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ABSTRAKT 
Východiská: Ľadový hokej je šport charakteristický asymetric-
kým zaťažovaním pohybového systému, preto môžeme u hrá-
čov ľadového hokeja očakávať výskyt svalovej dysbalancie 
v oblasti panvy. 
Cieľ: Cieľom práce je zistiť výskyt šikmej panvy u profesio-
nálnych hráčov ľadového hokeja. Okrem uvedeného sme sledo-
vali aj symetriu dĺžok dolných končatín a výskyt bolesti chrbta 
v lumbálnej až lumbosakrálnej časti. 
Súbor: Do súboru boli zaradení aktívni profesionálni hokejisti 
slovenského národného hokejového tímu (n = 20), ktorí vrcho-
lovo hrajú ľadový hokej 10 a viac rokov. Išlo o mužov vo veku 
od 21 do 47 rokov (priemer 28,95). Kontrolnú skupinu tvorili 
náhodne vybraní probandi z bežnej (nešportujúcej) populácie 
dospelých mužov (n = 21, vek 20–40 rokov, priemer 31,33). 
Metódy: Vykonané bolo vyšetrenie zamerané na postavenie 
panvy, ktoré zahŕňalo meranie funkčnej dĺžky dolných končatín 
a hodnotenie postavenia panvy vo frontálnej rovine. Na verifi-
káciu hypotéz bol použitý Fisherov exaktný test. 
Výsledky: U hokejistov je významne častejšie zošikmenie pan-
vy v porovnaní s bežnou (nešportujúcou) populáciou (F = 4,94, 
p = 0,043, Phi = 0,35, N = 41). Významne častejší výskyt asy-
metrie dĺžok dolných končatín potvrdený nebol (F = 1,75, p = 
0,697, Phi = 0,11, N = 41). Bolesť v dolnej časti chrbta sa po-
tvrdila u 55 % profesionálnych hráčov ľadového hokeja. 
Záver: Výskum potvrdil častejšie zošikmenie panvy u hráčov 
ľadového hokeja v porovnaní s nešportujúcou populáciou.  
 
Kľúčové slová: Šikmá panva. Ľadový hokej. Dĺžka dolných 
končatín. Svalová dysbalancia. Bolesť. 
 
ABSTRACT 
Background: Ice hockey is a sport characterized by an asym-
metric load on the musculoskeletal system. Therefore, ice hoc-
key players can be expected to experience muscle imbalance in 
the pelvis. 
Objective: The aim of this contribution is to determine the inci-
dence of the lateral pelvic tilt in professional ice hockey players. 
The symmetry of lengths of lower limbs and the occurrence of 
back pain in the lumbar to lumbosacral parts were also moni-
tored. 
Sample: The  group  consisted  of professional  hockey  players  
(n = 20) who have been playing ice hockey for 10 years or more. 
They were men aged from 21 to 47 years (average age: 28.95). 

The control group consisted of randomly selected probands 
from the non-sporting adult male population (n = 21, age 20 -
40 years, average: 31.33). 
Methods: A pelvic examination was performed. It included a 
measurement of the functional length of the lower limbs and an 
assessment of the pelvic tilt position in the frontal plane. Fish-
er's exact test was used to verify hypotheses. 
Results: The pelvis of ice hockey players is significantly more 
often skewed compared to the general (non-sporting) popula-
tion (F = 4.94, p = 0.043, Phi = 0.35, N = 41). Significantly mo-
re frequent asymmetry of lower limbs lengths was not confir-
med (F = 1.75, p = 0.697, Phi = 0.11, N = 41). Pain in the lower 
back was confirmed in 55% of professional ice hockey players. 
Conclusion: Research confirmed more skewing of the pelvis of 
ice hockey players compared to the non-sporting population. 
 
Key words: Lateral pelvic tilt. Ice Hockey. Length of lower 
limbs. Muscular imbalance. Pain. 
 
