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ÚVOD
Ač je fyzioterapie relativně mladým oborem, stále více přichází do podvědomí lidí
její důležitost, a to nejen v poúrazové či pooperační rehabilitaci, ale i v rámci prevence.
Kvůli stylu života, který často vyžaduje dlouhé sezení či stání a málo přirozeného pohybu,
lidé v současnosti trpí bolestmi pohybového aparátu, které by mít nemuseli. Na druhou
stranu roste zájem o zmírnění těchto problémů i jinou cestou než jsou analgetika, za což
můžeme děkovat i informovanosti dnešní doby.
Kvůli nedostatku pohybu lidé vyhledávají kompenzace ve sportu, který jim
poskytne přirozené vybití energie, vyplavení endorfinů a ukojí jejich soutěživost. Problém
nastává, pokud člověk s nesprávným dechovým stereotypem, nedostatečně aktivním
hlubokým stabilizačním systémem či vadným držením těla a nesprávnými pohybovými
vzorci začne provádět vrcholový sport. Přichází zvýšené riziko úrazů z přetížení a
prohloubení již získaných patologií. Jiným případem je situace, kdy atlet provádí
jednostranný sport již od dětství a pohybový aparát se postupně přizpůsobuje zátěži
v průběhu života. Riziko, které si každý vrcholový sport nese, je ovšem právě v jeho
jednostrannosti, která obvykle poskytuje málo prostoru pro kompenzaci pohybu. Ač je
jednostrannost sportu důležitá pro zvýšení výkonu, každý trenér by měl hledět i na
všeobecnou všestrannost atleta a poskytnout mu tak dostatek prostředků a prostoru pro
rozvoj všech aspektů pohybu – vytrvalosti, rychlosti, síly a dynamiky. Další důležitou
složkou je samozřejmě kompenzace pohybu. V pravém slova smyslu musíme tělu
poskytnout rozvoj pohybu do všech směrů ve všech kloubech. Pokud například několik
hodin atlet trénuje rozvoj a hybnost páteře do extenze, na konci tréninkové jednotky či
v jiné tréninkové jednotce by měl strávit dostatek času ve flexi. Provádění kompenzačních
cviků může zabránit zbytečným úrazům a bolestem z přetížení.
Vzpírání bylo na vrcholu své slávy v době socialismu, kdy byl sport
v Československu dotován. Z této doby máme dodnes většinu české či slovenské literatury
o správném tréninku, rozložení zátěže do kalendářního roku a dalších aspektech. Je ale
nutné si uvědomit, jak moc se změnilo sportovní období v krátkém čase v celosvětovém
měřítku. Rozvíjí se jako všechna ostatní odvětví. Nyní máme v dispozici a k nastudování
mnoho nových studií o pohybu, zátěži, regeneraci a dalších jevech. Ač mnoho
tréninkových plánů zohledňuje tyto poznatky, stále se často setkáváme s jednostrannou
zátěží, minimem regenerace a kompenzace ve vzpírání ať už ze strany trenérů či atletů.
9

Hlavním cílem této práce je zjistit časté patologie ramenního kloubu, který je již od
dětství jedním z nejdůležitějších kloubů lidského těla. Je to právě on, který poskytne
miminku opornou funkci a umožní mu se vzepřít z lehu na bříšku. Po celý život nám
napomáhá k úchopové funkci a ve vzpírání je jeho správné nastavení nezpochybnitelné pro
úspěšné vzepření činky. Přesto se často setkáváme s jeho nesprávným postavením.
V praktické části práce chci zjistit časté dysbalance tohoto kloubu v souvislosti s častým
tréninkem vzpírání a možnosti jejich prevence a kompenzace pomocí protahovacích
cvičení.
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TEORETICKÁ ČÁST
1 Ontogeneze kloubu
Z vývojového hlediska člověka ramenní kloub (RK) zprostředkovával dříve
opěrnou funkci a sloužil více jako kloub kladkový. Postupně v důsledku bipedálnosti
slouží celá horní končetina (HK) k úchopové funkci a manipulaci a zvýšila se jeho kloubní
vůle, hovoříme tedy o kloubu sférickém. Tudíž je méně často zapojován v uzavřených
kinematických řetězcích. (Véle, 2006)
Pokud se chceme však zaměřit na správné nastavení ramenního kloubu, je vhodné
začít u novorozence, neboť ten mívá zpravidla fylogeneticky správné výchozí nastavení
všech kloubů na těle.
V poloze lehu na břiše je ramenní kloub v protrakci, vnitřní rotaci a elevaci. Ta je
způsobená především nepříliš velkou aktivitou mezilopatkového svalstva, které v raném
věku není natolik silné, aby udrželo lopatky stabilizované. Jakmile se novorozenec začne
napřimovat, zpravidla oporou o ulnární hranu předloktí, dochází k pozvolné stabilizaci
lopatek. Jakmile je svalstvo dostatečně silné a dítě je schopno polohy na všech čtyřech,
ramenní kloub se centruje. Opora spočívá na proximální hraně dlaně a zápěstním kloubu,
lokty jsou mírně flektované. Lopatky jsou stabilizované a střed hlavice humeru spočívá ve
středu jamky – glenoidu lopatky.
Toto nastavení je pro kloub vhodné i posléze, avšak často vlivem životního stylu,
sportování a špatných pohybových návyků bývá změněno. Nejčastěji se ramenní kloub
dostává do protrakce vlivem ochablých mezilopatkových svalů a toto nastavení posléze
způsobuje řadu dalších zranění HK a páteře, nemluvě o vadném držení těla.
V každém sportu, ať už jej děláme na vrcholové či rekreační úrovni, bychom měli
dbát na správné nastavení všech kloubů těla a pohyby provádět až z tohoto správného
nastavení. Ovšem je nutno zmínit, že bezpočet sportů vyžaduje pro optimální sportovní
výkon kloubní nastavení jiné než výše zmíněné. Jak je tomu ve vzpěračském sportu, je
uvedeno dále.
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2 Anatomie kloubu
2.1Kosti
Clavicula spojuje sternum s acromionem – výběžkem lopatky. Je esovitě prohnutá,
mediální část prominuje ventrálně, laterální dorsálně.
Lopatka (scapula), má tvar trojúhelníka, na němž rozeznáváme tři okraje: margo
medialis, margo lateralis, margo superior a tři úhly: angulus superior, lateralis, inferior. Je
umístěna v rozsahu druhého až sedmého žebra, k nimž naléhá díky svalům – především m.
serratus posterior. Při ochabnutí tohoto svalu může dojít k odchlípnutí lopatky od hrudníku.
Lopatka je rozdělena hřebenem (spinou) na dvě části: fossa supraspinata a fossa
infraspinata, kde se nacházejí dva různé svaly s odlišnou funkcí. Bude uvedeno dále. Pro
pohyb v ramenním kloubu je velmi důležitý výběžek lopatky – acromion a jamka kloubu –
cavitas glenoidalis, kde se lopatka stýká s hlavicí humeru. Nad kloubní jamkou i pod ní
nacházíme drsnatiny – tuberositas supraglenoidale a tuberositas infraglenoidale.
Kost pažní (humerus) je jedna z největších kostí našeho těla. V proximální části se
nachází hlavice – caput humeri, na distální části jsou výběžky dva: epicondylus medialis a
epicondylus lateralis. Hlavice je napojena na krček – collum anatomicum. Lalerálně se
nachází dvě drsnatiny: tuberculum majus humeri a tuberculum minus humeri. Oba
přecházejí v hrany (cristy), mezi kterými nacházíme žlábek sulcus, kde pobíhá dlouhá
hlava m. biceps brachii.

2.2 Klouby
Pletenec horní končetiny je napojen na osový skelet pomocí tří velkých kloubů
(kloub acromioklavikulární, kloub sternoclavikulární a kloub ramenní), lopatka je fixována
k hrudníku pomocí svalů – m. serratus anterior, mm. rhomboideii, m. subscapularis etc.
(Dylevský, 2009).
Articulatio sternoclavicularis je kloub s malým kloubním rozsahem, v němž je
vložen discus articularis, tudíž se jedná o kloub složený. Jedná se o velmi pevné spojení
hlavice (fascies articularis sternalis na clavicule) a jamky (incisura clavicularis na sternu)
zesílené vazivovým aparátem (ligamentum sternoclaviculare anterius et posterius,
ligamentum interclaviculare – mezi oběma klíčními kostmi a costoclaviculare – mezi 1.
žebrem a klavikulou). Pohyb je možný sice všemi směry ale v minimálním rozsahu.
(Čihák, 2008)
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Articulatio acromioclavicularis
Spojení claviculy s acromionem. Jedná se o tuhý kloub, v němž může být vložen
discus, ale není to pravidlo. Kloubní pouzdro je krátké a tuhé a je zesíleno kraniálně
pomocí lig. acromioclaviculare. (Grim, Čihák, 2001)
Articulatio humeri je nejvýznamnějším kloubem ramenního pletence. Poskytuje
velký kloubní rozsah, neboť se jedná o kloub kulový a volný. Jamka je na lopatce (cavitas
glenoidale scapulae) a hlavice je tvořena hlavicí kosti pažní (caput humeri). Jamka je
rozšířena o labrum glenoidale, což je vazivový chrupavčitý lem kolem cavitas glenoidale,
na který se upíná vazivové pouzdro. Vazivové pouzdro kloubu je značně volné. Vpředu se
nachází lig. coracohumerale, ve vnitřní straně pouzdra lig. glenohumerale a horizontálně
nad kloubem lig. coracoacromiale. Pouzdro kloubu je zpevněno i šlachami okolních svalů,
zejména m. biceps brachii, jehož dlouhá hlava prochází žlábkem sulcus intertubercularis na
humeru. Dále v kloubním pouzdru nacházíme vpředu úponovou šlachu m. subscapularis a
vzadu m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor.
Díky velké pohyblivosti kloubu je v articulatio humeri možná flexe, extenze,
abdukce, addukce i rotace
Součástí kloubního spojení jsou také bursy, které snižují tření mezi svaly a kostmi
v kloubech. V pletenci horní končetiny je nacházíme v subacromiálním spojení – bursa
subdeltiodea a bursa subacromialis, které umožňují pohyb mezi m. deltoideus, kloubním
pouzdrem a úpony svalů.

