
 

 
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ 
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva 

 
 

 
 
 

Vliv DNS metody na stabilizační systém 
páteře u hokejistů 

 
 
 

Effect of DNS Method on Stabilization 
System of Icehockey Players Spine 

 
 
 

Bakalářská práce 
 
 
 
 
 

Studijní program:   Specializace ve zdravotnictví 

Studijní obor:    Fyzioterapie 

 

Autor bakalářské práce: Petra Nosková 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Dita Hamouzová 

Kladno OPOP 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že jsem  bakalářskou práci s názvem Vliv DNS metody na stabilizační 

systém páteře u hokejistů vypracovala  samostatně pouze s použitím pramenů, 

které uvádím v seznamu bibliografických odkazů. 

Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § PQ zákona  

č. RSR/SQQQ Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

V Praze dne Click or tap to enter a date. 

………………………. 
Jméno autora vč. titulů        

podpis 



 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Ráda bych poděkovala paní Mgr. Ditě Hamouzové, která mi vedla 

bakalářskou práci a zodpověděla mi veškeré dotazy, týkající se obsahu práce  

a její úpravy. Dále bych chtěla poděkovat klientům z týmu HC Sparta Praha,  

kteří se mnou měli trpělivost a spolupracovali na cvičení, které ne vždy bylo 

úplně jednoduché. Zároveň bych chtěla poděkovat vedení tohoto klubu,  

které mi umožňuje zde spolupracovat. A v poslední řadě mé poděkování patří 

týmu z Centra Pohybové Medicíny, díky kterému jsem se naučila na kurzech 

spoustu nových věcí v této problematice a motivovali mě napsat práci na toto 

téma.  

 



 

ABSTRAKT 

Předmětem této práce je zhodnocení účinku DNS metody u hokejistů 

v juniorském věku. Pro přesnější informace je tato metoda porovnána 

s klasickým protažením. Do výzkumu bylo zahrnuto RQ klientů, kdy _ klientů 

(skupina A) cvičilo dle DNS metody a _ klientů (skupina B) mělo za úkol  

se klasicky protahovat. Výsledky obou skupin jsou graficky znázorněné, 

hlavními hodnotícími faktory bylo objektivní zlepšení pohybového rozsahu  

a subjektivní pocit testovaných. 

Teoretická část se zabývá stabilizačním systémem v rámci základních 

anatomických znalostí těla, základními strukturálními problémy hokejistů,  

které jsou názorně zobrazeny dle kineziologických rozborů ve speciální části  

a základy DNS metody. Metodika práce zmiňuje popis cvičebních jednotek 

v časovém období. 
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ABSTRACT 

The topic of this thesis is evaluating the DNS method in junior hockey players. 

This method has been compared to usual stretching for more relevant  

and specific information. RQ participants were included in this research,  

where _ participants (group A) followed the DNS method and the remaining  

_ participants (group B) stretched normally. The results of both groups have been 

graphically demonstrated, the main comparing factors were the objective 

improvement of movement range and the subjective feeling of the participants. 

The theoretical part of this thesis is concerned with the stabilization system 

within the basic anatomic knowledge of the body, the basic structural problems 

of hockey players, that have been shown according to the kinesiologic analysis  

in the special part, and the basis of the DNS method. The methodology  

of the thesis mentions the description of the exercise units in a given time frame.  
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RQ 

! ÚVOD 

V dnešní době se setkáváme s řadou amatérských, ale i vrcholových 

sportovců, kteří mají mnoho zdravotních problémů. Problémy bývají častokrát 

důsledkem špatného tréninku, malé kompenzace a nulové regenerace. 

Z vlastních sportovních zkušeností vím, že i já jsem v mladém věku těmto věcem 

nepřikládala příliš velkou váhu. Sportovci v mladém věku neřeší kompenzaci  

a to, jestli mají dostatek regenerace. Mladí hráči většinou přijdou s daným 

problémem, až když je to bolí nebo výrazně omezuje v tréninku. Bohužel  

ani trenéři tomu kolikrát nepřikládají velkou váhu a sportovci se potom dostávají 

do začarovaného kruhu problémů. 

Tato práce je zaměřena na zdravotní problémy hokejistů. Hokejisté mají 

častokrát díky hokeji vadné držení těla a oslabený střed těla. Z toho potom 

vzniká řada komplikací a bolestí. Díky určitým cvičebním a kompenzačním 

postupům se dá obtížím ve velké míře předejít. V této práci bych ráda zhodnotila 

postupy z dynamické neuromuskulární stabilizace (dále jen DNS metoda) 

a v závěru práce bych zhodnotila, zda má metoda vyšší efekt než klasické 

protahování.  
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' CÍLE PRÁCE 

Cíl této práce má být zaměřen na to, zda má DNS metoda výrazný efekt  

při odbourávání bolestí u hokejistů v mladém věku. Bude zde porovnána 

s klasickým protahováním. Získané poznatky budou potom určené především 

trenérům a hráčům ledního hokeje, aby se v rámci kompenzace mohli zlepšovat 

a předcházet tak bolestem různých částí těla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RS 

/ SOUČASNÝ STAV  

X.Z Anatomie a fyziologie stabilizačního systému páteře 

S pojmem stabilizační systém páteře se setkáváme již od roku RppQ.  

Pod tímto slovem si většina lidí představí svalový komplex, který je tvořen 

bránicí, svaly pánevního dna, břišními svaly a svaly zad. Mezi stabilizační svaly 

se řadí i mnoho dalších svalů, které jsou zapojené do pohybu a do každodenního 

života [R]. Trupová stabilizace je velmi důležitá pro vývoj člověka. Vyvíjí se již  

od k. měsíce života a na základě stabilizace se potom odráží vývoj a správná 

funkce končetin.  Stabilizační systém páteře je seskupení několika subjektů,  

které drží tělo pohromadě vůči gravitační síle. Na podkladě mnoha studií bylo 

zjištěno, že posílení svalů páteře představuje prevenci vzniku poranění daného 

orgánu a okolních segmentů [S]. 

Od roku RppS je systém rozdělený do tří skupin.  

R. pasivní – zahrnuje obratle, meziobratlové prostory a ligamenta 

S. aktivní – do této skupiny řadíme svaly a šlachy 

k. neutrální – do této skupiny patří řídící subsystém, který ovlivňuje 

stabilitu páteře, prostřednictvím aferentace z receptorů a následným 

řízením aktivního pohybu [k]. 

X.Z.Z Svaly stabilizačního systému 

Svaly dělíme na fázické a posturální a v rámci stabilizačního dělení 

rozlišujeme svaly globální a lokální. [o,_] 

Globální svalový systém zabezpečuje vnější stabilizaci trupu bez přímého 

vlivu na osový orgán. Jedná se o povrchové viditelné svaly na lidském těle  

a podílí se na silovém, rychlostním a na méně přesném pohybu [P].  

 



 

 

Rk 

Mezi svaly globálního systému patří: musculus (dále jen m.) rectus abdominis, 

m. obliqus internus et externus, m. longissimus thoracis, m. gluteus maximus,  

m. biceps femoris, m. latissminus dorsi a m. erector spinae [_]. 

Lokální svalový systém má na starosti vnitřní stabilizaci těla a přímou 

kontrolu neutrální zóny. Při aktivitě svalů dochází k minimální změně délky  

a při správné aktivaci je daný segment lépe chráněn před přetížením. Mezi svaly 

lokálního systému jsou zařazeny: m. transversus abdominis, musculi  

(dále jen mm.) multifidi, m. quadratus lumborum, m. psoas major,  

mm. iliocostales lumborum, diaphragma (bránice) a posteriorní vlákna  

m. obliqus abdominis internus [k]. Mezi stabilizační svaly řadíme i svaly,  

které jsou na periferii těla. Jedná se o m. popliteus, pelvitrochanterické svaly,  

mm. interossei dorsales, m. anconeus, m. supinator, m. subscapularis a zevní 

rotátory ramenního kloubu [P]. 

Dle zahraniční literatury je užíván pojem hluboký stabilizační systém, na jehož 

základě je tvořena hluboká stabilizace těla. Tento pojem je v dnešním světě stále 

diskutován. Mezi hlavní hluboké stabilizátory jsou řazeny tyto svaly:  

m. transversus abdominis, mm. multifidi, m. psoas major (zadní vlákna)  

a diaphragma [s]. V jiných studiích můžeme nalézt například odkaz na hluboké 

flexory krku [t]. Často dochází k záměně pojmů stabilizační systém a hluboký 

stabilizační systém páteře. Důležitou skupinu zde tvoří svaly, které v celkové 

souhře vytvářejí svalovou jednotku, podílející se na stabilizaci. Jedná se o již čtyři 

důležité zmíněné svaly m. transversus abdominis, svaly pánevního dna,  

mm. multifidi, diaphragma a dále costovertebrální a iliovertebrální část  

m. quadratus lumborum a m. serratus posterior inferior [s]. 
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X.Z.O Diaphragma (bránice)  

Bránice je nejdůležitější respirační sval. K jejím dalším funkcím patří 

stabilizační funkce trupu a díky průchodu jícnu ovlivňuje i dolní jícnový svěrač. 

Při správném dýchání dochází k oploštění bránice, střed bránice (centrum 

tendineum) se posune směrem k pánvi a dojde ke zvýšení nitrobřišního tlaku  

a k excentrickému rozpětí svalů trupu. Spodní žebra by se měla rozevírat  

do stran. Díky protažení svalů trupu podél páteře by mělo dojít i k odlehčení 

zadních vláken bránice, a současně i bederního úseku páteře. Při ideálním 

dechovým vzoru dbáme na správně nastavený trup a na pánev,  

která je v neutrálním postavení. Dech by měl směřovat do oblasti spodních žeber 

a do břicha, ne do horní části hrudníku. Pohyb šesti horních žeber by měl být 

nepatrný v předozadním směru. Dále sledujeme pouze malý pohyb sterna  

dopředu – dozadu. Spodní žebra by se měla s nádechem rozevírat do stran. 

Správný dechový stereotyp by měl být spojený s každou sportovní aktivitou. 

Ovlivňuje zlepšení trupové stability a celkové zlepšení koordinace těla. Funkce 

bránice má současně vliv na pohyb horních a dolních končetin. [t,p] 

V rámci bránice a správné stabilizace těla nesmíme zapomenout na nitrobřišní 

(hydrostatický) tlak. Nitrobřišní tlak je hlavní stabilizátor trupu a pánve. 

Regulovaný tlak je výsledkem vyvážené ko-aktivity bránice, pánevního dna  

a svalů trupu, které propojují hrudník a pánev. [RQ] 

 

Obrázek ) – Správné zapojení bránice a stabilizátorů trupu vlevo,  
špatné zapojení bránice a stabilizátorů trupu vpravo (zdroj: DNS kurz) 
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X.Z.X Funkce stabilizačního systému 

V rámci zapojení stabilizačního systému musíme dbát na celkové držení těla. 

Nejde pouze o pár svalů, které drží trup, ale například na správnou aktivaci 

plosky nohy, na centrovaném držení kotníků apod. Ideálním vzorem by měla být 

správná svalová souhra mezi globálními a lokálními svaly stabilizačního 

systému. Pokud dojde k poruše souhry mezi svaly, tak dojde k přetížení určitých 

svalů a začnou vznikat svalové dysbalance. Díky dysbalancím následně vznikají 

chyby v pohybových stereotypech a tím je zvýšeno riziko úrazů a různých 

patologií. [RR] 

Vyšší aktivita globálních svalů vede k vyřazení svalů lokálních, to je dále 

příčina bolestí různých částí těla, protože lokální svaly nejsou fyziologicky 

zapojeny a tělo daného jedince neumí pracovat se svaly v hlubších částech těla. 

Tyto poruchy často vidíme u opakujících se pohybových stereotypů  

a u sedavého zaměstnání. Správná koordinace globálních a lokálních svalů 

zajišťuje vyvážený svalový tonus a mechanickou stabilitu páteře. [RS] 

V rámci fyzioterapie hledáme u pacientů optimální řešení a v mnoha 

případech začínáme jednoduchým dechovým cvičením pro zlepšení stabilizace 

trupu. Při cvičení se vytváří pevná vazba, která dokáže svalové dysbalance ucelit 

v jednu funkční jednotku. Díky tomu si tělo přebuduje patologické pohybové 

stereotypy a nahradí je novým stereotypem. Ideální stabilizaci těla vidíme  

u malého dítěte, proto se v rámci rehabilitací snažíme přiblížit těmto ideálům. 

Celková synergie těla je tvořena flekční složkou, hlubokými flexory krku, bránicí, 

svaly břicha a svaly pánevního dna [Rk].  

Poruchou stabilizačního systému můžeme typicky vidět u hokejistů. Nejčastěji 

se jedná o horní a dolní zkřížený syndrom, vadné držení těla (hyperlordóza, 

hyperkyfóza) a předsunuté držení hlavy a ramen. 
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X.Z.d  Pohyb hokejisty na ledě a jeho těžiště 

Každý hokejista potřebuje využít určitých principů v rámci biomechaniky, 

aby byl co nejlepší. Jedná se o obratnost, pružnost, rychlost a sílu. Ve vzpřímeném 

držení by toho nikdy nedocílil. Proto pro svůj pohyb na ledě potřebuje být  

v co nejekonomičtější poloze. Pro efektivitu hry musí být neustále v podřepu  

a své těžiště musí mít co nejníže ledu. Během hokejového postoje můžeme 

pozorovat vpadlé flektované hlezenní klouby, kolenní klouby flektované  

v rozmezí pQ° - RSQ° a kyčelní klouby v neustálé flexi a ve vnitřní rotaci.  

Toto postavení vede k přetížení adduktorů kyčelních kloubů a obtíží,  

které se mohou řetězit celým tělem. Záda jsou flektovaná směrem dopředu  

a dochází k hyperlordóze v oblasti bederní páteře. Navíc je tělo ještě nakloněno 

ke straně hokejky, takže vznikají i dysbalance z jednostranného zatížení těla. 

Hlava hráče bývá mírně zvednuta, proto dochází i ke špatnému zapojení svalů 

krční páteře (obrázek S).  

Během bruslení dochází k neustálému přenášení váhy z jedné končetiny  

na druhou v podřepu, což je z biomechanického hlediska velká zátěž na kolenní 

a hlezenní klouby. Během zápasů je hráč vystaven nejrůznějším otřesům  

a mikrotraumatům měkkých tkání a na tělo kladen velký nápor. Při bruslení 

navíc dochází ke zmenšování rozsahu v kyčelních klubech a trupu, na základě 

zkrácení okolních svalů. Hráči v rychlosti využívají švihu dolních končetin,  

a to potom vede také přetíženým a nataženým svalům. Díky hokejové výstroji 

musí hokejista ještě pracovat se zátěží na těle a jeho tělo si nemá šanci 

odpočinout. Držení hokejky vede k nerovnoměrnému rozložení těžiště,  

a k jednostrannému zatížení těla. Pokud hokejista nedbá o správnou 

kompenzaci, tak v rámci nefyziologického zapojení těla bude mít během svého 

života pohybové problémy [Ro, R_]. 
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Obrázek C – Hokejové držení těla během bruslení. 
           Na obrázku vidíme výše uvedené patologie (foto: Juliana Zash) 

 

Když porovnáme těžiště chodce a hokejisty, tak při chůzi se těžiště nijak zvlášť 

nemění a těžiště chodce je v oblasti symfýzy. Během fyziologického zapojení  

by měl být chodec v napřímené poloze a váhu po těle rozkládat rovnoměrně. 

Hokejista je však nakloněn na stranu k hokejce. Požadavky na tělo nejsou  

při chůzi tak náročné jako při běhu nebo při bruslení [RP].  

Při běhu dochází ke zvýšeným nárokům na tělo, svaly musí být ve vyšší 

aktivitě a těžiště se nachází v přední části hrudníku. Běžec své těžiště „neustále 

dobíhá“. Běžec je ale pořád v napřímeném postavení těla, na rozdíl od hokejisty 

[Rs]. 

