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ABSTRAKT 
Východiská: Tenis sa radí medzi športy s jednostrannou záťa-
žou, ktorá ovplyvňuje držanie tela, svalové dysbalancie, vznik 
trigger pointov, preťažovanie pohybového aparátu, zapríčiňuje 
zreťazenia funkčných porúch, čoho výsledkom sú tenisové zra-
nenia. 
Cieľ: Cieľom štúdie bolo využitie a sledovanie efektivity jed-
notlivých fyzioterapeutických metodík s možnosťou aplikácie 
pri úrazoch v tenise. 
Súbor: Štúdia prezentuje dve prípadové štúdie. Muž s diagnó-
zou epicondylitis lateralis humeri l.dx. mal 19 rokov a muž vo 
veku 23 rokov mal diagnostikovaný impingement syndrom ra-
menného kĺbu vpravo. Boli to aktívni tenisti s herným zaťaže-
ním 6–10 hodín týždenne.  
Metódy: Rehabilitácia prebiehala jednotlivo v súkromnom re-
habilitačnom centre v Žiline a v domácom prostredí. V priesku-
me sme pracovali s kvalitatívnou metódu prostredníctvom ka-
zuistík.  
Výsledky: Využité rehabilitačné metodiky priniesli zlepšenie 
stavu pacienta s laterálnou epikondylitídou lakťa a impinge-
ment syndrómom. Ako účinná metodika sa najviac osvedčila 
inhibícia mäkkých tkanív a svalového napätia pomocou kine-
ziotajpu, postizometrická relaxácia na svalové skrátenia a SM 
systém, ktorý prispel k správnym návykom stereotypu pohybu.  
Záver: Vhodne zvolená fyzioterapia tenisových zranení by 
mala mať nielen liečebný, ale aj preventívny účinok, aby pa-
cienti vedeli predchádzať tenisovým zraneniam a dosiahli tak 
dlhú športovú kariéru bez obmedzení. 
 
Kľúčové slová: Tenis. Úraz. Fyzioterapia. 
 
ABSTRACT 
Background: Tennis belongs to the sports with unilateral load-
ing that affects body posture, muscle imbalance, trigger points, 
overload of the locomotive apparatus, causes the breakdown of 
functional disorders that results in tennis injuries.  
Objective: The aim of the study was the use and monitoring the 
effectiveness of individual physiotherapy methodologies with 
the possibility to use it in tennis injuries. 
Sample: The study presents two case studies. A man diagnosed 
with epicondylitis lateralis humeri l.dx. was 19-year old and a 
23-year old man was diagnosed with impingement syndrome of 
the shoulder joint on the right. Both men were active tennis 
players with a game load of 6–10 hours per week.  
Methods: The rehabilitation took place individually in the pri-
vate rehabilitation center in Žilina and in the patients' home en-
vironment. In the survey we used a qualitative method of a case 
report. 
Results: The applied rehabilitation methodology has brought 
the improved condition of a patient with lateral epicondylitis of 
the elbow and impingement syndrome. The inhibition of soft 
tissues and muscle tension by kinesiotype, post-isometric relax-
ation for muscle shortening and the SM system, which contribu-

ted to the correct habits of the stereotype of movement, proved 
to be the most effective method. 
Conclusion: Appropriately selected physiotherapy tennis inju-
ries should have not only therapeutic but also preventive effect 
for patients to know to prevent injuries tennis and reached such 
a long sports career without limits. 
 
Key words: Tennis. Injury. Physiotherapy. 
 
 
ÚVOD 

Raketové športy patria medzi populárne telesné 
aktivity, ktorým sa venuje čoraz viac hráčov na sú-
ťažnej úrovni (Frčová, Tomková, 2018). Tenis je 
celosvetovo populárny a obľúbený šport, ktorý sa 
môže hrať rekreačne alebo na profesionálnej úrovni. 
Táto športová aktivita je vhodná v každom veku, 
dokonca ani starší vek nie je prekážkou, naopak plní 
funkciu aktívneho odpočinku. Tenis je náročná hra, 
v ktorej sa kladie dôraz na fyzickú a mentálnu prí-
pravu športovca. Krátke výbušné pohyby sa cyk-
licky opakujú aj stokrát za zápas alebo tréning, preto 
je nevyhnutná súhra celého tela. Úlohou trénerov je 
zvoliť vhodné tréningové jednotky tak, aby boli 
vždy o krok vpred, a tak predchádzali zbytočným 
svalovým, šľachovým a kostným zraneniam. Zlá 
príprava môže zapríčiniť nedostatočnú adaptáciu 
svalov na záťaž, a tým sa znižuje pravdepodobnosť 
správneho využitia aeróbneho a anaeróbneho meta-
bolizmu. Je dôležité, aby anatomické, biologické 
a biomechanické faktory boli na rovnako vysokej 
úrovni. Tento jednoduchý vzorec dáva možnosť 
každému hráčovi využiť svoj maximálny potenciál 
a dlhodobo súťažiť bez sekundárnych problémov 
a predchádzať tak zraneniam (Peterson, Renström, 
2017).  