2.3 Svaly dorsální strany
Svaly dorsální strany se řadí mezi spinohumerální svaly (svaly, které odstupují od
páteře a upínají se ke kostem HK ramenního pletence). (Grim, 2001)
M. trapezius se řadí mezi spinohumerální svaly (svaly, které odstupují od páteře a
upínají se ke kostem HK ramenního pletence). (Grim, 2001)
Začíná na spinových výběžcích hrudních a krčních obratlů páteře (C2-Th12),
protuberantia occipitalis externa a na zadním okraji septum nuchae. Upíná se na laterální
část klavikuly, acromion a spinu scapulae. Fixuje lopatku k páteři, dle zapojení vláken i její
pohyby. Horní vlákna provádí kraniální sunutí, dolní vlákna kaudální sunutí a střední
13

vlákna addukci lopatky k páteři. Je inervován cestou n. accesorius krčního plexu. (Grim,
2001, Čihák 2011)
M. latissimus dorsi neboli široký sval zádový začíná na trnových výběžcích
obratlů hrudní a bederní páteře, zadní části kosti křížové a na spina iliaca pánve a jeho
úpon se nachází na crista tuberculi minoris humeri. Účastní se na addukci, extenzi a zevní
rotaci ramene a je inervován cestou n.thoracodorsalis. (Grim, Druga, 2001)
Musculus rhomboideus major et minor jsou hlavními adduktory lopatky k páteři,
provádí její mediokraniální sunutí. Začínají na trnových výběžcích obratlů C6 a C7 a
upínají se k mediální hraně lopatky. Oba inervuje n. dorsalis scapulae. (Horáčková, 2007)
M. levator scapulae provádí kraniální sunutí lopatky a částečně i na úklonu hlavy.
Začíná na výběžcích krčních obratlů C1-C4 a upíná se na horní úhel lopatky. Inervován
taktéž cestou n. dorsalis scapulae. (Dylevský, 2009)

2.4 Svaly ventrální strany
Souhrnně se tyto svaly nazývají thorakohumerální, protože začínají na kosti hrudní
či žebrech a upínají se na pletenec pažní z ventrální strany. (Grim, 2001)
Musculus pectoralis major et minor jsou vnitřními rotátory kloubu. M. pectoralis
major se rozděluje na tři části podle svého začátku, a to pars clavicularis (začátek na
clavicule), sternocostalis (začíná na kosti hrudní a žebrech) a abdominalis (od fascií
břišního svalstva). Upíná se na crista tuberculi majoris humeri a provádí kromě vnitřní
rotace i flexi paže a addukci. M. pectoralis minor začíná na 3. – 5. žebru a nijak se
nerozděluje. Oba inervují nn. pectorales. (Čihák, 2011)
M. subclavius je malý sval fixující claviculu ke sternu. Začíná na prvním žebru a
upíná se na laterální část klavikuly. Inervuje ho n. subclavius. (Dylevský, 2009)
M. serratus anterior je fixátorem lopatky k páteři. Řadí se mezi svalstvo
thorakohumerální, protože jeho začátek se nachází na žebrech z ventrální strany (1. až 9.
žebro). Upíná se na mediální okraj lopatky. Napomáhá flexe ramene nad horizontálu díky
pohybu jamky ramenního kloubu cavitas glenoidalis na lopatce. (Horáčková, 2007)
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2.5 Svaly ramenního pletence
Deltový sval má tři části a jedná se o největší ramenní sval. Jeho přední část
provádí flexi a vnitřní rotaci paže, střední část provádí abdukci a zadní část extenzi a vnější
rotaci paže. Začíná na klavicule, acromionu a spině scapulae lopatky. Upíná se na
tuberositas deltoidea na kosti pažní a jeho inervátorem je n. axillaris. (Čihák, 2011)
M. teres major začíná na dolním úhlu lopatky a upíná se na crista tuberculi
minoris na humeru. Díky tomu provádí vnitřní rotaci a addukci paže. Inervován je cestou
n. subscapularis. (Čihák, 2011)
M. teres minor začíná na laterální hraně lopatky a upíná se na tuberculus majus
humeri. Je to zevní fixátor paže inervován cestou n. axillaris. (Dylevský, 2009)
M. supraspinatus patří mezi vnější rotátory a abduktory paže. Začíná na fossa
supraspinata scapulae a jeho úpon se nachází na tuberculum majus humeri. Inervuje ho n.
suprascapularis. (Grim, 2001)
M. infraspinatus provádí též zevní rotaci paže. Stejně jako m. supraspinatus je
inervován cestou n. suprascapularis. Začíná na celé ploše fossa infraspinata scapulae.
(Čihák, 2011)
M. subscapularis fixuje lopatku k páteři. Začíná na fascies costalis scapulae a
upíná se na tuberculum minus humeri. Je to vnitřní rotátor paže, který inervuje n.
subscapularis. (Páč, 1998)
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3 Kineziologie kloubů ramenního pletence
Vazivový elastický aparát kloubu poskytuje značný rozsah pohybu v kloubu a
v kloubu je tedy větší kloubní vůle než v druhém kořenovém kloubu těla – kloubu
kyčelním. Za použití mírné trakce je možno oddálit jamku z hlavice až o několik
centimetrů, což umožňuje široké spektrum pohybu, ale zároveň tato laxicita vazů i zvyšuje
možnost subluxace nebo úplné luxace kloubu při vyšším zatížení či úrazu. (Véle, 2006)

3.1 Pohyb v kloubech ramenního pletence
3.1.1 Abdukce
Abdukce bývá stejně jako flexe dělena do čtyř fází podle různého zapojení svalů.
V první fázi do 45° převládá aktivita m. supraspinatus a mírně střední část deltového svalu,
nad 45° pohybu již je aktivní především deltoideus a ve třetí fázi, tj. 90 – 150° je aktivní m.
trapezius a m. serratus anterior a pohyb je spjat s mírnou vnější rotací. Nad 150° se
zapojuje i svalstvo trupové, dochází k úklonu trupu a lordotizaci bederní páteře. (Kolář,
2009; Véle, 2006)
3.1.2 Addukce
Hlavními adduktory jsou m. pectoralis major, m. latissimus dorsi a m. teres major
za pomoci synergistů m. teres minor, m. subcapularis a m. triceps brachii (caput longum).
(Dylevský, 2009)
3.1.3 Flexe
Doktor Véle rozdělil flexi paže do 4 fází. V první fázi (do 60°) se zapojuje
především přední hlava deltového svalu, m. coracobrachialis a m. pectoralis major (vlákna
svalu začínající na klíční kosti) a jsou brzděni m. teres major, m. teres minor a m.
infraspinatus. Druhá fáze (60 – 90°) je pouze přechodem do fáze třetí (90 – 120°), kde se
zapojuje i m. trapezius a m. serratus anterior. Jejich činnost brzdí m. latissimus dorsi a m.
pectoralis major – vlákna jdoucí od sterna. Čtvrtou fázi klasifikujeme od 120 do 180°, kde
pracuje především trupové svalstvo, a dochází tím pádem i k mírnému záklonu (zvětšení
bederní lordózy). (Véle, 2006)
3.1.4 Extenze
Na extenzi se podílí m. latissimus dorsi, m. teres major a m. deltoideus – zadní část
svalu a napomáhají jim i synergisté, a to m. triceps brachii, m. subscapularis a m. pectoralis
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major. V kineziologicky zdravém kloubu je extenze možná v rozsahu 40 až 50°.
(Dylevský, 2009)

3.2 Rotace v rameni
Rozsah rotace se odvíjí od pozice kloubu – v neutrálním postavení kloubu je možná
rotace přibližně 60°. V abdukci kloubu se rozsah rotací zvyšuje – při abdukci 90° (stupeň
abdukce vhodný pro vyšetřování rotátorů pro svalový test a jiné testy) je možná vnitřní
rotace 70° a vnější až 90°. Mezi vnitřní rotátory patří m. latissimus dorsi, m. teres major,
m. subscapularis, m. pectoralis major. Kvůli tomu, že rotační pohyb úzce souvisí
s aktivitou lopatky, při vnitřní rotaci se účastní i svalstvo lopatkové – m. serratus anterior a
m. pectoralis minor. Hlavními zevními rotátory jsou m. infraspinatus a m. teres minor a
opět mezilopatkové svaly: m. rhomboidei a m. trapezius. (Véle, 2006)
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4 Vyšetření ramenního kloubu
Vyšetření kloubu předchází anamnéza. Mezi nejdůležitější vyšetřovací metody
samotné se řadí aspekce, palpace, vyšetření svalové síly dle Jandy, vyšetření kloubní
hybnosti aktivní i pasivní, vyšetření kloubní vůle. Řadí se sem také pohybové stereotypy a
testy stability kloubu. Při vyšetření je nutné brát v potaz provázanost struktur ramenního
pletence, souvislosti s pohybem hrudníku a s krční a hrudní páteří.
Anamnéza

slouží

k zjištění

informací

o

pacientovi.

Následně

pomáhá

fyzioterapeutovi odhalit možnou příčinu zranění či bolesti. Vzhledem k úchopové funkci
HK je důležité zohlednit v anamnéze lateralitu, věk, zaměstnání a v případě sportovního
zatížení i vliv sportu na kloub a kompenzaci sportovní aktivity. Samozřejmostí je
anamnéza všech úrazů v oblasti kloubu, taktéž jako kloubních onemocnění v dětství a
jiných dlouhodobých nemocí, jako je diabetes mellitus a onemocnění neurologická. Déle je
důležité se zeptat na úraz, bolestivost kloubu, přesné pohyby, při nichž se vyskytuje bolest,
její šíření, doba trvání, druh a četnost jejího výskytu. (Gross, 2005)

4.1 Aspekce
Pohledem lze hodnotit i při odebírání anamnézy, fyzioterapeut sleduje dechový
stereotyp pacienta, nekoordinované pohyby, popř. tašku přes jedno rameno, polohu, v níž
pacient sedí. Objektivně lze hodnotit postavení ramen, výšku a symetrii v porovnání se
zdravým kloubem, symetrii trapézu a jejich reliéf, thorakohumerální trojúhelníky, viditelné
zkrácení svalů, především mm. pectorales. Pohled zezadu ozřejmí symetrii lopatek, jejich
vzdálenost od páteře a od hrudníku. V případě zranění taktéž otok kloubu, zbarvení kůže a
v pooperačních stavech jizvu, její protažlivost a posunlivost ve všech etážích měkké tkáně.
Vzhledem k provázanosti kloubu s kosterním systémem je nutné se zaměřit na páteř jako
celek, zda se nevyskytuje skoliotické držení či jestli pacient nemá krční páteř výrazně
kyfotizovanou. Následuje vyšetření dynamické, a to chůze, při níž je patrná dynamika
zapojení HK do stereotypu chůze. (Groee et al., 2005)

4.2 Palpace
Při palpačním vyšetření se hodnotí teplota a napětí kůže, otok, změny
v myofasciální oblasti, spoušťové body ve svalech – trigger points. Vyšetří se všechny
klouby pletence, zda se v nich nachází výpotek a zda jejich pohyb vyvolává bolestivou
odpověď. Vyšetřuje se avšak i hrudník, nádechová žebra, sternoklavikální kloub, krční a
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hrudní páteř. Bolest může být lokalizovaná i jinde, než je subjektivní hlavní místo jejího
výskytu dle pacienta. (Lewit, 2003)

4.3 Vyšetření pasivní hybnosti
Pro správné vyšetření je nutná úplná relaxace svalového aparátu. Fyzioterapeut
provádí pohyb v kloubu až do nalezení „bariéry“ – místa, kde nachází odpor pohybu a
pohyb již nelze dále vést popř. pacient registruje bolest. Pasivní vyšetření pohybu slouží
k nalezení příčiny v kloubním pouzdru, chrupavce a vazivovém aparátu díky eliminaci
okolních svalů. Pohyb je veden s fixovanou lopatkou a je prováděn ve správném
fyziologickém nastavení kloubu – hlavice v jamce. Pohyb může být přerušovaný (fenomén
ozubeného kola, fenomén sklapovacích nůžek). (Kolář, 2009)