Pokud srovnáme fotbalistu s hokejistou, u fotbalisty je těžiště podobné jako  

u běžce. Při kopu do míče se sníží a přesune se podle polohy těla a horních 

končetin. U fotbalistů dochází ke zkrácení svalů zadní strany těla a v případě 

špatné funkce korzetu pánve může docházet k bolestem kyčelních kloubů,  

na základě opakovaného zavěšování těla do vazivového aparátu pánve [Rt]. 
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Když srovnáme florbal a hokej, tak tam je držení těla nejpodobnější.  

U florbalisty by mělo správně dojít k flexi v kolenních kloubech a záda by měla 

být rovná. Při běhu a při soubojích ale dochází k flexi zad. Nároky kladené  

na vnější část svalu m. quadriceps vedou k přetížení vnějších stran svalu  

a oslabení vnitřních. Současně držením hokejky také dochází k jednostrannému 

zatížení těla. Těžiště je podobné jako u hokejistů a přenáší se na základě opěrné 

dolní končetiny. Čím níže je těžiště těla, tím lepší je výkon daného jedince.  

U florbalu díky neustálým nárazům o povrch palubové plochy dochází také 

k častým zraněním hlezenních a kolenních kloubů [Rp]. 

 

 

 

Obrázek O – Postavení těla při florbalu (foto: autor práce) 
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Obrázek S – Pohyb těžiště během chůze (dostupné z: 
hUps://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/fyzika/sila/teziste/chuze-beh) 

 

 

 

Obrázek X – Rozložení těžiště během jednotlivých sportů – záleží na pohybu a 
zatížení horních a dolních končetin (dostupné z: 

hUps://is.muni.cz/do/)SX)/elearning/kineziologie/elportal/pages/segmenty_teziste.html) 

 

 

Všechny sporty vyžadují kompenzaci, dostatek regenerace a prevenci 

zbytečného přetěžování, aby tělo bylo zatěžováno rovnoměrně [SQ].  

Další důležitou roli může hrát i genetika. Každý by měl znát své zdravotní 

předpoklady a na základě toho se rozmyslet, jestli je pro něj daný sport vhodný 

či nikoliv. 
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X.O Nejčastější strukturální problémy u hokejistů 

X.O.Z Příčiny problémů 

Hokejisté mají celou řadu strukturálních problémů, které způsobují bolesti 

různých částí těla. Problémy se mohou týkat bolestí zad, ale také horních  

a dolních končetin. Tyto obtíže primárně vznikají dlouhodobým přetěžováním 

celého těla v rámci náročných tréninků, špatnou kompenzací a nízkou 

regenerací. Mezi další příčiny můžeme zařadit vadné držení těla. Následkem 

toho dochází k patologickému zapojení těla jak v klidu, tak při pohybu.  

Na základě tohoto dlouhodobého vadného stereotypu držení těla, který se díky 

tréninkům opakuje několikrát denně, vznikají také bolesti zad, které se mohou 

řetězit do horních a dolních končetin. Hráči jsou díky bolestem i na několik 

dní/týdnů vyloučeni ze sportovní aktivity.  

Další příčinou pohybových problémů je špatná kompenzace. Mladí hokejisté 

se protahují málo nebo se neprotahují vůbec. Bohužel to v tomto věku nepovažují 

za důležité a trenéři tomu nedávají vysokou váhu.  

V dětském věku by měl být v tréninku zahrnutý všestranný pohyb. Tělo dítěte 

je ve vývoji a mělo by se vyvíjet a sílit celé systematicky. Ve skutečnosti 

jednostranné zatížení těla, výstroj a stereotypní pohyby u malých hokejistů 

mohou vést k celoživotním problémům. Během tréninků dětí je vhodné zařadit 

jak kompenzační cvičení, tak cvičení na správné držení těla [SR]. 

Během dorosteneckých a juniorských tréninků jsou nároky na hráče mnohem 

vyšší. Kompenzace by tomu měla odpovídat, aby nedocházelo k závažnějšímu 

poškození pohybové soustavy [SS]. Důležitá jsou podpůrná a stabilizační cvičení, 

která by měla být zaměřena na rozvoj silové obratnosti, balanční kontroly, 

odrazové přípravy, pohyblivosti a dynamičnosti [Ro].  
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Další důležitým aspektem pro sportovce je pohyblivost a rozsah pohybu 

v daném kloubu, které mají vliv na výkon hokejisty/ sportovce. Pohyblivost 

v bederním segmentu páteře ovlivňuje délku bruslařského kroku. Hráči,  

kteří mají vyšší pohybové rozsahy mají lepší předpoklady pro zvládnutí celé 

řady dovedností. Jedná se o lepší techniku, ekonomičtější bruslení a zlepšení 

předpokladu pro rychlost. Snížená pohyblivost vede ke zvýšené náchylnosti  

ke zranění [Sk]. 

  Pokud se vše výše uvedené zanedbá, může u starších jedinců docházet  

ke zkrácení důležitých svalových skupin. Další svalové skupiny jsou díky tomu 

ve větší aktivitě, a následně dojde k jejich přetížení. V přetěžovaných svalech 

vznikají spoušťové body „trigger pointy“ (dále jen TrPs), které jsou na dotyk 

bolestivé a mohou utlačovat nervy nebo jiné struktury měkkých tkání.  

Hráči si potom často stěžují na bolesti. Zkrácené svaly ovlivňují postavení pánve 

a celého trupu [So]. 

 

X.O.O Hokejový stereotyp držení těla 

Jak již bylo zmíněno, při hokejovém postavení těla dochází ke flexi kyčelních, 

kolenních i hlezenních kloubů. Během bruslení jsou zapojeny flexory, extenzory, 

abduktory a zevní rotátory kyčelního kloubu a flexory a extenzory kolenního 

kloubu [SS] (obrázek P). 

Během hry dochází k anteverzi pánve. Pokud je anteverze pánve výrazná  

a přenáší se do běžného života, má za následek zkrácení m. iliopsoas bilaterálně. 

V mnoha případech na základě oslabeného středu těla a přetížených  

mm. paravertebrales v přechodu hrudní (dále jen Thp) a bederní (dále jen Lp) 

oblasti vznikají bolesti zad podél páteře, které se mohou přenášet  

do sacroiliakálního (dále jen SI) skloubení a dále do kyčelních kloubů.  
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Další svaly, které se často u hokejistů zkracují a následně potom ovlivňují 

postavení pánve jsou svaly zadní strany stehna: m. biceps femoris,  

m. semitendinosus a m. semimembranosus. Při zkrácení těchto svalů dochází 

k retroverzi pánve, kdy může také docházet k bolestem v oblasti Lp.  

Zkrácením adduktorů kyčelních kloubů dochází k bolestem a stažení 

měkkých tkání v oblastí třísel a na druhé straně stehna dojde k přetížení  

m. tensor fasciae latae. Mm. glutei jsou buď přetěžované nebo oslabené.  

M. gluteus maximus bývá přetížený a na jeho začátcích podél pánve se vyskytují 

TrPs. M. gluteus medius a m. gluteus minimus bývají oslabené. Hokejisté často 

zbytečně přetěžují mm. paravertebrales, místo správného zapojení mm. gluteii,  

a to potom způsobuje mnoho strukturálních problémů. M.piriformis bývá 

stažený [Ro]. 

Pokud je kompenzace správná, tak by k těmto problémům nemělo docházet. 

U svalových dysbalancí jde o utlumení fázických svalů a u hyperaktivity 

k utlumení posturálních svalů. Tím je narušena správně koordinovaná motorika 

[S_]. Obtíže se ve velké většině případů řetězí po celém těle. Pokud se nám zatíží 

více jedna část dolní končetiny, svaly na to hned reagují přetížením 

a problémy se řetězí i do vyšších segmentů těla. Proto je důležité dbát na správné 

kompenzační postupy. K těm nepatří pouze protahování, ale měli bychom 

zařadit cviky na stabilizaci trupu, protože pokud je trup stabilní a pokud umí 

daný hokejista pracovat s nitrobřišním tlakem, tak se tělo vyvaruje vadným 

stereotypům držení těla a zapojování částí těla a jedinec tak předejde bolestem.  

Hokejisté mívají problémy se zády, protože nemají zpevněný střed těla,  

který je stěžejní pro držení stabilního trupu. Často dochází k přetěžování 

povrchových svalů, patologickému zapojovaní hlubokých svalů a následnému 

přetěžování zad, které může vyvolat bolesti. U hokejistů se setkáváme s dolním 

zkříženým syndromem a se syndromem otevřených nůžek. 
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Obrázek \ – Postavení hokejisty na ledě (foto: Juliana Zash) 

 

 

Obrázek ] – Schéma postavení pánve na základě oslabených a přetěžovaných svalů 
(dostupné z: hUps://antmann.cz/C^)_/^`/)\/vbocena-kolena-genua-valga-nohy-x-cim-

jsou-nebezpecna-a-musi-dojit-k-naprave/) 
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Obrázek _ – Dolní zkřížený syndrom, na obrázku je zobrazena svalová dysbalance 
tohoto problému. Na modré straně „kříže“ jsou svaly oslabené a na červené straně jsou 

svaly zkrácené (dostupné z: hUp://sedmeaktivne.webovadilna.cz/o-projektu/vliv-na-
organismus/) 

 

 

Obrázek ` – Syndrom otevřených nůžek, na základě „hokejového“ postavení vzniká 
bederní hyperlordóza v Lp oblasti. Na prvních dvou obrázcích vidíme pánev 

v neutrálním postavení a správnou koordinaci svalů bránice a pánevního dna. Na třetím 
a čtvrtém obrázku jsou viditelné svalové dysbalance, převládá hrudní typ dýchání  

(kapitola Dýchání u hokejistů) a na základě zkrácených svalů vzniká anteverze pánve [)] 
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X.O.X Dýchání u hokejistů 

Důležitou součástí sportu je správné dýchání.  Mnoho sportovců, nejenom 

hokejisté, mají naučený špatný dechový stereotyp, který podporuje vadné držení 

těla. Hokejisté často dýchají do horní části těla, tj. hrudní dechový stereotyp  

a neumí zapojovat bránici, tj. brániční dechový stereotyp. Správné zapojení 

bránice je důležité k posílení dechových svalů, které ovlivňují postavení žeber  

a správné zapojení hlubokých svalů středu těla. Pokud má daný jedinec hrudní 

typ dýchání, tak má vystouplá žebra směrem nahoru a hrudník v nádechovém 

postavení. Špatné postavení hrudníku je potom příčinou bolestí v oblasti krční 

páteře, protože dochází k přetížení krčních svalů. M. trapezius je stažený  

a vyskytují se v něm se v něm TrPs. Dále dochází ke zkrácení m. trapezius, 

m.levator scapulae, m. sternocleidomastoideus, mm. pectorales a k oslabení 

hlubokých flexorů krku a stabilizátorů lopatek. Celkově z hrudního dýchání 

může vzniknout horní zkřížený syndrom. Svalové poruchy se navzájem prolínají 

[SP]. 

 

 

Obrázek )^ – Schéma hrudního a bráničního dýchání, 
 na obrázku je znázorněn pohyb hrudníku během dýchání (dostupné z: 

hUps://www.rehabilitace.info/zdravotni/dychani-do-bricha-brisni-dychani-co-to-je-a-
proc-byste-to-meli-umet/) 
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Obrázek )) – Horní zkřížený syndrom, na obrázku je zobrazena svalová dysbalance 
tohoto problému. Na modré straně „kříže“ jsou svaly oslabené a na červené straně jsou 

svaly zkrácené (dostupné z: hUp://fitnessgirl-lifestyle.blogspot.com/C^)O/^]/horni-
zkrizeny-syndrom-problem-ktery-si.html) 

 

 

 

X.O.d Bolesti zad 

Mezi nejčastější problémy zařadíme bolesti zad. Problémy se vyskytují 

v různých částech. Každý hráč má jinou strukturu těla a jiný pohybový stereotyp. 

Někdo má největší problémy v oblasti krční páteře (dále jen Cp), někdo v oblasti 

Thp a někdo má problémy v Lp oblasti, které se potom mohou řetězit  

do kyčelních kloubů a naopak. 
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Bolesti krční páteře 

U brankářů dochází k častým obtížím v Cp. Může to být na základě chybného 

zapojování svalů horních končetin. Dle pohybového stereotypu dochází často 

k patologickému zapojení m. trapezius. Tento sval by měl mít pouze stabilizační 

funkci [Ss]. V mnoha případech m. trapezius začíná pohyb abdukce v ramenním 

kloubu, a tím je sval zbytečně zapojený. Při častém opakování pohybu dojde 

k přetížení svalu a na tomto základě opět vznikají TrPs ve svalech. Tyto obtíže  

se mohou řetězit a daný jedinec si může stěžovat i na vystřelující bolesti směrem 

do hlavy a na závratě hlavy.  

Dále mohou hrát roli i oslabené hluboké flexory krku. Flexi krku mají zajistit 

především mm. scaleni a pohyb má být vykonán v obloukovité flexi. Pokud je 

pohyb patologický a dochází při flexi krku k předsunutí hlavy, pak jsou hluboké 

flexory oslabené a funkci přebírá m. sternocleidomastoideus. Oslabení 

hlubokých flexorů vede k přetížení CThp přechodu a dále se poruchy mohou 

řetězit do ThLp [Ss]. 

 

Bolesti hrudní páteře 

Obtíže v Thp oblasti mohou být spojené i s obtížemi Cp, ale často jsou 

způsobené špatnou aktivitou mezilopatkových svalů. Lopatky nejsou správně 

stabilizované, protože mezilopatkové svalstvo je oslabené. S oslabeným 

mezilopatkovým svalstvem souvisí i zkrácení prsních svalů. Díky těmto 

příčinám se lopatky dostávají do patologického postavení. Spodní úhly lopatek 

bývají odstáté a mm. paravertebrales jsou v hyperaktivitě. Se špatnou stabilizací 

lopatek a zkrácenými prsními svaly je často spojené i hyperkyfotické držení 

hrudní páteře. Díky tomu mají hráči �v. kulatá záda [St]. Mnoho hokejistů,  

kteří mají obtíže s Cp nebo Thp, mají i hrudní typ dýchání, to vede opět 

k hornímu zkříženému syndromu. 
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Pokud je nějaká svalová dysbalance v oblasti CThp, tak mohou vznikat 

blokády lopatek nebo se obtíže mohou řetězit i do horních končetin. Ve svalech 

mohou vznikat TrPs nebo se obtíže mohou šířit do rukou skrz nepříjemné 

mravenčení. Je tedy důležité, aby byl hráč nejprve vyšetřen doktorem. Problém 

může být způsobený obyčejnou blokádou, ale může docházet i k různým 

útlakům nervů apod.  

 

Bolesti bederní páteře 

Jak už bylo zmíněno výše, tak na základě hokejového postavení může 

docházet k bolestem v Lp oblasti. Lp je v hyperlordotickém držení a pokud se 

hráč dostatečně nevěnuje kompenzaci, může mu to potom způsobit i řadu obtíží 

do budoucna.  Lp úsek patří mezi nejzatěžovanější části páteře, jelikož nese celou 

váhu horní poloviny těla. Váha je potom přenášena na obě dolní končetiny [Sp]. 

Deformita je způsobená na základě nevyváženého svalového tahu v oblasti Lp 

a bývá doprovázena dolním zkříženým syndromem. Bylo zjištěno, že časté 

poruchy v Lp oblasti jsou spojené s poruchou v kyčelních kloubech, kdy dochází 

k častým flekčním kontrakturám. Tento problém se řeší správnou souhrou 

bránice – šikmých břišních svalů – svalů zad a svalů pánevního dna. Tato souhra 

svalů potom zajistí díky nitrobřišnímu tlak stabilizační a korekční funkci trupu 

(více v kapitole DNS). V mnoha případech stačí protáhnout zkrácené svaly 

kyčelních kloubů a obtíže se zmírní [R]. 

