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ABSTRAKT 
Východiská: V príspevku sme sa zamerali na výskyt vybraných 
skrátených a oslabených svalov a ich následnom porovnávaní 
medzi jednotlivými vekovými kategóriami. 
Cieľ: Cieľom bolo rozšíriť poznatky o výskyte svalovej nerov-
nováhy z hľadiska športového veku v hokeji. 
Súbor a metódy: Hlavná metóda získavania údajov bol svalovo-
funkčný test podľa Jandu (2004). Súbor tvorilo 63 hráčov ľado-
vého hokeja z toho hokejovú predprípravku (0., 1. a 2. ročník 
ZŠ, 3–8 rokov; n = 22), hokejovú prípravku (3. a 4. ročník ZŠ, 
8–10 rokov; n = 29) a mladších žiakov (5. a 6. ročník ZŠ, 10–
12 rokov; n = 12). Priemerný vek probandov bol 7,78 ± 2,08 
rokov.  
Výsledky: Pri svale m. iliopsoas pravá (nedominantná) strana 
sme zaznamenali signifikantný rozdiel na 5% hladine význam-
nosti (U = 171; p = 0,003) medzi predprípravkou a prípravkou 
pričom u prípravky bolo vyššie percento skrátenia. Pri domi-
nantnej strane m. iliopsoas bol zaznamenaný signifikantný roz-
diel na 5 % hladine významnosti (U = 193,5; p = 0,010) medzi 
predprípravkou a prípravkou pričom u prípravky bolo vyššie 
percento skrátenia. Rovnako sme zaznamenali signifikantný 
rozdiel na 5 % hladine významnosti (U = 69,0; p = 0,015) medzi 
predprípravou mladšími žiakmi pričom vyššie % skrátenia sme 
zaznamenali u mladších žiakov. Pri porovnaní flexorov kolen-
ného kĺbu pravá (nedominantná) strana, sme dospeli k štatis-
ticky významnému rozdielu medzi skupinou prípravka a mladší 
žiaci na 5 % hladine významnosti (U = 106,0; p = 0,032), pri-
čom vyššie skrátenie bolo v skupine mladší žiaci. Pri flexoroch 
kolenného kĺbu ľavá (dominantná) strana sme zaznamenali 
signifikantné rozdiely na 5 % hladine medzi skupinou prípravka 
a mladší žiaci (U = 101,5; p = 0,027), pričom mladší žiaci do-
sahovali vyššie percento skrátenia. Ďalší signifikantný rozdiel 
sme zaznamenali medzi predprípravkou a mladšími žiakmi  
(U = 77,5; p = 0,026), pričom vyššie skrátenie mali opäť mladší 
žiaci. V ostatných sledovaných svaloch sme nezaznamenali šta-
tisticky významné rozdiely. 
Záver: Na základe výsledkov sme preukázali rastúci výskyt 
svalovej nerovnováhy od najmladších vekových kategórií sme-
rom k starším. Rovnako sa preukázala aj lateralita medzi domi-
nantnou a nedominantnou stranou. 
 
Kľúčové slová: Ľadový hokej. Mladí hokejisti. Funkčné sva-
lové poruchy. Lateralita. 
 
ABSTRACT 
Background: In this work we focused on the occurrence of se-
lected shortened and weakened muscles and their subsequent 
comparison between individual age categories. 
Objective: Our goal was to expand the knowledge of the occur-
rence of muscle imbalance from the aspect of age in hockey. 

