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1 ÚVOD

Fotbal je nejpopulárnějším a nejrozšířenějším sportem na světě a mistrovství světa
ve fotbale patří spolu s letními a zimními Olympijskými hrami mezi vůbec největší
sportovní akce. Na všech kontinentech, kromě Antarktidy, se fotbalu na různých
úrovních aktivně věnují desítky miliónů fotbalistů a v posledním desetiletí roste hlavně
v Evropě a v Americe obliba této kolektivní hry i u žen. Jen v našem státě je
u Českomoravského fotbalového svazu zaregistrováno (včetně futsalu) 671347 hráčů a
13702 hráček. Fotbal přitahuje hlavně tím, že jde o skloubení myšlení, pohybu a herních
dovedností, kterých umí hráči při hře využívat. Svým obsahem a nároky na hráče se řadí
mezi nejnáročnější hry a ve srovnání s ostatními druhy sportů zaujímá přední místa. Pro
své široké rozšíření a svou náročnost se však tento sport také bohužel stává významným
zdrojem různých zdravotních obtíží s menšími či většími následky. Souvislosti mezi
vlastními zkušenostmi z fotbalového prostředí na výkonnostní úrovni a cíli oboru
fyzioterapie (zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému) se staly
podnětem k mému zamyšlení nad některými hlavními problémy vznikajícími
v pohybovém aparátu v důsledku tréninkového a zápasového zatížení.
Součástí práce je praktická část, ve které se zabývám prezentací několika
konkrétních údajů z vyšetření svalových zkrácení u souboru hráčů divizního dorostu.
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2 TEORETICKÁ ČÁST
2. 1 Rozbor literatury - východiska
2. 1. 1 Přehled obsahu kopané
Fotbal je sportovní, týmová, branková hra, ve které soutěží dva celky, z nichž každý
se snaží vstřelit soupeři co nejvíce branek a současně jich co nejméně obdržet. Vše se
děje v utkání, které probíhá podle daných pravidel. Zde je stručný přehled obsahu této
nejpopulárnější hry světa.
Herní činnosti jednotlivce
•

útočné - výběr místa, přihrávání, zpracování míče, vedení míče a obcházení
soupeře, střelba

•

obranné - obsazování hráče s míčem, bez míče, obsazování prostoru, odebírání
míče

Herní činnosti brankáře
•

útočné - vedení míče, přihrávání

•

obranné - stavění se, chytání míče, vyrážení míče, odkopávání míče, řízení hry

Herní kombinace
•

útočné - kombinace založená na přihrávce, na činnosti "přihraj a běž", na
výměně místa

•

obranné - kombinace založená na vzájemném zajišťování, přebírání hráčů,
zesíleném obsazování hráčů s míčem

Herní systémy hry
•

útočné

systémy

-

kombinovaného útoku

systém

postupného

útoku,

rychlého

protiútoku,

-5•

obranné systémy - systém zónové obrany, kombinované obrany, osobní obrany

Standardní situace
míč rozhodčího, vhazování míče, kop od branky, přímý volný kop, nepřímý volný kop,
kop z rohu, pokutový kop

2. 1. 2 Charakteristika základní motoriky ve fotbale
I ty nejsložitější sportovní výkony jsou kombinace nejjednodušších pohybů jako je
např. zanožení, unožení, vzpažení, předklon hlavy a trupu. V odborné literatuře jsou
označované jako základní hybné stereotypy, které Janda (1982) charakterizuje jako
dočasně neměnnou soustavu podmíněných a nepodmíněných reflexů. Také v průběhu
fotbalového utkání při vykonávání herních činností jednotlivce, vedení herních
kombinací a plnění systémů hry a stejně tak v průběhu tréninkového procesu při rozvoji
pohybových schopností uplatňují hráči nejrůznější komplexy pohybů, které vychází
ze základních pohybových stereotypů. Mezi hlavní a nejčastější dynamické stereotypy
ve fotbale patří běh a jeho různé modifikace (sprint, poklus, běh pozadu, běh stranou)
dále kopy, skoky, výskoky a hody obouruč.
Na každém pohybovém projevu se podílí celá řada svalových skupin, která
v konkrétním pohybu vytváří určitý funkční celek. Při správně provedeném pohybu
(koordinovaném, ekonomickém, přesném, plynulém, rytmickém…) se zapojují svalové
skupiny, které se na pohybu mají mechanicky účastnit. Naopak při nesprávném pohybu
(při nesprávném a v průběhu neopravovaném cvičení) se mohou zapojovat svalové
skupiny, které nemají k vykonávanému pohybu žádný vztah. Výsledkem je nejen
nedokonalý pohyb neekonomicky prováděný ale i nižší výkon a hlavně možnost vzniku
funkčních svalových a kloubních poruch.

2. 1. 2. 1 Běh
Běh vychází z pohybového stereotypu chůze a zapojují se při něm stejné svalové
skupiny, rozdíl je pouze v zdůrazněném nasazení různých svalových skupin se zřetelně
vyšší mírou maximální a rychlé síly při práci. Po odrazu z opěrné fáze následuje
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časová fáze letu má různé trvání podle typu běhu, delší je při sprintu v poměru k fázi
opěrné a kratší u běhu vytrvalostního (Javůrek, 1986).
Střídavý rytmický pohyb dolních končetin má fázi opěrnou, stojnou a fázi kročnou,
kmihu, švihu. Odraz vzadu postavené dolní končetiny navozuje m. triceps surae do
kmihu, kdy se kontrahují mm. ischiocrurales pro podporu extenze v kyčli a zatímco
stehno sledující gravitaci se vrací do vertikály, zdvihají tyto svaly bérec k přešvihu při
současné dorzální flexi nohy v hleznu hlavně stahem m. tibialis anterior. S postupující
flexí v kyčelním kloubu, působenou kontrakcí m. rectus femoris, m. iliopsoas a m. ,
tensor fasciace latae, se natahuje ischiokrurální svalstvo, dochází k vyrovnávání, kdy se
koleno flektuje tím více, čím více se zdvihá stehno flexí v kyčli, a tím je zajištěno i
správné posazení nohy na podložce. Ke konci švihové fáze se uplatní natažení bérce
pomocí

m. quadriceps. Při opěrné fázi se s posazením paty na podložku kontrahuje m.

glutaeus maximus a tuto extenzi kyčle podporují mm. adductores a mm. ischiocrurales,
postavení bérce k noze podpoří m. tibialis anterior a přitlačení chodidla na zem přebírá
m. triceps surae s kontrakčním maximem v okamžiku posazení prstců a společně
se svaly nohy zajistí postavení nohy. O stabilizaci kolenního kloubu rozhoduje
m. quadriceps a m. tensor fasciace latae přes tractus iliotibialis. Plné dokončení extenze
v kyčli zajišťují m. glutaeus max. a mm. ischiocrurales, extenzi kolene m. quadriceps
femoris a plantární flexi m. triceps surae a zbývající flexory. Délka kroku a frekvence
jsou rozhodující složky pro rychlost lokomoce. V kmihu jsou určeny především
kontrakční silou kyčelních flexorů a ve stojné fázi převážně extenzorů kyčle, kolene a
plantárních flexorů (Javůrek, 1986).
Rytmický pohyb dolních končetin je při běhu provázen souhyby celého těla, zejména
souhyby horních končetin, všechny pohyby jsou cíleny na pohyb těla vpřed.
Podle studie (Ekstrand, J., Karlsson, J., 2003) prováděné u 20 profesionálních
fotbalistů švédské ligy urazí každý hráč v průběhu fotbalového zápasu průměrně
vzdálenost

9 km, nejpohyblivější hráči až 14 km. Následující tabulka znázorňuje

distribuci pohybové aktivity hráče během utkání:
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chůze ...... 3020 m
běh ....... 5140 m
klus ....... 1500 m
sprint ...... 660 m

běh pozadu ..... 875 m
běh stranou ..... 215 m
běh s míčem ... 220 m

2. 1. 2. 2 Svalová aktivita při kopu
Kop je pro fotbalistu důležitý pohybový prvek. Při kopu, během střelby na branku
nebo při přihrávce, dochází v první fázi ke švihu kopající končetiny směrem dozadu
aktivitou extenzorů kyčle (m.glutaeus, mm. ischiocrurales), konec pohybu je zastavován
excentrickou kontrakcí svalů na přední straně stehna (m. quadriceps femoris). Ve druhé
fázi následuje švih směrem vpřed flexí v kyčelním kloubu (m. rectus femoris, m.
iliopsoas, m. tensor fasciace latae) při současné kontrakci břišních svalů a explozivní
extenze v kolenním kloubu (m. quadriceps femoris). V této fázi jsou antagonistické
svalové skupiny relaxovány. Čím více dokáže hráč tyto svaly (hlavně mm.
ischiocrurales) během fáze švihu vpřed relaxovat, tím větší je síla agonistů. Při
dokončení kopu ( 3. a 4. fáze) antagonisté brzdí svou kontrakcí pohyb a zajišťují
ochranu kolenního kloubu. Kop je podporován stojnou dolní končetinou, kde jsou
aktivovány extenzory kyčelního kloubu (m. glutaeus maximus, mm. ischiocrurales),
kolenního kloubu a flexory plantárními (m. triceps surae),(Javůrek, 1986).
Síla kopu závisí na délce a hmotnosti dolní končetiny, na svalové síle dolní
končetiny