 
ÚVOD 

Vrcholový šport je charakteristický maximál-
nym osobným nasadením športovca, ktoré predpo-
kladá podávanie výkonov na hranici ľudských mož-
ností (Blahútková, 2013). Moc Králová et al. (2015) 
upozorňujú na skutočnosť, že vo vrcholovom športe 
sa dôraz kladie na maximálny výkon, ktorý sa však 
často spája s nesprávnymi kompenzačnými mecha-
nizmami v pohybovej sústave športovca. Tieto me-
chanizmy môžu časom vyústiť do patologických 
stavov nezlučiteľných s vrcholovým športom. Ho-
kej je rýchla hra zahŕňajúca niekoľkoročné obdobia 
tvrdej fyzickej práce. Každý hráč musí byť schopný 
zasiahnuť puk silou a presnosťou, čo vyžaduje nie-
len zručnosť, ale aj kombináciu sily a vytrvalosti. 
Na  vrcholových  hokejistov  je  vyvíjaný  enormný  
tlak  zo strany  trénerov,  sponzorov  a taktiež fanúši- 
kov, ktorí tento šport sledujú. Vysoký tlak na hráčov 
a vysoká konkurencia robí šport agresívnejší a tvrd-
ší. Hra sa zrýchľuje a tým aj pritvrdzuje (Tóth, 
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2010). Zdravie je dominantným faktorom, ktorý ur-
čuje napredovanie každého hráča. Psalman (2010) 
konštatuje, že hokejista musí byť schopný vysoko 
kvalitne udržiavať rovnováhu počas korčuľovania 
vpred, vzad a otáčania sa, pri zosúlaďovaní pohybov 
tela a hokejky s pukom aj bez puku. Dôraz kladie na 
celkovú rovnováhu tela. Treba si uvedomiť, že spo-
ločná plocha korčule s ľadovou plochou v stoji je 
približne 1cm2 a chodidlo nohy je asi 9 cm nad pod-
ložkou. Preto si technika korčuľovania vyžaduje 
najmä perfektné zvládnutie predozadnej a stranovej 
rovnováhy na korčuliach (Twist, 2007). Psalman 
(2010) považuje za ideálnu vybalansovanú pozíciu 
tela a hokejky takú pozíciu, kedy sú korčule v sklze 
a v šírke o trochu väčšej ako je šírka ramien hráča. 
Členky sú v dorzálnej flexii a súčasne sú tlačené do 
stredu tela. Kolená sú flektované a trup miernym 
ohnutím zabezpečuje stabilnejší predklon tela. Ho-
kejista musí byť schopný túto pozíciu udržať aj pri 
rôznych zmenách v smere pohybov. Pri základných 
hokejových činnostiach je preto neustále zapájaný 
celý pohybový systém športovca. Dôležitú stabili-
začnú oporu predstavuje sila dolných končatín, sta-
bilita postoja a dynamická rovnováha. Stav dyna-
mickej rovnováhy určuje rozsah, presnosť a inten-
zitu vykonávaných pohybov. Helešic (2005) zdô-
razňuje, že hokejové korčuľovanie patrí medzi  
základnú oblasť hokejových zručností, ktoré musí 
každý hráč ľadového hokeja zvládať. Rýchlosť kor-
čuľovania závisí viac od počtu krokov (frekvencie) 
ako od ich dĺžky. Tak ako pri korčuľovaní, tak aj pri 
streľbe s pukom využíva hokejista veľkú časť sva-
lových skupín (Psalman, 2010). V našej práci sa za-
meriavame predovšetkým na postavenie panvy, 
ktoré je ovplyvnené technikou samotného korčuľo-
vania, prácou dolných končatín, trupu i prácou hor-
ných končatín počas manipulácie s hokejkou. Na-
koľko počas hry dochádza k asymetrickému zaťaže-
niu celého tela, možno u hokejistov pozorovať sva-
lové dysbalancie. Svalové dysbalancie, rozdielne 
dĺžky dolných končatín a zranenia vedúce ku kom-
penzačným pohybovým vzorom vedú ku vzniku po-
sturálnej asymetrie. Podľa Gurína (2018) má asy-
metrická záťaž vplyv na stav a kondíciu lokomoč-
ného aparátu. Tým sa zvyšuje riziko zranenia hrá-
čov. Czaková a Líška (2018) sú názoru, že každý vr-
cholový šport predstavuje zvýšené riziko vzniku po- 
ranení. Dôležitý faktor podľa nich zohráva aj únava, 
ktorá je spojená s narastaním záťaže počas športovej 
aktivity a vedie k zhoršenej technike športového po-
hybu. Benefitom môže byť využitie hydroterapie aj 