Sample and methods: The main method of obtaining the data 
was Janda´s (2004) muscle-functional test. Our sample con-
sisted of 63 ice hockey players from hockey pre-preparation 
(grades 0, 1st and 2nd grades of primary school, 3–8 years old; n 
= 22), hockey preparation (3rd and 4th grades of primary school, 
8–10 years old; n = 29) and younger pupils (5th and 6th grades 
of primary school, 10–12 years old; n = 12). The average age of 
probands was 7.78 ± 2.08 years. 
Results: At the m. iliopsoas right (non-dominant) side there was 
proven significant difference at 5 % level (U = 171; p = 0.003) 
between the pre-preparational group and the preparational 
group, with the higher decrease in percentage in the preparation 
group. On the dominant side m. iliopsoas a significant differ-
ence at the 5% level of significance (U = 193.5; p = 0.010)  
between the pre-preparation group and the preparation group 
was observed with iliopsoas, with the higher decrease in per-
centage in the preparational group. We also noted a significant 
difference at 5 % level of significance (U = 69.0; p = 0.015) 
between pre-preparational group and younger pupils, with 
a higher decrease in percentage in the group of younger pupils. 
When compared the knee flexor of the right (non-dominant) 
side, we came to a statistically significant difference between 
the preparational group and the younger pupils at the 5 % sig-
nificance level (U = 106.0; p = 0.032), with a higher shortening 
in the younger pupils group. In the left (dominant) side knee 
flexors, we noted significant differences at 5 % level between 
the preparational group and younger pupils (U = 101.5; p = 
0.027), with younger pupils achieving a higher decrease in per-
centage. Another significant difference was between pre-prep-
arational group and younger pupils (U = 77.5; p = 0.026), with 
younger pupils again having a higher decrease. There were no 
statistically significant differences in the other monitored mus-
cles. 
Conclusion: Based on the results, we have shown a growing 
incidence of muscle imbalance from the youngest age catego-
ries to the older. Laterality between the dominant and non-dom-
inant sides was also demonstrated.  
 
Key words: Ice hockey. Young hockey players. Functional 
musculoskeletal disorders. Laterality. 
 
 
ÚVOD 

Svalová nerovnováha sa môže dostať do takého 
štádia, že z funkčného hľadiska môžeme hovoriť 
o limitujúcom faktore pre dosiahnutie najlepších 
športových výkonov zdravého jedinca (Dlhoš, 
2002). Podľa Bukača (2005) herná činnosť hráča  



Zdravotnícke listy, Ročník 7, Číslo 3,  2019                                                                                                                                 ISSN 2644-4909 

46 

ľadového hokeja zaťažuje kostru a kostrové sval-
stvo jednostranne, pričom hráč môže nadobudnúť 
posturálnu svalovú dysbalanciu, ktorá vedie k zdra-
votným problémom a pohybovým obmedzeniam. 
Kritickými bodmi hráča ľadového hokeja sú oblasti 
slabín, panvového dna a driekovej chrbtice. Slabi-
novým kanálom prechádza niekoľko väzivových 
častí svalov dolných končatín a brucha, ktoré sú cit-
livé na preťažovanie korčuliarskymi odrazmi, ná-
hlymi zmenami smeru a zastavovaním. Následným 
preťažovaním vzniká bolesť v oblasti slabín a pan-
vového dna. Tieto bolesti obmedzujú pohyb, alebo 
zabraňujú správnej technike korčuľovania na ľade. 
Na častý výskyt zranení, ktoré môžu byť spôsobené 
svalovou nerovnováhou upozorňuje aj Croisier 
(2004). Terapeutická intervencia posilnenia oslabe-
nej svalovej skupiny a natiahnutia skrátenej skupiny 
sa javí ako účinná metóda prevencie zranenia ad-
duktorov u profesionálnych hokejistov Tyler et al. 
(2002). Kawalek a Garsztka (2013) zistili u hokejis-
tov poľského národného tímu v oblasti horných 
končatín poruchy asymetrickej svalovej rovnováhy. 
Vonkajšie rotátory ramenného kĺbu boli najviac pre-
ťažené svaly. Signifikantné poruchy symetrickej 
svalovej dĺžky boli zistené v oblasti dolných konča-
tín – m. iliopsoas bol skrátený v 100 % prípadov 
a m. rectus femoris na 63 %. Tyler (1996) pomocou 
Thomasovho testu skúmal 25 profesionálnych ho-
kejistov. Výsledky ukázali, že hráči hokeja majú  
v porovnaní s bežnou populáciou zodpovedajúceho 
veku znížený rozsah pohybu v bedrovom kĺbe na  
1% hladine významnosti (p < 0,0001). Na riziko 
vzniku športovej hernie ako príčiny svalovej nerov-
nováhy udáva vo svojej kazuistike aj Woodward et 
al. (2012) a odporúča zvýšiť funkčnosť hlbokého 
stabilizačného systému spolu s odstránením svalo-
vej dysbalancie na perifériách. 