4.4 Vyšetření aktivní hybnosti
Při vyšetření se hodnotí obě HK zároveň, fyzioterapeut sleduje stejnoměrné
zapojení, zapojení lopatky do pohybu, a to především elevace nad horizontálu, rychlost a
plynulost pohybů. Posléze pacient provádí pohyb jen jednou končetinou. Fyzioterapeut
měří rozsah pohybu goniometrem. V případě že aktivní pohyb na jedné straně vázne, je
příčinou postižení svalového aparátu. (Trnavský, Sedláčková, 2002)

4.5 Speciální odporové testy
Slouží k určení kloubní stability v určitém směru pohybu za využité izometrické
kontrakce svalů. Pokud pacient udává bolestivost při provedení určitého testu, výsledek
poukazuje na postižení svalového kontraktilního pohybového aparátu. (Magee, 2002)
Odporové testy na zevní a vnitřní rotaci a abdukci se provádějí v poloze lehu na
zádech s připaženými HK. Pacient provede flexi 90°v lokti a fyzioterapeut mu dává odpor
do vnitřní či zevní rotace (z vnější/vnitřní strany předloktí). Test poukazuje na případné
postižení zevních rotátorů (m. infraspinatus, m. teres minor) – v tomto případě klademe
odpor na zevní stranu, vnitřních rotátorů – odpor kladen na vnitřní stranu (m.
subscapularis, m. teres major) či abduktoru – odpor je kladen z laterární strany humeru,
pacient zabírá do abdukce paží od těla (m. suspaspinatus).
Vyšetření flexe se provádí ve stejné poloze jako výše zmíněné odporové testy, kdy
je odpor kladen na distální část předloktí, loket je v supinaci. Pacient se snaží provést flexi.
Při bolesti fyzioterapeut diagnostikuje poškození v m. biceps brachii. ( Magee, 2002)
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Diagnostice ramenního kloubu též napomáhají testy pohybových stereotypů dle
Jandy. Při těchto vyšetřeních fyzioterapeut zhodnotí zapojení svalů, pletence HK a lopatky
do pohybu tak, jak je pacient zvyklý. Tyto testy mohou poukázat na mnoho špatných
pohybových vzorců, jejichž řetězením dochází ke vzniku strukturálních změn pohybového
aparátu.
Pro ramenní kloub má velký význam test abdukce v rameni. Provádí se vsedě.
Pacient provádí plynulou abdukci v ramenním kloubu. Při správném stereotypu pohybu
nejprve pracuje m. deltoideus – střední vlákna svalu, m. teres minor a m. trapezius
stabilizuje lopatku. Nesprávný stereotyp začíná aktivací m. quadratus lumborum
nevyšetřované strany, pacient tedy provádí úklon trupu nebo primární aktivací m.
trapezius, což je znatelné dle elevace kloubu. (Haladová, Nechvátalová, 2005)
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5 Vzpírání
5.1 Úvod do sportu
Snaha překonávat se ve zvedání těžkých břemen pochází již z dob starověku
z antického Říma. Z této doby existují důkazy o soubojích ve zvedání kamenů jednou
rukou, házení kamenů za hlavu, souboji či přetahování lanem. V této době se sport týkal
především otroků, později se rozšířil mezi střední a vyšší vrstvu. Velký vzestup sportu
přišel v 19. století, kdy se začaly šířit výkony silových sportovců v cirkusech. (Vavrovič,
Gumán, Kováč, 1982)
Pro další vývoj sportu byl podstatný rok 1896 – rok prvních olympijských her, do
kterých bylo vzpírání zařazeno. V roce 1913 byly následně stanoveny váhové kategorie,
pravidla a definováno správné provedení všech cviků – tehdy se jednalo o olympijský
trojboj složený z trhu, nadhozu a tahu a sport byl výhradně pro muže. Věřilo se, že silové
sporty jsou pro ženy nevhodné. (Duspiva, Šaman, 1983)
V současné době je vzpírání složeno ze dvou cviků, a to trhu soupažného a nadhozu
soupažného, a sport je určen pro muže i ženy všech váhových kategorií od 10 let věku.
V tomto věku s přihlédnutím k vlivu těžkých břemen na růstové ploténky dětí jsou soutěže
vedeny v tzv. žákovském trojboji, tj. trh, trojskok z místa a hod plným míčem přes hlavu.
(Duspiva, Šaman, 1983)

5.2 Trh soupažný
Trh je první disciplínou olympijského dvojboje, při němž se vzpěrač snaží dostat
činku jedním rychlým pohybem nad hlavu. Pohyb je nutný provést bez pokrčení loktů či
zastavení. Obvykle bývá prováděn do hlubokého dřepu, ze kterého se vzpěrač s činkou nad
hlavou postaví, ale někteří závodníci jej provádí do tzv. rozštěpu, kdy je jedna noha před
tělem vzpěrače a druhá vyrovnává stabilitu za ním. Pro správné provedení trhu je nutný
široký úchop činky, dobrá aktivita břišního svalstva a erektorů páteře, stejně tak jako dobrá
mobilita kyčelních, hlezenních a ramenních kloubů v hlubokém dřepu. Trh je technicky i
silově vysoce náročný, zpravidla tedy vzpěrač vzepře menší hmotnost než v nadhozu
soupažném. (Leško, Kováč, Slamka, 2006)

5.3 Nadhoz soupažný
Nadhoz sestává ze dvou cviků – prvním je přemístění činky na prsa a následuje
výraz činky nad hlavu do natažených paží. Přemístění je prováděno užším úchopem, než je
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tomu u trhu, vzpěrač se snaží čince předat dynamiku a pomocí aktivity trapézu a
vzpřimovačů páteře ji dostat co nejvýše, poté pod ni dřepne a s činkou na ramenou se
srovná ve stoji. Výraz je prováděn se zadrženým dechem, který poskytne vzpěrači oporu
bederní páteře a trupu. Vzpěrač opět využívá dynamiku a sílu dolních končetin, kterou se
snaží čince předat. Konečná fáze cviku je stabilizovaný stoj s činkou nad hlavou se
vzpaženými horními končetinami. (Duspiva, Šaman, 1983)

5.4 Fyziologie vzpírání
Oba cviky jsou prováděny ve velmi krátkém časovém úseku, který se může
pohybovat od 2 do maximálně 10 vteřin. V tomto časovém úseku dochází k vyvinutí
maximální síly za poměrně vysoké srdeční frekvence, tj. 170 – 190 tepů v minutě a po
výkonu opět rychle klesá. Zároveň dochází k zadržení dechu, a to jednou při trhu a dvakrát
při nadhozu. Dechová pauza je využívána k vyvinutí maximální síly, dech stabilizuje páteř,
dělá oporu hrudníku a zvyšuje nitrobřišní tlak nutný ke zvednutí břemene.
Nejvýznamnějším energickým zdrojem je adenosintrifosfát (ATP) a creatinfosfát (CP) ve
svalech, je využíván anaerobní metabolismus. (Duspiva, Šaman, 1983)
Kvůli dechovým pauzám v průběhu cviků má vzpírání významný vliv na krevní
oběh. Po vydechnutí vzduchu se zvyšuje krevní tlak a krev, která se ve fázi zadrženého
dechu hromadila v žilách, poté rychle proudí do pravé srdeční síně. Z tohoto důvodu jsou
kladeny velké nároky na krevní oběh jedince, avšak nejsou dokázány známky trvalého
poškození srdce přímým vlivem vzpěračského tréninku. (Selinger, 1955)

5.5 Zdravotní rizika a benefity vzpěračského sportu
Jako každý sport i vzpírání může být zdrojem přetížení jedince, pokud jej provádí
na vrcholové úrovni bez dostatečné kompenzace jiným zdrojem pohybu. Většina zranění
při vzpírání je zapříčiněna přetížením kloubů a vazů, nedostatečnou regenerací či špatným
provedením pohybu. Často se můžeme setkat se svalovou bolestí, rupturou svalu,
především m. biceps brachii či m. quadriceps při dřepu. Tyto úrazy ovšem bývají často
zapříčiněny nepřipraveností pohybového aparátu na zátěž.
Vzpírání klade velké nároky na kořenové klouby těla a páteř. Nejvíce zatěžované
jsou kolenní a kyčelní klouby, především kolenní vazy a menisky a dále meziobratlové
klouby páteře – při nedostatečně aktivním svalovém korzetu (bránice, m. transversus
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abdominis, mm. multifidi a svalstvo pánevního dna) hrozí přetížení bederní oblasti, břišní
kýla či výhřez obratlové ploténky.(Duspiva, Šaman, 1983)
V kloubech ramenních, loketních a zápěstních hrozí tendinitida (v ramenním
kloubu též bursitida) z důvodu velkého tlaku na kloubní pouzdro při veškerých cvicích
s činkou (zatížením) nad těžištěm vzpěrače. Při nesprávném provedení vzepření hrozí
luxace a subluxace ramenního nebo loketního kloubu. Proto je vhodné všechny klouby
před tréninkem řádně uvolnit a rozhýbat. ((Duspiva, Šaman, 1983)
Co se týká zatížení svalového aparátu jedince, můžeme se setkat s častým
přetížením svalstva dolních končetin, erektorů trupu, břišních svalů, svalů pažních a
svalstva pažního pletence. (Duspiva, Šaman, 1983)
Při nadhozu soupažném hrozí riziko utlačení krční tepny po přemístění činky na
prsa, vzpěrač poté z důvodu nedokrvení ztrácí vědomí. (Duspiva, Šaman, 1983)
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6 Úrazy ramenního kloubu
6.1 Ruptura rotátorové manžety
Jedná se o časté zranění při pádech na nataženou HK (traumatická ruptura), ale
můžeme ji nalézt i v souvislosti s tzv. impingement syndromem, kdy dochází
k opakovanému zatěžování až přetěžování kloubu. To může zapříčinit vznik a rozvoj
degenerativních změn v kloubu. Tíže postižení je klasifikována do 4 stupňů dle
Gschwelda. (Dangl, 2005)
Týká se všech struktur rotátorové manžety, tj. m. infraspinatus, m. supraspinatus,
m. teres minor a m. subscapularis. (Čihák, 2004).
Poúrazová ruptura rotátorové manžety nebývá ve vzpírání nijak častá, nicméně
v souvislosti s impingement syndromem je její výskyt možný, u tohoto poranění je ovšem
náročná diferenciální diagnostika. Subjektivně pacient uvádí bolest v kloubu, která může
přetrvávat několik měsíců až let a graduje. Pasivní pohyb je možný bez omezení, ovšem
aktivně pacient nesvede v plném rozsahu abdukci, flexi a zevní rotaci. (Boykin, 2010).
K diagnostice můžeme využít např. test „Bolestivého oblouku – Painful arc“ dle
Koláře (Kolář, 2009):
Pacient provádí abdukci. V počátečním stádiu (do 30 stupňů) neudává bolest –
zapojuje svalové bříško m. supraspinatus. Pokud pacient shledává bolestivost od 60 do
120° pohybu oblouku, jedná se o postižení struktur rotátorové manžety. (Kolář, 2009)
Dalším vhodným testem je např. „Test padající paže“ dle Grosse (Gross, 2005):
Provedeme pasivní abdukci do 90° pohybu a vyzveme pacienta, aby paži udržel
v této pozici. Při ruptuře paže okamžitě klesá. Při parciální ruptuře je pozice bolestivá a
pacient ji při pokynu vrací rychle k tělu. (Gross, 2005)
Kompletní diagnostiku nám poskytne RTG snímek, kde shledáváme patrné
kalcifikace úponových šlach a známky degenerace kloubu. (Dangl, 2005)
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6.2 Syndrom zmrzlého ramene
Na rozdíl od impingement syndromu je vzestup bolestí náhlý a limituje pacienta ve
všech směrech pohybu v kloubu. Syndrom se rozděluje na primární (idiopatický) a
sekundární. Ačkoliv přesná příčina vzniku idiopatického syndromu není dosud jasná, jak
prokázalo mnoho studií (Robinson, Seah, Chee, Hindle, Murray, 2012), vždy nacházíme
zánětlivou kontrakturu kloubních vazů. Sekundární syndrom se může vyskytnout po
předchozích traumatech, dlouhodobé fixaci, imobilizaci, nedostatečném rozcvičení kloubu
po operaci prsu, při autoimunitním onemocnění a dalších.
Dangl (2005) a Kolář (2009) rozdělili onemocnění do 3 fází:
1. Akutní a subakutní fáze
2. Fáze progresivní ztuhlosti
3. Fáze návratu pohyblivosti
Při diagnostice se ptáme na bolest, která je vysoká v celém rozsahu pohybu.
Palpačně nacházíme četné TrP v zadní axilární řase (úpon m. lattissimus dorsi a m. teres
major) i na ventrální straně kloubu (úpon mm. Pectorales). Tyto svaly jsou ve zvýšeném
napětí v celém jejich rozsahu. (Lewit, 2003)