Pokud se daný jedinec nevěnuje kompenzaci dostatečně, bolesti se stejně jako 

u horních končetin mohou řetězit do dolních končetin. Často se setkáváme 

s bolestí kolenních kloubů, na základě přetíženého svalu m. tensor fasciae latae  

a zkrácené oblasti adduktorů kyčelních kloubů. [kQ] 
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X.X Dynamická neuromuskulární stabilizace a sport 

X.X.Z Co je to dynamická muskulární stabilizace 

Dynamická neuromuskulární stabilizace neboli DNS metoda je 

fyzioterapeutický koncept, který je založen na základech vývojové kineziologie 

a posturální ontogeneze dítěte. Využívá neurofyziologických aspektů zrání 

motorického systému. Díky teoretickým znalostem v diagnostice pohybu 

(vyšetření, testování, analýza) a následně díky praktickým dovednostem, 

můžeme správným cvičením dosáhnout nápravy hybných stereotypů  

a přebudovat stereotyp vadného držení těla. U této metody je důležitá práce 

stabilizačního systému páteře a správného využití nitrobřišního tlaku. Zpevnění 

segmentů se zlepšuje na základě postavení v kloubu díky centrálnímu 

nervovému systému, svalové aktivitě a vazivovému aparátu [kR]. 

Zakladatelem DNS metody je profesor PaeDr. Pavel Kolář, Ph.D.,  

který spolupracuje s řadou vrcholových sportovců a je jedním s nejuznávanějších 

fyzioterapeutů světa. DNS metoda je často spojovaná se sportem, ale mohou  

ji využívat jak malé děti, tak lidé ve starším věku. Vhodná je například  

pro skoliózy, vadné držení těla, reflux, plochonoží, bolesti zad, úponové bolesti, 

zhoršenou koordinaci pohybů, ale využívá se i pouze jako prevence úrazů. 

Využitím této metody v tréninku se zvyšuje funkční práh sportovce, který je 

schopen pomocí správné techniky udržet výhodnou pohybovou strategii během 

sportovního výkonu. Tato metoda je cvičena ve statických a v dynamických 

polohách. Můžeme jí zařadit jako korektivní cvičení, pro zlepšení techniky  

a přebudování chybného pohybového stereotypu nebo jako kompenzační 

cvičení.  
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X.X.O Sportovní výkon a trénink 

Ve sportu je důležité, abychom mysleli na několik základních věcí.  

Sportovní výkon závisí na úrovni fyzické kondice, jedná se o sílu, výbušnost, 

rychlost a vytrvalost. Dále závisí na kvalitě sportovní techniky, kterou zajišťuje 

optimální posturální základ, vysoký stupeň koordinace a úroveň korových 

funkcí (vnímání pohybu a polohy, pohybový odhad a postřeh).  

Důležité jsou i tyto prvky: kvalita vývoje posturálně lokomočních vzorů, 

anatomické předpoklady těla a jeho vývoj, stav vnitřního prostředí těla, 

tréninkové jednotky a psychický stav sportovce [R]. 

Při sportovní zátěži dochází ke zvýšeným požadavkům nejen na celkovou 

koordinaci našeho těla, ale také na dýchací soustavu. V rámci koordinace 

se jedná o maximální silový výkon a o využití maximálních pohybových rozsahů 

v kloubech. Všechna sportovcova síla je spojena s vysokou zátěží na vazy, šlachy 

a kloubní pouzdra [kS]. Pokud dojde k přetížení daného segmentu nebo celého 

těla dojde k narušení optimálních pohybových vzorů. Mozek aktivuje jednodušší 

pohybové vzory, kdy se zapojují svaly, které by zapojené být neměly. Pokud 

opakovaně dochází k zapojování jednodušších pohybových vzorců, sportovec 

ztrácí kontrolu nad svým tělem a cvičí v decentrovaných pozicích.  

Na základě toho dochází k přetěžování měkkých tkání a tím více je sportovec 

náchylný ke zranění [R]. 

           

Obrázek )C – Centrované x decentrované postavení těla v tréninku (foto: autor práce) 
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Cílem tréninku je připravit a adaptovat organismus na vyšší zátěž.  

Zde je důležitá intenzita zátěže, délka tréninku, frekvence zátěže a počet 

opakování. Díky tomu nastávají v těle neuromuskulární (synchronizace 

svalových jednotek), biochemické (enzymatická aktivita adenosintrifostátu, 

kolagenu), morfologické (nárůst objemu svalových buněk) a neurální změny.  

Při neurálních změnách dojde pomocí korové (vědomé) kontroly  

a prostřednictvím pomalých kontrolovaných pohybů, k procesu motorického 

učení. Dalším opakováním (stovky až tisíce opakování) nových pohybových 

vzorů se pohyb zrychlí a zautomatizuje. Pohybový vzor je spuštěn nejprve 

korově a potom je řízen podkorově [R].  To všechno přispívá ke zlepšení tréninku 

a výkonu u sportovců. Podstatná je správná technika pohybu. To je jedna  

ze základních věcí, která vede k prevenci různých zranění a problémům 

pohybového aparátu. 

 

X.X.X Postura a trupová stabilizace 

V dnešním světě se prostřednictvím mnoha metod setkáváme s několika 

názory, které definují ideální posturu našeho těla. Termínem posturální 

stabilizace je myšleno aktivní držení segmentů těla proti působení zevních sil,  

ze kterých dominuje tíhová síla [kk]. Pojem posturální stabilita je schopnost 

zajistit vzpřímené držení těla a reagovat na změny zevních a vnitřních sil tak,  

aby nedošlo k případnému pádu [R]. 

Posturální funkce se během vývoje každého člověka vyvíjí s jeho věkem a její 

kvalita je závislá na kvalitě motorického vývoje v raném dětství. Optimální 

postura je taková, kdy každý kloub zaujímá centrované = neutrální postavení. 

Posturální funkce je dynamická. Předchází a ukončuje každý pohyb a je řízena 

podkorově.  
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Pokud je kloub v centrovaném postavení při sportovním tréninku, tak je 

v něm zajištěno optimální zatížení a agonista i antagonista jsou zatíženi stejně. 

To je potom důležité při využití maximálního biomechanického efektu. 

Segmenty těla by měly mít co největší povrch v kontaktu se styčnou plochou. 

Díky tomu je využití maximální svalové síly spojeno s velmi vysokou ochranou 

pasivních struktur (vazivo, chrupavka), což je důležité při prevenci různých 

úrazů a dále zde můžeme zajistit šetrnou ekonomiku těla při sportovním výkonu 

[R]. 

Trupová stabilizace se vyvíjí hned od novorozeneckého věku. Pojem 

stabilizace znamená zpevnění páteře během všech pohybů, které je zajištěno 

souhrou svalů stabilizačního systému páteře. Pojem stabilita označuje 

rovnovážný stav, kdy se systém vrací do původní polohy po vyvedení z klidu  

a pohyb je vykonáván co nejekonomičtěji [R]. Nejdůležitějším prvkem při 

stabilizaci páteře a celého trupu je nitrobřišní tlak. Pokud umíme nitrobřišní tlak 

kontrolovaně regulovat, pak máme zajištěný dobrý výsledek při souhře  

bránice – svaly pánevního dna – pánve a svalů, které nám drží hrudník. Pokud 

s nitrobřišním tlakem pracovat neumíme, pak dochází ke koaktivaci výše 

uvedených svalů a částí těla. Dochází k dysbalanci a k poruchám hybných 

stereotypů. Díky správné funkci bránice by mělo dojít ke správné stabilizaci 

trupu a páteře [t]. (kapitola Anatomie a fyziologie) 

Základní trupovou stabilizaci rozlišujeme díky dvěma základním 

kinematickým řetězcům. Závisí na tom, kde dochází k úponové stabilizaci svalu 

a podle toho se pak pohyby dělí na pohyby v otevřeném kinematickém řetězci  

a na pohyby v uzavřeném kinematickém řetězci.  U otevřeného kinematického 

řetězce rozumíme proximální tah svalu. Jedná se o pohyby horních a dolních 

končetin, které se začínají u dětí vyskytovat již od k. měsíce života. Během vývoje 

se jedná o proximální svalový tah, který je důležitý při nákročné funkci končetin. 
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Proximální úpon je stabilizovaný (punctum fixum) a distální segment se vůči 

stabilizovanému segmentu pohybuje (punctum mobile). 

V uzavřeném kinematickém řetězci, který je typický pro opěrou funkci 

končetin, je distální segment stabilizovaný (punctum fixum) a proximální 

segment se vůči němu pohybuje (punctum mobile). Uzavřený kinematický 

řetězec se využívá například při cvičení. Na základě těchto dvou řetězců 

rozlišujeme opěrnou a nákročnou funkci dané končetiny [ko]. 

 

Obrázek )O – Otevřený vlevo a uzavřený kinematický řetězec vpravo (dostupné z: 
hUp://www.coretraining.cz/C^)X/^C/paradoxy-funkcniho-treninku-plneho-kouzelniku-

policistu-a-nevedeckych-teorii/) 

 

V rámci vertikalizace a pozdější lokomoce rozlišujeme při vývojových 

pozicích dva vzory. Ipsilaterální a kontralaterální vzor. Ipsilaterální vzor neboli 

otáčení, je vzor, při kterém jsou osy ramen a pánve v paralelním průběhu a rotují 

stejným směrem. Ve vývoji se s tímto vzorem setkáváme ve k.-o. měsíci. Spodní 

končetiny jsou opěrné a horní končetiny jsou nákročné.  Ve sportu se s tímto 

vzorem setkáme u házení, vrhání, úderů, odpalů apod. Dále je důležitý správné 

načasování zapojení svalů, integrace signálů ze smyslových orgánů a optimální 

zapojení orofaciální oblasti. Při házení je potom důležitá svalová aktivita horních 

končetin a horní části trupu, který ovlivňují řetězce celého těla [R]. 
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Obrázek )S – Ipsilaterální vzor – odpal (foto: autor práce) 

 

Kontralaterální vzor je takový pohyb, který tělo vykonává směrem dopředu. 

Opora na končetinách je rozložena diagonálně. Vzor se ve vývoji vyskytuje 

později než ipsilaterální. Dle vývoje až v t.-p. měsíci, protože zahrnuje pohyby 

jako je lezení, tripod, vstávání a chůze. Ve sportu se také jedná o všechny sporty, 

kde je pohyb vykonávaný směrem dopředu. Například: běhání, bruslení, 

cyklistika nebo lezení [R]. Při dětském lezení je mírná kontrarotace pánve a trupu, 

�n. osy míří do opačného směru. Je zde dynamická stabilita a centrace kloubů 

opěrných končetin. Nákrok horních a dolních končetin je stejný. Pokud je v trupu 

minimální souhyb a rotace se promítá hlavně v končetinách, tak může být příčina 

problému v oblasti končetin (špatný rozsah pohybu končetiny může omezovat 

rotaci trupu).  Během prvních čtrnácti dnů se při lezení zadek dítěte kolébá 

z jedné strany na druhou, potom by mělo dojít ke zpevnění. Pokud se  

u dospělých setkáme s tímto problémem, tak chyba bude ve špatné stabilizaci 

kyčelního kloubu. Ve většině případech bude pozitivní  

Trendelenberg – Duchennova zkouška. Při pozitivní zkoušce se testovaná dolní 

končetina zavěsí do vazivového aparátu pánve. V tomto případě by se mělo 

pracovat na stabilizaci kyčelních kloubů [k_]. 
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Při chůzi a běhu má docházet k mírné kontrarotaci pánve. Pánev je dynamicky 

stabilizována na kyčelním kloubu a měla by během kroku rotovat směrem 

k opěrné dolní končetině. Noha by během stojné a odrazové fáze také měla být  

v dynamickém stabilizovaném postavení. 

 

 

Obrázek )X – Kontralaterální vzor – bruslení = pohyb dopředu (foto: Juliana Zash) 

 

Během sportovního tréninku využíváme jak ipsilaterální, tak kontralaternální 

vývojové pozice, abychom posílili a stabilizovali všechny skupiny svalů.  

Čím větší je variabilita pohybu, tím je menší riziko zranění. Trénováním těchto 

pozic, ať už statických nebo dynamických, by mělo dojít k postupnému 

odbourání vadných pohybových stereotypů [R]. 

První výsledky jsou viditelné po P-RS týdnech. Během této doby dojde  

ke změně kvality stabilizace.  Správná integrace techniky se zařazuje po k-P 

měsících cvičení. V tomto časovém horizontu může dojít ke zhoršení daného 

jedince v konkrétní disciplíně, protože jeho tělo není zvyklé na nové pohybové 

vzory. Po s-p měsících dochází ke zvyšování výkonnosti v tréninku a je  

zde i minimalizace úrazů.  Sportovec by měl cítit celkové zlepšení. 
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X.X.d Testování na základě DNS metody 

Než zahájíme samotnou cvičební jednotku, je důležité každého pacienta 

otestovat v rámci DNS metody. U sportu využíváme několik jednoduchých testů, 

které nám přinášejí důležité informace o postuře daného sportovce a na základě 

toho potom vytváříme samotný trénink.  

Využíváme devět základních sportovních DNS testů: 

R. brániční test vsedě; 

S. brániční test vleže na zádech; 

k. test nitrobřišního tlaku na zádech; 

o. test nitrobřišního tlaku vsedě; 

_. test flexe hlavy vleže na zádech;  

P. test extenze hrudní páteře; 

s. test na čtyřech končetinách; 

t. test medvěda; 

p. dřep. 

 V praxi potom testujeme minimálně tři testy u každého pacienta. Na základě 

výsledků můžeme sestavit základní cviky. Během průběhu všech testů pacienta 

pomocí našich pokynů navedeme do dané polohy. Vyšetřovaného nijak 

nekorigujeme (pokud není nutný fyzický kontakt během testu např. brániční 

test), abychom mohli sledovat případné špatné provedení.  

Dále existuje ještě několik dalších testů, které se v rámci DNS využívají. Mezi 

ně řadíme: extenční test páteře, test flexe hlavy a trupu, test flexe horních 

končetin (tento test budu testovat v praktické části v rámci testu nitrobřišního 

tlaku) a test flexe v kyčelních kloubech. Záleží na terapeutovi, co si k danému 

testování zvolí [R].  
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V rámci praktické části práce budeme hráče testovat bráničním testem, testem 

nitrobřišního tlaku, testem flexe v kyčelních kloubech a testem medvěda.  

 

Brániční test 

Tento test lze provádět vsedě nebo vleže na zádech. Princip testování je stejný. 

V této práci budeme popisovat test vsedě.  

Pacient sedí napřímený a hrudník má ve výdechovém postavení. Dolní 

končetiny jsou volně spuštěné z lehátka. Terapeut palpuje dorzolaterální oblast 

pod dolními žebry. Sledujeme pohyb spodních žeber během dýchání  

a hodnotíme jejich pohyb a symetrii během samotného dýchání. Spodní žebra  

by měla vykonávat laterální pohyb. Důležité je také hodnocení dechové  

a posturální funkce bránice. Dechovou funkci testujeme během klidového 

dýchání. Při posturálním testování vyzveme pacienta, aby nám zatlačil tlakem 

bránice do rukou. Pokud zkombinujeme obě funkce dohromady, tak dojde 

k oploštění bránice, které musí být udrženo i během výdechu. Vyzveme pacienta, 

aby nám zatlačil dechem do prstů a při tom stále dýchal. Tlak musí být udržen  

a páteř musí zůstat napřímená během celého testování [31].  

Dojde-li k patologickému zapojení bránice, pacient není schopen aktivovat 

svaly proti našemu odporu, tím pádem nedokáže udržet hrudník  

ve výdechovém postavení současně při aktivaci nedojde k laterálnímu pohybu 

spodních žeber. Mezižeberní prostory nejsou dostatečně rozšířené a tím 

nedochází ke správné stabilizaci spodních segmentů páteře, ale dochází k elevaci 

horních končetin.  
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Test nitrobřišního tlaku 

Tento test lze opět provádět buď vsedě nebo vleže na zádech. Pro testování 

budeme využívat během praktické části testování vleže. 