Najčastejšie sa vyskytujúcou svalovou dysbalan-
ciou u hráčov ľadového hokeja je dolný skrížený 
syndróm. Thurzová (1992) charakterizuje svalové 
syndrómy ako zoskupenie skrátených a oslabených 
svalov, chybných pohybových stereotypov, zmeny 
statiky a dynamiky chrbtice, rovnako sú spôsobené 
nesprávnym držaním tela až chorobnými stavmi. 
Klasickými príkladom je dolný skrížený syndróm  
v oblasti panvy a bedrových kĺbov a horný skrížený 
syndróm v oblasti ramenného pletenca. V súvislosti 
s ľadovým hokejom nemôžeme hovoriť o klasickom 
dolnom skríženom syndróme, ktorý je charakteris-
tický oslabením priameho brušného svalu (hlavne 
spodnej časti), šikmých brušných svalov a sedacích 

svalov (hlavne m. gluteus maximus) a skrátením 
štvoruhlého driekového svalu (m. quadratus lumbo-
rum), bedrovodriekového svalu (m. iliopsoas), pria-
meho svalu stehna (m. rectus femoris) a hamstrin-
gov, pretože sedacie svaly (veľký, stredný a malý 
sedací sval) sú vďaka technike korčuľovania, dosta-
točne posilnené a zapojené do činnosti (Heller et al., 
1996).  
 

CIEĽ 
Cieľom práce je rozšíriť poznatky o funkčných 

poruchách pohybového systému u mladých hokejis-
tov vo vybraných vekových kategóriách, ktoré vy-
plývajú z jednostranného špecifického hokejového 
zaťaženia. 
 

SÚBOR 
Súbor tvorilo 63 hráčov ľadového hokeja, z toho 

hokejovú predprípravku (0., 1. a 2. roč. ZŠ, 3–8 ro-
kov, n = 22), hokejovú prípravku (3. a 4. roč. ZŠ, 8–
10 rokov, n = 29) a mladších žiakov (5. a 6. roč. ZŠ, 
10–12 rokov, n = 12). Priemerný vek probandov bol 
7,78 ± 2,08 rokov. Všetci probandi boli riadnymi 
členmi hokejového klubu HK 99 RUŽINOV Brati-
slava a zároveň boli registrovaní v Slovenskom ho-
kejovom zväze. Všetci hráči boli praváci, tzn. ho-
kejku držia počas tréningového a zápasového zaťa-
ženia na ľavej strane. 
 

METÓDY 
Metódy získavania údajov: Pri získavaní empi-

rických údajov sme použili metodiku testovania 
svalovej nerovnováhy podľa Jandu et al. (2004). 
Vykonávali sme celú testovú batériu na vyhodnote-
nie celkového stavu svalovej nerovnováhy a ná-
sledne sme vybrali dva svaly s tendenciou ku skrá-
teniu a dva svaly s tendenciou k oslabeniu, ktoré sú 
vo veľkej miere zapájané v ľadovom hokeji.  