a

pánve,

rychlosti

nohy

v

momentě,

kdy

kope

do

míče,

na načasování – svalové koordinaci a rozsahu pohybu v kloubech (Ekstrand, J.,
Karlsson, J., 2003). Při kopu se předává míči velké množství energie. Hráč se silnýma
nohama může provést silnější kop než hráč s nohama slabýma za podmínek, že oba
budou mít stejnou úhlovou rychlost. Násobí se síla svalů s rychlostí kopu. Čím déle je
noha v kontaktu s míčem, tím více energie je převedeno z nohy na míč a tím prudší
bude kop. Důležitou úlohou během kopu je udržet rovnováhu těla, zvýšit stabilitu trupu
a zvýšit odpor proti rotaci ve vertikální ose těla. Hráč se při kopu současně odklání od
míče, aby zvětšil sílu páky v kopající noze a tak dosáhl větší síly kopu.
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míč, tím větší je přesnost. Ve vztahu k rychlosti se přesnost se ukázala být nejvyšší při
rychlosti míče okolo 80% maxima. Nejvyšší naměřené rychlosti kopu se pohybují mezi
115-125 km/h.

Obr. č. 1 Fáze kopu do míče

2. 1. 2. 3 Pohybové aktivity během zápasu
K analýze a porozumění efektivnějšího provádění různých pohybových vzorů za
účelem rozvoje lepšího fotbalu mohou být použity různé metody přístrojového
vyšetření. Např. s použitím filmového záznamu je možné, kromě záznamu herní taktiky
registrovat, studovat a do detailů analyzovat pohybové vzory a pohyblivost hráčů.
Hráč provede během zápasu v průměru 96 běhů od vzdálenosti 1,5 m do 105 m.
Jeden fotbalový zápas zahrnuje okolo 50 otáček a 50 výskoků. Při předpokládaném
počtu 60 zápasů a 220 tréninků (5x týdně během 44 týdnů) nasbírá hráč na nejvyšší
úrovni průměrně 3000 kilometrů a 2,5 miliónu kroků za sezónu. Během vrcholového
fotbalového utkání dojde k 900 - 1000 různých akcí s míčem: 350 přihrávkám z jednoho
doteku, 150 přihrávkám po dvou dotecích a zbytek patří přihrávkám po větším počtu
doteků nebo po driblinku s míčem. Úspěšné vrcholové týmy potřebují průměrně 16-30
útoků a 7-10 střel aby skórovali. Útok, který je zakončený gólem, trvá v průměru 10-12
sekund. Hlavní rozdíl mezi zápasem a tréninkem spočívá v tom, že trénink zahrnuje
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více startů, otáček, skoků a soubojů.
Odhad celkového množství aktivit během celého fotbalového roku založený na
sledování různých aktivit hráče během zápasů a tréninků ukazuje jak velká je celková
zátěž na hráče za jeden rok.Viz.tab.č. 2 a č. 3.
Tab.č. 2 Fotbalové aktivity během zápasů a tréninků v sezóně.

Fotbalové aktivity během zápasů a tréninků v sezóně
zápas
trénink
celá sezóna
1 zápas
1 sezóna 1 trénink 1 sezóna
aktivita vzdál.(km) vzdál.(km) vzdál.(km) vzdál.(km) vzdál.(km) počet kroků
chůze
3
180
2
440
620
890000
běh
5
300
4
880
1180
980000
klus
1,5
90
3
660
750
290000
sprint
0,7
42
1,5
330
372
130000
ostatní
1
60
1,5
330
390
400000
celkem
11,2
672
12
2640
3312
2690000
s míčem
0,2
12
0,4
87,4
100

Tab.č. 3 Fotbalové akce během zápasů a tréninků v sezóně.
Fotbalové akce během zápasů a tréninků v sezóně

akce
přihrávky
běh s míčem
hra hlavou
střely
osobní souboje
výskoky
otáčky

zápas
1 zápas 1 sezóna
počet
počet
35
2100
7
420
6
360
1
60
7
420
9
540
7
420

trénink
celá sezóna
1 trénink 1 sezóna
počet
počet
počet
100
22000
24000
50
11000
11500
15
3300
3700
10
2200
2300
15
3300
3800
15
3300
3800
30
6600
7000

(Ekstrand, J., Karlsson, J., Hodson, A., 2003)
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2. 1. 3 Sportovní trénink ve fotbale
2. 1. 3 .1 Všestranná tělesná příprava
Hráč, který není dostatečně silný, rychlý, obratný a vytrvalý nemůže ve hře uplatnit
svou technickou a taktickou vyspělost v plné míře. Teorie i praxe dokazují,
že všestranně zdatný a obratný sportovec velmi rychle zvyšuje svou výkonnost ve své
specializaci a obvykle mívá dobré výkony i v jiných sportech (Kovač, 1982).
U mládeže vytváří všeobecná tělesná příprava nezbytný široký základ, z něhož
teprve může vyrůst kvalitní specializace. Příliš brzká a úzká specializace zpravidla brání
dalšímu rozšiřování funkční schopnosti organismu jako celku (Řešátko, 1982).
Z těchto důvodů je nutné, aby systematická tělesná příprava byla základem tréninku
fotbalistů. Tělesnou přípravu dělíme podle prostředků na všeobecnou a speciální:
Všeobecná tělesná příprava
Tvoří základ, který umožňuje formovat herní návyky hráče a zajišťuje rovnoměrný
tělesný vývoj a rozvoj všech funkcí lidského organismu. Je to základna pro sportovní
specializaci. Sleduje všestranný rozvoj sportovce a současně vyrovnává jednostranný
vliv prostředků speciální tělesné přípravy. Zkušenost ukazuje, že čím všestranněji je
hráč připraven, tím vyšší je jeho výkonnost ve fotbale. Vedle zkušeností jsou dnes
výzkumné materiály, které potvrzují kladný vliv všeobecné přípravy sportovce na
rozvoj speciálních vlastností pohybové činnosti (Řešátko, 1982).
Prostředky všeobecné tělesné přípravy – k základním prostředkům patří gymnastika
(průpravná cvičení, cvičení pohyblivosti, akrobatická cvičení a cvičení na nářadí), lehká
atletika, úpoly, plavání, sportovní hry a tréninkové tábory.
Speciální tělesná příprava
Používá cvičení, která jsou jak svou formou, tak i obsahem blízká fotbalu. Navazuje
na všeobecnou tělesnou přípravu a její zaměření vychází z požadavků hry. Jejím cílem
je rozvoj speciálních pohybových schopností, které velmi úzce souvisí s herními
dovednostmi (Řešátko, 1982).

- 11 Speciální tréninkové prostředky – jedná se o nácvik individuálních herních činností:
výběr místa, přihrávání, zpracování míče, vedení míče a obcházení soupeře, střelba,
obsazování hráče s míčem, bez míče, obsazování prostoru, odebírání míče.
2. 1. 3. 2 Rozvoj pohybových schopností
Podle Choutky (1991) tvoří jádro kondiční přípravy rozvoj pohybových schopností.
Jsou to relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů lidského organismu
k pohybové činnosti, v pohybové činnosti se také projevují. Jsou relativně stálé v čase
a jejich změna vyžaduje dlouhodobé soustavné tréninkové působení. V každé pohybové
činnosti lze rozpoznat projevy rychlosti, síly, vytrvalosti, obratnosti a pohyblivosti.
Jejich poměr je v konkrétních případech různý, závisí přitom na pohybovém úkolu,
který je plněn.
Rychlostní schopnosti
Rychlost je pohybová schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost (do 20
sekund) v daných podmínkách (konstantní dráha nebo čas, bez odporu nebo s malým
odporem) co nejrychleji. Jde o činnost maximální intenzity, vyžadující vysokou
koncentraci volního úsilí (Choutka, 1991).
Prostředky rozvoje rychlosti : sprinty, starty z různých výchozích poloh, člunkové běhy,
rychlostní soutěže jednotlivců i družstev, pohybové hry…
Silové schopnosti
Podle Choutky (1991) lze silové schopnosti definovat jako schopnost překonávat
nebo udržovat vnější odpor svalovou kontrakcí.
Prostředky rozvoje silových schopností
Přirozené posilování, odpory ztěžující cvičení a kruhový trénink, kliky se zanožováním,
cvičení na nářadí, šplh na laně, shyby, vzájemná nošení, úpoly, přetah lanem,
vytlačování z kruhu, ,,psí“ kopaná, hra ve ztížených podmínkách, běhy do kopce.
Vytrvalostní schopnosti
Vytrvalost je pohybová schopnost člověka k dlouhotrvající pohybové činnosti. Je to
soubor předpokladů provádět cvičení s určitou nižší než maximální intenzitou co
nejdéle nebo po stanovenou dobu co nejvyšší možnou intenzitou (Choutka, 1991).
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Krátkodobé (speciální) se věnujeme pouze v krátkodobých úsecích.
Vysoká úroveň dlouhodobé vytrvalosti je výchozí hodnotou pro pozdější úspěšný
rozvoj krátkodobé vytrvalosti.
Prostředky rozvoje vytrvalostních schopností – fartlek, vytrvalostní běh submaximální
intenzitou 2-3 km, kruhový trénink vytrvalostního charakteru (zátěž 20 sekund,
odpočinek dle vyspělosti 90-120 sekund, tři série, přestávka mezi sériemi 4 minuty, 6-8
stanovišť), intervalový trénink s krátkými intervaly zatížení a delšími přestávkami,
dominantou by měla být hra.
Obratnostní schopnosti
Obratnostní schopnosti se obvykle charakterizují jako schopnost řešit rychle a účelně
pohybové úkoly různého stupně složitosti. Někdy se

do obratnostních schopností

zařazuje také schopnost učit se rychle novým pohybům (Choutka, 1991).
Prostředky rozvoje obratnostních schopností – koordinační cvičení, akrobatická cvičení
(kotouly, přemety, stoje na rukou atd.), přeskoky nářadí, překážkové dráhy, běh
s vyhýbáním, malé hry, sportovní hry, slalomy, obraty, pády, střelba po obratu…