6.3 Ruptura a luxace dlouhé hlavy bicepsu
Ruptura je časté zranění při přetížení úponové šlachy m. biceps brachii. Je snadno
diagnostikovatelná, je zřejmá ztráta reliéfu paže. Často se s ní setkáváme právě
v úpolových a silových sportech, jako je vzpírání. Zranění je velmi bolestivé a
samozřejmostí je nemožná flexe a supinace v lokti. Rozdělujeme rupturu proximální a
distálního úponu svalu, obě se řeší operativně sešitím šlachy svalu, zřídka konzervativně
fixací k šátku. Po sejmutí je bezpodmínečně nutná včasná rehabilitace a rozcvičení kloubu.
Luxace je častá u revmatoidní artritidy, kdy dochází ke vzniku regresivních změn šlachy,
která následně opouští žlábek a posouvá se mediálně. (Koudela, 2002)

6.4 Luxace ramenního kloubu, sternoclavikulární a acroioclavikulární
luxace
Luxace je poměrně častým zraněním při pádu na abdukovanou a zevně flektovanou
končetinu. K luxaci ramenního kloubu může při vzpírání dojít při špatném postavení
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kloubu ve fázi pádu pod činku při trhu soupažném či při pouštění činky za tělo vzpěrače.
Kromě velké bolestivosti je téměř nemožný aktivní pohyb, paže zůstává v abdukci, pacient
si ji přidržuje zdravou HK. Luxace ramenního kloubu je nejzávažnější a před léčbou a
operací je nutno vyloučit poranění n. axillaris. (Koudela, 2002)
Sternoclavikulární luxace se vyskytuje zřídka z důvodu pevného kloubního pouzdra
a malého pohybu v kloubu sternoclavikulárním, přesto se s ní i s acromioclaviculární
luxací můžeme setkat při tréninku vzpěračského sportu. Hrozí při nedostatečně zpevněném
kloubním vazivovém aparátu a nekontrolovaném pohybu. Acromiclavikulární luxace je
v populaci a i ve sportu častější než sternoclaviculární, rozděluje se do tří stupňů dle Tossy,
dle tíže postižení. Stupeň 1 a 2 se řeší konzervativně použitím Dessaultova obvazu, stupeň
3 stejně jako luxace ramenního kloubu operativně v celkové anestézii. (Koudela, 2002)
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7 Fyzioterapie ramene
7.1 Měkké a mobilizační techniky
7.1.1 Ovlivnění kůže, podkoží, fascie
Pro terapii nekotraktilních složek pohybového aparátu (kůže, podkoží, fascie) je
nutné nejdříve vyšetřit přítomnost HAZ(povrchové hyperalgické zóny). Vyšetřujeme je
palpačně velmi jemným dotykem kůže. Oblast HAZ bývá vegetativně změněna, především
nacházíme zvýšenou rezistenci a potivost kůže. (Lewit, 1990)
Ošetření malé oblasti provádíme dvěma palci položenými přibližně 2 – 3 cm od
sebe, při ošetření větší oblasti provádíme celými dlaněmi, jemně napneme kůži do předpětí
a zapružíme. Pokud narazíme na odpor tkáně, držíme ji v předpětí a čekáme na release
phenomenon (fenomén tání).(Dobeš, 2011)
Pro vyšetření a ošetření podkoží je nutné zabořit prsty hlouběji. Nadále
postupujeme obdobně jako při ošetření kůže s tím rozdílem, že v ošetřovaném místě
vytvoříme z kožní řasy písmeno „C“, popřípadě „S“ oběma rukama. Čekáme na release
phenomenon. (Dobeš, 2011)
7.1.2 Ovlivnění svalů
Nejčastěji využívanou metodou je technika PIR (postizometrická relaxace).
Aplikuje se na hypertonická svalová vlákna a jejím cílem je normalizovat jejich tonus.
Využívá svalovou facilitaci a postfacilitačně indukovanou inhibici, která nastává po
izometrické kontrakci svalu. (Dvořák, 2003)
Při provádění techniky PIR uvedeme ošetřovaný sval do předpětí, dáme pacientovi
pokyn k mírné kontrakci proti vedenému směru pohybu, necháme jej volně dýchat. Zhruba
po 10-20 vteřinách jej vyzveme k hlubokému nádechu a uvolnění kontrakce s výdechem.
Sledujeme uvolnění svalu a najdeme další předpětí. Pro optimální výsledek opakujeme
celou techniku nejméně třikrát. (Dobeš, 2011)
Modifikací techniky PIR je AGR (antigravitační relaxace), kdy pacient využívá
gravitaci místo odporu fyzioterapeuta. (Dobeš, 2011)
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7.1.3 Mobilizace
Mobilizace obnovuje hybnost kloubu. Provádíme ji vždy po ošetření při nalezení
omezení kloubní hry (joint play) – tzn. optimálního kloubního rozsahu. Omezení hybnosti
může být zapříčiněno úrazem, dlouhodobou konzervativní léčbou, osteoporózou, blokádou
kloubu a dalšími faktory. (Dobeš, 2011)
Ramenní kloub lze mobilizovat ve směru ventrálním, dorzálním a kaudálním.
Každý směr ovlivňuje jinou část ligament glenohumerálního pouzdra ramenního kloubu.
Souvislost má i AC skloubení, kde se provádí ventrodorzální a kraniokaudální pružení.
Nesmíme zapomenout i na SC skloubení, které může mít taktéž vliv na pohyblivost a
bolestivost ramenního kloubu. V SC skloubení provádíme ventrodorzální pružení.
Při ošetření ramenního kloubu je vhodná i mobilizace lopatky. Ta se provádí
nejčastěji vleže na neošetřovaném boku, kdy terapeut fixuje jednou rukou rameno
z ventrální strany a druhou rukou vede lopatku postupně do všech směrů. (Dobeš,
Michková 1997)

7.2 Pasivní pohyb
Pasivní pohyb lze využít při vyšetření pro zjištění rozsahu kloubu a i při ošetření,
kdy jím lze dráždit proprioreceptory, zlepšit trofiku kloubního pouzdra a udržet kloubní
rozsah po úraze. Pro optimální hybnost ramenního kloubu lze využít motodlahu. (Kolář,
2009; Dvořák, 2003)

7.3 Trakce
Trakce se využívá k mechanickému uvolnění kloubních vazů. Před jejím
provedením je nutné provést tzv. trakční test, který nesmí způsobovat bolest. Trakce
spočívá v oddálení kloubních ploch zevní mechanickou silou. (Lewit, 1990; Dobeš, 2011)

7.4 Kinezioterapie
Kinezioterapie se využívá k ovlivnění svalové síly. Sval pracuje proti zevní síle.
Rozlišujeme izometrickou a izokinetickou svalovou sílu. Izometrické posilovací cviky na
rozdíl od izokinetických mění pouze napětí svalu bez změny vzdálenosti jeho začátku a
úponu. Využívají se při cvičení svalů bez změny postavení kloubu, především jako
prevence atrofie či oslabení svalu. (Kinser, Colby, 2002)
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Cvičení lze provádět v otevřeném či uzavřeném kinematickém řetězci. O
uzavřeném kinematickém řetězci hovoříme v případě, že distální segment je pevně fixován
a zpravidla je na něj přenášena váha. V tomto případě tedy nelze provést pohyb jen
v proximálním segmentu pohybu jako je tomu v otevřeném kinematickém řetězci. (Kolář,
2009)
Při cvičení ramenního pletence po úrazu je vhodné vždy začít v uzavřeném
kinematickém řetězci, popřípadě využít cvičení proti gravitaci a až posléze přejít do
otevřených kinematických řetězců. (Kolář, 2009)