Pacient leží na zádech, dolní končetiny jsou flektované v kyčelních, kolenních 

i hlezenních kloubech v pQ°. Výdrž v poloze by měla být alespoň _ sekund. 

Pokud jsou dolní končetiny podložené, terapeut může palpovat tříselnou oblast 

mediálně od spina iliaca anterior superior nad hlavicí kyčelních kloubů. Pacient 

aktivuje břišní stěnu proti našemu tlaku. Sledujeme chování břišní stěny  

při zvýšení nitrobřišního tlaku. Při správném zapojení bránice dojde k vyklenutí 

břišní stěny v oblasti podbřišku a poté k zapojení břišních svalů. 

Při patologickém zapojení je tlak slabý, ve zvýšené aktivitě jsou m. rectus 

abdominis a m. obliqus externus abdominis. Objevuje se břišní diastáza  

a sledujeme pohyb pupku kraniálně. Dochází k reklinaci hlavy a k hyperextenzi 

páteře.  

Během tohoto testu můžeme izolovaně otestovat i pohyby dolních končetin, 

flexi horních končetin a flexi hlavy. Na základě častého zkrácení mm. pectorales 

u hokejistů si v praktické části během testu nitrobřišního tlaku otestujeme pohyb 

izolované flexe horních končetin. Při fyziologii by měl být pohyb plynule 

proveden bez souhybu hrudníku. Pokud dojde ke zkrácení mm. pectorales, 

pak dojde k souhybu hrudníku do nádechového postavení a díky tomu často 

dochází i k hyperlordóze bederní páteře. 

 

Test flexe v kyčelních kloubech 

Tento test lze testovat v pozici vsedě a v pozici vleže na zádech. Uvedeme 

testování pro pozici vsedě. Pacient sedí na okraji lehátka/stolu a dolní končetiny 

jsou volně položeny na podložce. Horní končetiny jsou opřené o stehna, pacient 

se o ně neopírá. Terapeut palpuje oblast tříselných kanálů.  
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Během testu pacient provádí střídavě flexi dolních končetin. Test můžeme 

provádět s odporem na stehna nebo bez odporu. Dále vyzveme pacienta  

aby díky zapojení nitrobřišního tlaku roztlačoval pánevní dutinu. Během 

testování sledujeme vyklenutí břišní dutiny v tříselné oblasti, souhyb páteře  

a pánve, koordinaci břišních svalů a pohyb pupku.  

Při fyziologickém zapojení dochází ke stabilní flexi v kyčelních kloubech, 

pánev je v neutrálním postavení a dochází ke správnému zapojení nitrobřišního 

tlaku. Během patologie není zvýšený nitrobřišní tlak, tím pádem převahují 

extenzory páteře a břišní svaly nejsou dostatečně aktivovány. Pánev je opět 

překlápěna do anteverze a hrudník je v nádechovém postavení. Pupek  

se pohybuje laterálně směrem ke zvednuté dolní končetině. 

 

Test medvěda 

Tomuto testu předchází pozice na čtyřech dolních končetinách, kdy kolenní 

klouby jsou pod kyčelními klouby a ruce pod ramenními klouby. Z této polohy 

pacient přenese váhu na část chodidel a na ruce. Kolenní klouby odlepí od země. 

Tento test je o něco složitější než poloha na čtyřech, protože opora je přenesena 

do periferie a je zapojeno více segmentů těla. Během testu je hodnocena trupová 

stabilizace celé páteře a stabilizace všech opěrných segmentů (lopatky, ramenní, 

loketní a zápěstní klouby, ruka, pánev, kyčelní, kolenní, hlezenní klouby a noha). 

Můžeme otestovat i oporu končetin, kdy zvedáme jednu dolní/ horní končetinu. 

Během testu pozorujeme odchylky na těle pacienta. U fyziologického provedení 

má dojít k napřímení celé páteře, břišní stěna je cylindrického tvaru a všechny 

části těla jsou v centrovaném postavení. 

U patologie dochází ke kyfotizaci/ lordotizaci v Th/Lp segmentu. 

U omezeného pohybu v kyčelních kloubech dochází k předčasné retroverzi 

pánve, kyčelních klouby jsou ve vnitřní rotaci a následkem toho jsou kolenní  
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i hlezenní klouby ve valgózním postavení a nožní klenba je propadlá.  Ramena 

jsou v elevaci a hlava je v protrakci [R, kR]. Dále můžeme využívat i testovacích 

poloh jako samotné cvičení. Další polohy, které jsou vhodné k tréninku, budou 

uvedeny během další kapitoly. Důležité je dbát na správné zapojení stabilizace 

trupu, nastavit hrudník do výdechového postavení a správně dýchat. 

 

X.X.i Cvičení ve vývojových řadách 

Pokud jsme si pacienta/ sportovce dostatečně otestovali, známe jeho posturu  

a víme, kde má největší nedostatky. Na tomto podkladě tak můžeme vytvořit 

vlastní trénink. U každé polohy lze využívat řadu modifikací. Je vhodné zařadit 

různé odporové pomůcky, např. teraband, ke�elball, kladky apod. Trénink může 

být odtrénován staticky, i dynamicky. Ze začátku je dobré, když sportovce 

seznámíme s našimi požadavky na cvičení. Naučíme ho správně dýchat  

a využívat břišní tlak tak, aby byl trup stabilizovaný. Stabilizace trupu je základní 

podmínka pro správnou funkci končetin. Poté můžeme rovnou zapojit cviky  

ve vyšších polohách (např. závěsný stoj, vysoký klek apod.). Pokud zjistíme 

nedostatky ze strany sportovce, tak můžeme postupným odebíráním segmentů 

cvičit v polohách nižších. DNS trénink je vhodný zařadit jako rozcvičku před 

plnou zátěží. Tím se tělo se nastartuje a lépe se potom při výkonu stabilizuje.  

Po výkonu se dá využívat i jako kompenzace.  

V rámci DNS metody se můžeme zaměřit jak na velké svalové partie,  

tak i na ty malé. V různých polohách lze účinně zacentrovat nejenom kyčle  

a ramena, ale také chodidlo a ruku.  

Při cvičení dodržujeme několik základních pravidel. Osy ramen, hrudníku  

a pánve se při pohybu nesmí rozpojit ani nemůže dojít k jakémukoliv vychýlení. 

Během ipsilaterálního vzoru mají osy stejný směr rotace a během 

kontralaterálního vzory jsou osy opačné.  Pohyb páteře musí být plynulý.  
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Odpor by měl být zvolený takový, aby nedošlo k vychýlení z centrované polohy 

daného segmentu. Nejprve trénujeme opěrnou a nákročnou funkci končetin  

(ve statické poloze), potom přidáme pohyb a odpor. Je nutné myslet na to,  

aby pánev a páteř byly ve stabilizovaném, neutrálním postavení a aby byl cvik 

prováděn v globálním vzoru. Musí být zapojena celá svalová souhra těla,  

která vychází z dané opory, nikoliv pouze jeden segment [kR]. 

V poslední řadě musíme dbát také na soustředěnost pacienta po celou dobu 

tréninku, volbu optimálního odporu se schopností udržení správného nastavení 

těla, a nakonec na zautomatizování daného pohybu do každodenních činností [R] 

(příloha R polohy dle vývojové kineziologie poster). 

 



 

 

oS 

7 METODIKA PRÁCE 

Praktická část této bakalářské práce je rozdělena do dvou kapitol. V první 

kapitole jsou uvedena vstupní data deseti hokejistů v juniorském věku.  

Dle fotografií jsou popsány jejich strukturální dysbalance. Dále jsou u každého 

jedince vyhodnocené čtyři stejné testy, které jsem testovala na základě DNS 

testování, abych zjistila, kde mají největší nedostatky.  

První skupina pěti uvedených klientů (skupina A) má za úkol během P ti týdnů 

cvičit vybrané cviky a druhá skupina pěti klientů (skupina B) má za úkol  

se protahovat a dělat vše, jak jsou standardně zvyklí. Na základě individuálních 

výsledků je porovnám skupina A se skupinou B.  

Ve druhé kapitole jsem potom podle zjištěných strukturálních nedostatků 

probandům ze skupiny A vytvořila cvičební jednotku, která zahrnuje P cviků, 

vycházející z DNS metody. Cvičební jednotky jsou podobné. Vždy jsem  

se snažila zaměřit cvičební jednotku tak, aby to danému hokejistovi co nejvíce 

vyhovovala v rámci jeho problémů. S každým klientem jsem potom Rx týdně 

cvičila osobně a každý měl za úkol cvičit Sx-kx týdně uvedené cviky sám. Během 

prvních dvou týdnů všichni cvičili bez zátěže a potom jsme postupně začali 

přidávat odpor nebo zátěž. 

Ve výsledcích práce je zhodnoceno porovnání DNS metody  

s klasickým protahováním. Jsou zde slovně popsány výsledky výzkumu  

a individuální pocity všech hráčů. Cílem bylo zjistit, zda hráči ze skupiny A cítí 

úlevu od obtíží či nikoliv a zda na ně měla DNS metoda vliv. 
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; SPECIÁLNÍ ČÁST 

i.Z Vstupní data 

Proband A, rok narození: EFFG (příloha E) 

Co nejvíce bolí, s čím má největší problémy: problémy s rameny, bolesti Cp, Thp. 

Problémy jsou způsobené díky velmi zkráceným mm. pectorales a oslabeným 

mezilopatkovým svalům. 

Úrazy/ operace: 

• SQRs vykloubená klíční kost na pravé straně 

• SQRt zlomený pravý kotník 

• SQRp (září) ruptura m. pectoralis major na levé straně 

Na jakou stranu drží hokejku: na levou 

Jak dlouho hraje hokej: od _ let (RS let) 

DNS testy: 

• Brániční test – tlak bránice je vyvinut, spodní žebra se rozevírají  

do stran, do zad se dech příliš nerozvíjí, s odporem rukou je schopen 

aktivovat bránici 

• Test nitrobřišního tlaku – slabá aktivace tlaku, dochází k přetížení  

m. rectus abdominis, při aktivaci horních končetin (dále jen HKK) 

s flektovanými dolními končetinami (dále jen DKK) se HKK nedostanou  

do maximálního rozsahu (díky zkráceným mm. pectorales) 

• Test flexe v kyčelních kloubech – pánev se pohybuje ze strany  

na stranu, pupek se pohybuje laterálně k aktivované dolní končetině (dále 

jen DK), při aktivaci DK je vždy viditelné zapojení m. rectus abdominis 
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• Test medvěda – hlava je ve flektovaném postavení, ramena nejsou 

stabilizována, váha není na celé ploše rukou, horní úhly lopatek nejsou 

stabilizované a Thp je díky tomu v kyfotickém držení, hypertonus 

v oblasti mm. paravertebrales, omezený rozsah v Lp, kolenní klouby jsou 

v mediálním postavení, hlezenní klouby jsou souměrné 

 

Popis stoje dle fotografií: 

Váha těla je na vnější straně chodidel. Kolena jsou ve varózním postavení, 

adduktory stehen jsou ve větším zatížení. M. rectus abdominis je přetížený,  

střed těla je oslabený, hyperlordóza v oblasti Lp, hyperkyfóza v oblasti Thp.  

Mm. paravertebrales jsou přetížené, stabilizátory lopatek jsou oslabené.  

Mm. pectorales jsou zkrácené a m. trapezius je přetížený bilaterálně (dále jen 

bilat.). Ramena i hlava jsou v protrakčním držení. Zde je viditelný horní i dolní 

zkřížený syndrom. 

Cvičební jednotka bude zaměřena především na oblast ramenních kloubů, 

lopatek a na uvolnění krční a hrudní páteře. 
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Proband E, rok narození: EFFA (příloha G) 

Co nejvíce bolí, s čím má největší problémy: dlouhodobá bolest zad, v Lp oblasti 

jsou obtíže největší. V rámci kompenzace cvičí hodně cviky na střed  

těla – zlepšení. Momentálně bez obtíží. 

Úrazy/ operace: 

• otřes mozku (SQRP) 

Na jakou stranu drží hokejku: na levou 

Jak dlouho hraje hokej: od k let (RP let) 

DNS testy 

• Brániční test – správná aktivace bránice, umí rozvíjet dech jde  

do spodních žeber, do zad se dech nerozvíjí 

• Test nitrobřišního tlaku – tlak je aktivován správně, umí ho udržet 

i proti odporu rukou, m. rectus abdominis je bez výrazné aktivity, při flexi 

HKK umí udržet hrudník ve výdechovém postavení 

• Test flexe v kyčelních kloubech – pánev a pupek se pohybují 

laterálním směrem, m. rectus abdominis je v aktivitě, zvýraznění 

hyperlordózy v Lp oblasti 

• Test medvěda – hlava je v extenzi, váha těla je na ulnární straně 

rukou, ramena jsou v protrakci, mezilopatkové svaly nejsou stabilizované, 

mediální okraj lopatky je odstátý, Thp je v kyfotickém držení,  

mm. paravertebrales jsou přetížené, omezený pohyb v oblasti Lp, kolena 

i kotníky jsou v tomto testu ve valgózním postavení 
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Popis stoje dle fotografií: 

Chodidla jsou ve vnější rotaci (problém v oblasti kyčelních kloubů, celá dolní 

končetina je rotována zevně), laterální strana svalu m. quadriceps femoris je více 

zatížená než mediální strana svalu. Oslabené svaly kolem středu těla, 

hyperlordóza v oblasti Lp, přetížení oblasti SI skloubení, svaly spodního úhlu 

levé lopatky jsou ve slabší aktivitě než na pravé straně, levé rameno je níže  

než pravé, Thp v kyfotickém držení, ramena a hlava v mírné protrakci, přetížené 

paravertebrální svalstvo, skolióza. 

Cvičební jednotka je zaměřena na uvolnění svalů kyčelních kloubů  

a na uvolnění oblasti bederní páteře a mm. paravertebrales. 
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Proband G, rok narození: EFFA (příloha J) 

Co nejvíce bolí, s čím má největší problémy: bez výrazných problémů,  

nemá žádné chronické bolesti. 

Úrazy/ operace: 

• SQRP zlomené pravé zápěstí 

Na jakou stranu drží hokejku: na pravou 

Jak dlouho hraje hokej: od RQ let (plet) 

DNS testy 

• Brániční test – převažuje hrudní typ dýchání, při nádechu se 

zvedají celá ramena, není schopen aktivovat dech proti většímu odporu 

• Test nitrobřišního tlaku – s flektovanými DKK v kyčelních 

kloubech se dech rozvíjí do hrudníku, DKK udrží v trojflexi bez podpory, 

s aktivací nitrobřišního tlaku je ve velké aktivitě m. rectus abdominis,  

při flexi HKK nedokáže udržet hrudník ve výdechovém postavení, 

oslabené šikmé břišní svaly a svaly středu těla 

• Test flexe v kyčelních kloubech – pánev se pohybuje laterálním 

směrem na obě strany, trup není stabilizovaný, dochází i k lateroflexi 

v oblasti trupu 

• Test medvěda – hlava je v extenzi, váha těla je opřena o celou dlaň, 

prsty jsou flektované, lopatky nejsou správně stabilizované (mediální 

okraje jsou odstáté), přetížení mm. paravertebrales v Thp oblasti, kolena 

jsou při tomto testu ve valgózním postavení, váha těla je více na pravé 

noze. 
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Popis stoje dle fotografií: 

Chodidla jsou ve vnější rotaci, malíková hrana nohy je větším zatížení  

než palcová hrana. Pravé koleno je více vytočené zevně než levé, mediální strana  

m. quadriceps femoris je ve vyšší aktivitě. Pánev je v mírné anteverzi 

(hyperlordóza Lp úseku), mm. paravertebrales jsou díky špatnému zapojení 

dechu a díky mírné skolióze v hypertonu v Thp oblasti. Špatné zapojení 

stabilizátorů lopatek (svaly mediálního okraje a dolního úhlu lopatek jsou 

oslabené). Pravé rameno je výše než levé, m. trapezius bilat. v hypertonu. Hlava 

i ramena v protrakčním držení. 