2. 1. 4 Pohybový systém člověka
2. 1. 4. 1 Funkční poruchy hybného systému
Funkční poruchy hybného systému jsou velice časté, přitom jejich diagnostika není
zcela jednotná a etiologie není vždy jasná. Jsou to takové poruchy, které nemají přímý
morfologický nebo biomechanický podklad a jsou při cílené léčbě reverzibilní.
Diagnostika funkčních poruch se provádí klinickým vyšetřením. Jeho součástí je
zjišťování aktivní i pasivní pohyblivosti v celých úsecích páteře i v jednotlivých
pohybových segmentech na páteři, dále vyšetřování kloubní vůle, která se projevuje
možností posunu a pružením kloubních plošek proti sobě. Zjišťuje se též hypermobilita,
svalové spazmy a kožní reflexní změny. Porucha funkce bývá častou příčinou bolesti.
Trvá-li blokáda déle, způsobuje prokazatelné morfologické změny. Pro diagnostiku
a terapeutický přístup rozlišujeme tři hlavní systémové úrovně pohybového systému,
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druhou je svalstvo a třetí jsou klouby (Kabelíková a kol., 1997).
Poruchy v oblasti funkce svalu
Pro svalovou tkáň je příznačná schopnost zkracovat se, smršťovat se, kontrahovat se
a tím vykonávat pohyb. Kosterní svaly s podpůrnou funkcí, udržující polohu těla (svaly
tonické, statické či posturální), mají tendenci zkracovat svoji délku. Svaly převážně
dynamického poslání (fázické svaly), jsou charakteristické svojí tendencí ke snížení
svalové síly, oslabení.
Rozeznáváme tedy dvě hlavní funkce svalů :
1. zajištění polohy těla – posturální funkce
2. pohyb – lokomoce, fyzická funkce
Posturální svaly
Systém svalů posturálních je z vývojového hlediska fylogeneticky starší, má snížený
práh dráždivosti, menší únavnost a je odolnější vůči škodlivinám včetně paralyzujících
infekcí. Má regenerační schopnosti, lépe se zapíná v pohybovém stereotypu, což je
patrné zejména za extrémních situací a při velké únavě. V průběhu života má tendenci
ke zkrácení.
Fázické svaly
Systém svalů fázických je fylogeneticky mladší, má větší práh dráždivosti, větší
únavnost, je méně odolnější vůči škodlivinám, má horší regenerační schopnosti a méně
se zapíná v pohybových stereotypech. V průběhu života má tendenci k oslabení (Janda,
1996).
Vztah obou svalových systémů musí být funkčně vyvážen. Pokud dojde ke zkrácení
některých svalů posturálních nebo oslabení fyzických svalů, vzniká svalová
nerovnováha- svalová dysbalance. Negativní důsledky se projeví nejen na svalech a
šlachách, ale i na kloubech, vazech i kostech.
Rozdělení podle vykonávaného pohybu
Kosterní svaly jsou uspořádány do funkčních skupin s ohledem na svou činnost
a určité průběhy projevů. Atomisté jsou svaly provádějící přímo vyžádaný pohyb. Na
pohybu se ovšem podílí více svalů a jejich akce se liší intenzitou a efektivitou.
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1. svaly provádějící průběh pohybu nebo vstupující do hry při zvýšeném zatížení (hlavní
svaly, agonisté)
2. svaly podporující průběh pohybu nebo vstupující do hry při zvýšeném zatížení
(podpůrné svaly, synergisté)
3. svaly provádějící opačný pohyb – antagonisté
V průběhu pohybu však nepracují agonisté a antagonisté proti sobě, ale společně.
Zatímco se svaly provádějící pohyb kontrahují, uvolňují se antagonisté a tím je průběh
pohybu rovnoměrný. Je-li porušena souhra v důsledku nervové poruchy řízení
motoriky, tak pohybové průběhy ztrácejí plynulost, přesnost a jsou trhavé.
Poruchy v oblasti funkce kloubu
Nejčastější poruchou v oblasti funkce kloubu je funkční kloubní blokáda, což je
náhle vzniklé bolestivé omezení pohybu v kloubu. Funkční blokáda páteře je přechodná
porucha hybnosti části páteře, vzniklá následkem přetěžování, špatného držení těla
nebo špatné polohy.
Hypermobilita
Je každé zvětšení kloubní pohyblivosti nad fyziologickou mez. Je spojena se
svalovou hypotonií a je provázena zvýšeným rozsahem pasivní pohyblivosti. Kloubní
pouzdra bývají volnější a může být zvýšena kloubní vůle.

2. 1. 4. 2 Bolesti v zádech
Bolesti v zádech jsou, zvláště u vrcholových sportovců, častým jevem (Hošková,
Matoušová, 1998). Hybný systém, který tvoří ¾ hmotnosti těla, je ovládán naší vůlí
a podle výstižného vyjádření Lewita (1990): ,,..je proto vydán napospas našim
rozmarům a nemůže se proti zneužívání bránit ničím jiným než tím, že působí bolest“.
Bolest nás varuje před škodlivou činností, upozorňuje nás na přetěžování
v statických polohách a na počínající funkční poruchu. V důsledku nevhodné pohybové
činnosti, nevhodných stereotypů, dochází k rozvoji svalové nerovnováhy a ta vede
ke vzniku funkční poruchy v některém úseku páteře. Zpočátku jde o poruchy funkce
bez orgánových změn, což lze cíleně zaměřenými cvičebními tvary odstranit.
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pohyblivosti kloubu v různých směrech (kloub nemá vůli). Může postihovat jeden či
více meziobratlových kloubů a také dochází k omezení pohyblivosti v jednom či
několika segmentech. Funkční poruchy mohou vznikat z přetěžování a z nesprávného
zatěžování páteře jako :
1. krátkodobé či déletrvající přetížení některého úseku páteře
2. náhlý nekoordinovaný pohyb
3. chybný pohybový návyk, při kterém dochází k dlouhodobému přetěžování (např.
jednostrannému)
Prvotní příčinou bolesti v zádech může být i porucha strukturální (morfologická),
která v tomto případě vzniká nejčastěji v důsledku degenerativních změn na obratlích,
meziobratlových kloubech a meziobratlových destičkách. Porucha struktury páteře je
následována poruchami funkce páteře. Bolest vzniká drážděním receptorů v kloubních
pouzdrech, vazech a svalech, které obvykle reagují reflexním spazmem. V důsledku
bolestivého dráždění míšních kořenů a míšních nervů vzniká reflexní odpověď ve svalu
a spazmus se stupňuje. V kůži můžeme zaznamenat přecitlivělost. Ve vnitřních
orgánech a v kloubech vnímáme bolest.
Reflexní změny se neomezují jen na určitý segment, ale většinou ovlivňují i
vzdálené úseky, což je nejvýraznější právě u hybného systému. Např. segmentová
blokáda v oblasti bederní vyvolá zvýšení svalového tonu celého vzpřimovače bederní
páteře, místní omezení pohyblivosti působí na vzdálené úseky a může vyvolat
tzv. ,, řetězovou reakci “.
Každá vážnější porucha na periférii vyvolá v centrálním nervovém systému náhradní
pohybové stereotypy. Ty mnohdy přetrvávají i po odeznění bolesti, což opět narušuje
pohyb páteře a funkční poruchy se obnovují.
Bolesti v zádech zahrnují širokou problematiku, zmíním tedy jen některé jednotlivé
úseky páteře :
1. Bolesti vyvolané funkční poruchou v bederní páteři. Tyto bolesti mohou vznikat
z nejrůznějších příčin vzájemně se ovlivňujících. Bederní páteř a lumbosakrální přechod
jsou z hlediska statiky nejvíce namáhány. Zde se přenáší pohyb dolních končetin na
trup. Funkci zajišťují nejmohutnější svaly, vazy, kyčelní a křížokyčelní klouby. Každá
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dysbalanci většinou vlivem chybných pohybových stereotypů. Typická svalová
dysbalance v křížové oblasti bývá mezi břišním a hýžďovým svalstvem na jedné a
flexory kyčle a zádovým svalstvem na druhé straně. Vlivem ní může být omezena
pohyblivost kloubů. Statickou zátěží a jednostrannými polohami jsou přetěžovány
kloubní struktury. Společným jmenovatelem je přetěžování podpůrně hybných struktur.
2. Bolesti vyvolané funkční poruchou v hrudní části páteře. Hrudní část je nejstabilnější
částí páteře. Je nejméně pohyblivá, a proto funkční poruchy nejsou tak časté. Bolesti,
které vnímáme v hrudní páteři, mají velmi často zdroj v jiné části páteře. Nejčastějším
místem poruch hrudní páteře bývá kloubní spojení se žebry, přechod ke krční a bederní
části páteře. Funkční porucha bývá z přetížení a svalové nerovnováhy. Bolesti cítíme
mezi lopatkami nebo pod jednou lopatkou při dlouhém sezení v kyfotickém držení.
V přetěžovaných úsecích a při zvýšené kyfóze se dostavuje tuhost a blokády. Bolest
může působit i hypermobilita.
3. Bolesti vyvolané funkční poruchou v krční části páteře. Jde o úsek páteře, který je
značně pohyblivý. Je především zatěžován staticky hmotností hlavy a jejím pohybem.
K přetěžování tohoto úseku páteře dochází při práci v dlouhotrvajícím předklonu, i při
vadném předsunutém držení hlavy.