7.5 Kinesiotaping
Kinesiotaping je populární metoda především ve sportovním odvětví. Využívá
kožní dráždění kinesio pásky cíleně nalepené na kůži tak, aby facilitovala či inhibovala
svaly. Páska zprostředkovává reflexní reakci kůže na podráždění, která zvýší trofiku kůže.
Tím může zmírnit otok, ale zároveň podpořit kloubní vazy při práci. Má vliv i na krevní a
lymfatický oběh, čímž podporuje hojení a látkovou výměnu ve tkáni. (Kobrová, Válka;
2012)
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PRAKTICKÁ ČÁST
8 Cíl a úkoly práce
Cílem této práce je pomocí vyšetřovacích metod diagnostikovat svalové dysbalance
ramenního kloubu u vybrané skupiny vzpěračů při provedení vzpěračských cviků; zjistit
příčinu těchto dysbalancí a doporučit vhodné kompenzační cviky pro jejich odstranění a
následné zefektivnění tréninku.
Pro dosažení cíle je nutno splnit následující body:
1. Načerpání teoretických znalostí z variabilních zdrojů o ramenním kloubu, jeho
anatomii a kineziologii, načerpání znalostí o správném provedení vzpěračských
cviků a častých úrazech kloubu spojených s tímto sportem.
2. Vybrání sledovaných souborů vzpěračů, jejich vyšetření, provedení testů
k potvrzení či vyvrácení hypotéz práce.
3. Zjištění charakteristických znaků této skupiny ve vztahu k dané problematice.
4. Nastudování vhodných kompenzačních cviků k prevenci zranění a současnému
správnému zapojení ramenního kloubu při pohybu
5. Formulovat doporučení z pohledu fyzioterapeuta vztahující se k dané problematice,
jejichž dodržení může snížit vznik reflexních změn v měkkých tkáních v okolí
kloubu vzniklých nadměrným zatěžováním.
Tyto výsledky budou uceleny, porovnány a diskutovány v závěru práce a budou
konfrontovány s mými hypotézami.
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9 Hypotézy
Předpokládám, že:
1. Minimálně jeden ze tří atletů bude limitován v pohybu nedostatečným protažením
flexorů a vnitřních rotátorů RK.
2. Provádění doporučených kompenzačních cviků před tréninkovou jednotkou urychlí
regeneraci ve smyslu snížení bolestivosti postižených segmentů těla.
3. Minimálně jeden ze tří atletů zaznamená výkonnostní rozdíl v krátkém časovém
horizontu, tj. do 14 dní při provádění doporučených kompenzačních cviků před
každou tréninkovou jednotkou.
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10 Charakteristika sledovaného souboru
Pro kazuistické šetření jsem sledovala soubor tří vzpěračů ve věku 20 – 30 let.
Jedná se o malý vzorek pro zjištění obecných patologií ramenního kloubu ve vzpírání,
proto byly kompenzační cviky cílené pro jednotlivé zúčastněné atlety, ale najdou uplatnění
v širším měřítku v návaznosti na zjištěné patologie kloubu. Skupina byla genderově
nehomogenní – jedna žena, dva muži.
Vyšetření jsem provedla v prostorách Avalon Fitness s.r.o., provozovatelé prostor
fitness souhlasili s provedením a nafocením praktické části mé bakalářské práce. Souhlas
je u autora práce.
Vzpěrači souhlasili s vyšetřením a zveřejněním fotografií do této bakalářské práce.
Souhlasy atletů jsou u autora práce.
Vyšetření bylo provedeno dne 6. 3. 2017 v prostorách Avalon Fitness s.r.o. Popis
vyšetření je uveden v kapitole Metodika práce. Fotografie byly pořízeny fotoaparátem
značky Canon. Kontrolní vyšetření bylo provedeno dne 20. 3. 2017 – po dvou týdnech
provádění kompenzačních cviků, k nimž byli atleti instruováni před každou tréninkovou
jednotkou.
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11 Metodika výzkumu
Praktická část mé bakalářské práce byla zaměřena na vyšetření kloubní mobility
ramenního kloubu vybraných atletů. Vyšetření proběhlo v několika základních pozicích
cviků, kde je mobilita ramenního kloubu klíčovým aspektem úspěšného pokusu a
nebolestivého provedení s vyloučením následného zranění vzpěrače.
Mezi tyto pozice patří pozice čelního dřepu, pozice s činkou nad hlavou a pozice
„výtahu“ činky. Ideální nastavení těla v těchto pozicích je dáno souhrou posturálních i
fázických svalů trupu, zad, horních i dolních končetin. Roli hraje nejen scapulohumerální
spojení, na něž se chci ve svém vyšetření zaměřit, ale rovněž mobilita a postavení
hrudníku, páteře, pánve, kyčelních, kolenních i hlezenních kloubů, protažení předloktí a
mobilita loketních kloubů.

11.1 Pozice „čelní dřep“
Vzpěrač tuto pozici využívá pro provedení nadhozu, respektive fáze přemístění
činky na prsa. Činka spočívá na ramenou vzpěrače na horní hraně klíčních kostí, HK
flektovány v ramenním, loketním a předloketním kloubu, paže jsou paralelně se zemí. Tuto
pozici můžeme vidět jak ve variantě hlubokého dřepu, tak i ve stoji. Jedná se také o
základní pozici pro provedení čelního dřepu a přípravnou pozici u výrazu činky nad hlavu
– v tomto případě vzpěrač pozici před provedením upravuje.
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Obrázek 1 Pozice čelního dřepu

Zdroj: BarbellAcademy, 2014

Klíčové aspekty, které hrají roli v otázce mobility, jsou následující: lopatka musí
spočívat na hrudníku v neutrální pozici nebo popřípadě mírné retrakci. To je podmíněno
volností lopatky v pohybu po hrudníku, resp. normotonem m. serratus anterior bilaterálně.
Ramenní kloub je mírně veden do vnější rotace, míra této rotace závisí na správném
postavení lopatky, pokud je lopatka v protrakci, je nutná kompenzace větší zevní rotací
RK. Přetěžování ramenního kloubu ve flexi a vnější rotaci může vést ke vzniku
degenerativních změn a impingement syndromu, proto se vždy snažíme primárně
o správné nastavení lopatky a rotaci používáme jen jako dopomoc.
Nesprávné provedení pozice může být také zapříčiněno nedostatečným protažením
předloketních fascií, hypertonem flexorů zápěstí, zkrácením vnitřních rotátorů kloubu,
tj. m. latissimus dorsi, m. teres major, mm. pectorales, m. subscapularis. V těchto
případech bývá viditelné jiné postavení LHK v porovnání s PHK ve smyslu viditelně
nižšího umístění loketního kloubu. (Long, 2016)
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11.2 Pozice vzepření činky nad hlavou širokým úchopem (konečná fáze
trhu)
Činka se nachází nad hlavou vzpěrače. HK jsou vzpaženy, RK ve flexi a zevní
rotaci, lokty extendovány, předloktí kolmo k čince nebo před osou činky. Při správném
provedení by měly být uši viditelné z bočního pohledu, lokty plně extendovány a páteř
v neutrální pozici v plném rozsahu. KYK a KOK v plné flexi, osa v těžišti těla vzpěrače tj
plné zatížení je nad středem chodidel. Hypertonus m. triceps brachii může znemožnit plnou
extenzi a „zamčení“ loktů. Pokud jsou ramena v protrakci, může být příčina ve zkrácení
vnitřních rotátorů RK a m. pectorales, které neumožňují provedení vnější rotace ve flexi
RK. Každá z těchto dysbalancí zapříčiňuje nekvalitní provedení cviku a všech dalších
cviků s činkou nad hlavou vzpěrače.(Starrett, 2013)
Obrázek 2 Pozice činky ve vzpažení

Zdroj: Wl-log.com; 2015

11.3 Pozice výtahu
Výtah je jeden z přípravných cviků pro vzepření činky a zároveň jednu fází pohybu
činky kolem těla vzpěrače. HK jsou upaženy poníž, ramenní klouby zevně rotovány,
s flektovanými loketními klouby, které směřují do stran a mírně za tělo vzpěrače. Předloktí
se zároveň musí nacházet za mediální osou trupu. Nejčastěji je omezení tohoto pohybu
způsobeno opět nesprávným nastavením RK, jejich protrakcí, která znemožňuje správnou
pozici předloktí, které je tudíž před mediální osou. (Starrett, 2013)
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Obrázek 3 Pozice výtahu

Zdroj: Wl-log.com; 2015
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12 Kazuistika 1
Osobní anamnéza: Muž ve věku 29 let. Výška: 185 cm; váha 86 kg
Abusus: Neguje.
Alergologická anamnéza: Negativní.
Farmakologická anamnéza: Neužívá pravidelně žádné léky.
Rodinná a sociální anamnéza: Nevýznamná pro vyšetření a rehabilitaci.
Pracovní anamnéza: Práce sedavého charakteru, fyzicky nenáročná. Zvýšená
náročnost psychická.
Sportovní anamnéza: Vzpírání se aktivně věnuje již dva roky, přibližně 4× týdně.
Délka jedné tréninkové jednotky je 1,5 hodiny, z čehož věnuje přibližně 15 min
dynamickému strečinku na počátku cvičební jednotky a 10 min statickému strečinku
v závěru tréninku. Mimo jiné se aktivně věnuje americkému fotbalu, rekreačně kopané a
cyklistice v letních měsících. Aktuální nejvyšší výkony ve vzpírání činí 110 kg nadhoz a
75 kg v trhu. V minulosti se věnoval především kopané po dobu 10 let a vytrvalostní
cyklistice. Regenerace formou sauny, infra sauny a vířivky 1 – 2× týdně.
Úrazy: Habituální výron kotníku bilaterálně patrně z přetížení, komoce mozku po
pádu z kola, kontuze P KOK, kontuze L RK – intermitentní bolesti bodavého charakteru po
zátěži i v klidu – nejčastěji po hodu předmětem z plné flexe RK. Několikanásobná ruptura
os metacarpale P HK – operováno a 1× reoperováno – pokaždé v celkové anestezii; bez
návaznosti na sportovní aktivitu.
Nynější pohybové omezení: Po běhu a častém zatížení ve dřepu se občas vyskytuje
bodavá bolest P KOK – zřejmě v návaznosti na jeho kontuzi a pohmoždění měkkých
struktur kloubu. Bolest L RK při prudkém pohybu viz výše. Na analogové vizuální škále
bolesti hodnotil tuto bolest číslem 8.
Vyšetření: Aspekčně vyšší napětí mm. sternocleidomastoideii bilat., hypertonus
mm. scalenni a m. trapezius bilat – palpačně ověřeno. Rotace a inklinace hlavy bez
omezení a bez provokace bolesti. Ramena ve stejné výšce, v mírné protrakci lopatek a RK
bilat. – zkrácené mm. pectorales bilat. - palpačně bolestivé, thorakobrachiální trojúhelníky
souměrné, napětí břišní stěny v normě, schopen aktivace m. transversus abd. a bránice. L
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RK drásoty při flexi nad 90 stupňů, bolestivé, bolest nevystřeluje. Lopatky symetrické.
Mírně vázne předklon – Thomayer + 10. Zvýšený tonus m. biceps brachii bilat. SIPS
souměrné, pánev v mírné anteverzi – prohloubena bederní lordósa, KYK a KOK
oboustranně bez pohybového omezení, patelly volné. SI skloubení volné. Zvýšený tonus
m. tensor fasciae latae oboustranně, blokáda hlavičky fibuly oboustranně. Zvýšené napětí
mm. gastrocnemii – četné reflexní změny. Nášlap přes patu obě DK.
Testování pozičních cviků s osou:
Obrázek 4 Pozice čelního dřepu Kazuistika 1

Zdroj: vlastní

Váha je správně rozložena v těžišti těla, činka se nachází nad středem chodidla,
lopatky a ramena jsou souměrná, lokty ve stejné výši. U prvního testu nebyla zaznamenána
žádná problematická svalová dysbalance a patologie.
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Obrázek 5 Pozice činky ve vzpažení kazuistika 1

