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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. 

 
Kľúčové slová: asymetrie, futbal, koleno, poranenia, silová schopnosť



 
 

Abstract 
 
 
 
 
Title: Evaluation and determination of standard ratio of extensors and flexors of 

the knee in sporting youth. 

 
 
Objectives:  The aim of the thesis is to establish the standards of the force ratio H: Q 

for the youth football categories U16, U17, U18, U19, U21 and adult 

players of the Czech Republic and based on the prescription type of study 

to establish a percentage critical disbalance of dynamic knee stabilizers 

which may be the most common cause of injuries to dynamic or static 

knee joint stabilizers in soccer players. 

 
 
Methods: The monitored group of players consisted of football players playing in 

elite Czech football clubs, both in youth and senior categories, who meet 

the predetermined selection criteria. The isokinetic strength parameters 

were monitored using a Cybex Humac Norm isokinetic dynamometer 

(Cybex NORM ®, Humac, CA, USA). We investigated maximum strength 

moment (PT) of extensors and knee flexors of dominant and non-dominant 

limb at concentric contraction at angular velocities of 60, 180 and 300°.s
-1

. 

Then we watched the players wounded. If the injury occurred, then we 

looked back at its strength characteristics and the strength ratio between the 

extensors and flexors of the knees and whether it was possible to predict 

the injury and determine the critical level that indicates the injury of 

dynamic or static knee stabilizers. 

 
 
 
Results: The results of the study show that the average H:Q ratio is higher than 60% 

for the senior category in the dominant lower extremity at all measured 

angular velocities (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%), however, in the non-dominant 

lower extremity, the mean values were only tested below 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%). Junior category players in the preferred 



 
 

lower limb reached an average H:Q ratio of over 60% at 3 measured 

angular velocities, and this level exceeded even the non-dominant lower 

limb at 300°.s
-1

. In the U19 and U18 youth categories, the H:Q ratio was 

above 50% for the U19 and U18, and the H:Q ratio below 50% for the U17 

at 300°.s
-1

. In the U16 age group, we see a decreasing effect of the ratio of 

flexor to knee extensors in the non-preferred lower extremity. In our 

research, we observed higher H:Q ratios in injured players compared to 

uninjured players in different types of injuries, which may result in a low 

level of knee extensors or high activation of the back muscles of the thighs. 

In all age categories and at all measured angular velocities of 60°.s
-1

,    

180°.s
-1

 and 300°.s
-1

, we observe higher rates of bilateral asymmetry in 

knee flexors compared to knee extensors.. The average percentage of 

players who show bilateral asymmetry of hamstrings is up to 40% for 

some categories is more than half of the players with pre-season hamstring 

imbalances. For knee extensors, this level is around 25%. 

 

Conclusion: Based on the findings of this study, we conclude that the unilateral 

relationship between flexor and knee extensor is not directly related to non-

contact injury to the players, but bilateral asymmetry seems to be one of 

the possible causes of non-contact injuries during the football season. In all 

ages, we see a high percentage of players with imbalances between the 

dominant and non-dominant lower limbs, with more players showing 

imbalances in the flexion of the knee, which may cause lower limb injuries 

mainly by ACL rupture and other parts of the knee. 

 
 
 
Keywords:  asymmetry, football, injuries, knee, strength
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Úvod 
 

     Zranenie je jednou z najviac obťažujúcich a frustrujúcich vecí, ktoré môže stretnúť 

športovca. Veľa mladých, nadaných a talentovaných hráčov je nútených predčasne 

ukončiť športovú kariéru kvôli zraneniu, čo môže byť pre hráča veľmi stresujúce 

a dokonca môže viesť aj k narušeniu identity osobnosti. Ak zistíme príčiny zranenia, 

môžeme rýchlejšie a efektívnejšie reagovať v liečbe a rehabilitácii, ako aj v prevencii 

zranenia. Prevencia poranenia nie je jednoduchý postup. Jedná sa o súbor opatrení, 

ktoré sa snažia chrániť zdravie športovcov, čo je dnes veľmi ťažké a to najmä 

v profesionálnom športe. Majorita futbalových poranení sa týka dolných končatín, čo 

nie je udivujúce, pretože futbal charakterizuje vysoká intenzita a ustavičné zmeny 

smeru pri veľkých zaťaženiach. Väčšina futbalových pohybov (napr. kopy, vertikálne 

skoky, rýchle zmeny smeru) môžu byť modifikované silovými asymetriami dolných 

končatín, ktoré môžu byť tiež špecifické pre pozíciu hráča. Pre predpovedanie športovej 

výkonnosti, kontrolu pohybového rozvoja, trénovanosti a výberu mládeže do 

futbalových oddielov ako aj do reprezentácie sú dôležité diagnostické prostriedky. 

Základným ukazovateľom silového prejavu dolných končatín je izokinetická sila. 