Každý tenisový hráč vie, že tenis je šport na celý 
život. Efektívna cesta ako to dosiahnuť je neustále 
zlepšovanie športovej formy a predchádzať zrane-
niam. Výsledok štúdie o výskyte tenisových zranení 
v porovnaní s inými športami je pomerne nízky 
(Kovacs, 2006). Napriek tomu vysoké nasadenie a 
fyzické nároky prispievajú k preťažovaniu pohybo-
vého systému. Hlavnými činiteľmi v etiológii vzni-
ku úrazov v tenise sú štýl hry, nesprávna technika 
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a neadekvátne športové vybavenie (Peterson, Ren-
ström, 2017).  

Z kinetického hľadiska sa tenis radí medzi športy 
s acyklickou pohybovou činnosťou a striedavou in-
tenzitou medzi intervalom zaťaženia a oddychu 
(Pecha et al., 2016). Pohybová lokomócia tenistu po 
dvorci je zložená z dynamického behu všetkými 
smermi, z chôdze, zo skokov, výskokov, výpadov 
a sklzov. Všetky pohyby majú jeden spoločný cieľ, 
ktorého podstatou je snaha o najlepšie úderové po-
stavenie (Süss et al., 2011). Tento spôsob hry vedie 
k rozdielnemu zaťaženiu hornej a dolnej časti tela. 
Nedostatočná svalová rovnováha zapríčiňuje zrane-
nia z preťaženia jednotlivých segmentov tela. Preto 
je nevyhnutné, aby sa dbalo na správne zvolené po-
silňovacie cviky svalových skupín, šliach a väzov 
v okolí kĺbov (Kovacs, Roetert, 2014). 

Zranenia v tenise sú obyčajne definované ako 
výsledok akumulovaných preťažení a opakujúcich 
sa malých poranení za určitý časový úsek. Mäkké 
tkanivá, šľachy, chrupavky a fasciálne štruktúry sú 
obzvlášť náchylné na mikrotraumy, ktoré prebie-
hajú bez povšimnutia. Odpoveď tkanív a štruktúr na 
zle nastavenú regeneráciu, chybnú liečbu a rehabili-
táciu vedie k dlhodobej patológii, chronickej bolesti 
alebo úplne indispozícii športovca. Výskyt a preva-
lencia zranení je priamo úmerná s úrovňou konku-
rencie, pretože s vyššou úrovňou súvisia intenzív-
nejšie a častejšie tréningy, kde sa často neprihliada 
na nadmernú záťaž organizmu (Farelli, 2011). Špor-
tové zranenia sa dajú rozdeliť na zranenia mäkkých 
tkanív a skeletové úrazy. Rôzne typy tkanív majú 
zreteľne odlišné biomechanické vlastnosti a ich 
schopnosť prispôsobiť sa záťaži je rozdielna. Väč-
šina zranení, ktoré sa vyskytujú v tenise je spôso-
bená akútnou traumou natiahnutia svalov a liga-
ment. Najdôležitejším rizikovým faktorom vzniku 
zranení vo všeobecnosti je predchádzajúce zrane-
nie. Správna fyzioterapia je preto mimoriadne dôle-
žitá pri prevencii nových zranení a liečení starých. 
Cieľom rehabilitácie je priviesť pacienta späť na po-
žadovanú úroveň aktivity. Preto je potrebné odstrá-
niť bolesť a obnoviť rozsah pohybu, zlepšiť koordi-
náciu, pričom sa zabráni strate svalovej sily a kon-
dície počas rehabilitačného obdobia, kedy športo-
vec netrénuje, alebo trénuje s obmedzením. Rehabi-
litácia môže byť rozdelená do troch nasledujúcich 
fáz. Akútna fáza trvá niekoľko dní až týždňov, jej 
hlavným cieľom je vyhnúť sa zhoršeniu zranenia. 
Športovec je vyradený z tréningového výcviku aj 
súťaží. Rehabilitačná fáza trvá niekoľko týždňov až 