Cvičební jednotka je zaměřena na zapojení správného dechového stereotypu,  

na posílení bránice a svalů stabilizačního systému páteře a na uvolnění  

mm. paravertebrales v Thp oblasti. 
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Proband J, rok narození: EFFE (příloha K) 

Co nejvíce bolí, s čím má největší problémy: největší problémy v Cp oblasti,  

m. trapezius v hypertonu bilat., občas bolesti a závratě hlavy. 

Úrazy/ operace: 

• v dětství zlomené obě ruce 

• SQRp natažené vazy v pravém kolenním kloubu 

• SQRp otřes mozku 

Na jakou stranu drží hokejku: na pravou 

Jak dlouho hraje hokej: od t let (RQ let) 

DNS testy 

• Brániční test – při dýchání dochází ke zvedání ramenních kloubů 

(díky tomu je v aktivitě i m. trapezius bilat. a dochází tak k jeho 

přetěžování), během dýchání je schopen aktivovat žebra laterálním 

směrem, do zad dech se dech nerozvíjí 

• Test nitrobřišního tlaku – je schopen aktivovat břišní tlak proti 

palcům, ale neudrží tlak aktivovaný při výdechu, přetížený začátek svalu 

m. rectus abdominis, při flexi HKK udrží hrudník ve výdechovém 

postavení, mm. pectorales jsou mírně zkrácené 

• Test flexe v kyčelních kloubech – při testu dochází k mírnému 

přesouvání těžiště těla směrem k aktivované DK, pohyb pupku není 

výrazný 
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• Test medvěda – hlava je v extenzi, váha těla není na celých rukou,  

u pravé ruky dochází k nadzvednutí palcové hrany, levá ruka je položena 

celá – v oblasti ramenních kloubů dochází ke svalové dysbalanci (ramenní 

klouby nejsou správně stabilizovány), lopatky jsou v elevaci 

(hyperaktivita m. trapezius), oslabení mezilopatkových svalů (odstáté 

mediální hrany lopatek), mm. paravertebrales v hypertonu, omezený 

pohyb v Lp oblasti, při tomto testu jsou kolenní klouby ve valgózním 

postavení, paty jsou vybočené ven 

 

Popis stoje dle fotografií: 

Chodidla jsou vytočená zevně, prsty jsou flektované, hlezenní klouby jsou  

ve valgózním postavení a kolenní klouby jsou ve varózním postavení. Pravý bok 

je výše, díky tomu jsou svaly na pravé straně v Lp oblasti ve vyšší aktivitě. 

Stažené gluteální svaly v oblasti kyčelních kloubů. Hyperlordóza v Lp.  

Mm. paravertebrales jsou v hypertonu, skolióza v Thp úseku. Pravý ramenní 

kloub je níže než levý. Stabilizátory na levé lopatce jsou oslabené, odstává 

mediální okraj lopatky a její spodní úhel. M. trapezius je v hypertonu, přetížený 

bilat. Hlava a ramena v protrakci (zkrácené mm. pectorales). 

Cvičební jednotka je zaměřena na posílení stabilizátorů lopatek, uvolnění  

m. trapezius a na návyky správného dechového stereotypu a uvolnění začátku  

m. rectus abdominis. 
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Proband K, rok narození: EFFE (příloha L) 

Co nejvíce bolí, s čím má největší problémy: dlouhodobá bolest zad, v Lp oblasti 

jsou obtíže největší. 

Úrazy/ operace: 

• SQRt zlomený levý kyčelní kloub 

Na jakou stranu drží hokejku: na levou 

Jak dlouho hraje hokej: od k let (R_ let) 

DNS testy 

• Brániční test – správná aktivace bránice, umí rozvíjet dech  

do spodních žeber, správná aktivace bránice proti tlaku, do zad se dech 

nerozvíjí 

• Test nitrobřišního tlaku – špatná aktivace nitrobřišního tlaku, 

začátek m. rectus abdominis je ve velké aktivitě (je přetížený), při aktivaci 

tlaku funkci přebírá právě m. rectus abdominis a ne hluboké svaly středu 

těla, při flexi HKK s pokrčenými DKK žebra směřují nahoru, 

s flektovanými DKK se hrudník mírně stáhne směrem dolů. 

• Test flexe v kyčelních kloubech – pánev se pohybuje laterálně 

k aktivované DK, trup není správně stabilizovaný, nitrobřišní tlak není 

zapojený (v aktivitě opět m. rectus abdominis), při testu se zapojují  

i ramena a trup 

• Test medvěda – hlava je v extenzi, váha těla je na celých rukou, 

ramena nejsou správně stabilizována, přetížený m. trapezius bilat., loketní 

klouby jsou extendované, spodní úhel levé lopatky mírně odstává, 

mezilopatkové svaly jsou v aktivitě, mm. paravertebrales jsou 

v hypertonu v Th/Lp oblasti, omezený pohyb v Lp oblasti, zkrácené svaly 

kyčelních kloubů, kolenní klouby jsou při tomto testování ve valgózním 

postavení, paty jsou vytočené ven 
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Popis stoje dle fotografií: 

Paty jsou mírně ve valgózním postavení, kolenní klouby jsou vytočené ven, 

pánev je v anteverzi, pravá strana je výš než levá, hyperlordóza v Lp, oslabené 

hluboké svaly středu těla, hyperkyfóza v CThp, skolióza, dysbalance svalů 

spodního úhlu levé lopatky, přetížené mm. paravertebrales, přetížený  

m. trapezius bilat. hlava je v protrakčním držení. Zde je opět viditelný horní  

i dolní zkřížený syndrom. 

Cvičební jednotka je zaměřená na posílení stabilizačních svalů středu těla  

a na uvolnění svalů kyčelních kloubů a Lp oblasti. 
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Proband L, rok narození: EFFF (příloha M) 

Co ho nejvíce bolí, s čím má největší problémy: kyčelní klouby, ramenní klouby.  

Od prosince chodí na pravidelnou fyzioterapii a cvičí na kyčelní klouby.  

Na základě špatného postavení pánve vznikaly obtíže, které se řetězily  

do kyčelních kloubů. Největší bolesti jsou při zevní rotaci v kloubech, výrazně 

zkrácené jsou svaly zadní strany stehna. 

Úrazy/ operace: 

• SQRP zlomená ruka levá 

Na jakou stranu drží hokejku: na levou 

Jak dlouho hraje hokej: od P let (Ro let) 

DNS testy: 

• Brániční test – umí aktivovat žebra laterálním směrem, do zad  

se dech nerozvíjí, při testu se trochu zvedají ramena, dochází k hrudnímu 

typu dýchání 

• Test nitrobřišního tlaku – nitrobřišní tlak umí kontrolovaně 

aktivovat, tlak je udržen i proti odporu, při flexi HKK zůstává hrudník  

ve výdechovém postavení 

• Test flexe v kyčelních kloubech – při testování není trup správně 

stabilizován, dochází k lateroflexi v oblasti trupu k aktivované DK, pupek 

se pohybuje laterálně, v aktivitě je m. rectus abdominis 
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• Test medvěda – hlava je v extenzi, prsty na rukou jsou mírně 

zvednuté (váha není rozložena rovnoměrně na celé ruce), loketní klouby 

jsou extendované, ramena nejsou správně stabilizována (m. trapezius je 

v hyperaktivitě), stabilizátory lopatek jsou zapojené, přetížené  

mm. paravertebrales v Thp oblasti, omezený pohyb v Lp, díky 

omezenému rozsahu pohybu v kyčelních kloubech, kolenní klouby 

směřují do valgózního postavení, hlezenní klouby jsou rovnoměrně 

zatížené 

 

Popis stoje dle fotografií: 

Nohy jsou v mírné zevní rotaci, počínající hallux valgus bilat., hlezenní  

a kolenní klouby jsou souměrné, anteverze a hyperlordóza Lp oblasti, přetížené 

svaly v oblasti SI skloubení, přetížené mm. paravertebrales, skolióza, levý 

ramenní kloub je výše než pravý, m. trapezius v hypertonu bilat., hlava v mírné 

protrakci. 
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Proband M, rok narození: EFFA (příloha N) 

Co nejvíce bolí, s čím má největší problémy: bez výraznějších problémů. 

Úrazy/ operace: 

• SQRs operace pravého ramenního kloubu (šití kloubního pouzdra  

a chrupavky) 

• SQRQ operace srdce (vrozená vývojová vada) 

Na jakou stranu drží hokejku: na pravou 

Jak dlouho hraje hokej: od s let (Ro let) 

DNS testy 

• Brániční test – spodní žebra se rozevírají laterálním směrem, do zad 

se dech nerozvíjí, mírný pohyb hrudníku kraniálním směrem 

• Test nitrobřišního tlaku – při výdechu tlak břicha vždy nepatrně 

zmizí, při flexi HKK hrudník drží ve výdechovém postavení,  

HKK se nedostanou do maximálního rozsahu (z důvodu zkrácených  

mm. pectorales) 

• Test fllexe v kyčelních kloubech – velký tlak do palců vždy  

při zvednutí DK, malý pohyb pupku 

• Test medvěda – hlava v mírné extenzi, váha těla je na celých rukou, 

oslabené stabilizátory lopatek (mediální hrana je mírně odstátá),  

m. trapezius v hyperaktivitě, přetížené mm. paravertebrales v ThLp 

oblasti, omezený pohyb v Lp, kolenní kloubu jsou při tomto testování  

ve valgózním postavení, paty jsou vytočené ven 
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Popis stoje dle fotografií: 

Chodidla jsou mírně vytočená zevně, kolenní klouby jsou souměrné. Pánev je 

souměrná, není zde výraznější patologie v jejím postavení. V oblasti kolem CThp 

přechodu dochází k hyperkyfóze, mm. pectorales jsou zkrácené a hlava je  

ve výrazné protrakci. Stabilizátory mediálního okraje lopatky jsou oslabené  

(mm. rhomboidei) a m. trapezius bilat. je v hypertonu. Zde je viditelný horní 

zkřížený syndrom. Pravé rameno je níže než levé. Hluboké svaly středu těla jsou 

oslabené. 
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Proband N, rok narození: EFFA (příloha O) 

Co nejvíce bolí, s čím má největší problémy: občas bolesti levého kolene  

po zranění, jinak bez výrazných obtíží. 

Úrazy/ operace: 

• SQRP vykloubená čéška na levém kolenním kloubu 

Na jakou stranu drží hokejku: na levou 

Jak dlouho hraje hokej: od RQ let (p let) 

DNS testy 

• Brániční test – při dýchání se hrudník pohybuje kraniálním směrem 

(celkově převažuje hrudní typ dýchání), tlak do spodních žeber je 

minimální, při odporu rukou umí zvýšit tlak, ale dech se stále rozvíjí  

do hrudníku místo do břicha, do zad jde dech minimálně 

• Test nitrobřišního tlaku – při aktivaci tlaku zapojuje převážně  

m. rectus abdominis, m. transversus abdominis je oslabený, spodní žebra 

jsou vychýlena kraniálním směrem 

• Test flexe v kyčelních kloubech – pupek se vždy nepatrně vychýlí 

směrem k aktivované DK, trup díky oslabeným svalům středu těla není 

správně stabilizován 

• Test medvěda – hlava je v prodloužení páteře, ruce nejsou zatížené 

celé (dochází k odlepení MP kloubu ukazováku), lopatky jsou 

stabilizované, mm. paravertebrales v ThLp úseku přetížené, omezená 

pohyblivost v Lp, kolena při tomto testu ve valgózním postavení, 

chodidlo je zapojeno více na palcové hraně 

 

 

 



 

 

_t 

Popis stoje dle fotografií: 

Chodidla vytočená zevně, kolena jsou souměrně zatížená, pánev je v anteverzi 

(hyperlordóza v Lp oblasti), vyklenutá břišní stěna. Hyperkyfóza v CThp úseku, 

lopatky neodstávají, přetížený m. trapezius bilat., protrakce hlavy a ramenních 

kloubů (zkrácené mm. pectorales). Mm. gluteii jsou stažené kolem oblasti 

kyčelních kloubů. Horní a dolní zkřížený syndrom. 
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Proband O, rok narození: EFFA (příloha AF) 

Co nejvíce bolí, s čím má největší problémy: na podzim bolesti kyčlí, v současné 

době bez výrazných obtíží. 

Úrazy/ operace: 

• SQRk levá zlomená klíční kost kx 

• operace: odstranění výrůstku na pravé noze 

Na jakou stranu drží hokejku: na levou 

Jak dlouho hraje hokej: od k let (RP let) 

DNS testy 

• Brániční test– umí rozdýchat žebra do stran s malým i se zvýšeným 

tlakem, ale dech se pohybuje směrem do hrudníku, hrudní typ dýchání 

(zvedají se ramena) 

• Test nitrobřišního tlaku – neumí správně korigovat nitrobřišní tlak,  

ve velké aktivitě je m. rectus abdominis, oslabené m. transversus 

abdominis a hluboké svaly středu těla, s flektovanýma DKK v trojflexi 

dochází ke zlepšení, nitrobřišní tlak se automaticky zapojí, s flektovanýma 

DKK na podložce se při flexi HKK zvedá hrudník (jsou zde i zkrácené  

mm. pectorales), při flexi v kyčelních kloubech se hrudník nepatrně 

srovná a dýchání se zlepší 

• Test flexe v kyčelních kloubech – při testu dochází k zapojení trupu 

(dochází k lateroflexi trupu) pupek a pánev se pohybují vždy směrem  

ke zvednuté DK, špatné zapojení stabilizačních svalů trupu,  

m. rectus abdominis je v hyperaktivitě 

 

 

 



 

 

PQ 

• Test medvěda – váha těla není na celých dlaních (dochází  

ke zvednutí prstů), hlava je v extenzi, ramena nejsou správně 

stabilizována (dochází k přetížení m. trapezius bilat.), mezilopatkové 

svaly jsou ve správné aktivitě, mm. paravertebrales jsou přetížené v Thp 

oblasti, omezený pohyb v Lp kolenní i hlezenní klouby jsou souměrné 

 

Popis stoje dle fotografií: 

Chodidla nejsou vytočená, levá DK je více zatížená, na pravé noze je viditelná 

mírná deformace v oblasti Achillovy šlachy, pata na pravé noze je vyklenuta 

mírně valgózně, levá noha je bez obtíží. Kolenní klouby jsou souměrně,  

m. rectus abdominis je přetížený na laterální straně DK. V Lp oblasti dochází 

k přetížení SI skloubení, mm. paravertebrales v ThLp přechodu jsou 

v hyperaktivitě. M. rectus abdominis je přetížený, stabilizační svaly středu těla 

jsou oslabené. Spodní úhel levé lopatky není správně stabilizovaný, stabilizátory 

jsou oslabené. Levé rameno je výše než pravé. M. trapezius je v hypertonu bilat. 

Postavení hlavy je v mírné protrakci. 
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Proband AF, rok narození: EFFE (příloha AA) 

Co ho nejvíc bolí, s čím má největší problémy: časté obtíže kvůli úrazům, bolesti 

zad. 