Použiteľnosť dát izokinetického merania svalovej sily je zásadné pre futbalistov 

z hľadiska svalovej dispozície dolných končatín a slúžia ako hlavný indikátor prevencií 

zranení kolenných väzov a oslabených zadných stehenných svalov ako aj overovací 

mechanizmus stavu svalového aparátu pred sezónou a v priebehu sezóny. V Českej 

republike zatiaľ neexistuje prospektívna štúdia na vzťah silových parametrov a zranení 

hráča a ani štúdia, ktorá by sa zaoberala vytvorením silových noriem pre futbalistov. 

V tejto štúdii sa pokúsime stanoviť testové normy silového pomeru H/Q (sila 

extenzorov a flexorov kolena) pre futbalových hráčov rôznej vekovej kategórie 

a následne ozrejmiť vzťah medzi úrovňou svalovej sily extenzorov a flexorov kolena 

a nekontaktným zranením dolných končatín vo futbale. 
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1 Teoretický rozbor 
 

1.1 Kineziologické aspekty kolenného kĺbu 
 

     Koleno má trochu nestabilný dizajn. Musí podporovať plnú váhu tela pri stoji 

a oveľa viac pri chôdzi alebo behu (Manaster, Rosenberg & Crim, 2008). Anatómia 

kolena je odrazom jeho funkcie. Stabilita kolena a rozsah pohybu bez bolesti sú dôležité 

pri udržiavaní každodennej funkcie (Martin & Habib, 2014). Najčastejšie nadmerné 

používanie, vek a traumatické poranenia spôsobujú štrukturálne poškodenie kolena, 

ktoré môže obmedziť jeho funkciu (Mascarenhas, 2012; Milner, 2008). Nie je 

prekvapujúce, že problémy s kolenami sú pomerne častou sťažnosťou u ľudí všetkých 

vekových kategórií. Pochopenie základných častí kolena nám môže pomôcť lepšie 

pochopiť, čo sa stane keď sa objavia problémy s kolenami (Standring, 2008; Parson, 

2009).  

 

1.2.1 Kolenný kĺb 
 

    Kolenný kĺb, art. genus je zložený a najväčší kĺb v tele. Artikulujú tu 3 kosti: femur, 

tibia a patella (Roberts, 2014). Inkongruenciou (nerovnaké zakrivenie) kontaktných 

plôch kĺb vyrovnávajú, a väčšinu kĺbovej plochy kĺbu preto reprezentujú dve 

chrúpavkové doštičky - menisky (Beaufils & Verdonk, 2010). Meniskus je komplex 

fibrokartilogenného tkaniva, ktoré je nevyhnutné v kolennom kĺbe pre absorbovanie 

nárazov, distribúciu zaťaženia, udržiavanie stability a ochranu kĺbovej chrupavky 

(Sweigart, Aufder-Heide & Athanasiou, 2003). Existujú dva chrupavkové menisky 

v tvare C, mediálny a laterálny: 

 Vnútorný meniskus, meniscus medialis je väčší polo-mesiačikovitý a jeho hroty 

(rohy) sa upínajú na plochu pred a za medzi-hŕbolovú vyvýšeninu. Meniskus je 

v strednej časti pevne zrastený s časťou vnútorného bočného (kolaterálneho) 

väzu, a je teda fixovaný v troch bodoch (obidva hroty a stredná partia). Je preto 

tiež menej pohyblivý. Nepokrýva celú plochu vnútorného kondylu a ponecháva 

v jeho strede prehĺbenú oválnu plochu (Beaufils & Verdonk, 2010). Vnútorný 

meniskus je vzhľadom ku svojej menšej pohyblivosti častejšie poškodený (80%) 

(Harris, Ranson & Robertson, 2014).  
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 Vonkajší meniskus, meniscus lateralis je takmer kruhový. Jeho predný roh sa 

upína v blízkosti predného skríženého väzu, ktorý do neho niekedy vysiela 

ojedinelé vlákna. Zadný roh sa upína za medzi-hrbolovú vyvýšeninu. Vonkajší 

meniskus pokrýva takmer celú plochu vonkajšieho kondylu holennej kosti 

(Mascarenhas, 2012; Beaufils & Verdonk, 2010). Vzhľadom ku svojmu tvaru je 

však upevnený prakticky v jedinom mieste - predné a zadné cípy sa totiž takmer 

dotýkajú. Preto je vonkajší meniskus aj značne pohyblivý a taktiež menej 

zraňovaný (20%) (Milner, 2008).  