mesiacov. Zvyčajným pravidlom v tejto fáze je cvi-
čiť na úrovni, ktorá nespôsobuje bolesť. Tréningové 
štádium trvá niekoľko týždňov až mesiacov. Počas 
tohto obdobia sa musí zabezpečiť výcvik, aby špor-
tovec mohol začať trénovať pri plnom zaťažení. 
Táto fáza je kritická pre vrcholových športovcov, 
ktorí sa často vrátia k samotnému športu skôr ako 
úplne ukončia rehabilitáciu. Fázy sa často prekrý-
vajú v závislosti od toho ako športovec napreduje, 
a ako sa hojí zranenie (McCroy et al., 2012). 

Okrem fyzioterapie zostáva neprebádanou ob-
lasťou aj uplatnenie hyperbarickej oxygenoterapie 
v liečbe športových úrazov. Už koncom 20. storočia 
navrhli Oriani et al. (1982) použitie hyperbarickej 
oxygenoterapie na urýchlenie zotavenia sa zo zra-
není vzniknutých pri športe. Prvá zdokumentovaná 
klinická štúdia pochádza z roku 1993. Jej výsledky 
naznačujú 55% zníženie doby rekonvalescencie po 
aplikácii hyperbarickej oxygenoterapie u profesio-
nálnych hráčov futbalu v Škótsku trpiacich rôznymi 
zraneniami. Tieto hodnoty boli založené na porov-
naní časového priebehu hojenia poranenia bežnou 
terapiou oproti použitiu hyperbarickej oxygenotera-
pie. Iné publikované štúdie o využití hyperbarickej 
oxygenoterapie u športovcov uvádzajú vo svojom 
prehľadovom článku Krajčovičová et al. (2018) 
a Baňárová et al. (2014). 
 

CIEĽ 
Cieľom prezentovanej štúdie bolo sledovať efek-

tivitu fyzioterapeutických metodík aplikovaných pri 
úrazoch hráčov tenisu. Úlohou bolo vyhodnotiť 
účinnosť cvičenia pomocou SM systému u tenistov 
a zistiť, či metódou Black Roll dokážeme ovplyvniť 
uvoľnenie fascií a posúdiť inhibičný účinok kine- 
siotejpu na svalový hypertonus. 
 

SÚBOR 
Pre prieskumnú časť boli vybrané dve prípadové 

štúdie tensistov so športovým zranením. V prvom 
prípade sme vybrali 19-ročného muža, ktorý hrá 
na súťažnej úrovni. Ortopédom bola stanovená 
diagnóza laterálnej epikondylitídy. Druhý, 23-ročný 
muž kvôli bolestiam ramena vynechával zápasy. 
Podľa magnetickej rezonancie lekár diagnostikoval 
impingement syndróm pravého ramena. V oboch 
prípadoch bola doporučená rehabilitácia. Nakoľko 
išlo o akútne štádiá, prieskum sa vykonával v súk-
romnom rehabilitačnom zariadení v Žiline pod na-
ším vedením.    
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METÓDY 
Za účelom splniť cieľ prieskumu sme vybrali 

kvalitatívnu metódu prostredníctvom kazuistík. 
V oboch prípadoch sme si zvolili terapeutický po-
stup formou vstupného vyšetrenia, vlastnej terapie, 
výstupného vyšetrenia a zhodnotenia efektivity 
účinku. K zberu informácií sme využili rozhovor, 
anamnézu, kineziologický rozbor, špeciálne vyšet-
rovacie metódy a testy. Intenzita bolesti bola hod-
notená pomocou 10 stupňovej numerickej škály. 
Rehabilitačný program bol navrhnutý na základe 
zistených výsledkov a individuálneho prístupu ku 
každému pacientovi.  
 