Úrazy/ operace: 

• SQR_ otřes mozku 

• SQRs zlomená levá ruka 

• SQRp operace pravostranné kýly 

Na jakou stranu drží hokejku: na levou 

Jak dlouho hraje hokej: od t let (Ro let) 

DNS testy: 

• Brániční test– dech se rozvíjí do spodních žeber, mírně se rozvíjí  

i do zad, hrudník je zapojený minimálně 

• Test nitrobřišního tlaku – nitrobřišní tlak zvládá udržet, při flexi 

HKK hrudník udrží ve výdechovém postavení a HKK se dostanou  

do plného rozsahu 

• Test flexe v kyčelních kloubech – při testu je správně zapojený 

břišní tlak, pánev se pohybuje laterálně, směrem k zapojené DK,  

m. rectus abdominis je v aktivitě 

• Test medvěda – hlava je v extenzi, váha je na celých rukou,  

m. trapezius bilat. je v aktivitě, loketní klouby jsou v hyperextenzi, 

mezilopatkové svalstvo je oslabené, mm. paravertebrales jsou přetížené 

v ThLp oblasti, kolenní i hlezenní klouby jsou souměrné (kolenní klouby 

by mohly být více vytočené laterálním směrem) 

 

 

 

 



 

 

PS 

Popis stoje dle fotografií: 

Chodidla nejsou výrazně vytočená do stran, paty jsou ve valgósním postavení. 

Kolena jsou souměrná, mediální strana m. quadriceps femoris je ve větším 

zatížení než laterální strana svalu. Pánev je v anteverzi, hyperlordóza v Lp 

oblasti, přetížená obast SI skloubení. Mm. paravertebrales v hypertonu. Pravá 

lopatka je stabilizována, levá lopatka je ve svalové dysbalanci. Spodní úhel levé 

lopatky odstává. Pravé rameno je nepatrně výše než levé. M. trapezius 

v hypertonu bilat. 
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i.O Cvičební jednotky, skupina A 

CVIČEBNÍ JEDNOTKA: Proband A 

• tříměsíční poloha (dále jen km poloha) vleže na zádech s aktivací horních  

a dolních končetin (dále jen HKK + DKK), první dva týdny bez odporu,  

poté s odporem thera-bandu 

• km poloha vleže na břiše – zaměřené na stabilizaci lopatek, ramenních 

kloubů (dále jen RKK/ RK) 

• pětiměsíční poloha (dále jen _m poloha) na boku – mobilizace RKK 

• sedmi – osmi měsíční poloha (dále jen s,_/tm poloha) v šikmém sedu 

s oporou o loket/ o dlaň – stabilizace RKK 

• medvěd – výdrž, nejprve bez odporu, později s odporem expanderu 

• šestiměsíční poloha (dále jen Pm poloha) vleže na zádech (na konci každé 

cvičební jednotky) cca kQ–PQ vteřin – kompenzace, uvolnění a protažení 

Lp 

 

A. cvičení EM.A.  

o prodýchání vleže na zádech, flektované kyčelní a kolenní klouby  

→ zvládá udržet, aktivace středu těla  

o km poloha vleže na zádech s aktivací HKK + DKK, bez odporu  

(o opakování, k série) 

o prodýchání ve km poloze vleže na břiše (kQ vteřin, k série) 

o medvěd – výdrž, prodýchání (kQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání  

 

 

 



 

 

Po 

E. cvičení G.E. 

o km poloha vleže na zádech s aktivací HKK + DKK, bez odporu  

(o opakování, k série) 

o prodýchání ve km poloze vleže na břiše (kQ vteřin, k série) 

o medvěd – výdrž, prodýchání (kQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání 

 

G. cvičení AF.E. 

o prodýchání vleže na zádech, flektované DKK 

o km poloha vleže na zádech, aktivace HKK + DKK s thera-bandem,  

(thera-band je ovázaný kolem DKK) extendovaná HK provádí pohyb za 

hlavu (_ opakování na každou HK, k série) 

o s,_/tm poloha na boku, šikmý sed, opora o loket, vytahování se za rukou  

(_ opakování na každou HK, S série) 

→ cítí tah kolem spodních úhlů lopatek 

o _m poloha na boku – uvolnění RKK, rotace trupu kolem opěrné HK  

(P opakování na každou HK, S série)  

→ na pravém rameni cítí tah kolem horního úhlu lopatky, na levém RK 

cítí menší tah svalů kolem horního úhlu lopatky 

o medvěd – výdrž, prodýchání (kQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P_ 

J. cvičení AM.E. 

o prodýchání vleže na zádech, flektované DKK 

o km poloha vleže na zádech, aktivace HKK + DKKs therabandem,  

(thera-band je ovázaný kolem DKK), extendovaná HK provádí pohyb za 

hlavu (_ opakování na každou HK, k série) 

o s,_/tm poloha na boku, šikmý sed, opora o loket, vytahování se za rukou  

(_ opakování na každou HK, S série) 

→ od posledního cvičení cítí zlepšení, tah je o něco menší, svaly jsou 

uvolněné 

o _m poloha na boku – uvolnění RKK, rotace trupu kolem opěrné HK  

(P opakování na každou HK, S série) 

o medvěd – výdrž, prodýchání (oQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání 

 

K. cvičení EJ.E. 

o prodýchání ve km poloze vleže na zádech, flektované DKK 

o medvěd – výdrž s odporem expanderu (kQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání  

 

L. cvičení E.G. 

o s,_/tm poloha na boku, šikmý sed, opora o ruku (loket je v extenzi), 

vytahování se za rukou, lopatky jsou stabilizované (_ opakování na 

každou HK, S série) 

o _m poloha na boku – uvolnění RKK, rotace trupu kolem opěrné HK  

(P opakování na každou HK, S série) 

o medvěd – výdrž s odporem expanderu (oQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání 



 

 

PP 

CVIČEBNÍ JEDNOTKA: Proband E 

• sedmiměsíční poloha (dále jen sm poloha) na čtyřech končetinách: 

aktivace břišního tlaku, stabilizace lopatek, napřímená páteř (statická 

poloha/ dynamická poloha: přenášení váhy na DKK a HKK) 

• jedenáctiměsíční poloha (dále jen RRm poloha) tripod – mobilizace 

kyčelních kloubů, uvolnění mm. gluteii, aktivace svalů flexorů kolenních 

kloubů a adduktorů kyčelních kloubů 

• přechod z polohy tripodu do RRm polohy vysokého kleku, stabilizace 

pánve 

• poloha závěsný stoj – uvolnění, protažení svalů kyčelních kloubů 

• medvěd – výdrž, nejprve bez odporu, později s odporem expanderu 

• Pm poloha vleže na zádech (na konci každé cvičební jednotky) 

cca kQ–PQ vteřin – kompenzace, uvolnění a protažení Lp oblasti 

 

A. cvičení EM.A. 

o prodýchání vleže na zádech bez problému, na kompenzaci zad cvičí cviky 

v km poloze na zádech s aktivací HKK + DKK 

o sm poloha na čtyřech, přenášení váhy s aktivací nitrobřišního tlaku  

→ při přenášení váhy dopředu se propadá v oblasti lopatek a při pohybu 

dozadu se vzniká kyfóza v Lp oblasti, při stoji převládá hyperlordóza 

v Lp, ale díky omezenému rozsahu na o nedokáže Lp pořádně uhlídat  

(_ opakování, k série) 

o RRm poloha tripod – opět přenášení váhy s podloženýma HKK  

(s podložkou vysokou cca R_ cm jsou záda více v jedné rovině než bez 

podložky) → v Lp úseku vznik kyfózy, cítí tah v oblasti třísel, adduktorů 

a v oblasti svalů zadní strany stehna  

(_ opakování – přenesl váhu na každou DK, k série) 



 

 

Ps 

o medvěd – výdrž, prodýchání (kQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání 

 

E. cvičení G.E. 

o sm poloha na čtyřech, prodýchání, přenášení váhy (_ opakování, k série)  

o tripod – přenášení váhy, podložené HKK  

(_ opakování na každou DK, k série) 

→   opět cítí tah v oblasti třísel a adduktorů  

o medvěd – výdrž, prodýchání (kQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání 

 

G. cvičení AF.E. 

o sm poloha na čtyřech, prodýchání, přenášení váhy, zlepšená stabilizace 

lopatek (_ opakování, k série)  

o tripod – přenášení váhy, podložené HKK, tah již není tak výrazný, jako 

při prvním cvičení (_ opakování na každou DK, k série) 

o medvěd – výdrž, prodýchání (kQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání  

 

J. cvičení AM.E. 

o sm poloha na čtyřech, prodýchání, přenášení váhy 

o přechod RRm poloha tripod – vysoký klek (_ opakování na každou DK, k 

série) 

→ mírně se prohýbá v pánvi, ale umí ji udržet stabilizovanou břišním 

tlakem  

o medvěd – výdrž, prodýchání (kQ vteřin, k série)  

o Pm poloha kompenzace – prodýchání 



 

 

Pt 

K. cvičení EJ.E. 

o prodýchání vleže na zádech  

o přechod RRm poloha tripod – vysoký klek, stabilizace pánve  

(_ opakování na každou DK, k série) 

o závěsný stoj – protažení  

→ cítí tah v oblasti adduktorů, uvolnění svalů kyčelních kloubů 

o medvěd – výdrž s odporem expanderu (kQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání  

 

L. cvičení E.G. 

o prodýchání vleže na zádech  

o přechod RRm poloha tripod – vysoký klek  

(_ opakování na každou DK, k série) 

→   zlepšení, při tripodu už není tolik cítit tah adduktorů a svalů zadní 

strany stehna 

o závěsný stoj – uvolnění svalů kyčelních kloubů 

o medvěd – výdrž s odporem expanderu (kQ vteřin, k série) 

→ celkově viditelné zlepšení 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pp 

CVIČEBNÍ JEDNOTKA: Proband G 

• km poloha na zádech – správná aktivace bránice a nitrobřišního tlaku 

• km poloha s aktivací HKK + DKK 

• sm poloha na čtyřech končetinách – mobilizace kyčelních + RKK 

• s,_/tm poloha cvičení v šikmém sedu s oporou o loket – stabilizace RKK 

• medvěd – výdrž, nejprve bez odporu, později s odporem expanderu 

• Pm poloha vleže na zádech (na konci každé cvičební jednotky)  

• cca kQ–PQ vteřin – kompenzace, uvolnění a protažení Lp oblasti 

 

A. cvičení EM.A. 

o km poloha vleže na zádech – prodýchání  

→ dech jde hodně do hrudníku, umí zaktivovat nitrobřišní tlak i udržet 

tlak, během dýchání, stále převažuje hrudní typ dýchání 

o km poloha vleže na zádech, DKK flektované (prodýchání kQ vteřin, k série) 

o km poloha vleže na zádech s aktivací DKK, extenze DKK, každou zvlášť  

(S opakování, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání  

→ na konci cvičení se dech zlepšil, zvýšila se aktivita bráničního dýchání, 

hrudník byl již méně aktivní 

 

E. cvičení G.E. 

o km poloha vleže na zádech, DKK flektované (prodýchání oQ vteřin, k série) 

o km poloha vleže na zádech s aktivací DKK, extenze DKK, každou zvlášť  

(k opakování, k série) 

o medvěd – prodýchání ve statické poloze (kQ vteřin, k opakování) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání  

 



 

 

sQ 

G. cvičení AF.E. 

o km poloha vleže na zádech, flektované DKK, extenze křížem DKK + HKK  

(k opakování, k série) 

o sm poloha na čtyřech – přenášení váhy (k opakování, k série)  

→ paravertebrální svaly v okolí Thp jsou ve větší aktivitě, dech jde opět 

do hrudníku → ve statických polohách dokáže dech lépe zkorigovat 

o medvěd – výdrž, prodýchání (kQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání 

 

J. cvičení AM.E. → celkové zlepšení dýchání, hrudník je v nižší aktivitě 

o km poloha vleže na zádech, flektované DKK, extenze křížem DKK + HKK  

(k opakování, k série) 

o sm poloha na čtyřech – přenášení váhy (k opakování, k série) 

o medvěd – výdrž, prodýchání (oQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání 

 

K. cvičení EJ.E. 

o km poloha vleže na zádech – prodýchání 

o sm poloha na čtyřech – přenášení váhy (_ opakování, k série) 

→ zlepšení postavení lopatek, zlepšení stabilizace hlubokých svalů středu 

těla 

o s,_/tm poloha cvičení v šikmém sedu s oporou o loket 

→ mobilizace ramenních kloubů 

o medvěd – výdrž s odporem expanderu (kQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání 

 

 



 

 

sR 

L. cvičení E.G. 

o km poloha vleže na zádech – prodýchání  

→ zlepšení, hrudník již umí zkorigovat a umí aktivovat brániční dýchání 

o s,_/tm poloha cvičení v šikmém sedu s oporou o loket 

→ mobilizace ramenních kloubů 

o medvěd – výdrž s odporem expanderu (kQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání 
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CVIČEBNÍ JEDNOTKA: Proband J 

• km poloha vleže na zádech s aktivací HKK + DKK, první dva týdny bez 

odporu, poté s odporem thera-bandu 

• km poloha vleže na břiše – zaměřené na stabilizaci lopatek, RKK 

• _m poloha na boku – uvolnění RKK – mobilizace 

• s,_/tm poloha v šikmém sedu s oporou o loket/ o dlaň, stabilizace RKK 

• medvěd – výdrž, nejprve bez odporu, později s odporem expanderu 

• Pm poloha vleže na zádech (na konci každé cvičební jednotky),  

cca kQ–PQ vteřin – kompenzace, uvolnění a protažení Lp oblasti 

 

A. cvičení EM.A. 

o prodýchání vleže na zádech, flektované kyčelní a kolenní klouby  

→ zvládá udržet, během cvičení je v hyperaktivitě m. rectus abdominis  

o km poloha vleže na zádech s aktivací HKK + DKK, bez odporu  

(o opakování, k série) 

o prodýchání ve km poloze vleže na břiše (kQ vteřin, k série) 

o medvěd – výdrž, prodýchání (kQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání  

 

E. cvičení G.E. 

o km poloha vleže na zádech s aktivací HKK + DKK, bez odporu  

(o opakování, k série) 

o prodýchání ve km poloze vleže na břiše (kQ vteřin, k série) 

o medvěd – výdrž, prodýchání (kQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání 

 



 

 

sk 

G. cvičení AF.E. 

o prodýchání vleže na zádech, flektované DKK 

o km poloha na zádech, aktivace HKK + DKK s thera-bandem (thera-band 

je ovázaný kolem DKK), extendovaná HK provádí pohyb za hlavu  

(_ opakování na každou HK, k série) 

o s,_/tm poloha na boku, šikmý sed, opora o loket, vytahování se za rukou  

(_ opakování na každou HK, S série)    

→ cítí tah kolem lopatek 

o _m poloha na boku – uvolnění RKK, rotace trupu kolem opěrné HK  

(P opakování na každou HK, S série)  

→ obě lopatky cítí stejně, tah je hlavně v oblasti horních úhlů lopatek 

o medvěd – výdrž, prodýchání (kQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání 

 

J. cvičení AM.E. 

o prodýchání vleže na zádech, flektované DKK  

→ m. rectus abdominis začíná být ve větší relaxaci 

o km poloha na zádech, aktivace HKK + DKK s therabandem, (thera-band je 

ovázaný kolem DKK), extendovaná HK provádí pohyb za hlavu  

(_ opakování na každou HK, k série) 

o s,_/tm poloha na boku, šikmý sed, opora o loket, vytahování se za rukou  

(_ opakování na každou HK, S série)  

o _m poloha na boku – uvolnění RKK, rotace trupu kolem opěrné HK  

(P opakování na každou HK, S série) 

o medvěd – výdrž, prodýchání (oQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání 
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K. cvičení EJ.E. 

o prodýchání ve km poloze na zádech, flektované DKK 

o medvěd – výdrž s odporem expanderu (kQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání  

 

L. cvičení E.G. 

o s,_/tm poloha na boku, šikmý sed, opora o ruku (loket je v extenzi), 

vytahování se za rukou (_ opakování na každou HK, k série)  

→ lopatky jsou stabilizované 

o _m poloha na boku – uvolnění RKK → celkové zlepšení, tah kolem oblasti 

lopatek se již zmenšil 

o medvěd – výdrž s odporem expanderu (kQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání 
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CVIČEBNÍ JEDNOTKA: Proband K 

