonie se nacházela mírně v dolní části břišního 

sektoru. 

Goniometrie  

U probanda proběhlo měření rozsahu HKK, DKK. Rozsahy jsou fyziologické bez 

omezení. 

Antropometrie 

U probanda proběhlo obvodové a délkové měření DKK a HKK. Pravé lýtko větší 

v obvodu o 2cm.  
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Vyšetření svalové síly 

Vyšetření zaměřeno na DKK a trup, HKK orientačně svalová síla 5. 

Tabulka 1  Vstupní vyšetření svalové síly – proband 1 

 Levá strana Pravá strana 

Extenze kyčelního kloubu 5 5 

Modifikace pro gl. max 5 5 

Abdukce kyčelního kl. 5 5 

Addukce kyčelního kl. 5 5 

Flexe trupu 5 - 

Flexe trupu s rotací 5 4 

Zevní rotace kyčelního kl. 5 5 

Vnitřní rotace kyčelního kl. 5 5 

 

 

Vyšetření zkrácených svalů 

Tabulka 2 Vstupní vyšetření zkrácených svalů – proband 2 

Svaly Levá strana Pravá strana 

m. erector spinae 1 1 

m. quadratus lumborum 2 2 

m. piriformis 0 1 

m. iliopsoas 1 1 

Ischiokrurální svaly 1 1 

Adduktory stehen 0 0 

m. rectus femoris 1 1 

m. gastrocnemius 0 1 

m. soleus 0 1 

m. pectoralis 1 1 
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Vyšetření hypermobility 

U probanda nebyly zjištěny známky hypermobility podle testů profesora Jandy. 

Vyšetření pohybových stereotypů  

Extenze v kyčelním kloubu 

U probanda došlo k výraznému zapojení bederních svalů páteře na kontralaterální                          

i ipsilaterální straně. Následováno aktivací ischiokrurálních a gluteálních svalů. Došlo                        

i k souhybu pravého ramenního pletence u obou testovaných stran. 

Abdukce v kyčelním kloubu 

Došlo k značnému zapojení quadrátového mechanismu, při elevaci pánve. Poté až 

aktivita gl. medius et minimus. Pohyb probíhal ve frontální rovině bilaterálně. 

Flexe trupu 

Při testování proband provedl pohyb výrazným předsunem hlavy, došlo k zapojení celé 

břišní stěny, ale při silné aktivitě flexorů kyčelního kloubu. Dále došlo k vyklenutí 

laterální strany břicha. 

Vyšetření pohyblivosti páteře  

Stiborova vzdálenost: +12 cm (norma 7 – 10cm) 

Schoberova vzdálenost: +4 cm (norma 5cm) 

Thomayerova zkouška: 0 cm 

Lateroflexe: úklony asymetrické, úklon k pravé straně o 7cm více 
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Posturální reaktibilita  

Brániční test 

Proband dokázal klást odpor proti prstům vyšetřujícího. Došlo k laterálnímu vyklenutí 

žeber. Kaudální postavené hrudníku zůstalo, došlo k rozšíření mezižeberních prostor. 

Test extenze v kyčlích 

Při tomto testování proband ukázal značné insuficience. Došlo k výraznému přesunu 

těžiště, pánev se dostala do anteverze a došlo k výrazné prohlubni v Th/L přechodu. 

Zvýraznění bederní lordózy a minimálnímu zapojení laterální strany břišních svalů. Test 

patologický bilaterálně. 

Test hlubokého dřepu 

Proband dokázal provést hluboký dřep, došlo však k přenesení váhy na mediální okraje 

chodidel, retroverzi pánve, v půběhu pohybu docházelo k lordotizaci páteře a kolenní 

klouby se nacházely nad 1. metatarsem. 

Speciální testy oblasti pánve  

Trendeleburgův - duchennův test  

U tohoto testování proband nedokázal vyrovnat váhu na jedné noze. Došlo 

k výraznému laterálnímu posunu pánve stojné nohy, poklesu pánve na straně flektované 

končetiny. Proband se i po delším snažení nedokázal v poloze zkorigovat. Testování na 

levé noze proběhlo s menšími insuficiencemi. 

Fenomén předbíhání - negativní 

Spine sign  - negativní  

Patrikův test - negativní 
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S reflex - negativní 

 

Neurologické vyšetření – Bez neurologického nálezu. 

 

Závěr vyšetření 

Proband č. 1 měl valgózní postavení pravého hlezenního kloubu, zvýšenou anteverzí 

pánve, zkrácené prsní svaly, očividný dolní zkřížený syndrom se zkrácením flexorů 

kyčelních kloubů, prominujicí břišní stěnou, s tím spojené hypertonické svalstvo 

v bederní části páteře.  Proband měl mírně zkrácené ischiokrurální svalstvo a m. QL který 

značně ovlivnil test lateroflexe. Oslabeny byly šikmé břišní svaly při zkoušce flexe 

s rotací. Při zkoušce Trendelenburg – duchenn měl výrazné insuficience spojené 

s oslabením laterálního korzetu pánve. Špatný timing proběhl především u testování 

extenze kyčelního kloubu, kdy se patologicky zapojovalo bederní svalstvo. Při 

vyšetřovaní posturální reaktibility byly zjištěny nedostatky – oslabení SSP. 

Krátkodobý rehabilitační plán 

Krátkodobý rehabilitační plán bude zaměřen na protažení zkrácených svalů, posílení 

oslabených a nácviku břišního dýchání a aktivaci SSP.  Dále cvičení na stabilitu 

hlezenních kloubů, snižení hypertonu paravertebrálního svalstva a zlepšení timingu 

zapojení gluteálních svalů v pohybových vzorcích. 

Dlouhodobý rehabilitační plán 

Bude následovat předchozí rehabilitační plán a zlepšování v silových disciplínách při 

lepší aktivaci SSP a přenosu sil přes aktivní klenbu nožní. Nadále bude zaměřeno na 

protahování zkrácených svalů a posílení svalů oslabených. V neposlední řadě bude 

obsahem plánu naučení správných pohybových vzorů v běžných denních aktivitách. 



 

49 

 

5.2 Kazuistika 2 

Základní údaje  

Jméno probanda: T. CH 

Rok narození: 1996 

Pohlaví: Muž 

Výška: 177 cm 

Váha: 72 kg 

Maximální silové výkony 

Dřep: 85 kg 

Benchpress: 75 kg 

Mrtvý tah: 110 kg 

Anamnéza 

Osobní anamnéza:  Prodělal běžná dětská onemocnění.  

Rodinná anamnéza: Rodiče zdraví.  

Nynější obtíže: Občasné bolesti  zad. 

Pracovní anamnéza: Číšník na plný úvazek. 

Sociální anamnéza: Žije v 3. patře s rodiči. 

Sportovní anamnéza: Proband hrál fotbal amatérsky 14 let, nyní 1 rok silový trojboj. 
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Farmakologická anamnéza: Negativní. 

Alergologická anamnéza: Negativní. 

Abúzus: příležitostně alkohol, silná káva 3x denně 

 

Vstupní kineziologický rozbor 

Datum: 17. 1. 2019 

Vstupní vyšetření provedeno 4 dny před 1. cvičební jednotkou. 

Vyšetření stoje zepředu 

Stoj o přiměřené bázi, špičky vytočeny mírně ven, bérce symetrické, klenba nožní 

fyziologická, postavení levé pately mírně laterálně, stehna symetrická, kyčelní klouby 

v ose, SIAS na levé straně mírně výš, hypotonie dolního sektoru břišních svalů, bradavky 

ve stejné rovině, levé rameno mírně výš, hlava v ose, obličej symetrický. 

Vyšetření stoje zezadu  

Paty a achillovy šlachy symetrické, popliteální rýhy symetrické, SIPS levá strana 

mírně víš, lehké skoliotické držení v hrudní páteři levostranné. 

Vyšetření stoje z boku 

Dolní končetiny v ose, podélná klenba fyziologická u obou nohou, zvýšená anteverze 

pánve, břišní stěna prominuje vpřed, protrakce ramen, předsunuté držení hlavy. 
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Vyšetření chůze 

Symetrie kroku, přiměřená šířka, malé souhyby horních končetin, hlavní pohyb 

prováděn v kyčelních kloubech – proximální typ chůze podle Jandy 

Palpační vyšetření 

U probanda č. 2 se v hypertonu nacházely paravertebrální svaly bederní části, m. 

iliopsoas, m. QL, m. quadriceps femoris, ischiokrurální svaly, prsní svaly a svaly lýtkové 

včetně zbytnělých achillových šlach. Hypotonický byl dolní sektor břišní stěny                           

a mezilopatkové svalstvo.   

Goniometrie  

U probanda proběhlo měření rozsahu HKK, DKK. Rozsahy jsou fyziologické kromě 

omezení dorzální flexe 15° v obou kloubech. 

Antropometrie 

U probanda proběhlo obvodové a délkové měření DKK a HKK. Obvody symetrické. 
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Vyšetření svalové síly                 

Vyšetření zaměřeno na DKK a trup, HKK orientačně svalová síla 5. 