KAZUISTIKA 1 
Muž (19 rokov) s diagnózou epicondylitis late-

ralis humeri l.dx. Aktívny hráč tenisu s tréningo-
vým zaťažením 8–10 hodín za týždeň. Ročne odo-
hrá v priemere 45 zápasov. Za rok absolvuje osem 
týždňov systematického tréningu bez zápasov. Pri-
bližne osem týždňov máva regeneračnú fázu. Rek-
reačne sa venuje lyžovaniu a plávaniu 2x za týždeň. 
Posilňovňu má zaradenú v rámci tréningového plá-
nu. Pacient od augusta 2017 pociťoval bolesti pra-
vého lakťa hlavne cez deň a pri výkone, nočné bo-
lesti neudáva. Častokrát po zápase na lakeť apliko-
val lokálne kryoterapiu, ktorá potláčala príznaky.  
Z týchto dôvodov koncom novembra 2017 vyhľadal 
ortopéda, ktorý mu pomocou fyzikálneho vyšetre-
nia a klinického obrazu diagnostikoval laterálnu 
epikondylitídu. Lekár mu odporučil obmedzenie zá-
ťaže pravej hornej končatiny a bandáž na stabilizá-
ciu kĺbu do ukončenia sezóny a následnú konzerva-
tívnu liečbu. O dva dni neskôr nastúpil na rehabili-
táciu v Žiline, kde mu aplikovali počas 10 rehabili-
tácií laser, ultrazvuk a TENS prúdy. Po absolvovaní 
terapie išiel na kontrolu k ortopédovi. Nakoľko 
sa zdravotný stav pacienta úplne nezlepšil, naordi-
noval mu lekár individuálne cvičenie. Začiatkom ja-
nuára 2018 začal rehabilitáciu v zariadení v Žiline. 
Absolvoval vstupné vyšetrenie, ktoré pozostávalo 
zo zaznamenania intenzity bolesti, kineziologic-

kého rozboru, antropomotorického vyšetrenia, go-
niometrického vyšetrenia, vyšetrenia svalovej sily, 
špeciálnych testov a vyšetrenia pohybových stereo-
typov. 

Vstupné vyšetrenie: Na pravom lakťovom kĺbe  
a predlaktí bol zaznamenaný edém. Cez lakťový kĺb 
bol rozdiel +1 cm a cez predlaktie +1,5 cm. Dĺžky 
končatín boli symetrické. Rozsah pohybu bol v rám-
ci fyziologického rozpätia. Výraznejšie obmedzenie 
aktívnych a pasívnych pohybov v krajných polo-
hách zapríčinila bolesť a svalové skrátenia. Pacien-
tovi najväčšie ťažkosti spôsobovala dorzálna flexia 
zápästia a supinácia predlaktia. Svalové oslabenie 
sa na základe Jandovho svalového testu preukázalo 
na m. serratus anterior, mm. rhomboidei, m. trape-
zius inferior, m. triceps brachii, m. biceps brachii, 
m. brachialis, m. brachioradialis, m pronator teres, 
m. supinator, m. pronator quadratus, m. extensor 
carpis radialis longus et brevis, m. extensor carpi 
ulnaris, m. flexor carpi radialis. Výskyt svalových 
skrátení je zaznamenaný v tabuľke 1. 

Cieľ fyzioterapie a rehabilitačný program: 
Cieľom rehabilitácie bolo dosiahnuť uvoľnenie 
mäkkých tkanív, dlhodobú redukciu bolesti v oblas-
ti lakťového kĺbu, ramenného pletenca, zápästia, 
zlepšiť prekrvenie, eliminovať opuch, natiahnutie 
skrátených svalov, zvýšenie svalovej sily, zväčšenie 
rozsahov pohyblivosti, obnoviť plnú funkciu pravej 
hornej končatiny. V rehabilitačnom programe sme 
sa zamerali na ovplyvnenie mäkkých tkanív 
pomocou mäkkých techník a metódou Black Roll, 
inhibíciu extenzorov predlaktia pomocou kinezio-
tejpu, odstránenie spúšťových bodov kompresiou, 
uvoľnenie svalových skrátení postizometrickou 
svalovou relaxáciou a aktiváciu správnych svalo-
vých reťazcov pomocou SM systému. 