Zdroj: Vlastní

Svislice středu činky a hlavy neprochází středem pánve – hmotnost je mírně tažena
k pravé straně těla – tzn. P KOK a P DK je více zatížena než levá (obrázek 2). Osa činky se
nachází více nad patou než uprostřed chodidla. Hlava v záklonu, pro zkrácení flexorů RK
nedostatečný rozvoj hrudníku (třetí snímek obrázku).
Obrázek 6 Pozice činky ve vzpažení Kazuistika 1

Zdroj: Vlastní

Pravá DK opět blíže k mediální rovině těla – ve větším zatížení. Ramena ve stejné
výši, střed RK nad patou. RK v mírné protrakci (foto zboku). Jiná dysbalance RK
nediagnostikována.
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Terapie: V souvislosti s omezenou hybností kloubu do vnější rotace vlivem
zkrácení flexorů a vnitřních rotátorů kloubu, jak je patrné z obrázku č. 2, byly doporučeny
cviky č. 1, 2, 5, 7, 9 z přílohy kompenzačních cviků. Tyto cviky byly prováděny po
instruktáži bez přítomnosti terapeuta před každou tréninkovou jednotkou až do data další
kontroly: 20. 3. 2017.
Kontrolní vyšetření:
Subjektivně bolest L RK se vyskytuje s nižší frekvencí a intenzitou, v klidu se již
téměř nevyskytuje, pouze při prudkém neplánovaném pohybu L HK. Výkonnostně atlet
zaznamenal růst, jak je uvedeno v tabulce 3. Na škále bolesti ohodnotil bolest číslem 4.
Vyšetření: Lopatky symetrické, zmírněna jejich protrakce. V neutrálním postavení
ramena již nepadají dopředu. RK oboustranně volné bez omezení hybnosti, zmírněn
hypertonus mm. pectorales bilaterálně. Přetrvávají reflexní změny m. trapezius a m.
sternocleidomastoideus oboustranně. Schopen cílené relaxace a aktivace mezilopatkových
svalů. L RK nyní bez drásot.
Doporučení: Pokračovat v provádění doporučených cviků před tréninkovou
jednotkou. Vhodná edukace o autoterapii PIR na m. trapezius. Vhodné zařazení cviků na
uvolnění a protažení L páteře. Kinesiotaping L RK před zátěží.
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13 Kazuistika 2
Osobní anamnéza: Muž ve věku 24 let. Výška: 177 cm; váha 87,5 kg
Abusus: Neguje.
Alergologická anamnéza: Pyl, prach, roztoče, peří, stromy, trávy.
Farmakologická anamnéza: Desloratadin, Buventol (astmatické potíže).
Rodinná a sociální anamnéza: Nevýznamná pro vyšetření a rehabilitaci.
Pracovní anamnéza: Student, 4 – 6 h denně v pozici sedu s předklonem (při psaní),
nosí stále zátěž na zádech (batoh).
Sportovní anamnéza: Vzpírání se aktivně věnuje již 1,5 roku, přibližně 4× týdně.
Délka jedné tréninkové jednotky je 2 – 2,5 hodiny, z čehož věnuje přibližně 20 – 30 minut
statickému strečinku v závěru tréninku se zaměřením na svalstvo DK a zad. Mimo vzpírání
trénuje 1× týdně pouze doplňkové cviky na DK a 1 trénink týdně s vahou vlastního těla;
zvýšenou pozornost věnuje posilování břišních svalů a rotátorů RK. 1× týdně chodí plavat
a cvičí na gymnastických kruzích. Aktuální nejvyšší výkony ve vzpírání činí 100 kg
nadhoz a 80 kg v trhu. V minulosti se věnoval házené na vrcholové úrovni, a to přibližně 9
let. Toto období doprovázela řada sportovních úrazů, viz dále.
Úrazy: Habituální výron kotníku P DK, natržení PCL v P KOK, bez sutury, řešeno
konzervativně bandáží a odpočinkem. Opakované bolesti kloubů zápěstních bilaterálně,
luxace ramene L HK, naštípnuté čelo bez poškození nitrolební dutiny – pád, naštípnutí IP
kloub 2. prstu PDK bez souvislosti se sportovní aktivitou.
Operace: Dermatologická operace, sešití čela po úraze.
Nynější pohybové omezení: Při častějších trénincích opakované bolesti kloubů –
RK, lokty, zápěstí, kolenou. Bolesti ThL přechodu při vyšších hmotnostech činky.
Regenerace pouze formou odpočinku, bez fyzioterapie, masáží a sauny. Bolesti hodnotil
číslem 5 na vizuální analogové škále bolesti.
Vyšetření: Aspekčně m. trapezius v hypertonu bilaterálně – palpačně ověřeno,
ramena mírně tažena vpřed, P RK tažen kraniálněji – vlivem m. trapezius a m.levator
scapulae ve zvýšeném napětí. Klíční kosti ve stejné výši, napětí mm. scalenni v normě,
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rotace a inklinace hlavy v normě, neprovokuje bolest. Převažuje aktivita povrchových
fixátorů lopatek – hypoaktivní fixátory dolního úhlu lopatek bilaterálně. Blokáda prvního
žebra oboustranně – hrudník v nádechovém postavení. Vyšší aktivita kraniálních vláken m.
abdominis, schopen aktivace HSS ve stoji. Pohyblivost KYK a KOK v normě. Vázne
posun pately P KOK mediálně a laterálně. Mírně skoliotické držení páteře – konvexita L
páteře doprava, lehce zvýšená anteverze pánve, páteř nerotována, blokáda SI oboustranně,
m. TFL v hypertonu, blokáda hlavičky fibuly bilat., nášlap do středu chodidla, normální
odvíjení chodidel. Hypertonus ischiocrurálního svalstva – četné reflexní změny obě DK.
TrP m. piriformis bilat. Zkrácení m. rectus femoris bilat., více vpravo. Kolena směřují
vpřed, pohyblivost v normě, ve stejné výši.
Testování pozičních cviků s osou:
Obrázek 7 Pozice čelního dřepu Kazuistika 2

Zdroj: Vlastní

Zatížení je ve středu chodidla, hmotnost je rovnoměrně rozložena, lopatky ve stejné
výši, ramena i lokty souměrné, páteř napřímena a pánev v neutrálním postavení. V prvním
testu není patrná žádná svalová dysbalance.
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Obrázek 8 Pozice činky ve vzpažení Kazuistika 2

Zdroj: Vlastní

Hmotnost činky se nachází nad středem chodidla, avšak je patrné vyšší zatížení
levé DK a celkově levé poloviny trupu (obrázek druhý – střední čára blíže k levému
chodidlu), což může být způsobeno podvědomým ulevováním PDK ve dřepu nebo
svalovou dysbalancí horní části trupu. Hlava v prodloužení páteře, lokty plně extendovány.
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Obrázek 9 Pozice výtahu kazuistika 2

Zdroj: Vlastní

Páteř ve střední linii, napřímena, hmotnost činky rozložena rovnoměrně, lokty ve
stejné výšce. Třetí test opět nepotvrdil žádné svalové dysbalance.
Terapie: Vzhledem k minimálním potvrzeným dysbalancím RK ve vyšetření
pomocí pozičních cviků byly zvoleny pro terapii pouze vhodné protahovací cviky –
především uvolnění m. biceps femoris, flexorů RK a svalstva rotátorové manžety v rámci
prevence a udržení funkčního rozsahu v kloubech. Atletovi byly doporučeny cviky číslo 3,
4, 6 a 8 z přílohy kompenzačních cviků. Tyto cviky byly prováděny po instruktáži bez
přítomnosti terapeuta, celkem před každou tréninkovou jednotkou až do data další
kontroly: 20. 3. 2017.
Kontrolní vyšetření:
Subjektivně kladně hodnotí uvolnění kloubu před tréninkovou jednotkou. Bolest
loketních kloubů po zátěži se zmírnila, v ramenních kloubech nepociťoval žádnou bolest.
Atlet zaznamenal nárůst výkonnosti v několika cvicích. Na škále bolesti ohodnotil číslem 0
– tedy žádná bolest.
Vyšetření: M. trapezius stále v hypertonu bilaterálně. Obě ramena symetrická, při
vzpažení stále převládá tažení P RK kraniálněji v porovnání s L RK, ve stoji spatném je
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toto tažení méně znatelné. Aktivní dolní fixátory lopatek, zlepšení ve fixaci lopatek na
hrudník oproti prvnímu vyšetření.
Doporučení:

Pokračovat

v provádění

kompenzačních

cviků

před

každou

tréninkovou jednotkou. Autoterapie PIR m. trapezius. Edukace cviků na srovnání
skoliotického držení ThL páteře, zvýšená pozornost stretchingu ischiocrurálních svalů.
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14 Kazuistika 3
Osobní anamnéza: Žena ve věku 20 let. Výška: 163 cm; váha 63 kg
Abusus: Neguje.
Alergologická anamnéza: Pyl, prach.
Farmakologická anamnéza: Neužívá pravidelně žádné léky.
Rodinná a sociální anamnéza: Nevýznamná pro vyšetření a rehabilitaci.
Pracovní anamnéza: Student, sed několik hodin, práce na recepci ve stoje, obchodní
asistent ve stoji – delší zatížení DK.
Sportovní anamnéza: Vzpírání se aktivně věnuje 4 měsíce, přibližně 4× týdně.
Délka jedné tréninkové jednotky je 2 hodiny, z čehož věnuje přibližně 10 minut zahřátí
před tréninkem a 15 minut statickému strečinku v závěru tréninku. Mimo vzpírání posiluje
ve fitness několikrát týdně, nepravidelně. Aktuální nejvyšší výkony ve vzpírání činí 60 kg
nadhoz a 45 kg v trhu. V minulosti se jinému sportu nevěnovala dlouhodobě.
Úrazy: Fraktura P radius, řešeno konzervativně; opakovaný výron P kotník, fraktura
P tibie, natržení úponové šlachy m. tibialis posterior – řešeno konzervativně sádrou –
zranění při kopané, úder při zatížení DK. Ostatní úrazy nemají spojitost se sportovní
aktivitou.
Operace: Appendektomie.
Nynější pohybové omezení: Časté bolesti Th a L páteře po tréninku i v klidu.
Bolest tupá, nevystřelující, na analogové vizuální škále bolesti ji ohodnotila číslem 7.
Vyšetření: Páteř ve střední linii, L RK výše než P RK – hypertonus L m. trapezius ,
lopatka tažena kraniálněji a do protrakce, napětí šíjových svalů a m. SCM v normě
oboustranně, inklinace a rotace hlavy bez omezení a bez provokace bolesti. Pohyb v RK
bez omezení. Reflexní změny v m. serratus anterior – hypertonus bilaterálně.
Thokarobrachiální trojúhelníky symetrické. Zvýšená anteverze pánve, výrazná lordotizace
L páteře. SI skloubení pohyblivé, volné. Mírná valgozita kolen. Snížená mobilita caput
fibulae bilat., pohyblivost v KYK a KOK bez omezení v normě, patelly volné do všech
směrů. Nášlap přes patu, odvíjení chodidla přes vnější hranu. Mírně oslaben m. gluteus
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medius bilat. Reflexní změny m. triceps surae bilat., snížená hybnost Achillovy šlachy,
snížená mobilita zánártí PDK.
Testování pozičních cviků s osou:
Obrázek 10 Pozice čelního dřepu Kazuistika 3