Tabulka 3 Vstupní vyšetření svalové síly – proband 2 

 Levá strana Pravá strana 

Extenze kyčelního kloubu 5 5 

Modifikace pro gl. max 5 5 

Abdukce kyčelního kl. 5 5 

Addukce kyčelního kl. 5 5 

Flexe trupu 4  

Flexe trupu s rotací 4 4 

Zevní rotace kyčelního kl. 5 5 

Vnitřní rotace kyčelního kl. 5 5 

 

Vyšetření zkrácených svalů  

 

Tabulka 4 Vstupní vyšetření zkrácených svalů – proband 2 

Svaly Levá strana Pravá strana 

m. erector spinae 1 1 

m. quadratus lumborum 1 1 

m. piriformis 0 0 

m. iliopsoas 1 1 

Ischiokrurální svaly 1 1 

Adduktory stehen 0 0 

m. rectus femoris 1 1 

m. gastrocnemius 2 2 

m. soleus 2 2 

m. pectoralis major 0 1 
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     Vyšetření hypermobility  

U probanda nebyly zjištěny známky hypermobility podle testů profesora Jandy. 

Vyšetření pohybových stereotypů  

Extenze v kyčelním kloubu: 

Při testování probandacient zapojil nejdříve paravertebrální svalstvo kontralaterální 

strany, poté ischiokrurální svaly a až poté m. gluteus maximus. Test patologický na obě 

strany. 

Abdukce v kyčelním Kloubu: 

Proband předvedl typický tensorový mechanismus kdy výrazně vytočil chodidlo do 

zevní rotace a mírné flexe v kyčelních kloubech. Test patologický bilaterálně. 

Flexe trupu:  

Při testování proband nejprve provedl předsun hlavy, viditelné hyperaktivní zapojení 

horního sektoru m. rectus abdominis,a aktivní zapojení kyčelních flexorů.  

Vyšetření pohyblivosti páteře  

Stiborova vzdálenost: +10,5 cm (norma 7 – 10cm) 

Schoberova vzdálenost: +4 cm (norma 5cm) 

Thomayerova zkouška: 0 cm  

Lateroflexe: úklony asymetrické, úklon k levé straně o 2cm více 
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Posturální reaktibilita  

Brániční test  

Proband dokázal aktivovat břišní stěnu velmi chabě, hrudník se dostával do 

nádechového postavení, velmi malý pohyb žeber při chabém rozvíjení hrudníku laterálně. 

Test extenze v kyčlích  

Probandovi se aktivují prvně paravertebrální svaly, posun pánve do anteverze, 

minimální zapojení laterálních stran břišního svalstva s vyklenutím konvexně, opora 

přenášena kraniálně. Test patologický bilaterálně. 

Test hlubokého dřepu  

Vyšetřovaný provedl test pouze do paralelního postavení stehen k podlaze, velká 

nestabilita v nižší poloze, výrazná retroverze pánve, předsun hlavy, minimální zapojení 

břišního lisu, zvýšené napětí v horní části trapézového svalu, opora rozložena po celé 

plosce chodidla. 

 

Speciální testy oblasti pánve 

Trendeleburgův- duchennův test 

    U probanda došlo jen k velmi mírnému poklesu pánve na straně flektované   končetiny. 

Test  proběhl patologicky bilaterálně. 

Fenomén předbíhání – pozitivní u pravé spiny 

Spine sign - negativní 

Patrikův test - negativní 
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S reflex - negativní 

Neurologické vyšetření – Bez neurologického nálezu. 

 

Závěr vyšetření 

Proband č. 2 měl nejvýraznější problémy s hypertonickým a zkráceným lýtkovým 

svalstvem obou dolních končetin. Výrazné insuficience ukázal při testu hlubokého dřepu. 

Při bráničním testu se sagitálbí stabilizace aktivovala velmi slabě. Proband č. 1 měl 

skoliotické držení s výraznou anteverzí pánve a hypertonickým paravertebrálním 

svalstvem především bederní části páteře. Při testu abdukce měl očividné hyperaktivní 

svalstvo flekční skupiny kyčelních kloubů a výrazný tensorový mechanismus. Proband č. 

2 měl výrazné vyklenutí břišní stěny s hypotonickým svalstvem, hrudník se nachází stále 

v nádechovém postavení, kdy jsou patologicky zapojovány pomocné nádechové svaly. 

Při vyšetřovaní posturální reaktibility byly zjištěny nedostatky – oslabení SSP. 

 

Krátkodobý rehabilitační plán 

Bude zaměřen na protažení zkrácených svalů, posílení oslabených svalů laterálního 

korzetu pánve a správnou aktivaci gluteálního svalstva a nácvik správného dýchání. 

Zaměření bude především na hodně zkrácené lýtkové svaly a flexory kyčelního kloubu. 

Posílení laterálního korzetu pánve a správnou aktivaci gluteálního svalstva. 

Dlouhodobý rehabilitační 

Bude následovat krátkodobý rehabilitační plán. Bude zaměřen na další zlepšování 

v silových disciplínách  a správné aktivaci SSP, která dělá probandovi problém. Nadále 

bude zaměřeno na protahování zkrácených svalových skupin a správné pracovní pohyby 

v profesním životě. 



 

56 

 

5.3 Kazuistika 3 

Základní údaje  

Jméno probanda: J. J 

Rok narození: 1996 

Pohlaví: Muž 

Výška: 190 cm 

Váha: 80 kg 

Maximální silové výkony 

Dřep: 40 kg  

Bench press: 45 kg  

Mrtvý tah: 100 kg 

Anamnéza 

Osobní anamnéza: Běžná dětská onemocnění. 

Rodinná anamnéza: Rodiče zdraví. 

Nynější obtíže: Občasné bolesti bederní páteře. 

Pracovní anamnéza: Kancelářská práce. 

Sociální anamnéza: Bydlí s rodiči v 1. patře v rodinném domě. 

Sportovní anamnéza: Softball profesionálně 3 roky, nyní silový trojboj 5 měsíců. 
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Farmakologická anamnéza:  negativní 

Alergologická anamnéza: pyly 

Abúzus: alkohol příležitostně, 3-4 silné kávy denně 

 

Vstupní kineziologický rozbor 

Datum: 11. 1. 2019 

Vstupní vyšetření provedeno 10 dní před 1. cvičební jednotkou. 

 

Vyšetření stoje zepředu 

Stoj o přiměřené bázi, pravé chodidlo vytočené více do strany, mírně spadlé podélné 

klenby bilaterálně, bérce symetrické, pravé koleno vytočené více ven, stehenní svaly 

symetrické, kyčelní kloub v ose, SIAS symetricky, nádechové postavení hrudníku, 

bradavky symetricky, levé rameno výš, hlava mírně k levé straně, obličej symetrický. 

Vyšetření stoje zezadu 

Achillovy šlachy symetrické, lýtkové svaly symetrické, popliteální rýhy sym., 

gluteální rýhy sym., SIPS levá mírně výš, páteř v ose, levá lopatka mírně odstává 

mediálním okrajem, levé rameno výš, hlava mírně k levé straně 

Vyšetření stoje z boku 

Plochonoží bilaterálně, postavení kolen v normě, zvýšení bederní lordóza, anteverze 

pánve, oploštělá hrudní páteř, mírná protrakce ramen, mírně předsunuté držení hlavy.  
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Antropometrie 

U probanda proběhlo obvodové a délkové měření DKK a HKK. Obvody symetrické. 

Goniometrie  

U probanda proběhlo měření rozsahu HKK, DKK. Rozsahy jsou fyziologické bez 

omezení. 

Vyšetření chůze 

Chůze symetrická o přiměřené bázi, výraznější souhyby horních končetin, podle 

hodnocení Jandy proximální typ chůze. 

Palpační vyšetření 

Při palpačním vyšetřením byly v hypertonu především svaly hrudní a bederní části 

páteře. Dále m. iliopsoas, m. quadriceps femoris, ischiokrurální svalstvo a lýtkové svaly. 

Hypertonické byly také horní vlákna na levé straně trapézového svalu a prsní svaly 

bilaterálně. Hypotonická spodní část břišního svalstva.  
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Vyšetření svalové síly 

Vyšetření zaměřeno na DKK a trup, HKK orientačně svalová síla 5. 

 

Tabulka 5 Vstupní vyšetření svalové síly – proband 3 

 Levá strana Pravá strana 

Extenze kyčelního kloubu 5 5 

Modifikace pro gl. max 5 5 

Abdukce kyčelního kl. 5 5 

Addukce kyčelního kl. 5 5 

Flexe trupu 3 - 

Flexe trupu s rotací 3 3 

Zevní rotace kyčelního kl. 5 5 

Vnitřní rotace kyčelního kl. 5 5 

 

Vyšetření zkrácených svalů 

 

Tabulka 6 Vstupní vyšetření zkrácených svalů – proband 3 

Svaly Levá strana Pravá strana 

     m. erector spinae 1 1 

m. quadratus lumborum 1 0 

m. piriformis 0 1 

m. iliopsoas 1 1 

Ischiokrurální svaly 1 1 

Adduktory stehen 0 0 

m. rectus femoris 1 1 

m. gastrocnemius 1 1 

m. soleus 1 1 
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Vyšetření hypermobility 

U probanda nebyly zjištěny známky hypermobility podle testů profesora Jandy. 