Výstupné vyšetrenie: Edém laktového kĺbu nebol 
prítomný. Hybnosť aktívnych aj pasívnych pohy-
bov lakťového kĺbu a zápästia sa zlepšila. Pacienta 
nepociťoval bolesť pri dorzálnej flexii zápästia ani 
pri supinácii predlaktia. Vo väčšine pôvodne osla-
bených svalov došlo k zlepšeniu svalovej sily.Uvoľ-

 
Tabuľka 1 Vyšetrenie skrátených svalov 

Sval Vstupné vyšetrenie Výstupné vyšetrenie 
Dexter Sinister Dexter Sinister 

m. trapezius pars cranialis 2 1 0 0 
m. levator sapulae 2 1 1 0 
m. sternocleidomastoideus 1 0 0 0 
m. pectoralis major 2 2 1 1 
m. pectoralis minor 2 2 1 1 

Legenda: 0 – bez skrátenia, 1 – malé skrátenie, 2 – veľké skrátenie 
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nením fascií, odstránením trigger pointov a postizo-
metrickou svalovou relaxáciou sú svalové skrátenia 
miernejšie avšak stále pretrvávajú (Tab. 1).  

Testovanie laterálnej epikondylitídy pravého 
lakťového kĺbu pomocou „príznaku stoličky“, od-
porového stress testu pre 3. prst a Cozenovho testu 
vyšlo negatívne. Pacient udáva zlepšenie stavu, 
nemá bolesti, laterálny epikondyl nie je citlivý na 
dotyk. Problémy mu už nespôsobuje úchop rakety 
ani tenisové údery, ktorých počet opakovaní po-
stupne navyšuje pod vedením trénera počas tré-
ningu. Prenesené bolesti hlavy a krčnej chrbtice sa 
stratili, cíti sa celkovo lepšie. 

Počas celého dvojmesačného priebehu terapie 
bol pacient disciplinovaný, rešpektoval rady, pra-
videlne cvičil doma a aj na tréningoch so stanove-
nými obmedzeniami. Je potrebné poznamenať, že 
bol športovec, ktorý sa chce čo najskôr vrátiť naspäť 
do hráčskeho tempa. Ovplyvnením mäkkých tkanív 
a využitím kineziotejpu bolo dosiahnuté zníženie 
hypertonu preťažených extenzorov zápästia. Mäk-
kými technikami boli ovplyvnené spúšťové body 
a bolo zabezpečené lepšie prekrvenie. Natiahnutím 
skrátených svalov došlo k uvoľneniu krčnej chrb-
tice, čím sa sprístupnila inervácia pravého lakťo-
vého kĺbu a dochádzalo k postupnému zmenšovaniu 
bolesti. Pozitívne hodnotíme osvojenie si cvikov 
z SM systému, vďaka ktorému so súčasnou manuál-
nou terapiou preukázateľne napredoval rýchlejšie. 
Cvičenie v diagonálach u pacienta aktivovalo 
správne načasovanie súhry svalových reťazcov, kto-
ré viedli k úprave celkovej postúry. Účinok auto-
terapie s pomôckami Black Roll, therebandu, záva-
žím sa pozitívne prejavil vo zvýšení svalovej sily 
a zväčšení rozsahu pohyblivosti kĺbov hornej kon-
čatiny. 
 

KAZUISTIKA 2 
Muž (23 rokov), aktívny hráč tenisu. Intenzita 

tréningov 6–8 hodín za týždeň. Ročne odohrá 
v priemere 30 zápasov. Za rok absolvuje šesť týž-
dňov systematického tréningu bez zápasov. Rovna-
ko šesť týždňov absolvuje regeneračnú fázu. Rekre-
ačne sa venuje futbalu, horolezectvu a plávaniu kaž-
dý druhý deň. V rámci tréningového plánu má zara-
dený aj tréning s ťažkými váhami, ktorý podľa pot-
reby tréner obmieňa. Pacient udáva narastajúcu tupú 
bolesť pravého ramena, ktorú lokalizuje na prednej 
strane m. deltoideus. Zhoršuje sa hlavne záťažou, 
pri tenisovom podaní nad hlavou keď rotuje, kom-
penzačne sa snaží podávať na priamo – bez rotácie. 