balneoterapie ako prevencia vzniku únavového syn-
drómu a zníženie rizika vzniku úrazov (Beňačka, 
Mašán, 2013). U hráčov ľadového hokeja sa najčas-
tejšie stretávame so zraneniami ramien, triesiel, 
hamstringov a kolien. Zranenia sú najčastejšie spô-
sobené jednostrannou streľbou, prudkými zmenami 
smeru, rýchlosti a neustálym preťažovaním domi-
nantných častí tela a tiež oslabenou svalovou silou 
(Ylinen, 2002; Boden et al., 2009; Twist, 2007). 
Podľa koncepcie ,,funkčných porúch pohybového 
systému“ je funkčný vzťah medzi svalmi (čiže sva-
lová rovnováha) dôležitejší ako kvalita jednotlivých 
svalov (Malay, Nevolná, 2014). Ak kluby chcú mať 
istotu, že ich hráči sú po pohybovej stránke v po-
riadku, majú k dispozícii vlastného fyzioterapeuta, 
ktorý dohliada na tréning a prípadné chyby koriguje. 
V súčasnosti je to krok k profesionalizácii klubov  
a je dôležité, aby sa pochopila úloha fyzioterapeuta 
a jeho význam v rámci tréningovej činnosti. Výraz-
ným činiteľom vplývajúcim na záťaž hráča je post 
na ktorom hrá. Herné pozície sú pevne dané pre kaž-
dého hráča a len málokedy sa pozícia mení (Twist, 
2007). Dlhodobé preťažovanie kĺbov spôsobuje  
obmedzenia v rozsahu pohyblivosti kĺbu a svalovú 
nerovnováhu, najmä v prípade zanedbania preven-
tívneho tréningu mobility. Posturálna asymetria  
a nerovnováha vo flexibilite môžu byť dôsledkom 
preferovania streľby z jednej strany, častejšieho brz-
denia na jednu stranu, či zaťažovania jednej nohy 
viac ako druhej v odrazovej fáze pri korčuľovaní. 
Osobitnou skupinou hráčov ľadového hokeja sú 
brankári. Najviac vyťažovanou svalovou skupinou 
na ich tele sú adduktory bedrového kĺbu (tzv. „bran-
kárske slabiny“), v menšej miere abduktory. Najmä 
m. sartorius je extrémne vyťažovaný pri tzv. „šnú-
rach“ ktorými sa brankári snažia betónom zabrániť 
gólu (Smith, 2008). 

Pri samotnom korčuľovaní zohrávajú hlavnú 
úlohu extenzory bedrového a kolenného kĺbu 
a plantárne flexory chodidla. Pohyb dopredu zais-
ťujú flexory bedra. Zmeny smeru a zatáčanie zabez-
pečujú abduktory a adduktory bedrového kĺbu, kto-
ré sa vyrovnávajú i s dostredivou silou. Práve vyššie 
uvedené svalové skupiny sú najviac vyťažované  
a často dochádza k ich zraneniam (Smith, 2008). 
Dobrá technika korčuľovania je charakteristická 
nízkym postojom, kedy sú uhly v bedrovom kĺbe 
90–120°, sklon trupu je 10–35° a uhol v kolennom 
kĺbe 125–160°. Povaha hry a vedenie hokejky vyža-
duje, aby hráč zaujal pozíciu, kedy je v predklone  
a bol naklonený (Clark, 2014). V tejto pozícii hráč 
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zotrváva väčšinu trvania hry. Fadzan et al. (2017) 
popisujú výskyt skoliózy a bolesti chrbta u hokejis-
tov. Ich posturálne pozorovania hokejistov nazna-
čujú, že mnoho elitných hokejistov má dlhú a plo-
chú torakolumbálnu chrbticu. Príčinu vidia práve 
v typickom držaní tela počas korčuľovania, kedy sú 
hráči po dlhý čas v torakolumbálnej flexii. Výsku-
my taktiež zistili, že hokej sa hrá prevažne pravou 
rukou a u hokejistov, ktorí sa hre intenzívne venujú 
niekoľko rokov, je zvýšený výskyt funkčnej sko-
liózy a taktiež častejšia asymetria dĺžok dolných 
končatín (viac ako 9 mm) (Green, 2009). Okrem 
uvedeného u hokejistov pozorujeme výrazné skráte-
nie flexorov bedrového kĺbu. Flexory bedrového 
kĺbu sa cez m. rectus femoris upínajú až pod koleno, 
takže hokejisti majú viditeľný (a sú tým známi) tzv. 
„vypučený zadok“. Na flexory bedra sa pripájajú 
adduktory, ktoré sú taktiež výrazne skrátené, v dô-
sledku čoho väčšina hokejistov máva intrarotačné 
postavenie bedrových kĺbov. Všetky tieto spome-
nuté faktory môžu mať vplyv na patologické posta-
venie panvy u hráčov ľadového hokeja. 
 