• km poloha vleže na zádech s aktivací HKK + DKK, první dva týdny bez 

odporu, poté s odporem thera-bandu 

• RRm poloha tripod – přenášení váhy – mobilizace kyčelních kloubů, 

uvolnění gluteálního svalstva  

• přechod z polohy tripodu do RRm polohy vysokého kleku, stabilizace 

pánve, udržení břišního tlaku 

• s,_/tm cvičení v šikmém sedu s oporou o loket – stabilizace ramen 

• medvěd – výdrž, nejprve bez odporu, později s odporem expanderu 

• Pm poloha vleže na zádech (na konci každé cvičební jednotky),  

cca kQ–PQ vteřin – kompenzace, uvolnění a protažení Lp oblasti 

 

A. cvičení EM.A. 

o prodýchání vleže na zádech, aktivace nitrobřišního tlaku – aktivace tlaku 

není úplná, m. rectus abdominis je v hyperaktivitě 

o km poloha vleže na zádech – prodýchání, aktivace HKK + DKK  

(o opakování, k série) 

→ na konci cvičení je už velká hyperlordóza v Lp oblasti 

o medvěd – výdrž, prodýchání (kQ vteřin, k série) bez obtíží, cítí tah v Lp 

o RRm poloha tripod – podložené HKK, podložka je vysoká cca R_ cm, 

přenášení váhy na končetinách (_ opakování na každou DK, k série)  

→ cítí tah na adduktorech stehna, pánev v kyfóze 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání  
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E. cvičení G.E. 

o km poloha vleže na zádech – prodýchání, aktivace HKK + DKK  

(o opakování, k série) 

o RRm poloha tripod – podložené HKK, přenášení váhy  

(_ opakování na každou DK, k série)  

o medvěd – výdrž, prodýchání (kQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání  

 

G. cvičení AF.E. 

o km poloha vleže na zádech s aktivací HKK + DKK, bez odporu  

(o opakování, k série) 

o RRm poloha tripod – podložené HKK, přenášení váhy  

(_ opakování na každou DK, k série)  

→ cítí tah na adduktorech stehna, pánev v kyfóze (omezený rozsah 

v bederní páteři), když je pravá DK vepředu, je cítit větší tah adduktorů 

o přechod RRm poloha tripod – vysoký klek (_ opakování na každou DK, S 

série) 

o přechod RRm poloha vysoký klek – sed (_ opakování na každou DK, S 

série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání  

 

J. cvičení AM.E. 

o km poloha vleže na zádech s aktivací HKK + DKK, s odporem expanderu  

(o opakování, k série) 

o RRm poloha tripod – podložené HKK, přenášení váhy  

(_ opakování na každou DK, k série) 
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o přechod RRm poloha tripod – vysoký klek (_ opakování na každou DK, S 

série) 

o přechod RRm poloha vysoký klek – sed (_ opakování na každou DK, S 

série) 

o medvěd – výdrž, prodýchání (kQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání  

 

K. cvičení EJ.E. 

o km poloha vleže na zádech, prodýchání do bránice a do spodních žeber, 

zlepšení  

o s,_/tm poloha na boku, šikmý sed, opora o loket, vytahování se za rukou  

(_ opakování na každou HK, k série) → cítí tah v oblasti lopatek 

o medvěd – výdrž s odporem expanderu (kQ vteřin, k série) → celkově lépe 

udrží lopatky, dech se rozvíjí do spodních žeber 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání  

 

L. cvičení E.G. 

o km poloha vleže na zádech s aktivací HKK + DKK, s odporem expanderu  

(o opakování, k série) 

o s,_/tm poloha na boku, šikmý sed, opora o loket, vytahování se za rukou  

(_ opakování na každou HK, k série) → cítí tah v oblasti lopatek 

o medvěd – výdrž s odporem expanderu (kQ vteřin, k série) 

o Pm poloha kompenzace – prodýchání 
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i.X Cvičební jednotky, skupina B 

Probandi P-RQ měli za stejně dlouhou dobu (jako skupina A) provádět 

potréninkovou kompenzaci sami tak, jak jsou zvyklí. Jejich cvičební jednotka  

byla pro všechny stejná a tvořily ji základní cviky, které jsou zahrnuty  

do běžného protažení. Jedná se hlavně o cviky, které protahují svaly dolních 

končetin a zad. Díky protrakčnímu držení hlavy a ramenních kloubů u většiny 

testovaných by v potréninkovém protažení mělo být zahrnuto i protahovaní  

na mm. pectorales a svaly krční páteře. Tato protahovací jednotka začíná od hlavy 

kaudálním směrem (v praxi to může být i naopak). Cviky jsou prováděny vždy 

s výdechem, aby došlo k relaxaci a vyššímu protažení svalů. 

R. Lateroflexe hlavy – rameno, od kterého je prováděn pohyb je tlačeno 

kaudálním směrem (protažení m. trapezius) 

S. Flexe hlavy (protažení paravertebrálních svalů Cp) 

k. Flexe, lateroflexe, rotace – rameno, od kterého je prováděn pohyb je tlačeno 

kaudálním směrem (protažení m. levator scapulae) 

o. HK flexe pQ ° v loketním kloubu, ve třech polohách (pQ° v ramenním kloubu, 

lehce nad horizontálou, lehce pod horizontálou), zapření o zeď, s výdechem 

rotace trupu (protažení mm. pectorales)  

_. Lateroflexe trupu ve stoje s extendovanou HK 

P. Flexe trupu (protažení zad a svalů zadní strany stehna) 

s. Flexe v kolenním kloubu ve stoje, nohu přitáhnout co nejblíže k tělu  

(protažení m. quadriceps) 

t. Hluboký dřep-výdrž cca kQ-PQ s (protažení svalů kyčelních kloubů), záda by 

měla být rovná, ramena od uší dolů a hlava v prodloužení páteře 

p. Pozice na čtyřech, mírně zvednutá kolena od země, s výdechem zvedat hýždě 

směrem ke stropu, paty jsou na zemi (protažení m. triceps surae) 
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RQ. Flexe v kyčelních a kolenních kloubech s opřením o loketní klouby na zemi 

(protažení adduktorů kyčelních kloubů) 

RR. Pozice ve výpadu, zadní koleno je opřené o zem, pánev je v neutrální poloze 

a je protlačována směrem dopředu (protažení m. iliopsoas) 

RS. Pozice ve výpadu, ale přední DK je extendovaná v kolenním kloubu a zadní 

koleno je opřené o zem, špička nohy je přitahovaná v hlezenním kloubu k tělu 

a od těla (protažení m. triceps surae) 

Rk. Výchozí poloha je stejná jako u cviku RS, špička je přitažena k tělu a klient se 

snaží s výdechem položit hlavu na koleno, pánev by měla být v neutrálním 

postavení (protažení svalů zadní strany stehna) 

Ro. Vsedě na zemi, DKK jsou překřížené a horní DK (flexe v kyčelním a kolenním 

klubu) je přitahována rukama co nejvíce k tělu (protažení gluteálních svalů) 

R_. Vleže na zádech, přitažení DKK k trupu (protažení Lp) 

RP. Sed na patách, HKK jsou v extenzi položené na zemi (protažení zad) 

Rs. Vleže na břiše, extenze trupu „kobra“ (protažení břišního svalstva)  

- ramena musí být od uší dolů, hlava v prodloužení páteře  

a hýždě povolené 
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i.d Výstupní data 

Proband A (skupina A) 

U tohoto klienta došlo ke zlepšení postavení ramenních kloubů, protrakce 

ramen již není tolik výrazná. Mm. pectorales již nejsou tolik zkrácené a lopatky 

se dostávají do stabilizovaného postavení (obrázek Rs). Posturální svalstvo je  

ve správné aktivitě. Během výstupního testování došlo ke zlepšení u tří ze čtyř 

testů. Brániční test byl proveden i na začátku bez výrazných patologií a ostatní 

tři testy byly provedeny o stupeň lépe než při vstupním testování. 

 

Proband E (skupina A) 

Tento hráč má výraznou hyperlordózu v Lp oblasti. Bohužel na vizuální 

změnu struktury těla je potřeba delší doba než P týdnů. Momentálně hráč netrpí 

žádnými bolestmi zad a jeho stav je bez výrazných komplikací. Při výstupním 

testování se hráč zlepšil u testu flexe v kyčelních kloubech a v testu medvěda. 

Předchozí dva testy byly při vstupním testování provedeny bez výrazných 

patologií. Na základě zlepšení testu flexe v kyčelních kloubech se zlepšila  

i souhra posturálních svalů.  

 

Proband G (skupina A) 

Tento hráč měl velký problém správně aktivovat brániční dýchání a naučit se 

správně pracovat s dechovým stereotypem. Po ukončení cvičebních jednotek 

došlo ke správné aktivaci posturálních svalů a bránice (obrázek Rt).  

Během výstupního testování se zlepšil ve všech testech. Před začátkem testování 

netrpěl žádnými bolestmi. Momentálně se cítí dobře.  
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Proband J (skupina A) 

Tento hráč často trpí bolestmi hlavy na základě přetíženého m. trapezius.  

Po ukončení cvičebních jednotek se jeho stav mírně zlepšil. Začaly více pracovat 

stabilizátory lopatek a m. trapezius se uvolnil. Zlepšil se dechový stereotyp a je 

zde více zapojena bránice. M. rectus abdominis je stále v hyperaktivitě, ale také 

došlo k mírnému uvolnění (obrázek RP). Během výstupního testování se hráč 

zlepšil ve třech testech o stupeň. Pouze test flexe v kyčelních kloubech zůstal 

stejný jako u vstupního testování. 

 

Proband K (skupina A) 

U tohoto hráče dochází k problémům v oblasti Lp, na základě oslabeného 

středu těla. Během cvičebních jednotek cítil zlepšení, momentálně nepociťuje 

žádné obtíže. Došlo ke zlepšení aktivity posturální svalů. Vizuální změny tu 

výrazné nejsou. U výstupního testování se zlepšil u tří testů ze čtyř. Brániční test 

byl již během vstupního testování proveden správně.  

 

Proband L (skupina B)  

Největší problémy u tohoto klienta jsou v oblasti kyčelních kloubů a v oblasti  

SI skloubení. Během těchto cvičebních jednotek nedošlo k výrazným vizuálním 

změnám, ani ke změnám pocitového stavu hráče.  V současnosti přetrvávají 

bolesti kyčelních kloubů. Svaly zadní strany stehna ale již nejsou díky 

pravidelnému protahování tak zkrácené. Během výstupního testování se hráč 

nezlepšil ani nezhoršil. 

 

 

 



 

 

tS 

Proband M (skupina B)  

Tento hráč neměl před testováním žádné bolesti z přetížení/ přetrénování.  

Při výstupním testování jsou jeho výsledky stejné jako při vstupním testování  

a netrpí žádnými bolestmi. Hlava a ramenní klouby jsou stále v protrakčním 

držení, ale protrakce již není tolik výrazná jako při vstupním hodnocení, díky 

pravidelnému protahování zkrácených svalů. 

 

Proband N (skupina B) 

Tento hráč má v současnosti problémy s kolenním kloubem, který ho bolí stále 

na základě zranění a občas ho bolí záda v Lp oblasti. Hrudník je 

v nádechovém postavení a svaly nejsou stabilizované, protože při klasickém 

protažení se tělo nezapojuje tak, jak bychom chtěli. Oslabený střed těla přetrvává 

a je zde zapojena špatná aktivita bránice. Převládá hrudní dechový stereotyp. 

Výstupní hodnoty testování jsou stejné jako hodnoty u vstupního testování.  

 

Proband O (skupina B) 

U tohoto hráče nedochází v současnosti k žádným výrazným problémům. 

Občas cítí bolest v kyčelních kloubech. Stále převažuje hrudní typ dýchání  

a m. rectus abdominis je ve velké aktivitě. Během protahování se jeho stav 

nezlepšil ani nezhoršil a jeho výsledky vstupního a výstupního testování jsou 

stejné.  

 

Proband AF (skupina B) 

U tohoto hráče stále přetrvávají bolesti zad a jeho stav se nijak výrazně 

nezlepšil. Po protažení se cítí lépe, ale celkový stav je pořád stejný. Výstupní 

testovaní se shoduje s testováním vstupním. Lépe se cítí pouze po delší pauze. 
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< VÝSLEDKY 

Dle následujícího grafu můžeme vidět zhodnocené vstupní výsledky 

strukturálních problémů všech deseti testovaných klientů v juniorském věku.  

U většiny z nich převažují již zmíněné obtíže, které jsou uvedené v teoretické 

části. Většina z nich trpí na základě svalových dysbalancí horním/ dolním 

zkříženým syndromem.  

 

Graf ) – Strukturální problémy testovaných klientů 

 

 

Na grafu S můžeme zhodnotit výsledky vstupního DNS testování u všech 

klientů dohromady. Brániční test byl proveden u čtyř klientů nejlépe. U jediného 

tohoto testu je křivka správného provedení nejlépe hodnocená. Naopak nejhorší 

výsledky měl test flexe v kyčelních kloubech. To je důkaz špatné stabilizace 

středu trupu těla.    

Na grafu k vidíme výsledky výstupního DNS testování. U klientů, kteří cvičili 

tuto metodu se výsledky výrazně zlepšily vždy o stupeň. Celkově došlo k lepší 

stabilizaci trupu a k vyšší aktivitě posturálních svalů. Klienti, kteří tuto metodu 

necvičili se nijak nezlepšili ani nezhoršili.  

 

7

8

9

10

9

8

7

Hyperkyfóza v ThP

Ramena v protrakčním držení

Oslabené lopatkové svalstvo

Hlava v protrkačním držení

Hyperlordóza v Lp

Nohy v zevní rotaci

Přetížený m. rectus abd

Strukturální problémy testovaných klientů



 

 

to 

 

Graf C – Zhodnocení vstupních výsledků DNS testů všech testovaných 

 

 

 

Graf O – Zhodnocení výstupních výsledků DNS testů všech testovaných 
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Na následujících grafech o,_,P a s je podrobnější porovnání každé skupiny 

zvlášť, při vstupním a výstupním testování. Na grafech o a _ jsou výsledky 

vstupního testování a na grafech P a s jsou výsledky výstupního testování. 

 

 

Graf S – Skupina A vstupní testování 

 

 

Graf X – Skupina B vstupní testování 
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Graf \ – Skupina A výstupní testování 

 

 

 

Graf ] – Skupina B výstupní testování 
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Výsledky mé práce byly konzultovány s klienty, se kterými jsem pracovala. 

Klienti ze skupiny A, kteří cvičili dle sestavených tréninkových jednotek se 

momentálně cítí dobře, nepociťují žádné výrazné bolesti. Jejich stav je 

pravděpodobně lepší. U čtyř z pěti testovaných klientů jsou vidět za dobu  

šesti týdnů drobné/viditelné změny. Všichni se však zlepšili během DNS testů. 

Klienti ze skupiny B nepociťují žádné výrazné změny. U některých došlo 

maximálně k protažení extrémně zkrácených svalů. U této skupiny ani vizuálně 

nedošlo k žádnému zlepšení/ zhoršení.  

 

 

Graf _ – zhodnocení dosažených výsledků dle grafu 

 

Dle následujících fotografií můžeme zhodnotit rozdíly u skupiny A na začátku 

a na konci výzkumu. U většiny klientů ze skupiny A se usměrnil dech do bránice, 

hrudník se dostal do výdechového postavení, a tím se uvolnil i přetížený  

m. trapezius. Pokud měl jedinec problémy v Lp oblasti, tak i tam došlo k úlevě 

od bolesti zad. 
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Obrázek )\ a,b – Zde porováváme aktivitu svalu m. rectus abdominis. Na prvním  
a) obrázku (obrázek před zahájením cvičebních jednotek) je začátek svalu 

v hyperaktivitě. Na druhém b) obrázku (po ukončení cvičebních jednotek) se sval 
uvolnil, díky aktivaci bráničního dýchání a vyšší stabilizaci posturálních svalů. 