Vyžarovanie bolesti pociťuje aj do lakťového kĺbu 
a zápästia. Pokojové bolesti sa prejavujú hlav-ne 
v ramennom pletenci. Prítomné sú aj nočné bolesti. 
Hodnotenie intenzity bolesti na 10 stupňovej nume-
rickej škále hodnotí stupňom 7. Pred návšte-vou le-
kára sa v noci budil na bolesť, ktorú potláčal apliká-
ciou analgetík. Z týchto dôvodov vyhľadal koncom 
januára 2017 športovú kliniku v Bratislave, kde 
navštívil ortopéda a následne bol odoslaný na vyšet-
renie magnetickou rezonanciou. Lekár skonštatoval 
insuficienciu svalov rotátorovej manžety a odporu-
čil mu vyhľadať fyzioterapeuta. Rehabilitovať začal 
začiatkom februára v zariadení v Žiline. V prvý deň 
absolvoval vstupné vyšetrenie, ktoré pozostávalo zo 
zaznamenania intenzity bolesti, kineziologického 
rozboru, antropometrického vyšetrenia, goniomet-
rického vyšetrenia, vyšetrenia svalovej si-ly, špe-
ciálnych testov a vyšetrenia pohybových stereoty-
pov. 

Vstupné vyšetrenie: Pravá (dominantná) strana 
má v obvodoch približne o 1 cm viac ako ľavá. 
Dĺžky horných končatín sú symetrické. Rozsah po-
hybu ramenného kĺbu bol v rámci fyziologického 
rozpätia. Pacienta však obmedzovala bolesť v kraj-
ných polohách. Najvýraznejšie problémy pacientovi 
spôsoboval pohyb ramenného kĺbu do flexie, ab-
dukcie a intrarotácie. Vyšetrenie svalovej sily podľa 
Jandu bolo vykonané na oboch horných končati-
nách, pričom väčšina vyšetrených svalov vykazo-
vala silu na stupeň 5. Mierne oslabenie sa preuká-
zalo na svaloch mm. rhomboidei, m. latisimus dorsi, 
m. trapezius superior, m. levator scapulae, m. del-
toideus, m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. 
pectoralis major, m. triceps brachii, m. biceps bra-
chii, m. brachialis, m. brachioradialis. Pri vyšetrení 
skrátených svalov bol m. pectoralis major et minor 
hodnotení na stupeň 2 (veľké skrátenie). Malé skrá-
tenie (stupeň 1) bolo na m. trapezius pars cranialis 
a m. levator scapulae. Odporovými testami využí-
vajúcimi izometrickú svalovú kontrakciu bol posu-
dzovaný stav abduktorov, intrarotátorov a extra-
rotátorov ramenného kĺbu a ich bolestivosť počas 
izometrickej kontrakcie. Pozitivita sa preukázala 
len pri vyšetrení abduktorov (m. supraspinatus, m. 
deltoideus). Cyriaxov bolestivý oblúk bol prítomný 
od 80° abdukcie – výsledok typický pre útlak sub-
akromionálnej burzy a šľachy m. supraspinatus. 
Hawkinsov impingement test bol pozitívny, čím sa 
potvrdila lézia m. supraspinatus. Pozitívny vyšiel aj 
Yergasonov test na dlhú hlavu m. biceps brachii.  
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Cieľ fyziotepie a rehabilitačný program: Z vý-
sledkov vstupných vyšetrení sme si za cieľ rehabi-
litácie určili uvoľnenie mäkkých tkanív, elimináciu 
bolesti, zlepšiť prekrvenie, natiahnuť skrátené sva-
ly, zvýšiť svalovú silu oslabených svalov, obnoviť 
plnú funkciu postihnutého segmentu hornej konča-
tiny. V rehabilitačnom programe sme sa zamerali na 
ovplyvnenie mäkkých tkanív pomocou mäkkých 
techník a metódou Black Roll, inhibíciu hypertonu 
pomocou kineziotejpu, odstránenie spúšťových bo-
dov kompresiou, uvoľnenie svalových skrátení 
postizometrickou svalovou relaxáciou a antigravi-
tačnou relaxáciou a aktiváciu správnych svalových 
reťazcov pomocou SM systému. 

Výstupné vyšetrenie: Pacient udáva menej vý-
raznú bolesť pravého ramena (stupeň 5 na 10 stup-
ňovej škále; zlepšenie o 2 stupne). Nemá nočné bo-
lesti a neužíva analgetiká. Svalová sila pôvodne 
oslabených svalov sa zlepšila. Z hľadiska postup-
nosti terapie a vývoja stavu pacienta v priebehu 
troch týždňov nebolo možné excentricky cvičiť 
a ani posilňovať (okrem izometrický cvikov). Uvoľ-
nením fascií, znížením hypertonu a postizometric-
kou relaxáciou bolo dosiahnuté natiahnutie svalo-
vých skrátení. Vo výstupnom vyšetrením sa stupňe 
skrátenia znižili na stupeň 1 až 0. Hodnotenie odpo-
rových testov, Cyriaxového bolestivého oblúka, 
Hawkinsovho impingement testu a Yergasonovho 
testu po siedmich rehabilitáciach zostáva nezme-
nené. 
  