CIEĽ 
Cieľom práce je zistiť výskyt šikmej panvy 

u profesionálnych hráčov ľadového hokeja. Predpo-
kladáme, že u hráčov ľadového hokeja bude častejší 
výskyt zošikmenia panvy ako u bežnej (nešportujú-
cej) populácie. Na zošikmenie panvy môže mať 
vplyv asymetrická dĺžka dolných končatín, ktorá 
bola taktiež sledovaná. Výskyt bolesti chrbta bol po-
rovnávaný u hráčov ľadového hokeja venujúcim sa 
hre na profesionálnej úrovni viac ako 20 rokov 
a menej ako 20 rokov. 
 

SÚBOR 
Do sledovaného súboru (súbor A) boli zaradení 

aktívni profesionálni hokejisti slovenského národ-
ného hokejového tímu, ktorí vrcholovo hrajú ľa-
dový hokej 10 a viac rokov. Vyšetrených bolo 20 
profesionálnych hokejistov reprezentujúcich Slo-
venskú republiku na Majstrovstvách sveta v ľado-
vom hokeji. Išlo o mužov vo veku od 21 do 47 rokov 
(priemer: 28,95). Zo sledovaného súboru bolo desať 
hráčov na pozícii útočník, sedem obrancov a traja 
brankári.  Dĺžka  ich  profesionálnej  hokejovej  ka-
riéry  sa  pohybovala  od 15  do  25  rokov  (priemer:  
22,45).  V kontrolnom  súbore  (súbor B)  sa  nachá- 
dzali náhodne vybraní probandi z bežnej (nešportu-
júcej) populácie dospelých mužov. Tento súbor tvo-
rilo 21 mužov vo veku od 20 do 40 rokov (priemer: 

31,33). Probandi z oboch sledovaných súborov sa 
na výskume zúčastnili dobrovoľne pričom bola za-
chovaná ich anonymita. 
 

METÓDY 
Oba sledované súbory podstúpili vyšetrenie za-

merané na postavenie panvy, ktoré zahŕňalo: mera-
nie funkčnej dĺžky dolných končatín, hodnotenie 
postavenia panvy v sagitálnej rovine (neutrálne / an-
teverzia / retroverzia), hodnotenie postavenia panvy 
vo frontálnej rovine (prítomné / neprítomné zošik-
menie), vyšetrenie sakroiliakálnych kĺbov (prítom-
ná / neprítomná blokáda), vyšetrenie stoja na dvoch 
váhach (zaťaženie dolných končatín), Trendelen-
burgovu skúšku (negatívna / pozitívna). Okrem uve-
deného bol vyšetrený svalový systém v oblasti 
panvy so zameraním na svalové oslabenia (m. 
gluteus maximus, minimus et medius, m. quadriceps 
femoris, m. rectus abdominis) a svalové skrátenia 
(m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae 
latae, adduktory bedrového kĺbu, hamstringy a m. 
quadratus lumborum). Vyšetrené boli tie svaly, 
ktoré majú priamy vplyv na postavenie panvy. Tes-
tovanie probandov z oboch sledovaných súborov 
prebehlo v mesiaci január 2019. 

Zistené výsledky boli následne spracované 
a analyzované pričom boli použité základné metódy 
deskriptívnej štatistiky. Na verifikáciu hypotéz bol 
použitý Fisherov exaktný test pre nezávislé súbory. 
Efekt size pre potvrdenie vecnej významnosti a zis-
tenia veľkosti dosiahnutého efektu bol počítaný po-
mocou Phi (φ), ktorý je určený pre typ kontingenč-
nej tabuľky 2x2. V tomto prípade ak je dosiahnutá 
hodnota 0,1 tak je efekt považovaný za malý,  
0,3–0,49 je stredný efekt a hodnota väčšia ako 0,5 
je veľký efekt. Údaje boli analyzované pomocou R 
programovacieho jazyka (R verzia 3.4.2, The R 
Foundation for Statistical Computing) (pilotná ana-
lýza kde sme zisťovali podmienky možnosti vyko-
nania Chí-kvadrátu). Nakoľko podmienky neboli 
dodržané, výsledné analýzy boli vykonané vyššie 
spomínaným Fisherovým exaktným testom v pro-
grame Jamovi (verzia 1.0.0) [Computer Software]  
s rozšírením modulu R programovacieho jazyka. 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Pomocou palpačného vyšetrenia bolo sledované 