2. 1. 5 Zranění ve fotbale
Problematika zranění při fotbale je velmi rozsáhlé téma o němž se v této práci
zmíním pouze okrajově.
Zranění je v kontextu s fotbalem problém jak pro hráče, tak pro trenéry a na
vrcholové úrovni i pro celý klub. Jsme bohužel nuceni akceptovat zranění jako součást
fotbalu. Zranění se nepřihodí náhodou. Vysvětlení proč se zranění přihodí existují a
mechanizmy jejich vzniku jsou známé. Důležité je, že je také možné redukovat jejich
počet i jejich závažnost. Několik vědeckých studií ukázalo, že počet zranění může být
redukován významně. Používáním preventivního programu, který zahrnuje asistenci
doktora a fyzioterapeuta je možné vyvarovat se až 75% všech zranění. Problém je
ovšem v tom, že ne v každém fotbalovém klubu tato odborná asistence existuje.
Významnou úlohu v prevenci zranění mají i trenéři, jejichž činnost může být také

- 17 efektivní. To se ukázalo u trenérů, kteří se účastnili kurzů na prevenci a redukci zranění
a následně zavedli prevenci ve svých týmech. Prevence je pro kluby důležitá i
ekonomicky (např. podle průzkumu u hráčů IV. divize ve Švédsku snížila prevence
zranění průměrné náklady na léčbu z 8000 eur na tým na 1100 eur, (Ekstrand, J.,
Karlsson, J., 2003).
2. 1. 5. 1 Nejtypičtější fotbalová zranění
Nejčastějším poraněním při kopané je zranění krajiny kolenního kloubu. Jednak je
tento kloub relativně velmi zranitelný a jednak je silnou muskulaturou stehna a
nepřirozenými pohyby velmi namáhán. Více než čtvrtina všech zranění hráčů kopané
jsou zranění kolenního kloubu nebo kolenní krajiny.
Poranění menisku se nevyskytuje při žádném jiném sportu tak často jako při fotbale
a považuje se proto za typické poranění. Daleko častěji než zevní, bývá poraněn vnitřní
meniskus, a příčinou toho je anatomické uložení. Druhou příčinou je způsob provádění
kopů: končetina se ohne v kolenním kloubu a bérec provede zevní rotaci. Každá zevní
rotace napíná přední úpon vnitřního menisku, takže hrozí jeho utržení. Poranění vzniká
jednak přímo, jednak nepřímo. Častější je nepřímý vznik poranění – dolní končetina je
v zevní rotaci, pevně fixována na podložce, v koleně je končetina pokrčena a horní část
těla provede aktivní nebo pasivní (nárazem těla soupeře) rotaci dovnitř. Přitom se
koleno vtočí dovnitř, vnitřní meniskus se vsune mezi vnitřní hrboly stehenní a holenní
kosti a při opětném natažení dolní končetiny v koleně je jimi uskřinuj. Tak vzniká
blokáda kolena, končetina je pokrčena a její aktivní natažení není okamžitě možné.
Z kolenních vazů bývá velmi často poraněn přední zkřížený vaz, zatímco natržení
nebo úplné přerušení zadního zkříženého vazu není tak obvyklé. Z postranních vazů
bývá nejčastěji poraněn vnitřní a přichází současně s poraněním menisku nebo jako
samostatné poranění.
Velmi častým poraněním (asi jedna čtvrtina všech úrazů) je u hráčů kopané rovněž
distorze kolenního kloubu.
Neméně namáhaným kloubem fotbalistů je kloub hlezenní a malé klouby nohy.
Úrazy v této oblasti jsou většinou menšího rázu a jejich následky mizí rychleji. Avšak
opakovaná četná drobná poranění jako je podvrtnutí, distenze, natržení nebo přetržení
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následků na kostech a kloubních ploškách. Mechanismus poranění se dá rozdělit podle
nohy stojné a nohy švihové. Noha stojná bývá zraněna tím, že v hleznu poklesne
směrem dovnitř nebo na zevní stranu. Dochází přitom k poškození vazů a v horším
případě ke zlomenině. Stojná noha bývá rovněž zraněna, jestliže soupeř (nebo
spoluhráč) stoupne nebo padne svou vahou na zatíženou nohu. Klouby nohy švihové
velmi trpí v těchto případech: hraje-li se míč špičkou nebo nártem nohy, je-li míč těžký,
mokrý, je-li pohyb nekoordinovaný, je-li noha uvolněna, dále např. při zakopnutí o zem,
blokuje-li soupeř míč nebo kopne-li hráč do soupeřovy podrážky. (Hornof, 1955)
Zranění horních končetin bývají tak častá, že se dají těžko považovat za typická pro
určitý druh sportu. Výjimkou jsou distorze, subluxace a luxace palce ruky a krevní
výrony do tíhového váčku loketního výběžku loketní kosti. Tato zranění se považují za
typická pro brankáře.
Poměrně frekventovaným poraněním, která mohou vyřadit sportovce z aktivní
činnosti na mnoho měsíců nebo trvale, jsou u fotbalistů poranění svalů. U svalového
natažení dosahuje elasticita a pevnost svalu své hranice, ale poranění je reverzibilní,
funkční. Jakmile je tato hranice překročena, dojde k anatomickému porušení. Buď
k natržení vaziva u několika svalových vláken (svalové natržení), nebo k hrubému
porušení svalových snopců (částečná svalová ruptura), nebo ke kompletnímu porušení
svalové kontinuity (svalová ruptura) (Javůrek, 1982). Tato hranice elasticity a pevnosti
svalu je významně změněna u zkráceného svalu, který svou elasticitu ztrácí a i z důvodu
této biomechanické změny dochází k snadnějšímu poranění. Sklon k svalovým
zraněním je podporován nedostatečným tréninkem, špatnou přípravou před sportovním
výkonem, přetížením při únavě, chladem a nedostatečným prokrvením svalů. Vznik
těchto poranění může souviset i s akutním zánětlivým onemocněním. Provokujícím
momentem je svalová inkoordinace, kdy dochází k náhlým změnám tonusu jednotlivých
svalových vláken proti velkému zevnímu odporu nebo proti kontrakci antagonistických
svalů zejména při svalové dysbalanci. Nejčastěji dochází při fotbale k poranění svalu
lýtkového, čtyřhlavého svalu stehenního, ohýbačů kolen a přitahovačů stehen.
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2. 1. 6 Svalová dysbalance u fotbalistů
V současné době se často můžeme setkat u fotbalistů,

s dříve či později

vznikajícími tzv. vertebrogenními obtížemi, nebo přesněji řečeno bolestmi v zádech,
které mohou vést ke snížení úrovně herního výkonu či někdy dokonce k ukončení
sportovní kariéry. Příčinou těchto obtíží je nedostatečně kompenzovaná jednostranná či
případně neadekvátní tréninková zátěž.