 

     Ich hlavnou úlohou je vyplnenie medzery medzi femorálnymi kondylami a tibiou 

platou (Beaufils & Verdonk, 2010). Iná funkcia je tzv. ,,funkcia vankúšikov´´, kedy 

tlmia a rozkladajú vertikálne zaťaženie a uľahčujú plynulý pohyb s pridaním 

konštrukčnej podpory pre rovnomerné opotrebovanie kĺbovej chrupavky (Strover, 

2015). Menisky ležia v kĺbovej kapsule, ale mimo synoviálnu kapsulu (LaPrade & 

Arendt, 2017). Keď sú roztrhané, tak spôsobujú prekážky v hladkom slede kolena, často 

sa zachycujú v spojovacom priestore a poskytujú charakteristické symptómy 

uzamknutia, popadnutia a obmedzeného pohybu (Noyes & Barber-Westin, 2012). 

Hlavná odlišnosť medzi týmito dvoma meniskami spočíva v tom, že mediálny meniskus 

je na mediálnom kĺbovom väze. To predurčuje k tomu, že dochádza k častejšiemu 

pretrhnutiu kvôli nedostatku voľného pohybu, keď je zachytený medzi protiľahlými 

silami (napr. krútenie kolena pri ohnutí) (Kurzweil, 2012). Menisky sú prevažne 

avaskulárne, preto je liečenie poranenia menisku veľmi ťažké.   

     Kolenné väzy sú jedným z najdôležitejších komponentov stability a kontroly kolena 

(Roberts, 2014). Existujú dva páry - kolaterálne väzy (okolo bokov spoja) a krížové 

väzy (vo vnútri kĺbu) (Manaster, Rosenberg & Crim, 2008; Mascarenhas, 2012; Milner, 

2008). Ligamenty sú hrubé vláknité pásy ako laná a ich úlohou je zabezpečiť stabilitu 

tým, že držia kosti spolu (Parson, 2009). Ako sme už spomínali, kolenný kĺb tvoria tri 

kosti femur, tibia a patella. Väzy držia kosti spolu, kontrolujú ako sa koleno pohybuje, 

aby sa udržalo stabilné a zabránilo sa zraneniu (Martin & Habib, 2014). Väzy sú často 

poškodené náhlymi točivými pohybmi, napr. rýchle menenie smeru pohybu, alebo 

veľká sila na koleno napr. pri páde alebo náraze (Mascarenhas, Bhatia & Walter, 2016). 

Po poranení väzu môže byť koleno veľmi bolestivé, slabé a nestabilné (Macnicol & 

Steenbrugge, 2011).  
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 Kolaterálne kolenné väzy sú na oboch stranách kolenného kĺbu. Zodpovedajú za 

zabezpečenie bočnej stability tým, že držia kosti femuru a tibie spolu (Zafagnini 

et al., 2015). Existujú dve väzné väzby - stredné a bočné.  

 Lig. collaterale mediale (MCL) – nachádza sa na strednej (vnútornej) 

strane kolena. Je to široká plochá väzba s dĺžkou približne 10 cm, ktorá 

sa pripája k stehennej kosti a holeni (Wymenga, Kats, Kooloos & Hillen, 

2006). Odoláva silám z vonkajšej strany nohy (známe ako valgusové 

sily). Poškodí sa prílišnou silou cez vonkajšiu stranu kolena, čím sa 

prekrýva väz. Výsledkom je bolesť a opuch na vnútornej strane kĺbu 

a koleno sa môže cítiť nestabilne v závislosti od závažnosti poranenia 

(Mascarenhas, Bhatia & Walter, 2016). 

 Lig. collaterale laterale (LCL) – nachádza sa na vonkajšej strane kolena, 

pripevnenej k femuru a fibule. Odoláva silám z vnútornej strany kolena 

(známe ako vargusové sily). Tento väz je oveľa kratší ako MLC, čo je 

príčinou že tento väz býva oveľa menej poškodeným ako MLC 

(Bowman & Sekiya, 2010).  

 

 Krížové kolenné väzy - jedná sa o najdôležitejšie kolenné väzy pri 

zabezpečovaní stability kolena (Standring, 2016). Existujú dva krížové väzy, 

predné (ACL) a zadné (PCL). Sedia vo vnútri stredu kĺbu a priliehajú k holennej 

a stehennej kosti (Manaster, Andrews & Crim, 2007). Prekračujú jeden druhého, 

teda pripomínajú st. Andrewsov kríž. Krížové kolenné väzy majú hrúbku ako 

ceruzka a sú mimoriadne silné, sila roztrhnutia je približne 60 kg (Milner, 2008). 

Dostali svoje pomenovanie podľa toho ako sa pripojujú ku holeni tzn. ACL sa 

pripevňuje k prednému (anterior) povrchu holennej kosti a PCL k zadnému 

(posterior) povrchu. Ich úlohou je ovládať pohyb vpred a vzad kolenného kĺbu. 

Sú tiež dôležité pri poskytovaní vlastnej schopnosti – schopnosť tela vedieť kde 

je a robiť jemné úpravy na udržanie rovnováhy (Milner, 2008). Každý ligament 

je dlhý asi 2 cm a každá sila, ktorá ho roztiahne o ďalších 1,7 mm (8% celkovej 

dĺžky), spôsobí úplné roztrhnutie (Harris, Ranson & Robertson, 2014).  