postavenie panvy v rovine sagitálnej a v rovine fron- 
tálnej. V rovine sagitálnej sme sledovali výskyt ne-
utrálneho postavenia, výskyt anteverzie a retrover-
zie. V oboch sledovaných súboroch bol viac ako  
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90 % výskyt anteverzného postavenia panvy. V ro-
vine frontálnej sme sledovali výskyt zošikmenia 
panvy, pričom výsledky sú zaznamenané v tab. 1. 
 
Tabuľka 1 Postavenie panvy v rovine frontálnej – vý-
skyt zošikmenia panvy 

Parameter Súbor A Súbor B 
Postavenie v horizontále 15,00 % 47,62 % 
Výskyt zošikmenia 85,00 % 52,38 % 
Spolu 100,00 % 100,00 % 

  
Na výskyt zošikmenia panvy môže mať vplyv 

asymetrická dĺžka dolných končatín. Preto sme sle-
dovali výskyt asymetrie vo funkčnej (spinomaleo-
lárnej) dĺžke. Asymetria sa vyskytla u troch hokejis-
tov (15,00 %) a u piatich „nehokejistov“ (23,81 %). 
Môžeme teda konštatovať, že asymetria dĺžok dol-
ných končatín bola častejšia u „nehokejistov“, ale  
u hráčov ľadového hokeja bol častejší výskyt zošik-
menia panvy. Výsledky ostatných testov a skúšok 
zaznamenáva tabuľka 2. V tabuľke 2 je zazname-
naný výskyt faktorov, ktoré môžu mať vplyv na po-
stavenie panvy. Na záver sme sledovali výskyt bo-
lesti v lumbálnej až lumbosakrálnej časti chrbtice. 
Výskyt bolesti bol sledovaný len v súbore A (súbor 
hokejistov). Bolesť v dolnej časti chrbta sa potvrdila 
u 55 % profesionálnych hráčov.  

Pre verifikáciu hypotéz sme po pilotnej analýze 
(bližší popis v metodike spracovania) použili Fishe-
rov exaktný test nezávislých súborov pre kontin-
genčné tabuľky 2x2. 

 

Hypotéza 1: Predpokladáme, že u hráčov ľado-
vého hokeja bude častejší výskyt zošikmenia panvy 
ako u bežnej populácie. Nakoľko ľadový hokej je 
šport charakteristický asymetrickým zaťažovaním 
pohybového systému tak môžeme očakávať, že asy-

metrické držanie tela počas hry bude mať za násle-
dok vznik svalovej dysbalancie v oblasti panvy  
a následné zošikmenie panvy. Našu hypotézu pod-
porujú viaceré štúdie vychádzajúce z biomechanic-
kej analýzy pohybu hráčov ľadového hokeja. Pri 
korčuľovaní zohrávajú hlavnú úlohu extenzory bed-
rového a kolenného kĺbu a trojhlavý sval lýtka. Po-
hyb tela dopredu zaisťujú flexory bedrového kĺbu  
a zmeny smeru a zatáčanie ovplyvňujú abduktory  
a adduktory bedrového kĺbu. Práve vyššie uvedené 
svalové skupiny bývajú počas hry najviac zaťažo-
vané a ich preťaženie môže mať za následok pato-
logické postavenie panvy v rovine sagitálnej i v ro-
vine frontálnej čo následne limituje športovca z hľa-
diska jeho výkonu (Smith, 2008). Clark (2014) uvá-
dza, že povaha hry a vedenie hokejky vyžaduje, aby 
hráč zaujal pozíciu, kedy je v predklone a bol naklo-
nený. Podľa autora dochádza k ohybovému zaťaže-
niu chrbtice počas hry a dlhodobá hra ľadového ho-
keja napokon ovplyvňuje aj dynamiku chrbtice.  
V mechanizme vzniku funkčných porúch v oblasti 
panvy má dôležitú úlohu post hráča, na ktorom hrá. 
Zošikmením panvy sú viac ohrození „korčuliari“ 
(útočníci a obrancovia) v porovnaní s brankármi. 
(Ylinen, 2002; Boden et al., 2009). Výskum Pešána, 
Jelínka et al. (2015) dospel k záveru, že výsledky 
hodnotenia držania tela hráčov ľadového hokeja 
signalizujú nedostatočnú kompenzáciu záťaže. Vo 
svojej práci sa odvolávajú na výsledky viacerých 
štúdií v ktorých sa autori zhodujú v tom, že výskyt 
svalových dysbalancií či chybného držania tela 
u hráčov ľadového hokeja je alarmujúci a nabádajú 
na zmenu tréningových metód. V našom súbore sa 
šikmá panva potvrdila u 85 % sledovaných hokejis-
tov. V súbore boli aj traja brankári pričom zošikme-