DISKUSIA 

Frekvencia tenisových úrazov vo všeobecnosti je 
nízka, avšak predsa sú dostupné štatistiky, ktoré 
uvádzajú, že za rok na jedného hráča pripadá od 
0,05 do 2,9 zranení. Najčastejšie športové zranenia 
tenisových hráčov sú lokalizované na dolných  
končatinách (31–67 %), za nimi nasledujú horné 
končatiny (20–49 %) a zranenia osového orgánu  
(3–21 %). Na dolných končatinách prevažuje výs-
kyt skôr akútnych foriem úrazov, zatiaľ čo na hor-
ných končatinách dominujú chronické (Peterson, 
Renström, 2017). Kovacs a Roetert (2014) vo svojej 
publikácii popisujú tenis ako jednostranný šport, 
kde prevláda nerovnováha síl a flexibility medzi do-
minantnou a nedominantnou končatinou. Práve táto 
svalová nerovnováha spôsobuje tenisové poranenia 
z preťaženia dominujúcej končatiny. Výskyt impin-
gement syndrómu u tenistov pripisujú mnohonásob-
nému odohraniu servisov za krátky čas a záťažo-

vému nároku na rameno vo fáze náprahu u základ-
ných úderov. Príčinou vzniku epikodylitídy lakťa je 
nesprávna technika bekhendu. Vo väčšine prípadov 
ku mikrotraumám šliach extenzorov dochádza pri 
oneskorenom odohraní bekhendu (Kovacs, Roetert, 
2014). 

V našom pozorovaní bol zvolený k pacientovi 
individuálny prístup s prihliadaním na celok a nie-
len na lokálne riešenie diagnózy. Baňárová et al. 
(2015) v knihe uvádzajú, že všetky časti ľudského 
tela sú so sebou navzájom prepojené. Prvý 19-ročný 
pacient bol liečený na laterálnu epikondylitídu pra-
vého lakťového kĺbu konzervatívnym spôsobom. 
Tento spôsob fyzioterapie epikondylitídy popisuje 
mnoho štúdií ako prospešný. Kahlenberg et al. 
(2015) uvádzajú úspešnosť v 90 % konzervatívnej 
liečby. Wolf et al. (2011) a Raeissadat et al. (2014) 
sa zhodujú v dĺžke prospešnosti liečby od 6 týždňov 
po šesť mesiacov. Počas dvojmesačnej rehabilitácie 
mal pacient obmedzený režim v tréningovom pro-
cese, ktorý mu dovoľoval naďalej zostať pri tenise. 
Jeho zdravotný stav sa každou terapiou postupne 
zlepšoval, čo možno overiť porovnaním vstupného 
a výstupného vyšetrenia (Wolf et al., 2011; Raeissa-
dat et al., 2014). V konečnom meraní sme zazname-
nali korekciu držania tela, zlepšenie funkčnosti 
mäkkých tkanív, zvýšenie kĺbovej pohyblivosti 
a svalovej sily, aktiváciu správnych pohybových 
stereotypov, ovplyvnenie svalovej dysbalancie. 
Na overenie intenzity bolesti sme použili 10 stup-
ňovú numerickú škálu, na ktorej ju pacient ohodno-
til stupňom 0. Tiež sme sa zamerali na vyšetrenie 
epikondylitídy pomocou špeciálnych testov, ktoré 
vyšli negatívne. Pacient bol nami inštruovaný 
o ďalších možnostiach autoterapie pomocou Black 
Roll, pomocou ktorej sme preukázateľne počas te-
rapie uvoľnili extenzory zápästia a znížili vnímanie 
bolesti. Kazimír et al. (2017) vo svojej knihe nazý-
vajú Black Roll optimálnym rehabilitačným pro-
striedkom zlepšenia pohyblivosti, svalovej sily a re-
laxácie mäkkých tkanív (Kazimír et al., 2017). 
Druhý, 23-ročný pacient, bol rehabilitovaný na im-
pingement syndróm pravého ramena. S cieľom do-
kázať účinok fyzioterapie pri impingement syn-
dróme sa zoberali Dong et al. (2015) uskutočnením 
meta-analýzy pozostávajúcej z 33 randomizova-
ných štúdií so sledovaním 2300 pacientov. Výsled-
kom bolo zníženie škály bolesti, čo zaznamenali ako 
pozitívny výsledok účinku fyzioterapie. Doba reha-
bilitácie trvala tri týždne, počas ktorých mali nasta-
vený šetriaci režim (Dong et al., 2015). Garving et 
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al. (2017) vo svojej publikácii potvrdzujú uspoko-
jivé výsledky fyzioterapie v priebehu 2 rokov až  
u 60 % prípadov.  