Vyšetření pohybových stereotypů  

Extenze v kyčelním kloubu 

Proband dokázal test provést za výrazného zapojení bederních svalů včetně aktivace 

svalů hrudní páteře. Prvně došlo k pohybu v bederní oblasti kontralaterální strany páteře, 

poté silná aktivace bilaterálně v oblasti hrudní páteře až poté aktivace m. gluteus maximus                                   

a ischiokrurálních svalů. Svaly patologicky zapojovány u obou testovaných stran. 

Abdukce v kyčelním kloubu 

Proband dokázal zapojit správně gluteus medius et minimus bez elevace pánve. Díky 

hyperaktivitě flexorů kyčlí došlo k mírné flexi. Test se stejným zapojením bilaterálně. 

Flexe trupu 

Proband zvládl s velkými insuficiencemi. Výrazný předsun hlavy započal pohyb, 

zapojení především horní části m. rectus abdominis a flexorové skupiny kyčelních 

kloubů, kdy proband nedokázal nechat nohy na lůžku.  

Vyšetření pohyblivosti páteře  

Stiborova vzdálenost: +6 cm (norma 7 – 10cm) 

Schoberova vzdálenost: +4 cm (norma 5cm) 

Thomayerova zkouška: 0 cm 

Lateroflexe: bez asymetrie 
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Posturální reaktibilita  

Brániční test 

Proband dokázal klást odpor pouze minimální silou proti odporu terapeuta. Značná 

insuficience se ukázala v rozvíjení kaudálních žeber. Proband nedokázal směrovat dech 

do břišní dutiny, nýbrž vedl dech především kraniálním směrem. Nedošlo k rozšíření 

mezižeberních prostor. 

Test extenze v kyčlích 

Nejdříve došlo k aktivitě bederních svalů kontralaterální strany, došlo k značnému 

prohnutí v Th/L přechodu, pánev se sklopila do anteverze. Patologické bylo výrazní 

zapojení hrudních svalů páteře při minimální kontrakci gluteálních svalů při testování 

obou stran. 

Test hlubokého dřepu 

Proband dokázal provést hluboký dřep s insuficiencemi. Váha zůstala rozložení na celé 

ploše chodidla, kolena v normě, pánev se dostala do mírné retroverze a došlo 

ke kyfotizaci  bederní páteře. Patologicky byly zapojené trapézové svaly bilaterálně. 

Speciální testy oblasti pánve  

Trendelenburgův - duchennův test 

U probanda došlo jen k mírnému kompenzačnímu zapojení hrudní páteře a posunu 

pánve na stranu stojné nohy. Jinak v normě bilaterálně. 

Fenomén předbíhání  - negativní 

Spine sign - negativní 
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Patrikův test - negativní 

S reflex - negativní 

Neurologické vyšetření - Bez neurologického nálezu. 

 

Závěr vyšetření 

Proband č. 3 měl zkrácené svaly bederní oblasti, m. QL vlevo, mírně zkráceny 

ischiokrurální svaly a m. piriformis na pravé straně, m. triceps surae a m. rectus femooris,                    

m. iliopsoas bilaterálně. Ve stoji byl výraznější posun chodidla do pravé strany společně 

s kolenním kloubem. Hypertonické byly svaly paravertebrální hrudních i bederních 

segmentů páteře, m. quadriceps femoris, m. iliopsoas a lýtkové svaly. Výraznější bylo 

také oslabení břišní stěny a chabé zapojení břišního lisu, předsunuté držení hlavy                         

a protrakce ramen při hypertonických prsních svalech a levém trapézovém svalu. 

Plochonoží bilaterálně. Při vyšetřovaní posturální reaktibility byly zjištěny nedostatky – 

oslabení SSP. Proband měl výrazné insuficience při bráničním testování. 

 

Krátkodobý rehabilitační plán 

Krátkodobý rehabilitační plán bude zaměřen na protažení zkrácených svalů, posílení 

oslabených a nácviku břišního dýchání a aktivaci SSP. Snížení hypertonu 

paravertebrálních svalů hrudního segmentu. Ovlivnění zapojení svalů především 

v extenčním vzorci u gluteálních svalů. Zlepšení zapojení břišního lisu do disciplín 

silového trojboje. 
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Dlouhodobý rehabilitační 

Bude následovat krátkodobý rehabilitační plán. Proband bude nadále cvičit 

kompenzační cvičení, cvičení SSP a snaha o zlepšení držení pánve. Proband se zaměří 

především na posílení břišních svalů a celkově posílení pro zvýšení silových výkonů. 

Kvůli kancelářské práci také dojde ke korekci sedu a celkovému držení těla a dechového 

stereotypu. 
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6 HLAVNÍ CVIČEBNÍ JEDNOTKY 

Hlavní cvičební jednotky probíhaly skupinově se všemi probandy v místě posilovny 

DrFit Slánská. Probandi cvičili samostatně 3x týdně silový trénink po dobu 10ti týdnů, 

nastavený podle programu 5x5x70%. Každý z hlavních cviků silového trojboje odcvičili 

v 5ti sériích, 5ti opakováních s 70% jejich maximálního silového výkonu pro 1 opakování. 

Před hlavními cvičebními jednotkami i tréninky silového trojboje začali probandi 

zařazovat zahřívací jednotky, tzn. 5-10ti minutové zahřívací cvičení jako běh na páse, 

skákání přes švihadlo, jízda na kole.  

Probandi podepsali informovaný souhlas. 

6.1    1. cvičební jednotka, 21.1.2019 

Během 1. cvičební jednotky se probandi seznámili s nácvikem břišního dýchání a byla 

jim vysvětlena důležitost tohoto cvičení. Dále jsme si ukázali protahovací cvičení a došlo 

i na vysvětlení cviku malé nohy. Dále jsme si ukázali aktivační cvičení na gluteální svaly, 

které probandi dále cvičili sami i před silovými tréninky.  Cviky jsou podrobně rozepsaný 

v příloze. 

 

Tabulka 7  1. cvičební jednotka 

Cviky Počet opakování nebo výdrž 

Cvik č. 1 (s nohama na míči) 4x 20s 

Cvik č. 4 4x 12 opakování (obě plosky) 

Cvik č. 5 3x 20s na každou nohu 

Cvik č. 6 3x 20s na každou nohu 

Cvik č. 7 3x 10 opakování s 2s výdrží v krajní 

pozici na každou stranu 

Cvik č. 8 4x 20s  

Cvik č. 11 3x10 opakování 

Cvik č. 12 3x10 opakování 

Cvik č. 21 4x 8 kroků na každou stranu 
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6.2    2. cvičební jednotka, 28.1.2019 

Během druhé cvičební jednotky měli probandi čas na dotazy, věnovali jsme se 

především protahovacím cvikům a cvičení na jedné noze, které dělalo všem problémy                   

a zopakování malé nohy. Dále jsme přidali přímivé cvičení s důrazem na dýchání. 

 

Tabulka 8 2. cvičební jednotka 

Cviky Počet opakování nebo výdrž 

Cvik č. 1 (s nohami na 

míči) 

4x 20s 

Cvik č. 4 4x 12 opakování (obě plosky) 

Cvik č. 5 3x 20s na každou nohu 

Cvik č. 6 3x 20s na každou nohu 

Cvik č. 7 3x 10 opakování s 2s výdrží v krajní pozici na každou 

stranu 

Cvik č. 8 4x 20s  

Cvik č. 18 3x 10 opakování s 5kg KB na každou stranu 

Cvik č. 21 4x 8 kroků na každou stranu 

Cvik č. 22 3x 8 opakování 
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6.3    3. cvičební jednotka, 5.2.2019 

Probandi cvičili polohu 3. měsíce z metody DNS, pokračovali ve cvičení 

protahovacích cviků a některé jsme přidali. Dále jim byly ukázány základní posilovací 

cviky na gluteální svalstvo. 

 

Tabulka 9 3. cvičební jednotka 

Cviky Počet opakování nebo výdrž 

Cvik č. 1 (s nohami na 

míči) 

4x 20s 

Cvik č. 5 3x 30s na každou nohu 

Cvik č. 6 3x 20s na každou nohu 

Cvik č. 7 3x 10 opakování s 2s výdrží v krajní pozici na každou 

stranu 

Cvik č. 8  4x 20s  

Cvik č. 9  2x 8 opakování na každou stranu 

Cvik č. 10  2x 8 opakování na každou stranu 

Cvik č. 11 3x10 opakování 

Cvik č. 12 3x10 opakování 

Cvik č. 13 60s 

Cvik č. 14 4x 10 opakování 

Cvik č. 15 3x6 na každou nohu 

Cvik č. 18 3x 10 opakování s 5kg KB na každou stranu 

Cvik č. 21 4x 8 kroků na každou stranu 

Cvik č. 22 3x 8 opakování 
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6.4    4. cvičební jednotka, 12.2.2019 

Během této cvičební jednotky jsme pokračovali stejně jako ve 3. cvičební jednotce. 