 
 
Tabuľka 2 Výskyt faktorov vplývajúcich na postavenie panvy 

Parameter Súbor A Súbor B 
Asymetria funkčnej dĺžky dolných končatín 15,0 % 23,81 % 
Blokáda sakroiliakálneho kĺbu 2,5 % 30,95 % 
Oslabené pelvifemorálne stabilizátory 15,0 % 11,90 % 
Asymetrické zaťaženie dolných končatín v stoji na dvoch váhach 0,0 % 14,29 % 
Výrazné svalové skrátenie 100,0 % 76,19 % 
Výrazné svalové oslabenie 10,0 % 80,95 % 
Držanie tela typické pre dolný skrížený syndróm 100,0 % 85,71 % 
Držanie tela typické pre horný skrížený syndróm 90,0 % 90,48 % 

Pozn.: Za asymetrické zaťaženie dolných končatín bol považovaný stav, kedy došlo k asymetrickému zaťaženiu o viac ako 3 kg. Za 
„výrazné svalové oslabenie“ bol označený stav, ak bolo oslabenie potvrdené aspoň u dvoch zo štyroch vyšetrovaných svalových 
skupín. Za „výrazné svalové skrátenie“ bol označený stav, ak bolo skrátenie potvrdené aspoň u troch zo siedmych vyšetrovaných 
svalových skupín.  
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nie panvy sa potvrdilo len u jedného z nich. Výskyt 
zošikmenia panvy u hráčov ľadového hokeja sme 
porovnávali s bežnou (nešportujúcou) populáciou 
dospelých mužov. Predpokladali sme vyšší výskyt 
zošikmenia panvy u hokejistov. Výsledky verifiká-
cie hypotézy 1 (Graf 1) naznačujú, že u hokejistov 
je významne častejšie zošikmenie panvy v porov-
naní s bežnou populáciou. Výsledok Fisherovho 
exaktného testu je 4,94, čo predstavuje hladinu vý-
znamnosti p = 0,043. Významnosť bola na hladine 
5 %. Phi (φ) efekt size dosiahol hodnotu 0,35 čo 
predstavuje stredný efekt. Hypotéza 1 bola potvr-
dená. 

Podľa Čermáka (2008) má na držanie tela pod-
statný vplyv poloha panvy, ktorá plní súčasne funk-
ciu nosného rámu pre ukotvenie chrbtice a je záro-
veň aj prevodníkom prenášajúcim záťaž z chrbtice 
na dolné končatiny. Chrbtica je s panvou pevne spo-
jená prostredníctvom SI kĺbov, a tak má každá 
zmena polohy vplyv na zakrivenie chrbtice. Na-
koľko môže byť poloha panvy ovplyvnená aj funk-
ciou SI kĺbov, tak sme pozornosť upriamili aj na 
diagnostiku blokád sakroiliakálnych kĺbov. V sú-
bore hokejistov sa blokáda SI kĺbu potvrdila len  
u 2,50 % zo 40 vyšetrených kĺbov a v súbore „ne-
hokejistov“ bola blokáda SI kĺbu potvrdená až  
u 30,95 % zo 42 vyšetrených SI kĺbov. 