 Lig. cruciatum anterius (ACL) – predný krížový väz sedí hlboko 

uprostred kolenného kĺbu a zadnej časti stehennej kosti. Pripája sa 

k prednej časti holennej kosti a zadnej časti stehennej kosti (Crim, 

Manaster & Rosenberg, 2017). Zabraňuje tomu, aby sa holenná kosť 
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posúvala príliš ďaleko dopredu vo vzťahu ku stehennej kosti a je 

primárnou štruktúrou pre propriorecepciu (Milner, 2008). ACL je bežné 

poranenie pri športových aktivitách ako je futbal či lyžovanie, zvyčajne 

v nepríjemných krútiacich pohyboch, náhlych zastaveniach alebo 

nepríjemných nárazoch (Mascarenhas & Bhatia, 2016). Môže trvať až 

jeden rok kým sa poranený zotaví, takže prevencia sa stala dôležitým 

faktorom športového tréningu (Demirakos, 2017).  

 Lig. cruciatum posterius (PCL) – zadný krížový väz sa pripája k zadnej 

časti stehennej kosti. Je kratší ako ACL (3/5 dĺžky), ale je dvakrát taký 

silný a preto nie je tak často poškodený ako ACL. Zabraňuje tomu, aby 

sa holenná kosť pohybovala príliš ďaleko vzhľadom k stehennej kosti 

(Fanelli, 2013). Zvyčajne je poškodený náhlou silou cez hornú časť 

holennej kosti, pri dopravnej nehode, páde alebo pri hyperextenzii kolena 

(Maffulli, Renstrom & Leadbetter, 2005).  

 

Obrázok 1 – Anatómia kolenného kĺbu (Hoffman, 2009) 

 

Pohyby v kolennom kĺbe môžeme rozdeliť na (Neumann, 2016): 

1. ohnutie, flexiu v rozsahu 130 - 160 stupňov, 

2. natiahnutie, extenziu (základné postavenie kĺbu) 

3. vnútornú (17 stupňov) a vonkajšiu (21 stupňov) rotáciu, otáčania. 
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     Rozsah rotácie sa zväčšuje s rastúcim ohnutím v kolennom kĺbe. Najväčších 

rotačných hodnôt je dosiahnutých pri flexii medzi 45 - 90 stupňami. Tiež väčšina 

flexorov má súčasne aj rotačný účinok (Muscolino, 2016; Lippert & Minor, 2017). 

Veľký vplyv na rozsah rotácie má aj zaťaženie kĺbov, preto zvýšený tlak (vzpieranie) 

môže rotácie ďalej výrazne obmedziť. Základným postavením kolenného kĺbu je jeho 

plná extenzia. V tomto postavení sú napäté postranné väzy, všetky väzy na zadnej strane 

kĺbového puzdra a femur nalieha na tibiu - koleno je uzamknuté, tzn., že je v stabilnej 

polohe (Neumann, 2016; Luttgens & Hamilton, 2001). 

     Odomknutie kolena je vyvolané malou rotáciou (pri voľnej nohe sa tibia otáča 

dovnútra; pri fixovanej nohe femur zvonku), pri ktorej sa uvoľňujú postranné väzy a 

predný krížový väz (Neumann, 2016). Odomknutie kolena je podmienkou vykonávania 

flexie kolenného kĺbu. Vzhľadom ku geometrickému tvaru kĺbových plôch, tvaru 

meniskov a úprave väzov sa k dvom základným pohybom kolenného kĺbu - flexii a 

extenzii, pridávajú ďalšie pohyby – rotácie (Watkins, 2009). Kolenný kĺb nemá stálu os 

pohybu, tá sa mení podľa stupňa flexie. Niekedy sa preto tiež hovorí o instantnom 

rotačnom kĺbovom centre (Frost, 2013; Lippert & Minor, 2017; Muscolino, 2016). 

     Flexia kolenného kĺbu prebieha v niekoľkých fázach. Začínajúca flexia (prvých 5 

stupňov) je sprevádzaná tzv. počiatočnou rotáciou (Frost, 2013). Vonkajší kondyl 

femuru sa skutočne otáča, vnútorný sa posúva. V tejto fáze pohybu sa kolenný kĺb 

odomkne (Watkins, 2009). Nasleduje valivý pohyb - femur sa gúľa po tibii a po oboch 

meniskoch (Luttgens & Hamilton, 2001). V záverečnej fáze flexie sa stále zmenšuje 

kontakt stehennej kosti s tibiou a menisky sa posúvajú po tibii dozadu. Flexia kolenného 

kĺbu sa teda dokončuje v meniskotibiálnom kontakte, pričom posun vonkajšieho 

menisku po tibii je oveľa väčší (asi 12 mm) než posun vnútorného menisku (asi 6 mm) 

(Frost, 2013; Muscolino, 2016). Flexiu kolenného kĺbu istia skrížené väzy, ktoré bránia 

posunom kostí (Lippert & Minor, 2017). Patella kĺže pri flexii distálne, pri extenzii 

proximálne. Rozsah posunu je 5 - 7 cm. Pri extenzii prebieha celý proces opačne až k 

záverečnej rotácii opačného smeru, ktorá extendovaný kĺb opäť uzamkne (Watkins, 

2009; Neumann, 2016; Luttgens & Hamilton, 2001). 