Tabulka 10 4. cvičební jednotka 

Cviky Počet opakování nebo výdrž 

Cvik č. 1  4x 20s 

Cvik č. 5 3x 30s na každou nohu 

Cvik č. 6 3x 20s na každou nohu 

Cvik č. 7 3x 10 opakování s 2s výdrží v krajní pozici na každou stranu 

Cvik č. 8 4x 20s  

Cvik č. 9 2x 8 opakování na každou stranu 

Cvik č. 10 2x 8 opakování na každou stranu 

Cvik č. 11 3x10 opakování 

Cvik č. 12 3x10 opakování 

Cvik č. 13 60s 

Cvik č. 14 4x 10 opakování 

Cvik č. 15 3x8 na každou nohu 

Cvik č. 18  3x 10 opakování s 5kg KB na každou stranu 

Cvik č. 21 4x 8 kroků na každou stranu 

Cvik č. 22 3x 8 opakování 
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6.5    5. cvičební jednotka, 20.2.2019 

Tato cvičební jednotka obsahovala nácvik obtížnějších cviků na senzomotoriku                              

a posilování gluteálních svalů v těžkých polohách a jinýma cvikama. Probandi cvičili 

polohu 10. měsíce z metody DNS a cvik Dead bug. 

 

Tabulka 11 . 5. cvičební jednotka 

Cviky Počet opakování nebo výdrž 

Cvik č. 2 3x20s 

Cvik č. 5 4x 30s na každou nohu 

Cvik č. 7 3x 10 opakování s 2s výdrží v krajní pozici na každou stranu 

Cvik č. 8 4x 20s  

Cvik č. 9 2x 8 opakování na každou stranu 

Cvik č. 10 2x 8 opakování na každou stranu 

Cvik č. 11 3x10 opakování 

Cvik č. 12 3x10 opakování 

Cvik č. 18 3x 10 opakování s 10kg KB na každou nohu 

Cvik č. 20 3x 8 opakování na každou stranu 

Cvik č. 22 3x 8 opakování 
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6.6    6. cvičební jednotka, 1.3.2019 

Probandi se věnovali stejným cvikům jako v minulé cvičební jednotce ale s těžšími 

vahami. 

Tabulka 12 6. cvičební jednotka 

Cviky Počet opakování nebo výdrž 

Cvik č. 2 3x20s 

Cvik č. 5 4x 30s na každou nohu 

Cvik č. 7 3x 10 opakování s 2s výdrží v krajní pozici na každou stranu 

Cvik č. 8 4x 20s  

Cvik č. 9 2x 8 opakování na každou stranu 

Cvik č. 10 2x 8 opakování na každou stranu 

Cvik č. 11 3x10 opakování 

Cvik č. 12 3x10 opakování 

Cvik č. 18 3x 10 opakování s 10kg KB na každou nohu 

Cvik č. 20 3x 8 opakování na každou stranu 

Cvik č. 22 3x 8 opakování 
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6.7    7. cvičební jednotka, 10.3.2019 

Během této cvičební jednotky jsme dali důraz na protahovací cvičení, uvolňovací 

cvičení a polohu 12. měsíce z metody DNS. K posilovacím cvikům jsme přidali obtížný 

cvik rumunský mrtvý tah na jedné noze s KB. 

                                 

Tabulka 13 7. cvičební jednotka 

Cviky Počet opakování nebo výdrž 

Cvik č. 3 3x 30s 

Cvik č. 5 4x 30s na každou nohu 

Cvik č. 6 3x 20s na každou nohu 

Cvik č. 7 3x 10 opakování s 2s výdrží v krajní pozici 

na každou stranu 

Cvik č. 8 4x 20s  

Cvik č. 9 2x 8 opakování na každou stranu 

Cvik č. 10 2x 8 opakování na každou stranu 

Cvik č. 11 3x10 opakování 

Cvik č. 12 3x10 opakování 

Cvik č. 13  120s 

Cvik č. 16 3x 10 opakování s 40kg 

Cvik č. 17 3x 12 opakování s 10kg KB 

Cvik č. 18 3x 10 opakování s 10kg KB na každou 

nohu 
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6.8    8. cvičební jednotka, 19.3.2019 

Tato cvičební jednotka probíhala jako předešlá. Přidali jsme cvik Mrtvý tah 

s hexbarem a prošli jsme nejasnosti ohledně klasického mrtvého tahu. 

 

Tabulka 14 8. cvičební jednotka 

Cviky Počet opakování nebo výdrž 

Cvik č. 3 3x 20s 

Cvik č. 5 4x 30s na každou nohu 

Cvik č. 6 3x 20s na každou nohu 

Cvik č. 7 3x 10 opakování s 2s výdrží v krajní pozici na každou stranu 

Cvik č. 8 4x 20s  

Cvik č. 9 2x 8 opakování na každou stranu 

Cvik č. 10 2x 8 opakování na každou stranu 

Cvik č. 11 3x10 opakování 

Cvik č. 12 3x10 opakování 

Cvik č. 13 120s 

Cvik č. 16 3x 10 opakování s 50kg 

Cvik č. 17 3x 10 opakování s 10kg KB 

Cvik č. 19 3x 8 opakování s 60 – 100 kg  
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6.9    9. cvičební jednotka, 28.3.2019 

V předposlední cvičební jednotce se probandi věnovali především cvičení SSP, cvičení 

vývojových poloh DNS a uvolnění kyčelních kloubů. Kvůli narůstající intenzitě silových 

tréninků jsme se věnovali posilovacím cviků s minimálními vahami. 

 

Tabulka 15 9. cvičební jednotka 

Cviky Počet opakování nebo výdrž 

Cvik č. 3 3x 20s 

Cvik č. 5 4x 30s na každou nohu 

Cvik č. 6 3x 20s na každou nohu 

Cvik č. 7 3x 10 opakování s 2s výdrží v krajní pozici na každou stranu 

Cvik č. 8 4x 20s  

Cvik č. 9 2x 8 opakování na každou stranu 

Cvik č. 10 2x 8 opakování na každou stranu 

Cvik č. 11 3x10 opakování 

Cvik č. 12 3x10 opakování 

Cvik č. 16 3x 10 opakování s 60kg 

Cvik č. 18 3x 10 opakování s 15kg KB na každou nohu 

Cvik č. 20 3x 8 opakování na každou stranu 
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6.10    10 . cvičební jednotka, 5.4.2019 

Během závěrečné cvičební jednotky se probandi podělili o své zkušenosti 

s kompenzačním cvičením. Ukázali jsme si nácvik správného sedu. Dále jsme se věnovali 

uvolňovacím cvikům a protahování zkrácených struktur. 

 

Tabulka 16 10. cvičební jednotka 

Cviky Počet opakování nebo výdrž 

Cvik č. 5 4x 30s na každou nohu 

Cvik č. 6 3x 20s na každou nohu 

Cvik č. 7 3x 10 opakování s 2s výdrží v krajní pozici na každou stranu 

Cvik č. 8 4x 20s  

Cvik č. 9 2x 8 opakování na každou stranu 

Cvik č. 10 2x 8 opakování na každou stranu 

Cvik č. 11 3x10 opakování 

Cvik č. 12 3x10 opakování 

Cvik č. 20 3x 8 opakování na každou stranu 

Cvik č. 22 3x 8 opakování 
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6.11     Domácí cvičení ve dnech volna 

Probandi cvičili navíc ve dnech, kdy neměli silový trénink zmíněné kompenzační                       

a dýchací cvičení. 

 

Tabulka 17 Domácí cvičení 

Cvik č. 1 4x 20s 

Cvik č. 4 4x15 opakování  (obě plosky) 

Cvik č. 5  4x 30s na každou nohu 

Cvik č. 6 3x 20s na každou nohu 

Cvik č. 7 3x 10 opakování s 2s výdrží v krajní pozici na každou stranu 

Cvik č. 8 4x 20s 

Cvik č. 13 60s – 300s 

Cvik č. 22 3x 8-10 opakování 

 

 



 

75 

 

7  VÝSLEDKY 

7.1 Výstupní kineziologické Vyšetření 

 

V kapitole jsou uvedeny pouze údaje, které se změnily během terapeutických jednotek 

od vstupního kineziologické vyšetření. Dále je zaznamenáno subjektivní hodnocení 

probandů. 

        7.1.1 Proband 1  - Výstupní kineziologický rozbor  

Datum: 8.4.2019 

Proband se zlepšil v maximálních silových výkonech pro jedno opakování 

v disciplínách silového trojboje.  

Dřep:  180 kg  + 7,5 kg 

Benchpress: 115 kg + 5kg 

Mrtvý tah: 210 kg + 10kg 

 

Vyšetření stoje 

U tohoto vyšetření se zlepšilo znatelně postavení kotníků a bylo pozitivně ovlivněno 

plochonoží. Došlo k značnému zmírnění bederní lordózy a anteverze pánve. Přední i 

zadní spiny jsou již ve stejné rovině. Břišní stěna již neprominuje. Zlepšení postavení 

ramenních kloubů. 
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Palpační vyšetření 

U probanda se snížil tonus především paravertebrálních svalů bederní části, prsních 

svalů a trapézového svalstva. Zlepšilo se i napětí svalů v dolní oblasti břicha. 

Vyšetření zkrácených svalů 

Porovnání před a po terapeutických jednotkách 

 

Tabulka 18 Srovnání vstupních a výstupních hodnot zkrácených svalů – proband 1 

Vstupní kin. 

vyšetření 

Levá 

stran 

Pravá 

stran 

Výstupní 

kin. 