Jejím následkem je zkracování určitých

svalových skupin, které nedovolí účinné posilování antagonistických svalových skupin,
které zákonitě nedostatečnou svalovou aktivitou dále ochabují. Postupně vznikající
svalová nerovnováha (dysbalance) pak může být příčinou vzniku bolestí v pohybovém
systému a postupné „přestavby“ pohybových stereotypů nebo pohybového chování.
Vzniká začarovaný kruh, který se zpočátku projeví poruchami funkce a později event. i
změnami morfologickými. Nejvýraznějšími změnami u fotbalistů bývají postiženy
následující svaly.
Zkrácené svaly:
m. triceps surae
m. quadriceps femoris – hlavně m.rectus femoris
hamstringy
adduktory stehna
m. iliopsoas
bederní paravertebrální svaly
m. quadratus lumborum
mm. pectorales
m trapezius
Oslabené svaly:
břišní svaly – hl. transversus abdominis
dolní fixátory lopatek

Následkem svalových změn v oblasti bederní páteře a oblasti kyčelního kloubu
dochází k nefyziologickému zapojování svalových skupin při extenzi v kyčelním
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z 18 vyšetřovaných žáků 6. a 7. ročníku sportovních tříd se zaměřením na fotbal. Např.
tato svalová dysbalance muže výrazně negativně ovlivnit pohybový a následně herní
vývoj i rozvoj fotbalisty, nebude-li včas kompenzována. Postupně může dojít při chůzi a
běhu k výraznému zapojení bederních vzpřimovačů páteře, svaly jsou přetěžovány,
zvyšuje se jejich napětí (tonus) a postupně mění svojí délku – zkracují se. Pokud jim to
především slabé břišní svaly jako jejich „protihráči“ dovolí, dochází ke zvýšení bederní
lordózy a následně k anteverznímu postavení pánve. Tlaky při došlapech, doskocích
apod., které jsou dány celou hmotností trupu, se v tomto případě nerozkládají na celou
plochu meziobratlových disků, ale jen na jejich část. To se po určité době projeví
bolestivými potížemi právě v této oblasti. Hrozí chronické opotřebení meziobratlových
plotének, ztráta pružnosti či dokonce při špatně provedeném nekoordinovaném pohybu
akutní poranění ( výhřez meziobratlové ploténky). Svalová dysbalance rovněž vede ke
špatné technice běhu, čímž podstatně snižuje jeho účinnost, snižuje předpoklady pro
maximální herní výkon a nepřímo způsobuje další přetěžování pohybového aparátu.
Poškozování šlach vazů a kloubů může mít později chronické následky.
V důsledku špatné pohybové koordinace, zapojením jiných svalových skupin se
stává pohyb dříve nebo později nejen bolestivý, ale i neefektivní a neekonomický jak
z bioenergetického tak biomechanického hlediska.
Lze ještě zmínit výše jmenované oslabení m.transversus abdominis, který je
považován za jeden z nedůležitějších tzv. vnitřních nebo lokálních stabilizátorů bederní
páteře. Jeho oslabení v rámci dolního zkříženého syndromu, vede ke snížené schopnosti
stabilizovat zejména bederní páteř. Nejen při tréninku, ale při fotbale samotném jsou
kladeny vysoké nároky na stabilitu páteře a pokud tato není dostatečně zajištěna, je
hráč vystaven zvýšenému riziku přetěžování této oblasti, bolestem, a vzniká začarovaný
kruh. Např. při kopu, hráč stojí na jedné dolní končetině a vyvíjí poměrně velkou
dynamickou sílu, která, pokud má být dostatečná, a pokud nemá docházet
k opakovanému přetížení oblasti, musí být mimo jiné zajištěna tímto svalem
v koordinaci/souhře s ostatními svaly pánve, trupu a kyčelních kloubů.
Zkrácený triceps surae a rectus femoris, zase vytvářejí předpoklad pro inkoordinaci
v oblasti kolena a hlezna – takže riziko poranění, vzniká nejen v důsledku přímého
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prevencí vzniku před vznikem uvedených bolestivých syndromů s následným
snižováním dispozic pro maximální herní výkon by měl být kvalitně vedený tréninkový
proces. Jeho obsahem kromě rozvoje žádoucích pohybových schopností a nácviku
a zdokonalování fotbalových dovedností by měla být individuálně zaměřená
kompenzace sportovního zatížení spočívající mimo jiné v uvolňování, protahování
a posilování vybraných svalových skupin, s obnovením jejich koordinované aktivity.
Z uvedeného důvodu by součástí tréninkového procesu mělo být sledování a
hodnocení působení tělesné zátěže na funkční stav pohybového systému. Znamenalo by
to pravidelně kontrolovat a v případě potřeby korigovat svalovou nerovnováhu a
nefyziologické zapojování odpovídajících svalových skupin při pohybové činnosti.

2. 2 Úloha fyzioterapie – prevence a kompenzace následků
Pod pojmem kompenzační cvičení rozumíme cíleně zaměřená tělesná cvičení, která
pozitivně ovlivňují především podpůrně pohybový systém. Jejich působení je možno
zacílit nejen na pasivní (podpůrnou) složku hybného systému (klouby vazy a šlachy),
ale především pak na tkáň svalovou – složku aktivní. Celkově přispívají
k harmonickému tělesnému rozvoji organizmu, a tím napomáhají ovlivňovat i funkční
stav vnitřních orgánů jedince.
Hlavním úkolem kompenzačních cvičení je korigovat případnou svalovou
nerovnováhu nebo předcházet jejímu vzniku a předcházet patologickým

změnám

pohybových stereotypů. Důsledné zařazování individuálně vybraných kompenzačních
cvičení v náročném sportovním tréninku může tak oddalovat až zabránit vzniku
funkčních poruch a posturálních vad s následnou bolestivostí (u fotbalistů zejména
v oblasti bederní páteře), jež mohou vést až ke snížení potencionální herní výkonnosti a
sportovního růstu. Současně mohou tato tělesná cvičení plnit i funkci duševního
uvolnění po větší stresující zátěži po zápase či náročném tréninku.
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2. 2. 1 Terapeutické postupy pro odstranění svalových dysbalancí
u fotbalistů
Nutností efektivního výsledku je dodržování posloupnosti jednotlivých cvičení, kdy
zařazujeme na prvním místě protahovací cvičení po důsledné relaxaci a teprve na místě
druhém posilování svalových skupin s opačnou funkcí (antagonistů). Pokud bychom
nedodržovali dané pořadí pak dle Jandy ( 1972) dojde k situaci, kdy zkrácený sval
reflexně vyvolá útlum svého oslabeného antagonisty, což může vést až ke zvýšenému
zapojování hyperaktivních svalových skupin.

2.2.1.1 Relaxace a protahovací cvičení
Mají-li být protahovací cviky účinné, musí umožňovat dokonalou relaxaci
procvičovaných svalů a co možná přesné zacílení cvičebního účinku na struktury,
na které je cvik zaměřený.
K dokonalé relaxaci protahovaných svalů přispěje dodržování následujících zásad:
-

svaly musí být dokonale zahřáté

-

cvičenec má být ve stabilní a pohodlné poloze

-

protahovací pohyby mají být prováděny pomalu, s vyloučením rychlých
přechodů z většího zkrácení do protažení

-

v průběhu cvičení zařazujeme výdrže (prodloužené dle délky dechu),
jejichž výhodou je dostatek času na adaptaci při protažení,

-

cvik má být prováděn tak, aby velikost protažení byla stále pod volní
kontrolou cvičence a protahování bylo možno kdykoliv zastavit, proto
jsou nevhodné švihové pohyby

-

protažení nesmí být bolestivé, bolest brání dokonalému uvolnění
protahovaného svalu, bolest znamená patologickou signalizaci z periferie

K prohloubení relaxace protahovaných svalů lze využít také některých reflexních
mechanizmů:
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kdy se při aktivním zkracování svalu snižuje napětí svalu s opačnou funkcí.
b) Postizometrická relaxace - sval, který je protahován, uvede cvičenec do předpětí,
v této poloze sval po dobu několika sekund aktivuje (přibližně 7-10), na to jej
vědomě uvolní a pak provede vlastní protažení, výdrž v protažení má být
nejméně stejně dlouhá jako výdrž při aktivaci. Celý cyklus je třeba opakovat asi
3-5x. Při každém následujícím opakování se má vycházet z protažení, kterého
bylo již dosaženo. Velikost protažení se tak postupně zvětšuje.
c) K navození relaxace protahovaných svalů lze využít i vliv dýchání. U většiny
kosterních svalů se napětí zvyšuje při vdechu a snižuje při výdechu. Proto je
u většiny svalů účelné spojovat fázi jejich protahování s volným výdechem.
d) Při protahování některých svalů lze k jejich většímu uvolnění využít i pohyb očí:
pohled vzhůru napětí některých svalů zvyšuje, pohled dolů u nich prohlubuje
útlum. Pohled při protahování zpravidla spojujeme s využitím fází dechu
( pohled nahoru stimuluje vdech, pohled dolů výdech).
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Cvik č. 1
Stoj spojný čelem ke zdi asi na vzdálenost předpažení,
rukama se opřít o zeď, chodidla rovnoběžně. Pokrčit levé
koleno a sunout nataženou pravou chodidlem po zemi
nazad, pravá pata se postupně zvedá ze země. Trup se
naklání dopředu, zatížení se přenáší nad levou dolní
končetinu a na obě paže.
Následuje vlastní protahování: snažit se dosáhnout
pravou patou k zemi. Ohnutí v hlezenním kloubu zvětšovat
pasivně tlakem rukama do zdi i aktivně činností svalů na
přední straně bérce.