 

Hypotéza 2: Predpokladáme, že u hráčov ľado-
vého hokeja bude častejší výskyt asymetrie funkčnej 
dĺžky dolných končatín ako u bežnej populácie. Na-
koľko ľadový hokej je šport charakteristický asy-
metrickým zaťažovaním dolných končatín, očaká-
vali sme aj častejší výskyt asymetrickej funkčnej 
dĺžky dolných končatín. Funkčná dĺžka dolných 
končatín (tzv. spinomaleolárna) môže byť asymet-
rická práve v dôsledku svalovej dysbalancie. Na- 

koľko všetci sledovaní hokejisti mali posturálne  
držanie tela typické pre dolný skrížený syndróm, 
všetci mali výrazné svalové skrátenia, rovnako  
všetci mali panvu v anteverznom postavení a až  
u 85 % sa potvrdilo zošikmenie panvy, tak sme  
u profesionálnych hráčov ľadového hokeja očaká-
vali aj rozdiely vo funkčných dĺžkach dolných kon-
čatín. Výskumy potvrdzujú, že hokej sa hrá pre-
važne pravou rukou a u hokejistov, ktorí hrajú ľa-
dový hokej intenzívne niekoľko rokov je zvýšený 
výskyt asymetrie dĺžok dolných končatín (viac ako 
9 mm) (Green, 2009).  

Twist (2007) uvádza rozdielnu dĺžku dolných 
končatín ako jednu z najčastejších príčin posturálnej 
instability u hokejistov. Výskyt asymetrie vo funk-
čnej dĺžke dolných končatín u hráčov ľadového ho-
keja sme porovnávali s bežnou (nešportujúcou) po-
puláciou dospelých mužov. Predpokladali sme čas-
tejší výskyt asymetrie u hokejistov. Výsledky veri-
fikácie hypotézy 2 (Graf 2) naznačujú, že u hokejis-
tov nebol zaznamenaný významne častejší výskyt 
asymetrie funkčnej dĺžky dolných končatín s bež-
nou populáciou. Výsledok Fisherovho exaktného 
testu je 1,75, čo predstavuje hladinu významnosti  
p = 0,697. Významnosť (p hodnota) bola väčšia ako  
5 %. Phi (φ) efekt size dosiahol hodnotu 0,11 čo 
predstavuje malý efekt. Hypotéza 2 nebola potvr-
dená. U hráčov ľadového hokeja nebol zazname-
naný významne zvýšený výskyt asymetrie funkčnej 
dĺžky dolných končatín. To môže byť výsledkom 
toho, že v dnešnej dobe sa už hráči, ktorí sú jednos-
tranne zaťažovaní, dostatočne venujú kompenzač-
ným cvičeniam, strečingu a regenerácii ako takej. 
Hráči sa viac starajú o svoje telo ako nástroj a ve-
nujú sa faktorom, ktoré na toto vplývajú. Viac dbajú 
na kompenzačné cvičenia, strečing a regeneráciu. 

 

 
Graf 1 Percentuálne vyjadrenie výskytu panvy v zošik-
mení alebo v horizontálnej polohe u hokejistov a nehoke-
jistov (Hypotéza 1) 

 

 
Graf 2 Percentuálne vyjadrenie výskytu asymetrie funk-
čnej dĺžky dolných končatín u hokejistov a nehokejistov 
(Hypotéza 2) 



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

56 

Podrobnejšia analýza nepotvrdila ani asymetric-
ké zaťažovanie dolných končatín počas stoja na 
dvoch váhach. Rozdiel v zaťažovaní dolných kon-
čatín sa u hráčov pohyboval od jedného do troch ki-
logramov, čo považujeme sa asymetriu ešte „fyzio-
logickú“ a vzniknutú v dôsledku laterality dolných 
končatín. Zvládnutie predozadnej a stranovej rov-
nováhy na korčuliach je podľa Helešica (2005) ne-
vyhnutné pre správnu techniku korčuľovania. Treba 
zdôrazniť, že v korčuliach sú nároky na stabilizačnú 
funkciu posturálnych svalov oveľa vyššie ako pri 
stoji bez korčúľ, nakoľko je oporná báza niekoľko-
násobne zmenšená. Psalman a kol. (2014) sú ná-
zoru, že zmeny v stabilite tela a jeho držaní sa dejú 
v priebehu celého života človeka, ale ak sú postup-
ného charakteru, organizmus sa dokáže na ne adap-
tovať. Podľa Gurína a kol. (2015) je pri stoji na la-
bilnej plošine potrebná koordinovaná spolupráca 
všetkých úrovní riadenia. Vytvorenie kvalitnej 
opory a udržanie stabilného stoja za takýchto pod-
mienok kladie vysoké nároky na rýchlosť a kvalitu 
spätnej väzby nervového systému. Okrem toho upo-
zorňujú, že bez kvalitného posturálneho zabezpeče-
nia je pohyb neekonomický, biomechanicky nevý-
hodný, čo vedie k poruchám v celom systéme. 