Vyšetření 

Levá 

stran 

Pravá 

strana 

m. erector 

spinae 

1 1  0 1 

m. QL 2 2  1 1 

m. iliopsoas 1 1  0 0 

Ischiokrurální 

svaly 

1 1  0 1 

m. rectus 

femoris 

1 1  0 0 

m. 

gastrocnemius 

0 1  0 0 

m. soleus 0 1  0 0 

 

Vyšetření pohybových stereotypů 

Extenze v kyčelním kloubu 

U probanda došlo k výraznému zlepšení, zapojení bederních svalů se znatelně snížilo 

včetně anteverze pánve. Pohyb začíná zapojením ischiokrurálních a gluteálních svalů. 

Souhyb ramenního pletence vymizel. 
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Abdukce v kyčelním kloubu 

Došlo ke snížení patologického zapojení m. quadratus lumborum a elevace pánve při 

abdukci dolní končetiny. Nyní již správně provedení bilaterálně. 

Flexe trupu 

Při flexi trupu došlo k výraznému zlepšení, především aktivitě břišního lisu                                   

a rovnoměrnému zapojení břišní stěny. Předsunuté držení hlavy zůstává. Pozitivně 

ovlivněna je aktivita flexorů kyčlí. 

 

Vyšetření pohyblivosti páteře 

Stiborova vzdálenost: +12 cm            Nyní +10 cm 

Lateroflexe: úklony asymetrické, úklon k pravé straně o 2cm více (zlepšení o 5 cm) 

Posturální reaktibilita 

Test extenze v kyčlích 

Došlo k výraznému zlepšení. Proband dokázal zapojit lépe břišní stěnu. Pohyb začínal 

m. gl. maximus, výrazné snížení proklenutí v Th/L přechodu. Pánev zůstala ve 

stejném postavení před provedením pohybu i během testování. 

Test hlubokého dřepu 

Zlepšení především v rozložení váhy po celé ploše chodidla, snížená retroverze pánve, 

lordotizace pánve snížena ale zůstala. 
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Speciální testy v oblasti pánve 

Trendelenburgův – duchennův test 

Proband v tomto testování dosáhl výrazného zlepšení. Dokázal rozložit váhu po celé 

ploše nohy, pánev téměř ve stejné úrovni. Trup již dokázal korigovat a zkoušku dokázal 

provést. 

Subjektivní hodnocení 

Dle probanda zlepšila jeho silové výkony především technika správného břišního 

dýchání, kdy dokázal maximalizovat přenesení do disciplíny dřep, kdy jsou nároky na 

posturální stabilitu velmi vysoké. Pochvaluje si vymizení potíží v bederní oblasti, které 

ho dříve omezovali ve cvičení. Dále si připadá více stabilní v nižších polohách a cítí, 

zlepšení v postavení kotníků. Sám přiznává, že protahovací cvičení dříve zanedbával, ale 

nyní v nich bude nadále pokračovat. Udává i zlepšení v procítění gluteálních svalů při 

silových disciplínách. Ve cvičení hodlá nadále pokračovat. 

 

 

7.1.2  Proband 2 - Výstupní kineziologický rozbor  

Datum: 8.4.2019 

Proband se zlepšil v maximálních silových výkonech pro jedno opakování 

v disciplínách silového trojboje.  

Dřep:  85kg + 15kg 

Benchpress:  75kg + 5kg 

Mrtvý tah:  110 + 15kg 
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Vyšetření stoje 

Díky uvolnění kyčelních kloubů došlo k mírnému zlepšení, kdy proband nemá již 

špičky vytočeny ven, postavení levé čéšky již ve fyziologickém postavení. Očividné 

zlepšení tonu dolního břišního sektoru, nedochází k tak výraznému vyklenutí břišní stěny. 

Kompenzačně mírně zlepšeno i skoliotické držení. 

Palpační vyšetření 

U probanda se snížil hypertonus paravertebrálních svalů, m. iliopsoas, lýtkových 

svalů. Došlo ke zlepšení tonu v dolním sektoru břišní stěny. 

Vyšetření zkrácených svalů 

 

Tabulka 19 Srovnání vstupních a výstupních hodnot zkrácených svalů – proband 2 

Vstupní kin. 

vyšetření 

Levá 

stran 

Pravá 

stran 

Výstupní 

kin. Vyšetření 

Levá 

stran 

Pravá 

strana 

m. erector 

spinae 

1 1  0 0 

m. QL 1 1  0 1 

m. iliopsoas 1 1  0 0 

Ischiokrurální 

svaly 

1 1  0 1 

m. rectus 

femoris 

1 1  0 0 

m. 

gastrocnemius 

2 2  1 1 

m. soleus 2 2  1 1 
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Vyšetření pohybových stereotypů 

Extenze v kyčelním kloubu 

U probanda došlo k ovlivnění timingu při vyšetření, kdy dokázal již správně zapojit 

gluteální svalstvo a došlo k menšímu zapojení paravertebrálních svalů. Zlepšení 

bilaterálně. 

Abdukce v kyčelním kloubu 

Zlepšeno především vytočení špičky, kdy proband již dokázal provádět pohyb ve 

frontální rovině, bez flexe v kyčelních kloubech. 

Flexe trupu 

Tento test dělal probandovi i po terapeutických jednotkách problémy, horní sektor m. 

rectus abdominis byl stále významným vykonavatelem pohybu. 

Vyšetření pohyblivosti páteře   

Schoberova vzdálenost: +4 cm       nyní + 5 cm (zlepšení o 1 cm) 

Thomayerova zkouška: 0 cm  

Lateroflexe: úklony nyní symetrické 

Posturální reaktibilita  

Brániční test  

Došlo k výraznému zlepšení zapojení břišního stěny, již dokázal klást znatelný odpor 

proti prstům. Hrudní nádechové postavení zůstává, ale došlo k rozvíjení žeber laterálně. 
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Test extenze v kyčlích  

Pánev se již nedostává tak výrazně do anteverze, došlo k zapojení laterální částni 

břišního svalstva, zlepšení timingu zapojení svalů. 

Test hlubokého dřepu  

Proband se dokázal dostat znatelně níže do dřepu, díky zlepšení mobilitě v kotnících, 

údává zlepšení ve stabilitě. Nedochází k tak výraznému překlápění pánve, aktivní 

zapojení břišní stěny.  

Speciální testy oblasti pánve 

Trendeleburgův- duchennův test 

U probanda již nedošlo k poklesu pánve. 

 

Fenomén předbíhání – již negativní 

 

Subjektivní hodnocení 

Proband udává nejvýraznější zlepšení u disciplíny dřep, kdy již nemusí používat 

kotouče pod paty kvůli zkráceným lýtkovým svalům. Nyní si uvědomuje jak správně 

dýchat, což se pozitivně promítlo i do silových výkonů. Uvědomuje si význam 

kompenzačních cvičení. Během terapie se vždy se zvědavostí ptal na souvislosti a poctivě 

cvičil. Cítí zlepšení v zapojení hýžďových svalů a stability při cvičení unilaterálních 

cviků. Sám vnímá zlepšení u postavení pánve a zlepšení funkčnosti břišní stěny. Se 

cvičením chce nadále pokračovat. 

Navíc vymizely bolesti bederní části zad, jak při sportu tak v profesním životě. 
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7.1.3 Proband 3  - Výstupní kineziologický rozbor  

Datum 10.4.2019 

Proband se zlepšil v maximálních silových výkonech pro jedno opakování 

v disciplínách silového trojboje.  

Dřep:  40 kg + 20kg 

Benchpress:  45kg + 10kg 

Mrtvý tah:  100 + 20kg 

Vyšetření stoje 

Mírné zlepšení u menšího vytočení pravého chodidla ven, zlepšení mírně nádechové 

postavení hrudníku. Levá lopatka už neodstává. Zlepšení především postavení pánve, kdy 

již není tak výrazná bederní lordóza, protrakce ramen také zlepšena. 

Palpační vyšetření 

K výraznému zlepšení došlo  v hrudní oblasti, kde došlo ke snížení tonu 

paravertebrálních svalů, mírně také v bederním segmentu. Pozitivně ovlivněn byl taky m. 

iliopsoas a horní vlákna trapézových svalů. Již není hypotonie spodní části břišního 

svalstva. 

Vyšetření svalové síly 

Proband zlepšen u flexe trupu – dříve 3 nyní 5, flexe trupu s rotací – dříve 3, nyní 5. 
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Vyšetření zkrácených svalů 

 

Tabulka 20 Srovnání vstupních a výstupních hodnot zkrácených svalů – proband 3 

Vstupní kin. 

vyšetření 

Levá 

stran 

Pravá 

stran 

Výstupní 

kin. Vyšetření 

Levá 

stran 

Pravá 

strana 

m. erector spinae 1 1  0 0 

m. QL 1 0  0 0 

m. piriformis 0 1  0 0 

m. iliopsoas 1 1  0 1 

Ischiokrurální 

svaly 

1 1  1  

m. rectus 

femoris 

1 1  1 0 

m. 

gastrocnemius 

1 1  0 0 

m. soleus 1 1  0 0 

 

Vyšetření pohybových stereotypů 

Extenze v kyčelním kloubu 

U probanda došlo k zlepšení timingu zapojení gluteálních svalů. Hrudní svaly nejsou 

tak patologicky zapojovány. 

Abdukce v kyčelním kloubu 

Nyní bez flexe v kyčelních kloubech. Správné provedení bilaterálně. 
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Flexe trupu 

Došlo ke zlepšení zapojení celkově břišní stěny, předsun hlavy zůstal. Nezapojují se 

již tak aktivně svaly flexorové skupiny kyčelních svalů.   