1.2.2 Svaly kolenného kĺbu  
 

     Hlavné svaly kolena sa dajú rozdeliť do dvoch skupín – flexory a extenzory. Sú 

zodpovedné za iniciovanie a kontrolu pohybu kolena a kolenného kĺbu a tiež 
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spolupracujú so svalmi stehna a lýtka na ovládanie bedrového kĺbu a chodidla. Svaly 

pracujú v pároch, jeden sa zmršťuje, zatiaľ čo druhý sa uvoľňuje, aby umožnil plynulý 

a celý pohyb kolena (Bianchi & Martinoli, 2007). Je nevyhnutné mať dobú silu 

a flexibilitu vo svaloch kolenného kĺbu. Akékoľvek napätie alebo slabosť spôsobuje 

celé rady problémov s kolenami (Johnson, 2016).  

     Hlavným pohybom kolenného kĺbu je flexia a extenzia s obmedzenou vnútornou 

a vonkajšou rotáciou. Základným svalom pre extenziu kolena je m. quadriceps femoris, 

ktorý je najdôležitejším svalom pri stabilizácii kolenného kĺbu. M. quadriceps femoris 

pozostáva z m. vastus medialis et lateralis, m. rectus femoris a m. vastus intermedius 

(Morley, 2017). Tensor fascia latae je slabý extenzor. Flexia kolena je produkovaná tzv. 

hamstringami, ktoré sa skladajú z m. semitendinostus, m. semimebranosus a dlhej hlavy 

m. biceps femoris spolu s krátkou hlavou bicepsu a slabo m. gracilis, m. sartorius, m. 

gastrocnemius a m. popliteus (Kendall, McCreary, Provance & Rodgers, 2005). 

Mediálnymi rotátormi kolena sú m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. popliteus, 

m. gracilis a m. sartorius. Laterálna rotácia kolena je zabezpečená m. biceps femoris. 

(Neumann, 2016; Muscolino, 2016; Kendall, McCreary, Provance & Rodgers, 2005). 

Musculus quadriceps femoris 

     M. quadriceps femoris sú svaly, ktoré sa nachádzajú v prednej časti stehna a nad 

kolenom. Ich hlavnou úlohou je narovnať nohu (Neumann, 2016). Najčastejšie tieto 

svaly pracujú v činnosti s uzavretým reťazcom (to znamená, keď je noha fixovaná na 

podlahe), napríklad vstávanie z kresla alebo kráčanie po schodoch ,,quadricpesyʻʻ 

spolupracujú s gluteálnymi svalmi a hamstringami hlavne pri bežných činnostiach ako 

je chôdza, beh alebo skákanie a zároveň kontrolujú pohyb patelly (Thompson, 

Chaudhari, Schmitt, Best & Siston, 2013). Ako vyplýva z mena, pozostávajú zo štyroch 

svalových hláv (vastus medialis, vastus intermedius, vastus lateralis a rectus femoris), 

pochádzajú z vrcholu stehennej kosti a potom sa spoja blízko kolena a tvoria šľachu 

(Watkins, 2009; Neumann, 2016; Luttgens & Hamilton, 2001). Ale čo je dôležitejšie 

ako meno, je ich funkcia pri ochrane kolena. Hoci je bolesť kolena veľmi častá, je len 

zriedkavo keď sa zdroj problému skrýva skutočne v tomto zloženom kĺbe. 

V skutočnosti je nedostatočná sila svalu quadricepsu často skrytý vinník za takéto 

poranenia (Hart, Pietrosimone, Hertel & Ingersoll, 2010) . Naše quadricepsy majú 

dôležitú úlohu pri stabilizácii kolena špeciálne pri amortizácii sily ktorá nastane pri 
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doskoku na zem (Ebben et al., 2010). Slabé svaly predného stehna umožnia kolenu 

pohyby do rôznych smerov a tým zvýšia zaťaženie na rôzne časti tohto kĺbu (Demorat, 

Weinhold, Blackburn, Chudik & Garrett, 2004).  