Obaja pacienti mali vo svojich cvičebných jed-
notkách zaradený SM systém, ktorý sme individu-
álne nastavili požiadavkám jednotlivca. Smíšek 
(2005) nám vo svojej knihe potvrdzuje vhodnosť 
zaradenia tohto cvičenia na zmiernenie bolesti po-
stihnutých segmentov, odstránenie preťažení pohy-
bového aparátu, odstránenie svalovej nerovnováhy 
i ovplyvnenie správneho držania tela. Tenisti majú 
vyvinutú svalovú dysbalanciu dominantnej strany, 
ktorá súvisí s chybným držaním tela a zreťazením 
funkčných porúch (Rozkydal, Chaloupka, 2012). 
Jednou z techník na redukciu svalového tonusu, za-
bezpečenie kĺbovej stability, uvoľnenie fascií, zní-
ženie vnímania bolesti, zlepšenie prietoku lymfy 
u oboch pacientov bola aplikácia kineziotejpu. 
Magalhaes et al. (2016) vo svojej štúdii zaznamenali 
pozitívny účinok kineziotejpu na funkčnú a pro- 
prioceptívnu výkonnosť športovcov počas 48 hodín 
používania.  
 

ZÁVER 
Základným predpokladom správneho rehabili-

tačného postupu je správna diagnostika. Jej súčas-
ťou je fyzikálne vyšetrenie, odobranie anamnézy, 
základné merania, funkčnosť pohybovej sústavy  
a kĺbového systému, funkcie mäkkých tkanív, špe-
ciálne testy (Kolář et al., 2015). Obom pacientom po 
vstupných vyšetreniach bol navrhnutý dlhodobý re-
habilitačný plán, ktorý sme plnili individuálne 
vzhľadom k diagnózam. Priebeh jednotlivých tera-
pii sa uskutočňoval podľa krátkodobého rehabilitač-
ného plánu. Naším hlavným cieľom bolo využitie 
a efektivita jednotlivých metodík pri úrazoch v te-
nise. Stimulovali sme mäkké tkanivá, čím sa zlep-
šilo prekrvenie stuhnutých svalov. V spolupráci 
s pacientom boli uvoľňované hypertrofické svaly, 
konkrétne postizometrickou svalovou relaxáciou, 
čím sa postupne uvoľňovali svalové skrátenia. Sva-
lový hypertonus stále pretrvával. Z tohto dôvodu 
sme pacientov zaškolili autoterapiou postizometric-
kej relaxácie prípadne antigravitačnej relaxácie, aby 
proces terapie mohol pokračovať doma až do 
najbližšieho stretnutia. Ako ďalší dôležitý krok 
na podporu prekrvenia bolo aplikovanie mäkkých 
techník a odstránenie bolestivých trigger pointov 
tlakom. Trigger pointy sa nám podarilo vo väčšine 
prípadov odtrániť. Obnovenie kĺbovej vôle bolo 
dosiahnuté na základe manuálnej terapie podľa 

Rýchlikovej. Zvýšenie svalovej sily sa nám podarilo 
dosiahnuť aktívne asistovaným cvičením s postih-
nutou končatinou, aktívnymi cvikmi, využitím izo-
metrickej a koncentrickej svalovej kontrakcie. Vyu-
žitie jednoduchých pomôcok ako palička, the-
raband, závažie umožnilo pacientom trénovať aj 
doma. Diagnostika aj terapia vychádzala z našich 
praxou overených postupov a osvojených metodík. 
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