Vyšetření pohyblivosti páteře  

Stiborova vzdálenost: +6 cm             nyní + 8 cm  

Schoberova vzdálenost: +4 cm          nyní + 6cm 

Posturální reaktibilita  

Brániční test 

Došlo k výraznému zlepšení zapojení břišní stěny. Kaudální žebra se již rozvíjí, 

proband  dokázal směrovat dech do nižších sektorů. Došlo již k rozšíření mezižeberních 

prostor. 

Test extenze v kyčlích 

Zlepšení timingu, kdy se nyní prvně zapojovala skupina gluteální a ischiokrurálních 

svalů. Již není patologicky zapojováno svalstvo hrudní páteře. Těžiště zůstává kaudálně.  

Test hlubokého dřepu 

Snížení kyfotizace bederní páteře a snížení zapojení trapézových svalů. 

Subjektivní hodnocení 

Proband byl velmi spokojený se zlepšením v silových výkonech. Sám přiznává 

výrazné zlepšení techniky a uvědomování si vlastního těla. Cvičení ho začalo více bavit 

a cítí se sebevědoměji hlavně díky zvládnutí techniky cviků. Udává zlepšení v zapojení 

gluteálních svalů, a snížení bolesti bederní části zad při cvičení. Dokáže mnohem lépe 
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korigovat svůj dech a nitrobříšní tlak. Uvědomuje si i špatné držení těla a snaží se jej 

ovlivnit. Rád by se vrátil rekreačně i k softballu a tudíž ocenil cvičení unilaterálních cviků 

a udává zlepšení stability. Sám cítí snížení napětí v zádových svalech. Uvědomuje si 

důležitost kompenzačního cvičení především proto, že většinu času tráví sedavým 

zaměstnáním.  
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8 DISKUZE 

 

Cvičením se zabývám už několik let a neustále mě překvapuje komplexnost našeho 

těla.   Často  si všímám, že cvičenci a dokonce ani trenéři nedokáží při posilováním 

rekreačním či cíleně silovém trojboji respektovat obecné principy. Lidé se snaží za každou 

cenu zvedat co nejvíce kil, mít co největší svaly, uběhnout maximum kilometrů na pásu, 

a to vše jen pro to, aby vypadali dobře v plavkách. Cílem tréninku by mělo být zvýšení 

kondice, nikoli se sportem co nejvíce „zničit“. Celostnímu přístupu k našemu tělu se 

v naší společnosti budeme muset teprve naučit. Lidé stále podceňují, jak moc je důležité 

umět správně dýchat, zapojovat správné svaly, zahřát se před výkonem nebo provádět 

kompenzační cvičení. Velmi často se setkávám s trenéry, kteří automaticky cvičí se všemi 

stejné cviky a chybí jim individuální přístup ke klientům. Běžně dochází k tomu, že klient 

provádí cviky, které mu neprospívají nebo jej dokonce poškozují, mohou například 

prohlubovat patologické zapojení hyperaktivních skupin svalů. O posturální stabilizaci 

mluví Kolář ve své knize Rehabilitace v klinické praxi, kde uvádí, že ačkoliv může sval 

být silný v pohybu, který by měl vykonávat, často selhává v zapojení ve svalových 

řetězcích.  

Velmi důležitým, za to však podceňovaným prvkem cvičení, je správné dýchání. 

Nitrobřišní tlak snižuje nárok na vertebrogenní systém, především na bederní páteř. 

Pokud tato schopnost chybí, značně se zvyšují šance na výhřezy plotének či jiná 

nežádoucí zranění. Význam správného dýchání platí tedy při silovém trojboji dvojnásob, 

protože jsou tu kladeny velmi vysoké nároky na celou oblast zad.  

Další důležitou schopností dechu je aktivně měnit posturu. Opakující se dýchací 

pohyby mění pozici osového orgánu a tím mají znatelný vliv na držení těla. Navíc lze 

dechovým cvičením ovlivnit i určitý sektor hrudníku, který by měl být facilitován (Véle, 

2006). Toho jsme z části dosáhli u probanda č. 2, kterému se skoliotické držení zmírnilo. 

Pokud bychom se podívali na cvik mrtvý tah, u kterého je kladen obrovský tlak na bederní 

páteř – konkrétně na meziobratlové ploténky, stěžejním bodem pro správnou techniku                    

a minimalizaci šancí na zranění je schopnost zapojit dech. Na podobném principu stojí                

i Valsalův manévr, který se cvičí se zadrženým dechem a následnou kontrakcí břišního 
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svalstva. To vede k stabilizaci pánve a páteře a značně snižuje riziko zranění. Při 

správném provedení je při zvedání břemene z předklonu snížen nárok na ploténku                        

L5 – S1 o téměř 40%. Klinické zkušenosti tento manévr potvrzují (Véle, 2012). 

Ovlivňujícím faktorem je i schopnost zapojení bránice u cvičení mrtvého tahu nebo             

i běžných denních aktivit, kdy zvedáme předměty se zády ve flekčním postavení. Tím se 

vracíme zpátky k dechu, dechová cvičení zvyšují rozsah pohybu bránice, tedy schopnost 

zvýšit dechový objem a snižovat dechovou frekvenci. Omezená funkce bránice snižuje 

schopnost funkce tlakové masáže na naše útrobní orgány. Při správné funkci naopak 

pozitivně ovlivňuje činnost srdce, lymfatický systém, peristaltiku střev a další důležité 

orgány (Bursová, 2005). Překvapil mě i pozitivní vliv dechových cvičení na bolesti zad. 

Efekt cvičení se promítne i do běžných denních aktivit jako například u probanda                

č. 3, který jako většina naší populace, tráví velkou část svého dne vsedě. 

Jedni z nejdůležitějších svalů  v našem těle, který je jak při chůzi, běhu či komplexních 

cvicích zásadní, je m. gluteus maximus. Naneštěstí právě ten je patologicky utlumen 

zejména v důsledku zkrácení svalů flexorové skupiny kyčlí nedokáže být správně 

zapojován. Mnozí z nás tráví velkou část dne sezením, málokdo však ví, že tlakem 

vyvolaným na nervy dochází ke kompresi nervů, které pak nejsou schopny efektivní 

práce. Přidejme k tomu hypertonické a zkrácené bederní svaly a vidíme jasný obraz 

sportovců, kteří se nevěnují kompenzačním cvičením. Problém se týká také velké části 

populace, která má sedavé zaměstnání, jak už jsem zmiňoval výše. Dolní zkřížený 

syndrom je tak velmi častou poruchou, která postihuje dnešní populaci. Takový člověk si 

po celodenní neměnné pozici dojde „udělat něco pro své zdraví“ a jde zvedat činky do 

posilovny, kde se bez rozehřátí vrhne na cvičení často již hypertonických svalů.  Janda 

píše, že dolní zkřížený syndrom mění pozici pánve v předozadním směru, kdy se dostává 

do anteverze. Změny mohou být jednostranné či oboustranné. Nejčastější příčinnou jsou 

zkrácené flexory kyčelního kloubu, jde tedy o důvod, proč je pánev sklopená do anteverze 

a zvýšená bederní lordóza je tak sekundárním příznakem. Další možností je oslabené 

břišní svalstvo při primární hyperlordóze páteře a sekundárním příznakem je anteverze 

pánve. S tím často spojená bývá i torze pánve u svalových dysbalancí m. iliopsoas,           

m. piriformis a m. gluteus maximus. 

Oslabený m. gluteus maximus či jeho špatné zapojení způsobuje více problémů, než 

by si často lidé připouštěli. Při rotačních pohybech na jedné noze je značná část stresu 
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přenášena přes m. gluteus maximus, pokud je sval však inhibován a nesprávně se 

zapojuje, stres se přenáší na bederní část zad. Kromě dolního zkříženého syndromu se             

i velmi často kvůli inhibici m. gluteus maximus hyperaktivně zapojují slabé hamstringy 

a snaží se zastoupit funkci svalu, který je schopen vyprodukovat mnohonásobně větší sílu. 

Při anteverzním postavení pánve jsou navíc neustále v prolongované pozici. To vede 

ke svalovým křečím či zraněním. Jednou z největších chyb je v tomto případě stretching 

hamstringů, který vede ještě k většímu posunu pánve.  Oslabené svaly výše zmíněné 

svalové skupiny,  které jsou navíc díky anteverznímu postavení páteře v prolongovaném 

postavení, jsou velmi náchylné ke zranění. Antmann navíc udává, že se jedná o jedno 

z nejčastějších zranění ve sportu. Objasňuje navíc tři příčiny zranění: chybné postavení 

pánve, inhibice primárních extenzorů kyčle nebo nedostatek excentrické síly hamstringů 

(Antmann, 2019). 

Poslední složkou problémů je oslabení stabilizačních svalů pánve menšího gluteálního 

komplexu – gluteus medius a minimus. Když člověk chodí, skáče či běží, pánev se 

pohybuje ze strany na stranu. Aby však nedošlo k přílišnému vychýlení, je důležité, aby 

se výše zmíněné svaly dobře zapojovaly. Jejich oslabení navíc vede často k bolestem 

kolen či IT syndromu. Při oslabení laterálních svalů pánve často přebírá funkci sval 

quadratus lumborum, který významně ovlivňuje lateroflexi trupu. Byly provedeny tři 

studie, které konkrétně hodnotily lateroflexi a zahrnovaly celkem  1 364 účastníků. Tyto 

studie odhalily významnou souvislost mezi omezením lateroflexe s tím, že lidé 

s omezením flexe měli o 144% větší pravděpodobnost rozvoje bolesti dolní části zad 

(dostupné z www.coretraining.cz). 