Obr. č.1 Protahování m. triceps surae.

Cvik č. 2
Sed bočně na lavičce, trup rovně, pravá dolní
končetina natažená na lavičce, levá ve skrčení
přednožmo chodidlem na zemi. Cvičenec drží
popruh vedený přes plosku pravého chodidla.
Přitažením za popruh pomalu naklánět
rovný trup dopředu tak, aby se zvětšovalo
ohnutí v kyčelních kloubech. Výdrž.

Obr. č. 2 Protahování flexorů kolene.
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Stoj čelem k lavičce, pravá v přednožení dolů
položená chodidlem na lavičce. Levé chodidlo
směřuje přímo vpřed. Mírný rovný předklon,
rukama se opřít o pravé koleno.
Dalším předkláněním rovného trupu zvětšovat
ohnutí v kyčelních kloubech. Výdrž.

Obr. č. 3 Protahování flexorů kolene.

Cvik č. 4

Klek únožný pravou, levým bokem u zdi,
levá ruka se přidržuje zdi. V této poloze nelze
provést čisté unožení jinaknež se souhybem
pánve, tj. s malou elevací pravého boku.
Pravou rukou na zevní straně pravého
kyčelního kloubu stlačovat pravý bok dolů a
dovnitř tak, aby se zvětšovalo unožení pravou.

Obr. č. 4 Protahování adduktorů stehna.
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Klek na pravé, obě ruce na pravém koleni.
Pomocí břišních a hýžďových svalů zmenšit
sklon pánve, zpevnit její držení a pomalu
sunout trup dopředu tak, že se zvětšuje
extenze v pravém kyčelním kloubu. Opřením
o přední koleno a posunem kyčlí nad přední
dolní končetinu se odlehčí končetina zadní a
tím se usnadní relaxace protahovaných svalů.

Obr. č. 5 Protahování flexorů kyčelního kloubu

Cvik č. 6

Obr. č. 6 Protahování flexorů kyčelního kloubu a extenzorů kolenního kloubu.
Leh na pravém boku, levá ve vysokém skrčení přednožmo leží na zemi a zabraňuje
zvětšení sklonu pánve a prohnutí v bedrech. Levou rukou buď přímo nebo pomocí
popruhu, vedeného přes pravý hlezenní kloub, přidržet pravou ve skrčení zánožmo.
Stahem hýžďových svalů a pomocí levé ruky zvětšovat skrčení zánožmo pravé (tedy
extenzi kyčelního a flexi kolenního kloubu).
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Sed na zemi, dolní končetiny
natažené, ohnutý předklon, rukama
se přidržet bérců.
Při vdechu, cíleném do beder, se
snažit o lehké vyklenutí beder nazad,
při výdechu stahem hýžďových a
břišních svalů zdůraznit podsunutí
pánve a vyklenutí beder nazad.
Obr. č. 7 Protahování hlubokých svalů zádových 1).
Cvik č. 8

Obr. č. 8 Protahování hlubokých svalů zádových 2).
Sed, skrčit přednožmo pravou, pravé chodidlo na zemi vedle levé strany levého
bérce. Otočit trup doprava, pravou rukou se opřít o zem za pravou hýždí, levá paže se
opírá o vnější stranu pravého stehna. Trup v nepatrném předklonu, hlava volně svěšená
sleduje rotaci trupu.
Vdech cílený do zad. Při každém vdechu se snažit o zvětšení rotace doprava.
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Klek sedmo vpravo vedle pat, uklonit a
otočit trup doleva a ohnout, rukama uchopit
levý bérec.
Pomalu se rukama přitahovat k levému
bérci. Výdrž, klidně dýchat. Občas zařadit
prohloubený vdech cílený do pravé strany
beder.

Obr. č. 9 Protahování m. quadratus lumborum
Cvik č. 10
Stoj pravým bokem šikmo k žebřinám. Pravou ve
skrčení upažmo povýš zavěsit na žebřiny, předloktí je
svisle a je celé opřené o žebřiny.
Jednou nohou nakročit mírně dopředu. Levá ruka
fixuje zepředu pravou část hrudníku směrem do
výdechové polohy.
Pomalu krčit přední koleno a sunout celé tělo směrem
nad přední chodidlo, popřípadě i natáčet trup doleva.
V poloze optimálního protažení výdrž, volně dýchat.

Obr. č. 10 Protahování mm. pectorales.
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Obr. č. 11 Posilování břišních svalů 1).
Leh na zádech, paže podél těla, skrčit přednožmo, chodidla na zemi. Přiložit bedra
k zemi. Hlavu vytlačit temenem do dálky, ramena rozložit do šířky po stranách
hrudníku a stáhnout směrem k bokům. Volně nadechnout. Při výdechu podsunout
pánev, zvednout chodidla od země a zvětšit skrčení přednožmo, až se kolena dostanou
před hrudník. Bedra se nesmí oddálit od země. Krátká výdrž s volným vdechem. Při
výdechu pomalu vracet dolní končetiny zpět do výchozího skrčení přednožmo
s chodidly na zemi. Bedra se nesmí oddálit od země.

Cvik č. 12
Leh na zádech, skrčit přednožmo,
chodidla na zemi, bedra u země. Paže
podél těla.

Obr. č. 12 Posilování břišních svalů 2), výchozí poloha
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Oblý

předklon

hlavy

směrem

k pánvi odvíjet od země trup. Pánev se
nezvedá.

Po

dokončení

oblého

předklonu zvětšit skrčení přednožmo,
až se chodidla zvednou od země,
výdrž. Návrat zpět do výchozího lehu.
Obr. č. 13 Posilování břišních svalů 2), provedení.

Cvik č. 13

Obr. č. 14 Posilování dolních fixátorů lopatek 1).
Vzpor klečmo, trup a stehna v jedné přímce, paže svisle, prsty rukou směřují šikmo
dopředu dovnitř. Zpevnit držení celého těla: aktivitou břišních svalů podepřít trup, hlavu
vytlačit temenem ve směru dlouhé osy těla, ramena rozložit široce po stranách hrudníku
a stáhnout směrem k pánvi. Pomalu krčit lokty do skrčení upažmo poníž (nadloktí
v úhlu asi 45 stupňů vůči trupu). Z kliku návrat zpět do výchozího vzporu klečmo.
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Obr. č. 15 Posilování dolních fixátorů lopatek 2).
Leh na břiše, při nadměrném prohnutí v bedrech podložit břicho. Hlava opřená čelem
o nízkou podložku. Paže podél těla dlaněmi nahoru. Při výdechu stahem hýžďových a
břišních svalů zpevnit držení pánve a bederní páteře, hlavu vytlačit temenem do dálky,
nadzvednout ramena od země, srovnat je široce po stranách hrudníku a stáhnout směrem
k bokům. Mírně zapažit, hřbety rukou se nepatrně zvednou od země. Výdrž s klidným
dýcháním.

2. 2. 1. 3 Senzomotorická stimulace
Při senzomotorické stimulaci jde o nácvik, výcvik, obnovení

správného,

napřímeného držení těla ve stoji, při chůzi, i při aktivitách denního života.
Prostřednictvím nejprve volní a co nejdříve reflexní/automatické svalové aktivity,
prostřednictvím cíleného dráždění proprioreceptorů a exteroreceptorů a balančního
cvičení na labilních plochách dochází k aktivaci spinocerebelárních a vestibulárních
drah, které se podílejí na automatické, podkorové regulaci postury. Aktivace hlubokého
stabilizačního systému zajišťuje stabilizaci páteře, svalové souhry nutné k zajištění
správné postury, zvýšení stability ve stoji, zrychlení nástupu sval kontrakce při
vychýlení z rovnováhy – prevence mikrotraumat, event. traumat.
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Trénink na balančních plochách je užitečný nejen v prevenci, ale také po zranění
především kloubů dolních končetin, které jsou ve fotbale velmi časté. Po zranění se
změní aference z kloubu, snižuje se svalová síla a reflexní aktivace svalů v okolí
kloubu. Výsledkem je snížená stabilita kloubu, což zvyšuje riziko dalšího zranění.
Ukázalo se, že když fotbalista trénuje na balanční ploše 5 minut každý den, po dobu
2 – 3 měsíců, zvýší se svalová síla a rychlost reflexní aktivace bércových svalů.
Výzkumem na 600 italských fotbalistech bylo zjištěno, že preventivní program založený
na tréninku koordinace a rovnováhy redukoval riziko zranění LCA. Preventivní trénink
spočíval ve dvacetiminutovém cvičení na balančních plochách jeden měsíc před
sezónou třikrát týdně. Riziko zranění povážlivě kleslo ve srovnání s kontrolní skupinou.
(Ekstrand, J., Karlsson, J., 2003).
Senzomotorická stimulace by měla být zařazena do fotbalového tréninkového
procesu z následujících důvodů:
-

„rozbití“ špatných pohybových stereotypů

-

podpora svalové rovnováhy

-

zvýšení stability trupu – posilováním hlubokého stabilizačního systému

-

zvýšení stability hlezenního a kolenního kloubu

-

zvýšení posturální reaktibility

-

pozitivní ovlivnění základních pohybových vzorů jako je stoj, chůze
a běh

-

prevence zranění kloubů dolní končetiny a prevence funkčních poruch
pohybového aparátu

Pomůcky senzomotorické stimulace
Základními pomůckami, které usnadňují senzomotorickou stimulaci, jsou válcové
a kulové úseče , balanční sandály, točna, Fitter, minitrampolína a balanční nafukovací
míče.