Hamstringy 
 

     Svaly zadnej strany stehna (hamstringy) pozostávajú z troch svalov (m. 

semimembranosus, m. semitendinosus a m. biceps femoris), ktoré začínajú od panvy 

a sú zachytené na holennú kosť hneď pod kolenom (Manaster, Crim  & Rosenberg, 

2008; Mascarenhas et al., 2012; Milner, 2008; Neumann, 2016). Ich dve hlavné úlohy, 

naťahovanie bedrových kĺbov a ohýbanie kolena určujú tieto svaly ako kľúčové, keď je 

reč o formovaní bežeckého kroku (Schache, Dorn, Blanch, Brown & Pandy, 2012). 

Hamstringy pomáhajú stabilizovať koleno tým, že chránia kolaterálne a krížové väzy, 

najmä pri rotačných pohyboch kolena. Pri chôdzi zdvíhajú nohu zo zeme a poskytujú 

silový pohon pri behu a skákaní (Correa, Crossley, Kim & Pandy, 2010). Nie je preto 

prekvapením ani početnosť poranení v tejto oblasti – no našťastie, tieto svaly sa cez 

odpočinok môžu úplne regenerovať (Malliaropoulos, Isinkaye, Tsitsas & Maffulli, 

2011). Najčastejšie sa jedná o jemné natiahnutie svalov, ku ktorému dochádza pri 

zrýchľovaní alebo spomaľovaní krokov (Opar, Williams & Shield, 2012). Riziko 

poranení je v prípade športovcov, ktorí sú nedostatočne zahriatí a rýchlo sa pohybujú 

pomocou dynamických pohybov a tí, ktorí majú zle vyvinutú gluteálnu svalovú silu sú 

taktiež v ohrození, pretože v takom prípade hamstringy preberajú úlohu gluteusu 

(McAllister, Hammond, Schilling, Ferreria, Reed, & Weiss, 2014). Sú aktívnymi 

stabilizátormi pre kolenný kĺb, pretože zabraňujú nadmernému napätiu ACL. Ak sú 

hamstringy slabé alebo nefungujú správne, športovec je vystavený väčšiemu riziku 

poranenia ACL (Hewett, Ford, Hoogenboom & Myer, 2010). Čo je veľmi dôležité je 

skutočnosť, že hamstringy pracujú v zhode s gluteálnou svalovou skupinou (m. glutes 

maximus, glutues medius et minumus) aby uskutočnili extenziu bedra. Ak gluteus nie je 

dostatočné silný, musia hamstringy prebrať ich funkciu, čo môže viesť k mnohým 

problémom ako je natiahnutie hamstringov alebo bolesť dolnej časti chrbta (Ohtsuki & 

Suzuki, 2012; Johnson & Thomas, 2010; Radwan et al., 2015). 
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Obrázok 2 - Flexory a extenzory kolena (Neumann, 2016) 

M. gastrocnemius & m. popliteus  
 

     M. gastrocnemius sa pripája k stehennej kosti tesne nad koleno a k achillovej šľache 

na zadnej strane nohy. To pomáha ohýbať koleno, aj keď jeho hlavnou funkciou je 

plantárna flexia nohy. Je to veľmi silný a vytrvalý sval. Ak je gastrocnemius príliš 

skrátený môže spôsobiť bolesť v zadnej časti kolena (Johnson, 2017; Walker, 2011).  

     M. popliteus prechádza zo strany stehna tesne nad kolenom až do zadnej časti tibie 

(Kachlik, Musil & Baca, 2016). Hlavné akcie tohto svalu sú laterálna rotácia femuru 

a flexia kolena. Tento nenápadný sval tiež pomáha laterálnemu meniskusu k pohybu, 

keď dochádza ku ohybu kolena. Týmto spôsobom nedôjde k rozdrveniu menisku pri 

drepe (Verdonk, Verdonk & Heinrichs, 2010). Akútne zranenia popliteusu nastávajú po 

značnej sile na koleno. Sú časté pri dopravných nehodách alebo pri páde, kde je koleno 

v extenzii. K úrazu môže dôjsť aj v dôsledku nárazov, ktoré koleno vytočia do strany. 

Tieto zranenia sa zvyčajne vyskytujú v kombinácii s inými poraneniami, ako sú 

poranenie zadných krížových väzov alebo ruptúry ACL. Vysoká miera zranení tohto 

svalu v dôsledku preťaženia sa vyskytuje u bežcov. Vyskytujú sa zvyčajne kvôli 

biomechanických problémom a často nesú spoluvinu pri poraneniach (Benca, Ziai, 

Skrbensky, Ahmetović, Windhager & Krpo, 2013).  
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1.2 Hľadiská svalovej aktivity 
 

1.2.1 Svalová aktivita a typy svalových kontrakcií 

     Sval pôsobí v troch hlavných spôsoboch kontrakcie, kde dochádza ku 

koncentrickým, excentrickým a izometrickým akciám (Padulo, Laffaye, Ardigò & 

Chamari, 2013). Systém nervového muskuloskeletárneho ovládania svalov, je zmiešaný 

systém kontroly dĺžky, ktorý využíva svalové vreteno a systém kontroly napätia, ktorý 

využíva orgán šľachy (Faulkner et al., 2007). 