Metódy vyhodnocovania údajov: Získané dáta 
sme spracovali v programe IBM SPSS 23 nasle-
dovne: normalita dát bola testovaná Shapiro-Wilko-
vovým testom, ktorý nepotvrdil normalitu rozlože-
nia dát. Na zistenie rozdielov medzi skupinami bol 
použitý neparametrický Kruskal-Wallisov test, kto-
rý potvrdil štatisticky významné rozdiely. Na ziste-
nie významných rozdielov medzi jednotlivými sku-
pinami sme použili neparametrický Mann-Whitne-
yov U test. Významnosť sme určovali na 1% a 5% 
hladine významnosti.  
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Po vyhodnotení výsledkov m. quadratus lumbo- 
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rum (Tab. 1) môžeme skonštatovať výraznejšie 
skrátenie na dominantnej ľavej strane: predpríprav-
ka (žiadne skrátenie 27,3 %, mierne skrátenie 50 % 
a úplné skrátenie 22,7 %), prípravka (žiadne skráte-
nie 48,3 %, mierne skrátenie 31,0 % a úplné skráte-
nie 20,7 %), mladší žiaci (žiadne skrátenie 25 %, 
mierne skrátenie 41,7 % a úplné skrátenie 33,3 %). 
Pravá nedominantná strana bola skrátená: u predprí-
pravky (žiadne skrátenie 77,3 %, mierne skrátenie 
22,7 % a úplné skrátenie 0 %), prípravka (žiadne 
skrátenie 79,3 %, mierne skrátenie 41,7 % a úplné 
skrátenie 0 %), mladší žiaci (žiadne skrátenie  
58,3 %, mierne skrátenie 41,7 % a úplné skrátenie  
0 %) Pri porovnaní sa nám nepreukázala štatistická 
významnosť v žiadnom zo sledovaných ukazovate-
ľov. Pri svale m. iliopsoas pravá strana (Tab. 2) sme 
zaznamenali signifikantný rozdiel na 5% hladine 
významnosti (U = 171; p = 0,003) medzi predprí-
pravkou a prípravkou, pričom u prípravky bolo vyš-
šie percento skrátenia (žiadne skrátenie 17,2 %, 
mierne skrátenie 51,7 % a úplné skrátenie 31 %) ako 
u predprípravky (žiadne skrátenie 63,6 %, mierne 
skrátenie 22,7 % a úplné skrátenie 13,6 %), zároveň 

môžeme potvrdiť zvyšujúce sa skrátenie so zvyšu-
júcou sa kategóriou. Pri dominantnej strane m. 
iliopsoas bol zaznamenaný signifikantný rozdiel na 
5% hladine významnosti (U = 193,5; p = 0,010) me-
dzi predprípravkou a prípravkou, pričom u prí-
pravky bolo vyššie percento skrátenia (žiadne skrá-
tenie 13,8 %, mierne skrátenie 34,5 % a úplné skrá-
tenie 51,7 %) ako u predprípravky (žiadne skrátenie 
27,3 %, mierne skrátenie 59,1 % a úplné skrátenie 
13,6%). Rovnako sme zaznamenali signifikantný 
rozdiel na 5% hladine významnosti (U = 69,0; p = 
0,015) medzi predprípravou mladšími žiakmi pri-
čom vyššie % skrátenia sme zaznamenali u mlad-
ších žiakov (žiadne skrátenie 16,7 %, mierne skrá-
tenie 16,7 % a úplné skrátenie 66,7 %) u predprí-
pravky sme zaznamenali nasledovné výsledky 
(žiadne skrátenie 27,3 %, mierne skrátenie 59,1 %  
a úplné skrátenie 13,6 %). Môžeme skonštatovať, že 
pri skrátení m. iliopsoas je opäť stúpajúca tendencia 
skrátenia s pribúdajúcim športovým vekom a záro-
veň sú aj viditeľné rozdiely v lateralite, kedy domi-
nantná ľavá strana vykazuje vyššie percento skráte-
nia ako nedominantná. 