- 33 Senzomotorickému cvičení ve vertikále musí předcházet zásahy, které normalizují
poměry na periferii. Jde o to, aby všechny tkáně na periferii, tj. kůže, podkoží, vazy,
svaly a klouby měly pokud možno normální funkci. Pasivní pohyby používáme za
účelem obnovení kloubní vůle, odstranění blokád, uvolnění a protažení zkrácených
svalů. Aktivní cvičení bez zatížení je zaměřeno jednak na analytické posilování
oslabených svalů, jednak na specifické souhry svalové, které mají význam pro správné
držení těla ve vertikále. Jsou to malá noha, zámek kolena, stabilizace pánve, správné
držení hlavy a pletenců pažních.
Cvičení ve vertikále se řídí určitými zásadami:
1. postupujeme od distálních částí proximálně, nejdříve korigujeme chodidlo, pak
koleno, pánev, hlavu a ramena
2. cvičíme naboso
3. cvičení nesmí vyvolávat bolest, necvičíme také přes únavu
Pro cvičení ve vertikále je nutné nejdříve se naučit tzv. korigovaný stoj:
-

chodidla jsou rovnoběžně mírně od sebe, oboustranné vymodelování
malé nohy

-

kolena lehce pokrčená (20-30 stupňů) a stahem hýžďových svalů lehce
vytočená nad vnější stranu chodidel

-

celé tělo se naklání v hlezenních kloubech dopředu, aby se zatížení
přeneslo nad přední část chodidel

-

paty zůstávají na zemi, zvětšuje se příčná a podélná klenba nohy

-

pánev je ve fyziologickém postavení, je zpevněný pánevní pletenec

-

celé tělo je protaženo ve směru dlouhé osy těla, ramena stažena dolů

-

břišní stěna je oploštěná

Korigovaný stoj na pravé DK:
Z korigovaného stoje na obou dolních končetinách, přeneseme váhu na pravou
DK a levou pokrčíme v kyčli asi do 20-25 stupňů a v koleni do 90 stupňů. Koleno pravé

- 34 DK je lehce pokrčeno a vytočeno nad zevní hranu chodidla. Celé tělo se naklání
dopředu, chodidlo tlačí do podložky a celé tělo se protahuje ve směru dlouhé osy těla.
V praxi postupujeme tak, že se každý cvik naučíme nejdříve na pevné podložce, pak
na válcové úseči a pak na kulové. Po nácviku korigovaného stoje na obou a na jedné
dolní končetině zvyšujeme náročnost cvičení. Cvičitel vychyluje cvičícího z rovnováhy
tlakem ruky v různých směrech, na pánev, kyčle, ramena nebo kombinovaně. Po
zvládnutí tohoto stupně cvičíme totéž na balanční ploše. Balanční cvičení na úsečích je
náročnější než stejné cvičení na zemi a to nejen proto, že je těžiště výš, ale hlavně proto,
že labilní podložka vyžaduje k udržení stoje zvýšenou aktivaci všech centrálně
nervových regulačních mechanizmů.
Varianty cvičení na úsečích:
-

korigovaný stoj na obou DK, postupně přidáváme pomalé, pak rychlé
postrky, dále pomalé podřepy s výdrží, přídatné pohyby HKK,
eventuálně hlavou a trupem

-

korigovaný stoj na jedné DK, postupně zvyšujeme zátěž jako u stoje na
obou DK

-

přední půlkrok jako nácvik koordinovaného jednotlivého kroku, jde o
stoj výkročný jednou nohou vpřed na úseči, cvičící přenáší těžiště vpřed
a současně koriguje celkové držení těla

-

zadní půlkrok

-

přivíjení a odvíjení chodidla od podložky

-

výpady – jde o umělé navozování a zvládání situací nehodového
charakteru, pomalu nakláníme tělo od hlezenních kloubů vpřed, až dojde
k přepadnutí těla a dopadu na pravou DK, v konečném postavení je celé
tělo nakloněno dopředu, na pravé DK je zkorigováno chodidlo, koleno je
v 90 stupňové flexi a vytočeno nad malíkovou hranu, trup je
v prodloužení levé DK

-

výskoky na obou DKK

-

výskoky na jedné DK

-

chůze po úsečích
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3 PRAKTICKÁ ČÁST
3. 1. Cíle, úkoly
Téma praktické části vychází z oblasti výkonnostního sportu, který nebývá středem
zájmu na rozdíl od sportu vrcholového. Avšak nutno podotknout, že právě výkonnostní
kopaná tvoří jakousi základnu pro kopanou vrcholovou a tréninkové a zápasové zatížení
klade vysoké nároky na pohybový aparát hráčů i na této úrovni. Cílem praktické části
této práce bylo ověřit si na skupině dlouhodobě pravidelně trénovaných hráčů fotbalu
předpokládaný výskyt svalového zkrácení u vybraných svalů a současně zjistit procenta
výskytu zkrácení. Orientačním vyšetřením souboru fotbalistů jsem se zároveň snažil
získat cenné zkušenosti ze sportovního prostředí a rozvíjet praktické diagnostické
dovednosti.
Dílčí úkoly :
1. Oslovit trenéra dorosteneckého týmu FK Benešov a navázat aktivní
spolupráci.
2. Vytvořit protokol o svalovém vyšetření hráčů.
3. Provést vlastní vyšetření zkrácených svalů pomocí testů podle Jandy.
4.

Seznámit trenéra dorosteneckého týmu FK Benešov s výsledky vyšetření,

případně vyvodit závěry pro trenérskou praxi.

3. 2 Metodika práce
Vyšetření na zkrácení svalů bylo provedeno standardním postupem podle Jandova
svalového testu. V principu jde při vyšetření zkrácených svalových skupin o změření
pasivního rozsahu pohybu v kloubu v takové pozici a v takovém směru, abychom
postihli pokud možno izolovanou, přesně determinovanou svalovou skupinu. Aby
vyšetření bylo co nejpřesnější, je nutné zachovávat přesné výchozí polohy, přesné
fixace a směr pohybu. Podobně jako při svalovém testu platí zásada, že nemá být
stlačen sval, který vyšetřujeme, že síla, kterou působíme ve směru vyšetřovaného
rozsahu, nemá jít přes dva klouby, že celé vyšetření a zvláště vyvíjený tlak se má

- 36 provádět pomalu a stále stejnou rychlostí, a konečně že tlak má být vždy ve směru
požadovaného pohybu.
Vlastní vyšetření bylo provedeno u 17 hráčů a zahrnovalo testování následujících
sedmi vybraných svalů resp. svalových skupin : m. triceps surae, m. iliopsoas, m. rectus
femoris, m.tensor fasciace latae, flexory kolene, adduktory stehna, paravertebrální
zádové svaly. U svalů dolních končetin bylo vyšetření provedeno jednostranně, pouze
na pravé končetině, vyšetření adduktorů nebylo specifikováno na jednokloubové a
dvoukloubové svaly. Podrobnější vyšetření a detailní srovnání svalů na obou
končetinách nebylo cílem této práce.

3. 3 Charakteristika vyšetřovaného souboru
Vyšetřovaný soubor tvoří skupina 17 dorostenců z fotbalového klubu FK Benešov,
který v této věkové kategorii soutěží v letošní sezóně na divizní úrovni, výkonnostně
třetí nejvyšší soutěži v naší zemi. Řada hráčů má zkušenosti z nejvyšší ligové soutěže
žáků. Všichni se věnují fotbalu od útlého věku a pro většinu z nich je fotbal jediným
sportem. Trénink absolvují čtyřikrát v týdnu, jednou týdně nastupují k soutěžnímu
utkání.
V nedávné minulosti se již několika odchovancům benešovského klubu podařilo
prosadit a uspět v mládežnických kategoriích i na reprezentační úrovni. Někteří z nich
se stali profesionálními hráči naší 1. ligy.
Dorostový věk – adolescence (věk 14-19 let)
Adolescence má své typické charakteristiky, a to : dokončování růstu a vývoje,
intenzivní a plynulé dozrávání, anatomické disproporce vymizely, silné svalstvo, vnitřní
diferenciace mozku, plný rozvoj a výkonnost srdce, plic, svalů, atd., disharmonie
motoriky většinou vymizela, sexuální rozdíly v motorice se zvětšují, pohyby nabývají
typický individuální charakter, vývoj síly, období vrcholných výkonů a plného rozvoje
všech pohybových schopností, plný rozvoj logického a abstraktního myšlení,
rozlišování hlavních a vedlejších věcí, ustálení zájmů a potřeb, revolta vůči
autoritám,dotváří se individuální osobnost, hledání specifického uplatnění, usilování o
vlastní názor
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3. 4 Výsledky
Vyšetření flexorů kolenního kloubu odhalilo zkrácení tohoto svalu celkem u 14 ze
17 testovaných fotbalistů. Z toho se u 6 hráčů jednalo o mírné zkrácení stupně 1 a u 8
hráčů o velké zkrácení stupně 2. Pouze u 3 fotbalistů (17,65 %) nešlo při vyšetření
flexorů kolenního kloubu o svalové zkrácení, viz. Tab.č. 4.
Tab.č. 4 Vyšetření flexorů kolenního kloubu
flexory kolenního kloubu
stupeň 0...............
žádné zkrácení
stupeň 1...............
mírné zkrácení
stupeň 2...............
velké zkrácení
zkrácení celkem

17,65%
35,29%
47,06%
82,35%

Vyšetření m. iliopsoas přineslo následující výsledky : ze 13 hráčů mělo 8 hráčů
zkráceno m. iliopsoas mírně a u 5 z nich se objevilo zkrácení velké. Žádné zkrácení
nebylo diagnostikováno u 4 dorostenců.
Tab.č. 5 Vyšetření m. iliopsoas
m.iliopsoas
stupeň 0...............
stupeň 1...............
stupeň 2...............