Zdroj: Vlastní

Zatížení činky je až na patách – vyšší zátěž pro L páteř a nižší aktivita HSS a břišní
stěny. Lopatky ve stejné výši. Loketní klouby nesymetrické – flexory L HK hypertonus –
hmotnost činky nerovnoměrně rozložena.
Obrázek 11 Pozice činky ve vzpažení Kazuistika 3

Zdroj: Vlastní
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Hmotnost činky je na přední části chodidla, vlivem zkrácení Lp a neúplného
napřímení – zvýšená zátěž na kolenní vazy. Rotátory RK dobře protažené, snížená aktivita
fixátorů lopatek – vyváženo předklonem horní části trupu vpřed.
Obrázek 12 Pozice výtahu Kazuistika 3

Zdroj: Vlastní

Terapie: Vzhledem k nestabilitě lopatek na hrudníku byly zvoleny posilovací cviky
číslo 3, 8, 10, 12 z přílohy posilovacích cviků a cvik na uvolnění lopatky a napřímení
páteře číslo 5 z přílohy kompenzačních cviků. Tyto cviky byly prováděny po instruktáži
bez přítomnosti terapeuta, celkem před každou tréninkovou jednotkou až do data další
kontroly: 20. 3. 2017.
Kontrolní vyšetření:
Subjektivně zaznamenala výkonnostní nárůst v čase kazuistického šetření.
Zmírněna bolest beder, v klidu se již nevyskytuje, na škále bolesti hodnotí číslem 1.
Vyšetření: oba RK symetrické – není již znatelný hypertonus L m. trapezius. Vyšší
aktivita dolních fixátorů lopatek, ramenní klouby volné, pohyblivé. Pánev v rovině,
zmírněna anteverze. Zmírnění L lordózy.
Doporučení: provádění doporučených kompenzačních cviků v rámci tréninkové
jednotky. Edukace o dechovém stereotypu, zapojení bránice do pohybu, aktivace HSS a
napřímení páteře.
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15 Výsledky
15.1 Tabulka 1 Škála bolesti
Tabulka 1 Škála bolesti

KAZUISTIKA

1

2

3

1. vyšetření

8

5

7

2. kontrolní vyšetření

4

0

1

Zdroj: Vlastní

15.2 Tabulka 2 Počet tréninkových jednotek v období kazuistického
šetření a čas strávený kompenzačních cvičením
Tabulka 2 tréninkových jednotek v období kazuistického šetření a čas strávený kompenzačních
cvičením

KAZUISTIKA

POČET TRÉNINKOVÝCH

DOBA KOMPENZAČNÍHO

JEDNOTEK

CVIČENÍ V 1 JEDNOTCE

1

9

35 min

2

8

20 min

3

8

30 min

Zdroj: Vlastní

15.3 Tabulka 3 Výkonnostní nárůst
Tabulka 3 Výkonnostní nárůst

KAZUISTIKA TRH

NADHOZ DŘEP

DŘEP

VÝTAH

VÝRAZ

S ČINKOU

ČINKY

V TRHOVÉM

NAD

ÚCHOPU

HLAVU

1

+ 4 kg -

-

+ 5 kg

neprováděl

-

2

-

+ 2 kg

-

-

+ 2 kg

3

+ 5 kg + 3 kg

+ 7 kg

+ 3 kg

-

+ 2 kg

-

Zdroj: Vlastní
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16 Diskuze
1. Hypotéza: Minimálně jeden ze tří atletů bude limitován v pohybu nedostatečným
protažením flexorů a vnitřních rotátorů RK.
První hypotéza se potvrdila. V kazuistice číslo 1 byl aspekčně vyšetřen hypertonus
mm. pectorales oboustranně a zvýrazněná protrakce RK oboustranně. Palpačně byly také
vyšetřeny reflexní změny ve zmíněném svalu. Atlet byl limitován v pohybu činky nad
hlavou, jak je patrno z obrázku 5. Toto omezení v pohybu může mít ovšem i další příčiny.
Pro zjištění všech komponentů optimálního pohybu by bylo zapotřebí komplexní vyšetření
kloubní hybnosti a biomechanické rozložení sil. Jak uvádí Lewit (2003), bolest v rameni
může mít prvotní příčinu i v AC a SC skloubení. SC kloub navíc souvisí i s m.
sternocleidomasteoideus, který byl diagnostikován v Kazuistice jedna jako hypertonický
sval. Při svalové dysbalanci dochází k nerovnováze mezi agonistou a antagonistou v okolí
kloubu, jeden z nich je v převaze. (Čermák, 2008). Je nutné tedy pohlížet na celou
problematiku ramenního kloubu z širšího hlediska. V ideálním případě by atlet podstoupil
další vyšetření a případné další dysbalance by byly řešeny postupně.
2. Hypotéza: Provádění doporučených kompenzačních cviků před tréninkovou
jednotkou urychlí regeneraci ve smyslu snížení bolestivosti postižených segmentů těla.
Druhá hypotéza se také potvrdila. Podle Havlíčkové (2008) je regenerace, neboli
zotavení z fyzické aktivity, biologický proces obnovy funkčních schopností organismu.
Tato obnova schopností je závislá na mnoha faktorech, z nichž nejdůležitější je věk,
schopnost a míra adaptace jedince na zátěž, doba, druh a intenzita zatížení a další.
Regenerace zahrnuje všechny fyziologické děje v organismu, které kromě navrácení
rovnováhy vedou i k adaptaci a trénovanosti organismu. (Komadel, 2005)
Jak píše Bursová (2012), zařazování kompenzačních cviků v náročné jednostranné
zátěži může zabránit vzniku bolestivých funkčních a strukturálních poruch hybného
systému.
Javůrek (1982) tvrdí, že rehabilitace sportujících je usnadněna mírou adaptace
organismu na zátěž a rychlejší regenerací. Lze se tedy domnívat, že výsledky kazuistického
šetření by měly jiný výsledek při skupině odlišných probandů. Při tréninkovém zatížení
čtyř tréninků v týdnu vybrané skupiny probandů se potvrdilo snížení bolestivosti po
tréninkové jednotce. Tento výsledek je znázorněn v Tabulce 1. Na uvedené grafické škále
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bolesti probandi znázorňovali bolest v klidu, ne při tréninku. U všech došlo ke značnému
zmírnění bolestí a subjektivně kladně hodnotili efekt kompenzačních cvičení. Jak uvádí
autoři Vavrovič, Gumán, Kováč 1982, v průměru jeden vzpěrač navzpírá dle tělesné váhy
v jednom tréninku až 12 000 kg. V průběhu tréninku dochází k častému zadržení dechu
kvůli zafixování páteře a hrudníku. Dochází tak k velkému kyslíkovému dluhu, který
zapříčiňuje únavu. Nelze tedy očekávat zcela bezbolestnou regeneraci a reparaci svalů
poškozených tréninkem. Přesto je nutné omezit bolestivost kloubů a páteře v co nejvyšší
možné míře. Toho lze docílit mimo jiné i kompenzačními cviky, jak se potvrdilo
v hypotéze 2. Vhodným doplňkem, který by schopnost regenerace urychlil a zvýraznil by
výsledek šetření, by byla i pravidelná rehabilitace, uvolnění přetížených svalových skupin
technikou PIR či AGR a měkké techniky na podkoží a fascie.
Vzhledem k délce kazuistického šetření je výsledek velmi rychlý. Je možné, že při
delší době šetření by se efekt zmírnil, nebo by atleti nehodnotili škálu bolesti stejným
číslem. V tomto případě se mohlo jednat o úlevu od akutní bolesti, kterou přineslo
bezprostřední protažení hypertonických a zkrácených struktur. Nutno doplnit, že
spolupráce s atlety byla vynikající a efekt byl jistě podpořen jejich snahou.
3. Hypotéza: Minimálně jeden ze tří atletů zaznamená výkonnostní rozdíl v krátkém
časovém horizontu, tj. do 14 dní při provádění doporučených kompenzačních cviků
před každou tréninkovou jednotkou.
Třetí hypotéza pojednává o výkonnostním rozdílu v krátkém časovém horizontu, tj.
do 14 dní provádění doporučených kompenzačních cviků před každou tréninkovou
jednotkou. Tato hypotéza byla potvrzena. Výkonnost byla měřena na základě dotazníku
maximálních vzepřených a dřepnutých hmotností činky. Jak je patrné z tabulky 3, všichni
atleti zaznamenali pokrok ve zvednuté hmotnosti činky v několika cvicích. Tento výsledek
může být ovšem dán i jejich aktivním tréninkovým nasazením a snahou. Nejvýraznější byl
výsledek Kazuistiky 3, kdy atletka zaznamenala nárůst v trhu, nadhozu i ve dřepu, kdy na
konci šetření zvládla hmotnost činky o 7 kg těžší než na počátku. V tomto případě lze
zohlednit ovšem vliv kompenzačních cviků, protože před vyšetřením atletka uváděla
bolesti bederní páteře, které hodnotila číslem 7. Při kontrolním vyšetření ovšem uvedla
číslo 1 – tudíž téměř žádnou bolest ve srovnání s dřívějšími problémy. Bolesti bederní
páteře při provádění dřepu s činkou mají často příčinu v nedostatečné stabilizaci páteře a
její hybností. (Starrett, 2013) Výše zmíněné bylo ovšem změněno vlivem cviků před
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tréninkovou jednotkou. Atletce byly doporučeny cviky ke zvýšení hybnosti celé páteře a
uvolnění všech páteřních segmentů. Úleva od bolesti ovšem může přinést i větší tréninkové
nadšení a píli, které později vedou ke zvýšení hmotnosti činky při dřepu. Pro výraznější
potvrzení hypotézy by bylo vhodné sledovat výkonnostní pokroky atletky po delší dobu a
stejně tak i její subjektivní vnímání bolestí bederní páteře. Pokud by se bolesti vrátily, byla
by pravdivost hypotézy diskutabilní.
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ZÁVĚR
V práci byl splněn cíl nastudování teoretických znalostí o problematice ramenního
kloubu ve vzpírání, jeho možných úrazech a prevenci. V kazuistickém šetření bylo
provedeno vyšetření tří atletů. Vyšetření bylo provedeno aspekčně, palpačně a pomocí tří
cviků s činkou, na nichž bylo sledováno postavení RK a těžiště těla. Na podkladě
diagnostiky vzešlé z těchto vyšetření bylo atletům doporučeno léčebné LTV, které jim
pomůže v krátkodobém i dlouhodobém časovém měřítku zlepšit zapojení kloubu do
pohybu, protažení svalstva ramenního pletence a volnost vazivové tkáně.
Jak je patrné v kapitole Výsledky, provádění kompenzačních cviků bezprostředně
před každou tréninkovou jednotkou má vliv na snížení bolestivosti a zvýšení výkonu. Toto
zvýšení výkonu může být zapříčiněno i tréninkovým úsilím atletů. Všichni tři velmi dobře
spolupracovali, aktivně se podíleli na kazuistickém šetření a prováděli cviky na základě
doporučení. Pro ucelenější výsledek šetření by bylo vhodné zapojit více vzpěračů a
provádět šetření po delší dobu v kombinaci s aplikací dalších fyzioterapeutických metod,
jako jsou měkké a mobilizační techniky, stretching, kinesiotaping apod. V tomto případě
by mohl být výsledný obraz po provedení kazuistického šetření více přesvědčivý. Cílem
práce bylo ale dokázat, že i během krátkého času lze docílit změnu v protažení kloubu a
snížení bolesti za předpokladu aktivní spolupráce. Toto tvrzení přidává kompenzačním
cvikům a léčebné LTV, jakožto doplňku vrcholového i rekreačního sportu, na důležitosti.
V práci byly stanoveny tři hypotézy, z nichž se všechny tři potvrdily. Hypotéza třetí
se dokonce potvrdila nad rámec očekávání v kazuistice 3, kdy atletka byla schopna na
jeden z cviků zvládnout dokonce o 7 kg větší zátěž. Všichni tři vzpěrači hodnotili
doporučené LTV kladně a pokračují v něm i po skončení kazuistického šetření
s doplněním dalších důležitých cviků.
Ramenní kloub je nezbytný pro úchopovou funkci HK, samoobsluhu a vykonávání
aktivit běžného denního života. Měli bychom se tedy snažit zachovat co největší možný
rozsah a funkčnost v kloubu. V případě že jej nadmíru zatěžujeme, jak tomu bývá ve
vrcholovém sportu a obzvláště ve vzpírání, je třeba toto přetěžování zohlednit a věnovat
velkou pozornost regeneraci těla a kompenzaci vykonávaného sportu. Sportovci často řeší
problém až v době, kdy nastane a nevěnují příliš mnoho času na tréninku prevenci zranění.
V zájmu každého fyzioterapeuta je aktivita trenérů a atletů v rámci prevence zranění. Jsem
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přesvědčena, že tato bakalářská práce poslouží i jako tréninkový doplněk a poskytne
vrcholovým i rekreačním vzpěračům možnosti protažení a uvolnění kloubu.
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SEZNAM ZKRATEK
abd.