 

Hypotéza 3: Predpokladáme, že u hráčov ľado-
vého hokeja venujúcim sa hokeju na profesionálnej 
úrovni viac ako 20 rokov bude vyšší výskyt bolesti 
lumbálnej až lumbosakrálnej časti chrbtice. Pred-
pokladali sme, že patologické postavenie panvy 
bude vplývať na výskyt bolesti chrbtice. Podľa Bar-
tíka (2006) svalová dysbalancia v oblasti panvového 
pletenca ovplyvňuje panvový sklon, čo vedie k bo-
lestiam v driekovej oblasti chrbtice. Clark (2014) 
uvádza, že povaha hry vedie k ohybovému zaťaže-
niu chrbtice počas hry a dlhodobá hra hokeja 
ovplyvňuje dynamiku chrbtice. Podobný názor má 
aj Fadzan (2017), ktorá konštatuje, že väčšina pro-
fesionálnych hráčov ľadového hokeja má dlhú  
a plochú torakolumbálnu chrbticu a pripomína, že 
počas hry sú hráči po dlhú dobu v torakolumbálnej 
flexii. Takéto držanie tela už od detského veku 
(kedy sa hráči ešte len začínajú zoznamovať s hoke-
jom) spôsobuje už u mladých začínajúcich hráčov 
viditeľné sploštenie lumbálnej chrbtice. Okrem uve-
deného môže mať hokej za následok aj skoliotické 
zakrivenie chrbtice. Výskumy potvrdzujú, že hokej 
sa hrá prevažne pravou rukou a u hokejistov, ktorí 
hrajú ľadový hokej intenzívne niekoľko rokov je 
zvýšený výskyt funkčnej skoliózy (Green, 2009). 

My sme výskyt bolesti chrbta sledovali len v súbore 
hokejistov. Bolesť chrbta sa potvrdila u 55 % profe-
sionálnych hráčov ľadového hokeja. Výskyt bolesti 
sme v rámci hypotézy 3 dali do súvisu s dĺžkou pro-
fesionálnej kariéry (do 20 rokov a viac ako 20 ro-
kov). Výsledky verifikácie hypotézy 3 (Graf 3) na-
značujú, že u hokejistov hrajúcich ľadový hokej 
viac ako 20 rokov nebol zaznamenaný významne 
častejší výskyt bolestí lumbálnej a lumbosakrálnej 
časti chrbtice. Výsledok Fisherovho exaktného testu 
je 1,38, čo predstavuje hladinu významnosti  
p = 1,000. Významnosť (p hodnota) bola väčšia ako 
5%. Phi (φ) efekt size dosiahol hodnotu 0,08 čo 
predstavuje malý efekt. Hypotéza 3 nebola potvr-
dená. 
 

 
 
Graf 3 Percentuálne vyjadrenie výskytu bolesti lumbál-
nej a lumbosakrálnej chrbtice u hokejistov hrajúcich viac 
ako 20 a menej ako 20 rokov (Hypotéza 3) 
 

ZÁVER 
V dôsledku záťaže počas tréningov a zápasov  

a taktiež v dôsledku preťažovania, vysokých náro-
kov na fyzickú vybavenosť hráčov ľadového ho-
keja, podceňovania zranení a dostatočnej regenerá-
cie dochádza u hokejistov k vzniku mnohých prob-
lémov. Hovoríme o svalových dysbalanciách, chro-
nickom preťažovaní, bolestivosti pohybového sys-
tému, zvyšovaní rizika vzniku zranení. Náš výskum 
potvrdil, že u hokejistov je významne častejšie zo-
šikmenie panvy v porovnaní s bežnou populáciou. 
Zošikmenie panvy podporuje rozvíjanie svalovej 
dysbalancie a vznik závažnejších funkčných porúch 
pohybového systému, ktoré môžu vyústiť až k vzni-
ku zranení. Kedysi sa významu fyzioterapie neve-
novala toľká pozornosť ako dnes. Je pozitívne, že  
v súčasnosti je význam fyzioterapie vnímaný v cel-
kovom poňatí v súvislosti s funkčným a zdravým 
pohybovým systémom. Pri vrcholových športov-
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coch je dôležité trénovať tak, aby sa s nimi praco-
valo primerane, systematicky a znižovali sa riziká 
ich zranenia. 
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