žádné zkrácení
mírné zkrácení
velké zkrácení
zkrácení celkem

23,53%
47,06%
29,41%
76,47%

Zkrácení m. triceps surae bylo zjištěno celkem u 12 probandů. 8 z nich bylo
oklasifikováno stupněm 1 a 4 stupněm 2. U 5 fotbalistů nešlo o zkrácení m. triceps
surae.
Tab.č. 6 Vyšetření m. triceps surae
m.triceps surae
stupeň 0…............ žádné zkrácení
stupeň 1…............ mírné zkrácení
stupeň 2…............ velké zkrácení
zkrácení celkem

29,41%
47,06%
23,53%
70,59%

- 38 Při vyšetření paravertebrálních svalů byly zjištěny tyto údaje: u 12 hráčů bylo
zkrácení, z toho u 9 z nich mírné a u 3 velké. 5 hráčů mělo tyto svaly normální,
nezkrácené.
Tab.č. 7 Vyšetření paravertebrálních svalů
paravertebrální zádové svaly
stupeň 0…............
stupeň 1…............
stupeň 2…............

žádné zkrácení
mírné zkrácení
velké zkrácení
zkrácení celkem

29,41%
52,94%
17,65%
70,59%

O stavu adduktorů kyčelního kloubu byly získány následující informace: Z celkového
počtu 11 zjištěných zkrácení bylo 7 ohodnoceno jako mírné a 4 hráči byli postiženi
velkým zkrácením stupně 2. U 6 fotbalistů ke zkrácení adduktorů nedošlo.
Tab.č. 8 Vyšetření adduktorů kyčelního kloubu
adduktory kyčelního kloubu
stupeň 0…............
stupeň 1…............
stupeň 2…............

žádné zkrácení
mírné zkrácení
velké zkrácení
zkrácení celkem

35,29%
41,18%
23,53%
64,71%

Vyšetření m. rectus femoris ukázalo zkrácení tohoto svalu v 10 případech, z toho v 6
případech se jednalo o mírný stupeň zkrácení a čtyřikrát šlo o zkrácení velké. 7 případů
bylo vyhodnoceno jako normální nezkrácený stav svalu.
Tab.č. 9 Vyšetření m. rectus femoris
m.rectus femoris
stupeň 0...............
stupeň 1...............
stupeň 2...............

žádné zkrácení
mírné zkrácení
velké zkrácení
zkrácení celkem

41,18%
35,29%
23,53%
58,82%

- 39 M. tensor fasciace latae byl vyšetřen s tímto zjištěním: u 10 hráčů bylo odhaleno
zkrácení, z toho 7 zkrácení mírných a 3 zkrácení velká. O zkrácení tensoru se nejednalo
v 7 případech.
Tab.č. 10 Vyšetření m.tensor fasciace latae
m.tensor fasciae latae
stupeň 0...............
stupeň 1...............
stupeň 2...............

žádné zkrácení
mírné zkrácení
velké zkrácení
zkrácení celkem

41,18%
41,18%
17,64%
58,82%
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3. 5 Diskuze
Výsledky vyšetření prokázaly u vybrané skupiny fotbalistů v dorosteneckém věku
vysoký výskyt svalových zkrácení. Procento zkrácení vyšetřovaných svalů resp.
svalových skupin se celkově pohybovalo v rozmezí od 58,82 % do 82,35 %. Nejvyšší
procento zkrácení bylo zjištěno u flexorů kolenního kloubu, pak následuje m. iliopsoas
s 76,47 %, dále m.triceps surae a paravertebrální zádové svaly s hodnotou 70,59 %,
adduktory kyčelního kloubu - 64,71% a v nejmenším procentu byly postiženy m.
rectus femoris a tensor fasciace latae - 58,82 %. Ačkoliv byl výskyt svalových změn
ve smyslu zkrácení na základě vlastních zkušeností z výkonnostního fotbalu a z údajů
v dostupné literatuře do jisté míry předpokládán, zdají se být některá zjištěná čísla až
příliš vysoká. Tak je tomu například u údaje zjištěného u flexorů kolenního kloubu.
Bursová a kol., 2003 uvádí, že svaly zadní stany stehna mělo zkráceno 40 % žáků 6.
ročníku a 62 % žáků 7. ročníku sportovních tříd zaměřených na fotbal. U svalů v oblasti
bederní páteře a oblasti kyčelního kloubu (m. iliopsoas, adduktory) jsou zjištěná
procenta výskytu zkrácení s čísly, která udává Bursová a také Votík, 2003 (rozptyl od
50 do 80 %) srovnatelná.
Na základě zjištění výskytu svalových zkrácení a tvrzení Jandy (1992) lze
u postižených hráčů vyjádřit podezření také na výskyt svalových dysbalancí. K jeho
prokázání by však bylo nutné provést ještě další vyšetření na oslabení antagonistických
svalových skupin, která nebyla do této práce zahrnuta.
Plně souhlasím s názorem některých autorů (Zalabák, 2003, Bursová, 2003, Votík
2003, Ekstrand, 2003), že fotbal negativně ovlivňuje pohybový systém hráče. Nejen na
základě své práce, svým průzkumem, ale i z vlastní zkušenosti (vlastní kineziologický
rozbor) mohu potvrdit, že hráči kopané trpí typickými poruchami pohybového systému
např: snížením podélné i příčné klenby, zkrácením Achillovy šlachy, varózním
postavením kolen, bederní hyperlordózou, skoliotickým držením, oslabením hlubokého
stabilizačního systému, oslabením dolních fixátorů lopatek, protrakcí ramen atd.
V současné době je pohled na kompenzaci ve vrcholovém sportu, fotbal nevyjímaje,
bezesporu uvědomělejší, než tomu bývalo v minulosti a např. strečink je pravidelně
zařazován do tréninkové jednotky. Na úrovni výkonnostního sportu však bývá téma

- 41 kompenzace často opomíjeno a trenéři a hráči nejsou dostatečně seznámeni s riziky
vlivu fotbalu na pohybový systém.

4 ZÁVĚR
Fotbal je krásná hra, která nadchla miliony lidí po celém světě. Kromě toho,
že přináší zábavu a rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti jako je rychlost,
vytrvalost, síla a obratnost, pozitivně formuje i charakterové vlastnosti jako je
odvaha, soutěživost, smysl pro ,,fair play“, zdravé sebevědomí, smysl pro týmovou
práci, respekt vůči soupeři.
Je velká škoda, když jsou tato pozitiva zastiňována negativními následky
vznikajícími na pohybovém aparátu

a zhoršujícími kvalitu zdraví hráčů, vlivem

jednostranné zátěže a přetěžováním. Převážná většina fotbalistů se pohybuje na
amatérské či poloprofesionální úrovni, kde je preventivní a rehabilitační péče minimální
(v ČR je ze 671347 hráčů pouze 1558 profesionálů). Ta funguje bohužel většinou pouze
na nejvyšší vrcholové úrovni. Bylo by optimální a žádoucí rozšířit a zavést využívání
možností fyzioterapie, i do menších klubů , v jejichž zájmu by prevence před vznikem
uvedených obtíží, správně zaměřenou a vedenou kompenzací, mělo být.
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6 PŘÍLOHA
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Graf č.1 Vyšetření m.triceps surae.
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Graf č.2 Vyšetření m.iliopsoas.
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Graf č.3 Vyšetření m.rectus femoris.

m.tensor fasciae latae
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Graf č.4 Vyšetření m.tensor fasciace latae.
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flexory kolenního kloubu
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Graf č.5 Vyšetření flexorů kolenního kloubu.
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Graf č.6 Vyšetření adduktorů kyčelního kloubu.
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Graf č.7 Vyšetření paravertebrálních svalů.

- 48 Vyšetření vybraných,nejčastěji zkrácených svalů u fotbalistů (divizní dorost)
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