 
Tabuľka 1 Porovnanie m. quadratus lumborum pravá (nedominantná) a ľavá (dominantná) strana 

 Quadratus lumborum P 
 Predprípravka (%) Prípravka (%) Prípravka (%) Mladší žiaci (%) Predprípravka (%) Mladší žiaci (%) 
Žiadne skrátenie 77,3 79,3 79,3 58,3 77,3 58,3 
Mierne skrátenie 22,7 17,2 17,2 41,7 22,7 41,7 
Úplné skrátenie 0,0 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 

p 0,915 0,206  0,254 

Quadratus lumborum Ľ 
 Predprípravka (%) Prípravka (%) Prípravka (%) Mladší žiaci (%) Predprípravka (%) Mladší žiaci (%) 
Žiadne skrátenie 27,3 48,3 48,3 25,0 27,3 25,0 
Mierne skrátenie 50,0 31,0 31,0 41,7 50,0 41,7 
Úplné skrátenie 22,7 20,7 20,7 33,3 22,7 33,3 

p 0 ,249 0,183 0,627 

 
Tabuľka 2 Porovnanie m. iliopsoas pravá (nedomiantná) a ľavá (dominantná) strana  

 Iliopsoas P 
 Predprípravka (%) Prípravka (%) Prípravka (%) Mladší žiaci (%) Predprípravka (%) Mladší žiaci (%) 
Žiadne skrátenie 63,6 17,2 17,2 33,3 63,6 33,3 
Mierne skrátenie 22,7 51,7 51,7 33,3 22,7 33,3 
Úplné skrátenie 13,6 31 31 33,3 13,6 33,3 

p 0,003 0,621 0,081 

Iliopsoas Ľ 
 Predprípravka (%) Prípravka (%) Prípravka (%) Mladší žiaci (%) Predprípravka (%) Mladší žiaci (%) 
Žiadne skrátenie 27,3 13,8 13,8 16,7 27,3 16,7 
Mierne skrátenie 59,1 34,5 34,5 16,7 59,1 16,7 
Úplné skrátenie 13,6 51,7 51,7 66,7 13,6 66,7 

p 0,010 0 ,521 0,015 
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Pri porovnaní flexorov kolenného kĺbu pravá 
(nedominantná) strana (Tab. 3) sme dospeli k štatis-
ticky významnému rozdielu medzi skupinou prí-
pravka a mladší žiaci na 5% hladine významnosti 
(U = 106,0; p = 0,032), pričom vyššie skrátenie bolo 
v skupine mladší žiaci (žiadne skrátenie 0 %, 
mierne skrátenie 66,7 % a úplné skrátenie 33,3 %). 
Pri flexoroch kolenného kĺbu ľavá (dominantná) 
strana sme zaznamenali signifikantné rozdiely na 
5% hladine medzi skupinou prípravka a mladší žiaci 
(U = 101,5; p = 0,027), pričom mladší žiaci dosaho-
vali vyššie percento skrátenia (žiadne skrátenie 0 %, 
mierne skrátenie 41,7 % a úplné skrátenie 58,3 %) 
ako prípravka (žiadne skrátenie 34,5 %, mierne 
skrátenie 34,5 % a úplné skrátenie 31 %). Ďalší sig-

nifikantný rozdiel sme zaznamenali medzi predprí-
pravkou a mladšími žiakmi ( U = 77,5; p = 0,026), 
pričom vyššie skrátenie mali opäť mladší žiaci 
(žiadne skrátenie 0 %, mierne skrátenie 41,7 %  
a úplné skrátenie 58,3 %) ako prípravka (žiadne 
skrátenie 13,6 %, mierne skrátenie 72,7% a úplné 
skrátenie 22,7 %). 

Pri porovnaní oslabenia mm. abdomini pravá 
(nedomimnantná) strana (Tab. 4) sme nezazname-
nali významné rozdiely. Oslabenie je u predprí-
pravky 36,4 %, prípravky 24,1 % a u mladších žia-
kov 33,1 %. Pri ľavej (dominantnej) strane sme rov-
nako nezaznamenali významne rozdiely. Oslabenie 
sme zaznamenali u predprípravky v 36,4 %, prí-
pravky 44,8 % a mladší žiaci 33,3 %. 
 