Zmíněná studie potvrzuje provázanost oslabení kyčlí a bolest zad. Testovány byly ženy 

s anamnézou bolesti bederní páteře a druhá skupina bez bolestí. Ze studie vychází, že 

ženy bez bolestí zad měly větší svalovou hmotu m. gluteus maximus (Amabile AH, 2017). 

S tím souvisí jednoznačně i změna životního styl, protože lidé s bolestmi zad se vyhýbají 

bolestivým pohybům a následně mají sníženou aktivaci m. gluteus maximus. (dostupné 

z www.coretraining.cz) 

Věřím, že existuje mnoho velmi důležitých aspektů, jenž probandi během 

terapeutických jednotek zjistili a to jim napomohlo k snížení bolesti a zlepšení silových 

výkonů. Jedním z nich je určitě takzvaný „warm up“ před cvičením, čili 5-10 minutové 

http://www.coretraining.cz/
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zahřátí organismu, které slouží jako příprava na cvičení. Výhodou je i psychické nastavení 

na výkon. Během doby, kdy jsem s probandy pracoval, se znatelně zlepšila jejich technika 

provádění cviků i díky aktivačním cvičením. „Probuzením“ méně aktivních svalů došlo 

k lepšímu  zapojení a uvědomění si svalů, které by měly cvik vykonávat. Probandi se 

zlepšili především v aktivaci SSP a pochopili podstatu a  význam správného dýchání                   

a s tím aktivní zapojení břišního lisu při náročných cvicích jako dřep. Kompenzační 

cvičení bylo pro všechny tři probandy něco, co neznali, ale věřím, že nyní i v budoucnu 

ocení smysl tohoto prvku, který je nedílnou součástí všech sportů. Významným 

způsobem byly prospěšné i unilaterální cviky. Proband č. 1 měl díky dlouholetým 

zkušenostem se silovým tréninkem silný dřep, ale nedokázal kvůli nesprávnému 

motorickému zapojení cvičit unilaterální cviky správně. Postupem času se však znatelně 

zlepšil a s tím se snížila i bolest spodní části zad. K velmi znatelným pokrokům došlo                

u testu extenze kyčle u všech probandů. Aktivace bederních svalů se v patologických 

vzorcích významně snížila. Zmírnilo se i prohnutí páteře a došlo k lepší souhře zapojení 

svalů a aktivaci břišní stěny. 

Důležitou informací pro probandy byla i fáze regenerace. Tím, že se například u dřepu 

aktivuje přes 200 svalů, jedná se o velmi náročné cvičení (Gullet, 2010). S těžšími 

tréninky přibývala únava, následné uvolnění svalů má nezanedbatelný význam. Probandi 

si uvědomili podstatu cvičení v netréninkové dny, kdy se pozitivně osvědčila metoda 

protažení po tréninku bolestivých svalů a uvolnění kloubů. 

Celkově jsem u všech probandů zaznamenal velký pokrok v silových disciplínách, 

zvýšení rozsahů dynamiky páteře, zlepšení zapojení inhibovaných svalů, zmírnění 

zkrácení hypertonických svalů. Probandi se navíc mnohému přiučili a osvojili si správnou 

techniku cviků. Důležité je říci, že výrazné zlepšení neznamená fyziologický stav, na to 

je doba necelých 3 měsíců příliš krátká. Silový trénink je však běh na dlouhou trať,                    

a proto se kompenzační cvičení vyplatí. V neposlední řadě bych všem, kteří chtějí cvičit 

správně,  doporučil, aby kontaktovali zkušené a osvědčené trenéry. V dnešní době 

bohužel není problém získat licenci trenéra, poněvadž je mnoho kurzů a možností, jak 

certifikát rychle získat. Ne všichni však mají potřebné vědomosti z praxe. Mnohým chybí 

nezbytné zkušenosti a nedokážou cvičencům pomoci s nastavením vhodného tréninku 

s využitím kompenzačního cvičení a vést k adekvátní sportovní průpravě. Silový trojboj 

je velmi náročný sport a proto je opravdu nutné nepodceňovat žádný z výše zmíněných 
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aspektů tréninku a snažit se o zdokonalování techniky cviků. Není to otázka týdnů, ba ani 

měsíců, řádově jde o roky práce s vlastním tělem. Silový trojboj je nový sport, který 

spočívá ve třech základních cvicích (dřep, benchpress, mrtvý tah), ty je nutné pilovat 

k dokonalosti nejen pro lepší maximální nazvedanou váhu na jedno opakování, ale 

především kvůli zdraví a prevenci zranění. Mezi nejčastější dokumentované poranění při 

dřepu patří úrazy svalů a vazů, výhřez meziobratlových plotének, spondylolýza                         

a spondylolistézy (Schonfeld, 2010). 

Pokud se chce člověk věnovat tomuto sportu dlouhodobě, je nutné cvičit kontinuálně, 

protože k navýšení výkonů dochází zejména kvůli pravidelnosti cvičení. 

Sedavý životní styl si vybírá daň na naší kondici. Všichni, kdo se rozhodli převzít 

zodpovědnost za své zdraví a snaží se kompenzovat nedostatek pohybu pravidelným 

tréninkem, by měli mít na zřeteli především své zdraví a nic neuspěchat v touze po 

výkonu. Na závěr bych chtěl zdůraznit, aby respektovali doporučení odborníků, protože 

jinak riskují, že si paradoxně ještě více ublíží. 
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9 ZÁVĚR 

Během zpracování a provádění terapeutických jednotek s probandy jsem získal 

teoretické informace o problematice zapojení gluteálního svalstva, o diagnostice, 

správném nastavení páteře a pánve pro lepší biomechanické přenesení do sportu. 

Seznámil jsem se s velmi častou poruchou dolního zkříženého syndromu a problematikou 

nesprávného dýchání. 

Ve speciální části, která byla zpracována formou kazuistik, byl vypracován na základě 

vstupního kineziologického vyšetření krátkodobý rehabilitační plán, kde jsem využil 

znalosti získané během studia. Závěrem jsem zhodnotil vstupní kineziologické vyšetření 

se stavem po terapeutických jednotkách a zhodnotil efektivitu terapie. 

Porovnáním výsledků se ukázalo, že došlo ke zlepšení postavení pánve pomocí 

kompenzačních cviků, snížení tonu přetěžovaných svalových skupin a zmírnění 

případných bolestí. I díky správnému nácviku dýchání dokázali probandi zlepšit své 

maximální výkony v silovém trojboji a tudíž potvrdit efektivitu a účinnost terapeutických 

jednotek. 

Během cvičení s probandy a zpracování teoretických poznatků, jsem se dozvěděl 

mnoho zajímavých informací a souvislostí. Protože sám silový trojboj cvičím, zpracování 

pro mě bylo velmi přínosné a potvrdil jsem si pozitivní vliv kompenzačních cvičení, které 

jsem sám často zanedbával. 
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10      SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ACL           anterior cruciatum ligamentum 

cm              centimetr 

Gmax        m. gluteus maximus 

č                 číslo 

IPF            International powerlifting federation 

KB             kettlebell 

kg              kilogram 

Kin            kineziologický 

L                lumbální 

lig.             ligamentum 

LS             přechod lumbální a sakrální části 

m.             musculus 

mm.          musculi  

PCL         ligamentum cruciatum posterius 

PIR          postizometrická relaxace 

QL           quadratus lumborum 

RTG        rentgen 

SI             sakroiliakální kloub 

SSP         stabilizační systém páteře 

Th           hrudní 
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TrPs        triggerpoints 

Tzn.                 to znamená 

IT syndrom    iliotobiální syndrom 
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Příloha č. 1    Seznam a přehled cviků - Cviky dle metody 

DNS 

1. Poloha 3. měsíce vleže na zádech 

Výchozí poloha: Leh na zádech, horní končetiny volné. 

Provedení: Výdrž v pozici. 

Cíl: Aktivace sagitální stabilizace, brániční dýchání. 

 

Obrázek 1  Poloha 3 měsíce 

 

2. Poloha  10. měsíce  

Výchozí poloha: Sed v mírném záklonu. Kolenní, kyčelní klouby v mírné flexi                   

a zevní rotaci. Ruce v semiflekčním postavení nataženy před tělem. 

Provedení: Výdrž v pozici. 
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Cíl: Aktivace sagitální stabilizace, brániční dýchání. 

 

Obrázek 2 Poloha 10. měsíce 

 

3. Poloha 12. měsíce poloha – pozice medvěda 

Výchozí poloha: Vzepření na nohou a rukou, pozice připomínající klek na čtyřech. 

Provedení: Výdrž v pozici.  

Cíl: Aktivace fixátorů lopatky, aktivace sagitální stabilizace, brániční dýchání.   

 

Obrázek 3 Poloha 12. měsíce  

 

4. Cvik Malá noha 

Výchozí poloha: Sed s 90° flexí v kyčelním a kolenním kloubu. 
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Provedení: Nácvik malé nohy. 