Koncentrická kontrakcia 

     Koncentrické kontrakcie sú tie, ktoré spôsobujú skrátenie svalu pri jeho 

kontrahovaní. Príkladom je ohnutie lakťa z rovnej polohy do plne flexovanej, čo 

spôsobuje koncentrické kontrahovanie m. biceps brachii. Koncentrické kontrakcie sú 

najčastejším typom svalovej kontrakcie a vyskytujú sa často v denných ako aj 

športových aktivitách. Koncentrická kontrakcia sa vyskytuje, keď sval vyvinie 

dostatočné svalové napätie na prekonanie rezistencie alebo záťaže. Sval sa viditeľne 

skráti, aby sa pohybovala určená časť tela. Koncentrická kontrakcia môže byť 

izokinetická alebo izotonická (McArdle, Katch & Katch, 2014; Watkins, 2014)  

a) Izokinetické cvičenie sa pokúša spojiť najlepšie vlastnosti izometrie a tréningu 

s váhami. Poskytuje svalové preťaženie v konštantnej predvolenej rýchlosti, 

zatiaľ čo sval mobilizuje svoju silu v celom rozsahu pohybu (Rosa et al., 2012). 

Počas izokinetických kontrakcií sa svaly zmenšujú pri konštantnej rýchlosti 

alebo pri konštantnej uhlovej rýchlosti v plnom rozsahu pohybu. Na 

uskutočnenie kontrolovanej izokinetickej kontrakcie je potrebné špeciálne 

vybavenie, ktoré obsahuje regulátor rýchlosti, tak aby rýchlosť pohybu ostala 

konštantná bez ohľadu na to, koľko napätia vytvára kontrahovaný sval. Na 

meranie je potrebné špeciálne zariadenie známe ako izokinetický dynamometer 

(Ball & Scurr, 2010). Príklady použitia izokinetických kontrakcií v 

každodennom živote sú zriedkavé. Izokinetická kontrakcia svalov je 

špecifickým typom svalovej kontrakcie (Skurvydas, Brazaitis & Kamandulis, 

2011). Svalové kontrakcie sú tiež známe ako aktivácie svalových vlákien. 

Vyskytujú sa vtedy, keď je svalové vlákno alebo skupina svalových vlákien 

signalizovaná mozgom prostredníctvom nervov, aby sa aktivovalo a zvýšilo 
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napätie vo svale (Baroni, Stocchero, Espírito Santo, Ritzel & Vaz, 2011; 

Cometti, Deley & Babault, 2011). Predpokladá sa, že tréning, ktorý využíva 

izokinetické kontrakcie, je schopný zvýšiť krvný obeh kostrového a srdcového 

svalu, a tým zvyšuje svalovú silu, vytrvalosť a srdcovú zdatnosť (Carvalho, 

Marques, Soares & Mota, 2010). Pretože vysoká svalová tenzia sa prejavuje 

v každej fáze pohybu, izokinetické kontrakcie posilňujú celý sval (Avin & Frey 

Law, 2011). Navyše, izokinetické cvičenia môžu byť navrhnuté tak, aby 

napodobňovali skutočnú rýchlosť špecifických športových aktivít. Predpokladá 

sa, že taktiež zlepšia nervosvalovú koordináciu tak, že sa do pohybu zapojí viac 

svalových vlákien a svaly sa môžu kontrahovať účinnejšie (Carvalho, Marques, 

Soares & Mota, 2010). Hlavné nevýhody izokinetických cvičení spočívajú 

v tom, že môžu byť vykonávané správne iba na strojoch, ktoré sú zvyčajne drahé 

a typy pohybov, ktoré je možné vykonať sú skôr obmedzené. Preto nemusí 

poskytovať celú radu športovo špecifických pohybov (Dekerle, Barstow, Regan 

& Carter, 2014).  

b) Izotonické kontrakcie zahŕňajú sval v situácii, keď sa počas pohybu vyprodukuje 

vo svale rovnaké množstvo napätia. Sval vyvíja stabilné napätie, zatiaľ čo 

svalová dĺžka sa mení. Izotonické cvičenia sú zvlášť prospešné pre rozvoj sily a 

kardiovaskulárnej vytrvalosti (Sushma, Sangeeta, Tiwari & Girish, 2011). 

Najväčšou nevýhodou však je, že účinnosť kĺbov sa mení v závislosti od uhlov 

kĺbov, a preto na rozdiel od izokinetických kontrakcií pevný odpor nemusí 

poskytovať dostatočné tréningové zaťaženie v celom rozsahu pohybu, aby sa 

dosiahli maximálne výhody tréningu (Rio et al., 2017).  