Tabuľka 3 Porovnanie flexorov kolenného kĺbu pravá (nedominantná) a ľavá (dominantná) strana 

 Flexory kolenného kĺbu P 
 Predprípravka (%) Prípravka (%) Prípravka (%) Mladší žiaci (%) Predprípravka (%) Mladší žiaci (%) 
Žiadne skrátenie 13,6 34,5 34,5 0 13,6 0 
Mierne skrátenie 72,7 48,3 48,3 66,7 72,7 66,7 
Úplné skrátenie 13,6 17,2 17,2 33,3 13,6 33,3 

p 0,305 0,032 0,087 

Flexory kolenného kĺbu Ľ 
 Predprípravka (%) Prípravka (%) Prípravka (%) Mladší žiaci (%) Predprípravka (%) Mladší žiaci (%) 
Žiadne skrátenie 13,6 34,5 34,5 0 13,6 0 
Mierne skrátenie 63,6 34,5 34,5 41,7 63,6 41,7 
Úplné skrátenie 22,7 31 31 58,3 22,7 58,3 

p 0 ,559 0,027 0,026 
 
Tabuľka 4 Porovnanie mm. abdomini pravá (nedominantná) a ľavá (dominantná) strana 

 mm. abdominis P 
 Predprípravka (%) Prípravka (%) Prípravka (%) Mladší žiaci (%) Predprípravka (%) Mladší žiaci (%) 
Žiadne oslabenie 63,6 75,9 75,9 66,7 63,6 66,7 
Oslabenie 36,4 24,1 24,1 33,3 36,4 33,3 

p 0 ,347 0 ,550 0,862  

mm. abdominis Ľ 
 Predprípravka (%) Prípravka (%) Prípravka (%) Mladší žiaci (%) Predprípravka (%) Mladší žiaci (%) 
Žiadne oslabenie 63,6 55,2 55,2 66,7 63,6 66,7 
Oslabenie 36,4 44,8 44,8 33,3 36,4 33,3 

p 0,547  0 ,502 0,862  
 
Tabuľka 5 Porovnanie mm. glutei pravá (nedominantná) a ľavá (dominantná) strana 

 mm. gluteus maximus P 
 Predprípravka (%) Prípravka (%) Prípravka (%) Mladší žiaci (%) Predprípravka (%) Mladší žiaci (%) 
Žiadne oslabenie 95,5 100,0 100,0 100,0 95,5 100,0 
Oslabenie 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 

p 0,251   1,000 0 ,460 

mm. gluteus maximus Ľ 
 Predprípravka (%) Prípravka (%) Prípravka (%) Mladší žiaci (%) Predprípravka (%) Mladší žiaci (%) 
Žiadne oslabenie 95,5 100,0 100,0 100,0 95,5 100,0 
Oslabenie 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 

p 0,251  1,000  0,460  
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Pri porovnaní oslabenia mm. glutei pravá (nedo-
minantná) a ľavá dominantná strana (Tab. 5) sme 
nezaznamenali významné rozdiely. Na oboch stra-
nách sme zaznamenali rovnaké hodnoty oslabenia: 
predprípravky 4,5 %, prípravka 0 % a u mladší žiaci 
0 %. 