  

           

Obrázek )] a,b – Zde porovnáváme aktivitu svalů mm. pectorales.  
Díky mobilizačnímu a stabilizačnímu cvičení, zaměřené především na ramenní klouby 
se HKK dostanou do vyššího rozsahu. Na prvním a) obrázku (obrázek před zahájením 
cvičebních jednotek) jsou svaly výrazně zkrácené. Na druhém b) obrázku (po ukončení 

cvičebních jednotek) se mm. pectorales dostaly do vyššího protažení. 
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Obrázek )_ a,b – Zde porovnáváme aktivitu svalu m. trapezius a postavení lopatky. 
Na prvním a) obrázku (obrázek před zahájením cvičebních jednotek) je sval 

v hyperaktivitě a lopatka ve špatném stabilizačním postavení. U tohoto klienta docházelo 
k výraznému posunu hrudníku do nádechového postavení. Během cvičebních jednotek se 

dech vždy ustálil a brániční dýchání se tak dostávalo do vyšší aktivity.  
Na druhé b) fotografii můžeme vidět fyziologické zapojení bránice, která aktivovala 

správnou funkci posturálních svalů trupu, došlo k napřímení páteře,  
m. serratus anterior lépe stabilizuje lopatku a m. trapezuis se uvolnil.  

(Foto. )\,)],)_: autor práce) 
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> DISKUZE 

Cílem této práce bylo zjistit, zda má DNS metoda výrazný vliv  

na stabilizační systém páteře u mladých hokejistů. Významnou součástí 

výzkumu bylo také porovnání DNS metody (skupina A) s klasickými 

protahovacími cviky (skupina B). Na podkladě závěrů mého zkoumání  

se potvrdila důležitost DNS metody u sportovců.  

Čtyři z pěti testovaných klientů, kteří cvičili dle této metody, měli viditelné 

drobné změny a všichni se během DNS testování zlepšili: 

R. trup se více stabilizoval a došlo tak i k lepšímu zapojení posturálních svalů; 

S. vyšší aktivita bráničního dýchání; 

k. uvolnění m. rectus abdominis; 

o. uvolnění přetížených svalů (m. trapezius, mm. paravertebrales); 

_. zvýšená mobilita kloubů. 

Pět klientů ze skupiny B nepocítilo žádné změny a ani se během výstupního 

testování nezlepšilo. Mé poznatky z praxe se shodují s řadou autorů,  

kteří se zabývají hokejovou problematikou a problematikou stabilizačního 

systému. Potvrdily se mi zde i posturální odchylky a svalové dysbalance  

(např. dolní a zkřížený syndrom) u jednotlivých hráčů, které zmiňují např. Pavliš 

nebo Bukač [SS,Ro]. Tuto shodu lze potvrdit na základě vstupního vyšetření  

a grafu R, kde je vidět, že strukturální problémy, které byly zmíněné v teoretické 

části má většina testovaných klientů. Bohužel na to potom navazuje řada obtíží, 

se kterými jsem se v již v praxi během práce s hokejisty setkala. Pokud má klient 

oslabený střed těla a výraznou anteverzi pánve, pak je logické, že ho budou 

bolest záda v Lp oblasti a bude mít omezený v rozsah pohybu v oblasti Lp a 

kyčelních kloubů. To se mi také potvrdilo.  
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Při své práci jsem se vždy snažila mladým hokejistům vysvětlit, že pokud 

chtějí hrát hokej co nejdéle bez vážnějšího zranění, tak se musí dostatečně 

věnovat kompenzaci a regeneraci těla. Dále by se měli ve svém tréninku zaměřit 

na stabilizační cvičení, které zmiňuje Bukač [Ro] a snažit se posilovat svaly,  

které jsou uloženy v hlubších vrstvách těla a nejsou viditelné. Na to navazuje 

myšlenka pana profesora Koláře [R,Rk], který zdůrazňuje fakt, kdy mladí 

sportovci kladou důraz zejména na svůj vzhled a viditelnost vypracovaných 

povrchových svalů, např. m. rectus abdominis. Nadměrným posilováním tohoto 

svalu si bohužel většina spíše ublíží, protože nemají dostatečně stabilizovaný 

trup a nefunguje zde posturální souhra svalů. Uvědomění si této reality přichází 

až s časem, kdy se objeví pohybový problém, který je limituje ve výkonu.  

Proto důraz na kompenzační cvičení by měl zaznívat již od trenérů hráčů 

nejmladších kategorií. Z vlastní zkušenosti jsem pozorovala pozitivní změnu 

stavu po tréninkových jednotkách na trupovou stabilizaci.  

Pokud porovnám DNS metodu a klasické protahování svalů, tak i během 

stabilizačních cvičení DNS metody dochází k určitému protahování  

a uvolňování svalů. Je zde i několik mobilizačních cviků, kdy jsou uvolňovány 

TrPs ve svalech a svaly se díky tomu zrelaxují a klient má šanci dostat klouby  

do vyššího rozsahu. Jak zmiňuje Tóth [Sk], při vyšší pohyblivosti kloubů se 

hokejista dostává k ekonomičtějšímu pohybu a lepší technice. To je jedna z věcí,  

která je v rámci sportovní fyzioterapie potřebná. Klasické protahování bych 

určitě nechtěla zavrhnout, jistě má tato technika ve sportu své místo, ale myslím 

si, že se tím nedocílí takového efektu, jako při DNS metodě.  

Co se týče vyloženě protahování tak bychom měli brát ohled i na to,  

zda je protažení prováděno před tréninkem nebo po tréninku. Během této práce 

bylo prováděno pouze v rámci potréninkové kompenzace. Dle výzkumu,  

kteří uvádějí ve své knize autoři Nelson a Kokkonen [kP] je uvedeno, že 

pravidelné a dlouhodobé protahování kx týdně cca R_ minut má vliv na zvýšení 
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síly, rychlosti, vytrvalosti a mobility. Mnoho autorů a studií uvádí, že klasické 

statické protažení před výkonem je kontraproduktivní.  Zmiňuje se o tom  

např. Behm a kol. [ks.] Tento autor také uvádí, že před daným tréninkem  

či výkonem je vhodné dynamické protažení. Podle studií je dále zjištěno,  

že pokud je statický strečink před výkonem delší než PQ sekund, má to v rámci 

sportu na tělo špatný vliv a dochází ke snížení svalové síly, rychlosti a vytrvalosti 

[kt]. Z vlastních zkušeností preferuji také dynamické protažení před výkonem  

a statické po výkonu. V jiných studiích je uvedeno, že protahování snižuje 

svalovou sílu a svalovou aktivitu po ukončení protahování. V mé práci se mi 

potvrdilo, že klasické protažení má ve sportu a v rámci rehabilitace své místo,  

ale efekt není takový, jako při DNS metodě. Na protažitelnosti svalů se odráží 

např. postavení pánve, které pak může způsobit i řadu bolestí zad, takže tato 

aktivita by neměla být zanedbána. Současně bych ale pro cvičení mobility zvolila 

jiná cvičení než pouze protahování, protože pouhým protažením nedocílíme 

výsledného efektu.  

V rámci praktické části jsem zvolila testování na základě DNS. Pro lepší 

porovnání mohli být jedinci otestování ještě mnoha dalšími způsoby,  

jako je např. testování pohybových stereotypů dle Jandy [Ss]. Bohužel z časových 

důvodů jsem zvolila pouze testování dle DNS. Během DNS testování dochází 

k otestování komplexního zapojení těla, a ne pouze k izolovanému testování 

jednotlivých svalů. Janda [Ss] ve svém testování hodnotí správný timinig  

a načasování zapojení daných svalů při aktivitě, ale v testech již není využita 

celková koordinace svalů testovaného jedince, jako u testů DNS [kR]. 

Během výsledků praktické části se mi potvrdilo, že i za krátkou dobu,  

jako je šest týdnů může dojít k určitému zlepšení. Sice posun, za tento krátký 

časový úsek, je minimální, ale je to jeden z počátečních kroků, kdy i testovaní 

jedinci vidí, že se mohou posunout dál.  
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Pokud by výzkum měl mít opravdu výrazný efekt nebo pokud bychom chtěli 

danému klientovi přebudovat pohybovou techniku, museli bychom s klientem 

cvičit minimálně půl roku. Za tu dobu dojde k nápravě a přebudování hybných 

stereotypů a mozek si tak podkorově zapamatuje nové pohybové vzorce.  

Tyto informace jsem konzultovala s odborníky, pracující v Centru pohybové 

medicíny, a i na základě jejich pracovních zkušeností se mi i mé výsledky 

potvrdily.  

Toto cvičení je dále vhodné zařadit před tréninkem nebo sportovním 

výkonem, případně během sportovního výkonu (přestávka mezi třetinou apod.), 

protože se díky tomu zaktivují posturální svaly, trup se stabilizuje a sportovec  

se potom dokáže lépe zkoordinovat během daného sportu. Pokud si každý 

sportovec zařadí do svého tréninku pár jednoduchých cviků, které jsou založeny 

na principu DNS metody, tak předejde zbytečným zraněním v následující 

sportovní kariéře. 

DNS metodu mohou cvičit, jak mladí sportovci, tak i ti dospělí. Během své 

práce s hokejisty jsem se setkala i s profesionálními hráči, kteří ať už v rámci 

zranění nebo kompenzace po tréninku tuto metodu cvičili. Často jde  

např. o hráče, kteří svým vadným pohybovým stereotypem špatně aktivují oblast 

kolem pánve a pánev je v patologickém postavení nebo různě rotována.  

To vede u těchto hráčů k problémům s tříselnou oblastí nebo flexorem kyčelního 

kloubu. Správná aktivace posturálního svalstva a správné zapojení bránice vede 

k napravení pohybového stereotypu. Současně si centrální nervová soustava 

zapamatuje nově naučené pohybové vzorce a dojde k úlevě od bolesti.  

Do budoucna bych se této problematice chtěla věnovat. Je zajímavé pozorovat, 

jak vývojové pozice, kterými jsme si všichni prošli během vývoje,  

a které zvládají malé děti, nám jsou najednou cizí a pravidelným správným 

cvičením lze tyto pozice znovu oživit.  
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Tato metoda se dá aplikovat nejen při hokeji a ostatních sportovních 

aktivitách, ale lidé ji mohou cvičit i jako kompenzaci při bolestech zad a vadném 

držení těla. Dále může pomoci zlepšením stability a mobility v periferních 

kloubech díky správné aktivaci nohou a rukou. 

Nevýhodou této metody je to, že ne každý člověk se umí sám správně nastavit 

a zkorigovat do dané výchozí polohy. Důvodem je problém, že spousta klientů 

neumí ovládat své tělo, takže mohou dané cvičení provádět špatně. Podstatné 

pro správný začátek je vždy edukace a cvičení jedince pod dohledem zkušeného 

a v této metodě vzdělaného odborníka. Cvičení by mělo probíhat od základních 

jednodušších cviků a postupně se potom přidávat těžší pozice. Pokud je výchozí 

poloha těžká na provedení, tak by si klient měl ubrat vyšší segment svého těla  

a snížit tak svou výchozí polohu na jednodušší.  
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@ ZÁVĚR 

Na základě zjištěných výsledků a spolupráce s klienty, jsem došla k závěru,  

že kompenzace je nezbytnou součástí veškerých sportovních, ale i nesportovních 

aktivit. Závěry potvrzují fakt, že efekt DNS metody je nejen u hokejistů,  

ale i v ostatních odvětvích sportu nezbytný. Veškeré pohybové aktivity vycházejí 

ze základních vývojových poloh. Díky dobře provedené stabilizaci si každý sport 

najde správné polohy pro cvičení s cílem přebudování špatných pohybových 

stereotypů. Prvky DNS metody jsou základními stavebními kameny 

pohybových vzorců a pod správným vedením fyzioterapeuta nebo zkušeného 

trenéra se tuto metodu může naučit každý. Pravidelné cvičení DNS metody je 

účinnou metodou k zachování správné funkce pohybového aparátu.  

Ráda bych touto prací motivovala nejenom všechny hokejisty, ale také trenéry 

a sportovce v mladém nebo dospělém věku, aby dbali na své zdraví a dělali pro 

sebe v rámci kompenzace to nejlepší.  
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B SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace 

m. – musculus 

mm. – musculi 

apod. – a podobně 

např. – například 

TrPs – Trigger points (spoušťové body)  

Lp – Lumbální (bederní) páteř 

Thp – Thorakální (hrudní) páteř 

SI – sacroiliakální  

tj. – to je 

Cp – Cervikální (krční) páteř 

�n. – to znamená 

HKK/ HK – horní končetiny/ horní končetina 

DKK/ DK – dolní končetiny/ dolní končetina 

bilat. – bilaterálně 

RKK/ RK – ramenní klouby/ ramenní kloub 

km poloha – tříměsíční poloha 

_m poloha – pětiměsíční poloha 

s,_ – tm poloha – sedmi až osmi měsíční poloha 

Pm poloha – šestiměsíční poloha 

sm poloha – sedmiměsíční poloha 

RRm poloha – jedenáctiměsíční poloha  
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 Příloha R: Vývojová kineziologie DNS poster  

 

R) k. měsíce na břiše a k. měsíc na zádech 

S) o. měsíce na zádech, o,_ měsíc na břiše s nákročnou horní a dolní končetinou  

k) _. měsíc na boku, _. měsíc na zádech 

o) P. měsíc na břiše, P. měsíc na zádech 

_) s. měsíc na břiše, s. měsíc na čtyřech 



 

 

S 

 

P) s. měsíc šikmý sed, t. měsíc šikmý sed 

s) p. měsíc lezení, RQ. měsíc sed 

t) RQ. měsíc přechod ze šikmého sedu do lezení, RR. měsíc tripod 

p) RR. měsíc vysoký klek, RS. měsíc medvěd 

RQ) RS. měsíc dřep, Rk. měsíc vertikalizace 

 
 



 

 

k 

Příloha S: Proband R 

       

        

Fotografie stoje 

 

 



 

 

o 

 

Test nitrobřišního tlaku 

 

 

 

Test medvěda 

 



 

 

_ 

Příloha k: Proband S 

       

       

Fotografie stoje 



 

 

P 

¨ 

Test nitrobřišního tlaku 

 

 

Test medvěda 
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Příloha o: Proband k 

         

        

Fotografie stoje 



 

 

t 

 

Test nitrobřišního tlaku 

 

 

Test medvěda 
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Příloha _: Proband o 

       

       

Fotografie stoje 

 



 

 

RQ 

 

Test nitrobřišního tlaku 

 

 

Test medvěda 
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Příloha P: Proband _ 

             

        

Fotografie stoje 

 



 

 

RS 

 

Test nitrobřišního tlaku 

 

 

Test medvěda 
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Příloha s: Proband P 

        

      

Fotografie stoje 



 

 

Ro 

 

Test nitrobřišního tlaku 

 

 

Test medvěda 
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Příloha t: Proband s 

      

      

Fotografie stoje 

 



 

 

RP 

 

Test nitrobřišního tlaku + flektované HKK 

 

 

Test medvěda 
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Příloha p: Proband t 

      

      

Fotografie stoje 

 



 

 

Rt 

 

Test nitrobřišního tlaku (detail – hyperaktivita m. rectus abdominisi) 

 

 

Test medvěda 

 

 



 

 

Rp 

Příloha RQ: Proband p 

      

      

Fotografie stoje 

 

 



 

 

SQ 

 

Test nitrobřišního tlaku (detail – hyperaktivita m. rectus abdominis) 

 

 

 

Test medvěda 
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Příloha RR: Proband RQ 

      

      

Fotografie stoje 

 



 

 

SS 

 

Test nitrobřišního tlaku + flektované HKK 

 

 

 

Test medvěda 

 


