
Abstrakt 
 
 
 
Názov:  Evaluácia a stanovenie noriem konvenčného pomeru extenzorov a flexorov 

kolena u športujúcej mládeže. 

 
 
Ciele: Cieľom práce je stanoviť normy silového pomeru H/Q (pomer medzi flexormi 

a extenzormi kolena) pre mládežnícke futbalové kategórie U16, U17, U18, U19, 

U21 a pre dospelých hráčov Českej republiky a na základe preskriptívneho typu 

štúdie stanoviť percentuálnu kritickú hranicu dysbalancií dynamických 

stabilizátorov kolenného kĺbu, pri ktorej môže dôjsť najčastejšie ku poraneniam 

dynamických či statických stabilizátorov kolenného kĺbu u futbalistov. 

 

Metódy: Sledovaná skupina probandov pozostávala z futbalových hráčov, hrajúcich 

v elitných českých futbalových kluboch ako v mládežníckych tak aj 

v seniorských kategóriách, ktorí splnia predom dané kritéria výberu. Parametre 

izokinetickej sily sme sledovali pomocou izokinetického dynamometru  Cybex 

Humac Norm (Cybex NORM ®, Humac, CA, USA). Zisťovali sme maximálny 

silový moment (PT) extenzorov a flexorov kolena dominantnej a nedominantnej 

končatiny pri koncentrickej kontrakcii v uhlových rýchlostiach 60, 180 a 300°.s
-

1
. Následne sme hráčov sledovali, či u nich nenastalo nejaké zranenie. Pokiaľ 

k zraneniu dôošlo, tak sme sa spätne pozerali na jeho silové charakteristiky 

a silový pomer medzi extenzormi a flexormi kolena a či je na základe toho 

možné predikovať zranenie a určiť kritickú hladinu, ktorá indikuje poranenie 

dynamických či statických stabilizátorov kolenného kĺbu. 

 

Výsledky: Výsledky štúdie nám ukazujú, že priemerné hodnoty H:Q pomeru sú u seniorskej 

kategórii vyššie ako 60% u dominantnej dolnej končatiny vo všetkých meraných 

uhlových rýchlostiach (H:Q - 60°.s
-1 

= 61.26±9.55%; H:Q - 180°.s
-1 

= 

62.68±11.53%; H:Q - 300°.s
-1 

= 63.66±12.25%), avšak u nedomimantnej dolnej 

končatiny sa priemerné hodnoty vyšplhali len testne pod hladinu 60% (H:Q. - 

60°.s
-1 

= 58.25±9.54%; H:Q - 180°.s
-1 

= 59.12±10.42%; H:Q - 300°.s
-1 

= 

59.96±10.50%). Hráči juniorskej kategórie u preferovanej dolnej končatiny sa 

dostali až na priemernú hodnotu H:Q pomeru cez 60% v 3 meraných uhlových 



rýchlostiach a túto hladinu prekročili aj u nedominantnej dolnej končatiny pri 

uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

. V dorasteneckých kategóriách U19 a U18 sa hráči 

pohybovali pri H:Q pomere na úrovni cez 50%, u kategórie U17 pri uhlovej 

rýchlosti 300°.s
-1

 nám H/Q pomer klesol pod hladinu 50%.  Pri vekovej kategórii 

U16 pozorujeme klesajúci efekt hladiny pomeru medzi flexormi a extenzormi 

kolena u nepreferovanej dolnej končatiny. V našom výskume sme u zranených 

hráčov pozorovali vyššie H/Q pomery v porovnaní s hráčmi nezranenými a to 

u rôznych typoch zraneniach, čo môže mať za dôsledok nízka úroveň sily 

extenzorov kolena alebo vysoká aktivácia svalov zadnej strany stehien. Vo 

všetkých vekových kategóriách a pri všetkých meraných uhlových rýchlostiach 

60°.s
-1

, 180°.s
-1

 a 300°.s
-1

 pozorujeme vyššie miery bilaterálnych asymetrií 

u flexorov kolena v porovnaní s extenzormi kolena. Priemerné percento hráčov, 

ktorí vykazujú bilaterálne asymetrie hamstringov je až na úrovni 40% 

u niektorých kategórií je viac ako polovica hráčov s predsezónnymi  

dysbalanciami hamstringov. U extenzorov kolena sa táto hladina pohybuje okolo 

25%. 

 

Závery: Na základe poznatkov tejto štúdii sme došli k záverom, že unilaterálny vzťah 

medzi flexorom a extenzorom kolena nesúvisí priamo s nekontaktným 

poranením hráčov, na druhej strane sa zdá, že práve bilaterálne asymetrie sú 

jednou z možných príčin nekontaktných zranení v priebehu sezóny u futbalových 

hráčov. Vo všetkých vekových kategóriách pozorujeme vysoké percento hráčov 

s nerovnováhami medzi dominantnou a nedominantnou dolnou končatinou, 

pričom viac hráčov vykazuje dysbalancie práve u flexorov kolena čo môže mať 

príčinu na poranenia dolných končatiny prevažne ruptúry ACL a ďalších častí 

kolena. 
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