V príspevku sme sa zamerali na výskyt vybra-
ných skrátených a oslabených svalov a ich násled-
nom porovnávaní medzi jednotlivými vekovými ka-
tegóriami. Pri porovnaní vybraných svalov medzi 
jednotlivými vekovými kategóriami sme zazname-
nali nasledujúce výsledky: Pri svale m. iliopsoas 
pravá strana sme zaznamenali signifikantný rozdiel 
na 5% hladine významnosti (U = 171; p = 0,003) 
medzi predprípravkou a prípravkou, pričom u prí-
pravky bolo vyššie percento skrátenia. Pri domi-
nantnej strane m. iliopsoas bol zaznamenaný signi-
fikantný rozdiel na 5% hladine významnosti (U 
=193,5; p = 0,010) medzi predprípravkou a príprav-
kou, pričom u prípravky bolo vyššie percento skrá-
tenia. Rovnako sme zaznamenali signifikantný roz-
diel na 5% hladine významnosti (U = 69,0;  
p = 0,015) medzi predprípravou mladšími žiakmi 
pričom vyššie % skrátenia sme zaznamenali u mlad-
ších žiakov. Tu sa naše výsledky zhodujú s autormi 
Kawalek a Garsztka (2013) a Tyler (1996), ktorí 
rovnako ako my zaznamenali vyšší výskyt skrátenia 
m. iliopsoas. 

Pri porovnaní flexorov kolenného kĺbu pravá 
(nedominantná) strana sme dospeli k štatisticky  
významnému rozdielu medzi skupinou prípravka  
a mladší žiaci na 5% hladine významnosti (U = 
106,0; p = 0,032), pričom vyššie skrátenie bolo  
v skupine mladší žiaci. Pri flexoroch kolenného 
kĺbu ľavá (dominantná) strana sme zaznamenali 
signifikantné rozdiely na 5% hladine medzi skupi-
nou prípravka a mladší žiaci (U = 101,5; p = 0,027), 
pričom mladší žiaci dosahovali vyššie percento 
skrátenia. Ďalší signifikantný rozdiel sme zazname-
nali medzi predprípravkou a mladšími žiakmi (U = 
77,5; p = 0,026), pričom vyššie skrátenie mali opäť 
mladší žiaci. V ostatných sledovaných svaloch sme 
nezaznamenali štatisticky významné rozdiely. Na 
základe získaných dát môžeme vysloviť záver, že 
celková svalová nerovnováha našich probandov na-
rastá priamoúmerne s dĺžkou športovej praxe, a to 
nižší výskyt v predprípravke a vyšší výskyt v mlad-
ších žiakoch, rovnaký záver môžeme vysloviť aj  
z hľadiska laterality, kedy na dominantnej strane je 
vyšší výskyt skrátených a oslabených svalov ako na 
nedominantnej strane. 

ZÁVER 
Na záver by sme chceli poukázať na vysoký  

výskyt funkčných svalových porúch u hokejistov už 
od najmladších vekových kategórií, ktoré sme po-
tvrdili aj našim výskumom. Preto by sme chceli od-
poručiť zapojenie priebežnej diagnostiky realizova-
nej na základe funkčných svalových testov a jed-
noznačného a nekompromisného zapojenia kom-
penzačným cvičení do tréningového zaťaženia ho-
kejistov už od detí a mládeže, a tým zabrániť prehl-
bovaniu funkčných svalových porúch. Obzvlášť by 
sa mal klásť dôraz na elimináciu rozdielu laterality 
strán skrátených a oslabených svalov, ktoré vyplý-
vajú z jednostranného zaťaženia hráčov ľadového 
hokeja. Naše odporúčania do športovej praxe sú na 
základe našich zistení nasledovné: Zaradiť pravi-
delnú diagnostiku zameranú na zistenie výskytu 
oslabených a skrátených svalov už od najmladších 
vekových kategórií. Rovnako dôležitá je aj preven-
cia mladých hráčov hokeja a do ich tréningového 
programu by sa mali zapojiť pravidelne kompen-
začné cvičenia a dôkladná regenerácia. Pokiaľ sa 
u hráčov zistí svalová nerovnováha, urýchlene by sa 
malo začať s nápravou daného stavu, aby sa tak 
v budúcnosti zabránil možný vznik zranenia, ktoré 
by mohlo ohroziť športovú kariéru hráčov. 
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