Cíl: Aktivace a posílení nožní klenby. 

 

Obrázek 4 Cvik Malá noha 

Protahovací cviky 

5. Protažení flexorů kyčelního kloubu 

Výchozí poloha: Klek na levém kolenním kloubu, pravá dolní končetina flektována 

v kyčelním i kolenním kloubu (možné je i položit zadní nohu na lavici).  

Provedení: Mírně předkloníme trup, pánev se snažíme dostat do retroverzního 

postavení a aktivně stáhneme hýžďové svaly. Cvik cvičíme na obě strany. 

Cíl: Protažení m. iliopsoas, m. quadriceps femoris, m. sartorius 

 

 

Obrázek 5 Protažení flexorů kyčelního kloubu 
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6. Protažení lýtkových svalů – m. gastrocnemius a m. soleus 

Výchozí poloha: Levou dolní končetinou vykročíme vpřed, zadní zůstává natažená. 

Opíráme se horními končetinami o stěnu.  

Provedení: Pravá / zadní končetina zůstává patou v kontaktu se zemí a pánví 

zatlačíme mírně dopředu. Variace se liší podle flexe či plné extenze v koleních 

kloubech protahované nohy. 

Cíl: Protažení m. gastrocnemius a m. soleus. 

 

Obrázek 6 Protažení m. gastrocnemius a m. soleus 

 

7. Protažení do lateroflexe 

Výchozí poloha: Vzpřímený stoj, horní končetiny nataženy směrem ke stropu. 

Provedení: Vychýlení pánve do strany a úklon extendovaných horních končetin na 

stranu druhou. Cvik cvičíme na obě strany. 
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Cíl: Protažení m. QL a m. latissimus dorsi. 

 

Obrázek 7 Protažení do lateroflexe 

 

8. Protažení bederních svalů 

Výchozí poloha: Leh na zádech, dolní končetiny maximálně flektovány v kyčelních 

kloubech. 

Provedení: Při výdechu aktivně přitahujeme spojenýma rukama kolena blíže k břichu, 

hlava zároveň flektuje k hrudníku. 
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Cíl: Protažení bederních svalů. 

 

Obrázek 8 Protažení bederních svalů 

9. World´s best stretch 

Výchozí poloha: Levá dolní končetina natažená před tělem, provedeme hluboký 

výpad. Obě ruce jsou extendované a položeny dlaněmi na podložce. 

Provedení: Levá paže se pomalu otáčí směrem ke stropu spolu s hrudní částí páteře              

a hlavou. Cvik cvičíme na obě strany. 

Cíl: Protažení flexorů kyčelních kloubu, adduktorů, uvolnění hrudní páteře do rotace. 

 

Obrázek 9 World´s best stretch 
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Uvolňovací cviky  

10. Uvolnění hrudní páteře s rotací 

 

Výchozí poloha: Leh na boku, s mírně flektovanými dolními končetinami                  

a nataženými horními končetinami před sebou. 

Provedení: Horní natažená končetina, na které neležíme, pomalu opisuje kružnici 

ke stropu až na druhou stranu směrem za tělo. Hlava se otáčí společně s paží. 

Cíl: Uvolnění hrudní páteře do rotace 

 

Obrázek 10 Uvolnění hrudní páteře s rotací 

 

11. Uvolnění páteře do flexe 

Výchozí poloha: Klek na čtyřech. 

Provedení: Provedeme mírný předklon hlavy, vyhrbíme záda směrem ke stropu                     

a provedeme podsazení pánve. 

 

Cíl: Uvolnění páteře do flexe 

12. Uvolnění páteře do extenze 

Výchozí poloha: Klek na čtyřech. 
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Provedení: Hlavu mírně zakloníme, hrudník se snažíme dostat směrem k zemi, horní 

končetiny zůstávají ale natažené a odemčené loketní klouby. Pánev se dostává do 

anteverze. 

Cíl: Uvolnění páteře do extenze. 

 

Obrázek 11 Uvolnění páteře do extenze 

13. Výdrž ve dřepu 

Výchozí poloha: Dřep na šíři ramen. 

Provedení: Páteř co nejvíce v neutrálním postavení. Váha rovnoměrně rozložena na 

chodidle. Aktivni sagitální stabilizace. 

Cíl: Nácvik správného dřepu. 

 

Obrázek 12 Výdrž ve dřepu 
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Posilovací cviky 

14. Glute bridge / Most 

Výchozí poloha: Lopatkami jsme zapření o lavičku, dolní končetiny na šíři ramenních 

kloubů od sebe. Dolní končetiny pokrčené. 

Provedení: Z postavení kdy je pánev dole se snažíme stažením gluteálních svalů 

pánev dostat co nejvýše, břišní svalstvo je aktivně zapojeno. Zůstává neutrální 

postavení pánve. 

Cíl: Posílení gluteálních svalů a hamstringů. 

 

Obrázek 13 Glute bridge / Most 

15. Glute bridge / Most  na jedné noze 

Výchozí poloha: Stejná jako u klasického glute bridge / mostu, jen se opíráme jen o 

jednu dolní končetinu. Druhá volná dolní končetina je mírně flektována v kyčelním a 

kolenním kloubu. 

Provedení: : Z postavení kdy je pánev dole se snažíme stažením gluteálních svalů 

pánev dostat co nejvýše, břišní svalstvo je aktivně zapojeno. Zůstává neutrální 

postavení pánve. Cvik cvičíme na obě strany. 
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Cíl: Posílení gluteálních svalů, hamstringů a laterálního korzetu pánve – gl. medius            

et minimus. 

 

Obrázek 14 Single leg glute bridge / Most na jedné noze 

16. Hip thrust 

Výchozí poloha: Postavení stejné jako u cviku č. 13. V oblasti stydké kosti máme 

navíc položenou osu. 

Provedení: Z postavení kdy je pánev dole se snažíme stažením gluteálních svalů 

pánev dostat co nejvýše, břišní svalstvo je aktivně zapojeno. Zůstává neutrální 

postavení pánve. 

Cíl: Posílení gluteálních svalů a hamstringů. 

 

Obrázek 15 Hip thrust 
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17. Kettlebell swing 

Výchozí poloha: Vzpřímený stoj. Oběma rukama je držen KB. Kolenní a kyčelní 

klouby v mírné flexi. 

Provedení: Švihovým pohybem a vzpřímením trupu KB s nataženými horními 

končetinami zdvihneme před sebe KB do úrovně hrudníku. Břišní stěna je aktivně 

zapojena.  

Cíl: Posílení gluteálních svalů, zlepšení výbušné síly a posílení ramenních kloubů 

 

Obrázek 16 Kettlebell swing 

18. Rumunské mrtvé tahy na jedné noze s kettlebelly 

 

Výchozí poloha: Stoj na jedné noze, kettlebell držen v každé ruce. 

 

Provedení: Stojná končetina v kolenním kloubu mírně pokrčená. Provedeme 

předklon s rovnými zády, druhá dolní končetina je téměř extendovaná za tělem. 

Po předklonu se dostáváme zpět do vzpřímení na jedné noze. Cvik cvičíme na obě 

strany. 
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Cíl: Posílení hýžďových svalů, laterálního korzetu pánve, zvýšení stability. 

 

Obrázek 17 Rumunské mrtvé tahy s KB na jedné noze 

19. Mrtvý tah - hexbar 

Výchozí poloha: Horní končetiny natažené se drží konstrukce. Kyčelní a kolenní 

klouby    mírně pokrčené, záda jsou rovná. 

Provedení: Cvičenec zvedne s nataženými horními končetinami a rovnými zády 

konstrukci nad zem tak, aby měl plně extendované kolenní klouby a dostal se do 

vzpřímeného stoje. 

           

  Cíl: Posílení stehenních, hýžďových a zádových svalů. 

 

Obrázek 18 Mrtvý tah s hex barem 
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20. Dead bug / Mrtvý brouk 

Výchozí poloha: Leh na zádech, dolní končetiny skrčené do trojflexe. Horní 

končetiny extendované směrem ke stropu. 

Provedení: Pomalé kontrolované natažení končetin lehce nad zem. První stupeň 

jen pohyb HKK, druhý stupeň DKK střídavě, třetí stupeň horní a dolní končetiny 

kontralaterálně. 

Cíl: Posílení břišní stěny a SSP. 

 

Obrázek 19 Dead bug / mrtvý brouk 

21. Aktivační cvičení s gumou / therabandem 

Výchozí poloha: Stoj v mírném podřepu, theraband natažen nad kotníky. 

Provedení: Cvičící provádí kroky do strany v podřepu. Například krok doprava, 

přísun levé nohy a tak dále. 

Cíl: Aktivace gluteálních svalů a DKK. 

 

Obrázek 20 Aktivační cvičení s gumou / therabandem 
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22. Přímivé cvičení s důrazem na dýchání 

Výchozí poloha: Libová vertikální poloha. 

Provedení: Ve vertikální poloze uvědomění si polohy těla. Ruce spočívají ve 

flekčním postavení na ramenních kloubech v zevní rotaci. Poté vzpažení směrem 

ke stropu bez elevace ramen. 

Cíl: Posílení dolních fixátorů lopatek. 

 

Obrázek 21 Přímivé cvičení s důrazem na dýchání 