abdominis, břišní

AC

acromioclavikulární kloub

AGR

antigravitační relaxace

bilat.

bilaterálně, oboustranně

DK

dolní končetina

HAZ

hyperalgická zóna

HK

horní končetina

KOK

kolenní kloub

KYK

kyčelní kloub

L

levá

lig.

ligamentum, vaz

m.

musculus, sval

mm.

musculi, svaly

n.

nervus, nerv

P

pravá

PCL

posterior cruciate ligament, zadní zkřížený vaz

PIR

postizometrická relaxace

RK

ramenní kloub

SC

sternoclaviculární kloub

SI

sacroiliakální kloub

SIPS

Spina Iliaca Posterior Superior

TFL

tensor fasciae latae, napínač stehenní povázky

TrP

triger point
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Kompenzační cviky pro korekci postavení ramenního kloubu
Příloha 1 Střecha
Obrázek 13 Střecha

Zdroj: vlastní

Atlet z lehu na zemi zapře dlaně na zem, prsty směřují za hlavu, palec k mediální
ose. Zdvihne pánev a drží tělo v rovině, dýchá několik vteřin. Opakovat několikrát.
Určeno primárně pro:
 intenzivní protažení mm. pectorales a vnitřních rotátorů RK,
 uvolnění přední části vazivového aparátu RK,
 rozvolnění hrudníku a žeber – prohloubení dechu eliminuje funkci
pomocných nádechových svalů při zdvihu, především m. trapezius,
 protažení části m. serratus anterior + svalů paže a předloktí,
 napřímení páteře při zevně rotovaných RK.

Příloha 2 Protažení v lehu
Obrázek 14 Protažení v lehu

Zdroj: vlastní

Z lehu na zemi zapře dlaně za sebe, snaží se je oddálit co nejdále od těla. Výdrž
10 – 15 vteřin, opakovat nejméně třikrát.
Určeno primárně pro:
 protažení mm. pectorales a vnitřních rotátorů RK,
 rozvolnění hrudního koše a prohloubení dechu – eliminace pomocných
nádechových svalů při zdvihu,
 uvolnění vazivového aparátu RK,
 napřímení páteře při současně zevně rotovaném RK,
 protažení flexorů RK – caput longum m. biceps femoris – prevence přetížení
a ruptury šlachy v subacromiálním prostoru.

Příloha 3 Rotace RK na bedně
Obrázek 15 Rotace RK na bedně

Zdroj: vlastní

Atlet si lehne na bednu nebo lavičku, bérce svěšené dolů a zapřené o zem. Provede
abdukci v RK 90 stupňů, flexe v lokti 90 stupňů. Do dlaně vloží závaží (kotouč, činka) a
tíhou gravitace nechá ramenní kloub protáhnout do vnější rotace. Zhluboka dýchá. Provede
cvik na obě strany.
Určeno primárně pro:
 Hypertonus vnitřních rotátorů RK.
 Řeší velkou protrakci lopatky a ramene – bedna stabilizuje lopatku na
hrudníku.
 Protažení flexorů RK a mm. pectorales.

Příloha 4 Protažení zevních rotátorů
Obrázek 16 Protažení zevních rotátorů

Zdroj: vlastní

Atlet si sedne na bednu, zapře dlaně do třísel, palce směřují vpřed, prsty dozadu.
Předkloní se a současně se snaží přiblížit oba lokty k mediální ose těla. Zhluboka dýchá.
Opakovat nejméně třikrát.
Určeno primárně pro:
 protažení zadní části m. deltoideus, mezilopatkového svalstva,
 uvolnění zadní části vazivového aparátu ramene,
 pomocí dechového rytmu uvolnění žeber,
 uvolnění lopatky.

Příloha 5 Pasivní vis
Obrázek 17 Pasivní vis

Zdroj: vlastní

Atlet se chytí oběma rukama kruhů, vyvěsí chodidla dolů, stočí dlaně ven od těla.
Zhluboka dýchá. Snaží se držet napřímenou páteř, špičky nohou směřují k zemi.
Určeno primárně pro:
 korekce nastavení lopatky,
 protažení vazivového aparátu RK,
 protažení vnitřních rotátorů, flexorů RK,
 napřímení páteře.

Příloha 6 Zevní rotace RK
Obrázek 18 Zevní rotace RK

Zdroj: vlastní

Atlet si stoupne, za zády spojí prsty a snaží se dotknout patkami dlaní. Zhluboka
dýchá. Opakuje nejméně třikrát.
Určeno především pro:
 protažení zkrácených flexorů a vnitřních rotátorů RK,
 při větší protrakci RK a lopatky,
 protažení předloktí,
 umožnění většího rozsahu vnější rotace v RK.

Příloha 7 Protažení prsních svalů
Obrázek 19 Protažení prsních svalů

Zdroj: vlastní

Z lehu na břiše upažit jednu HK s extendovaným loktem, dlaň směřuje k zemi.
Přetočit tělo kolmo k zemi, zhluboka dýchat. Výdrž, opakovat na obě strany.
Určeno primárně pro:
 protažení zkrácených prsních svalů, flexorů a vnitřních rotátorů RK,
 napnutí fascie hrudní a pažních fascií,
 při podezření na hypertonus m. biceps femoris – především dlouhé hlavy,
 při nadměrné protrakci RK,
 napřímení páteře při zevně rotovaných RK,
 napnutí kloubních vazů RK vpředu.

Příloha 8 Trakce RK s pomocí gumy
Obrázek 20 Trakce RK s pomocí gumy

Zdroj: vlastní

Guma je upevněna ve výši RK atleta za stojan. Atlet si stoupne tak daleko, aby při
předpažení s gumou obmotanou za zápěstí měl flektován RK do 90 stupňů, extendován LK
a prsty směřovaly před tělo. Udělá několik kroků vzad a s napřímenou páteří uvolní HK.
Guma slouží jako trakce celé paže. Výdrž několik vteřin, zhluboka dýchat. Poté aktivně
stáhne lopatku poníž k pánvi a zacentruje RK v jamce. Opakovat několikrát bez povolení
gumy.
Určeno primárně pro:


uvolnění kloubních vazů RK,



uvědomění si správné pozice lopatky,



protažení úponových šlach svalů rotátorové manžety,



posilování retrakce lopatky,



stabilizace humeru v jamce.

Příloha 9 Rektrakce a protrakce lopatky
Obrázek 9 Retrakce lopatky

Obrázek 10 Protrakce

Zdroj: vlastní

Zdroj: vlastní

Vzpěrač si stoupne zády ke gumě, viz cvik č. 8. Guma je natažena za uvolněný RK.
Nyní povolit kloub. Je provedena trakce, výdrž. Zhluboka dýchat. Posléze aktivně provést
protrakci RK a lopatky s odporem gumy. Výdrž a uvolnit. Provést několikrát na oba RK.
Určeno primárně pro:
 protažení flexorů a vnitřních rotátorů RK,
 při zvýšené protrakci RK a lopatky,
 pro uvědomění správného nastavení kloubu,
 pro posílení svalstva rotátorové manžety,
 pro uvolnění kloubních vazů RK.

Příloha 10 Posílení vnitřních i zevních rotátorů
Obrázek 22 Posílení vnitřních i zevních rotátorů
RK, výchozí poloha

Zdroj: vlastní

Obrázek 21 Posílení vnitřních i zevních rotátorů
RK

Zdroj: vlastní

Guma je upevněna za pevnou oporu viz cvik č. 8. Vzpěrač uchytí gumu do dlaně,
loket je flektován na 90 stupňů, těsně u těla. Provést vnitřní rotaci v RK – zápěstí k tělu bez
oddálení LK od těla, výdrž, zhluboka dýchat, kontrolovaně vracet do původní pozice.
Provést několikrát na obě strany.
Určeno primárně pro:
 Posílení vnitřních a vnějších rotátorů RK
 Posílení kloubních stabilizátorů RK
 Posílení flexorů LK izometrickou kontrakcí.
 Protažení zevních rotátorů v konečné fázi pohybu
 Posílení stabilizátorů lopatek

Příloha 11 Dipy
Obrázek 23 Dipy

Zdroj: vlastní

Tento cvik lze provádět za pomoci bedny, lavičky, bradel či kruhů. Atlet se zachytí
oběma rukama opory a flektuje loket za tělo. Snaží se udržet lopatku co nejníže. Poté se
zapření extenduje LK do výchozí pozice cviku.
Určeno primárně pro:


posílení m. triceps brachii,



posílení stabilizátorů RK a lopatky,



posílení zevních rotátorů RK,



napřímení páteře při zevně rotovaných RK,



uvědomění si správné pozice lopatek.