Excentrická kontrakcia 

     Excentrická kontrakcia je opozitná ku koncentrickej a vyskytuje sa keď sa svaly 

predlžujú pri kontrahovaní (Padulo, Laffaye, Ardigò & Chamari, 2013). K tomuto 

dochádza ak spúšťame činku z flexovanej polohy lakťa do extenzie. Sval je stále 

v kontrakcii, kým sa činka spúšťa dolu ale dĺžka svalu sa predlžuje. Excentrické 

kontrakcie spôsobujú predĺženie svalov pod napätím. Takéto kontrakcie sa používajú na 

odolávanie vonkajším silám, ako je gravitácia. M. quadriceps femoris, napríklad 

podstupuje excentrické kontrakcie, keď športovec kráča dolu po schodoch alebo beží 

z kopca. Excentrické kontrakcie sa vyskytujú aj počas fáz spomaľovania (Cook, Beaven 

& Kilduff, 2013). Tréning, v ktorom prevládajú excentrické kontrakcie, má tendenciu 
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spôsobiť výrazne väčšiu svalovú bolesť ako iné formy tréningu, hoci tento tréning môže 

chrániť pred budúcou svalovou bolesťou (Ono, Okuwaki & Fukubayashi, 2010; 

Barroso, Roschel, Ugrinowitsch, Araújo, Nosaka & Tricoli, 2010). V tomto tréningu 

môžu silné svalové vlákna nahradiť slabé a môže sa zlepšiť neurosvalová koordinácia, 

aby sa sily distribuovali účinnejšie (Murtaugh & Ihm, 2013; Kjaer & Heinemeier, 

2014). Aby sa dosiahol čo najväčší úžitok z tréningu s použitím excentrických 

kontrakcií, musia sa záťaže pomaly a riadeným spôsobom znižovať a to buď pomocou 

pozorovateľov alebo strojov (Brughelli, Mendiguchia, Nosaka, Idoate, Los Arcos & 

Cronin, 2010). 

 

Izometrická kontrakcia 

     Izometrické kontrakcie sa vyskytujú, ak nedošlo k zmene dĺžky kontrahujúcej 

svaloviny. K tomu dochádza, pri prenášaní predmetu pred vami, napríklad ako je 

závažie. Hmotnosť závažia ťahá ruky nadol, ale svaly sa kontrahujú tak, aby udržali 

závažie v rovnakej úrovni. Ďalším príkladom je, keď niečo uchopíme, napríklad 

tenisovú raketu. Neexistuje žiaden pohyb v kĺboch ruky, ale svaly sa kontrahujú, aby 

poskytli dostatočnú silu, aby udržali rovnomerné držanie rakety. Množstvo sily, ktorú je 

sval schopný vytvoriť počas izometrickej kontrakcie, závisí na dĺžke svalu v mieste 

kontrakcie. Každý sval má optimálnu dĺžku, pri ktorej sa dá dosiahnuť maximálna 

izometrická sila (Watanabe & Akima, 2011). Izometrická kontrakcia sa zvyčajne 

vykonáva vtedy, keď je spoj alebo poloha končatiny držaná v pevnej uhlovej polohe. 

Sval rozvíja napätie, ale nedochádza k žiadnej zmene dĺžky svalu. Cvičenie zahŕňajúce 

izometrické kontrakcie je obzvlášť dobré pre rozvoj sily, ale nie je dobré pre rozvoj 

kardiovaskulárnej kondície (McArdle et al., 2014; Carlson, Dieberg, Hess, Millar & 

Smart, 2014). 

 

1.2.2 Tonická a fázická funkcia svalov 

     Naša nervová sústava vysiela signál a následne skupiny svalových vlákien reagujú 

a kontrahujú. Svalové skupiny spolupracujú navzájom, aby vytvorili pohyb v našej 

kostre (Muscolino 2016). Posturálna a fázová svalová teória a jej aplikácia má celkový 

pohľad na pohyb tela a kĺbov (Kendall et al., 2005; Janda, 2013). Ide o funkciu, pohľad 

ako je telo navrhnuté a ako túto funkciu vylepšiť podľa konštrukcie tela. Ak pochopíme 

funkciu, môžeme problém vyriešiť a naplánovať. Tónické (posturálne) svaly sú svaly, 
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ktoré môžu pôsobiť bez alebo len s obmedzeným stimulom k práci. Niekedy sú tieto 

svaly označené ako svaly v pozadí. Tonické svaly sú zvyčajne vyššie zastúpené 

pomalými svalovými vláknami, čo znamená, že sú pomerne odolné voči únave a sú 

schopné robiť veľa práce. Fázické svaly sú svaly, ktoré sa aktivujú našou vôľou. Tieto 

svaly majú zastúpenie rýchlymi svalovými vláknami. Vykonávajú silnejšie, dynamické 

pohyby, ale vo všeobecnosti sa unavia rýchlejšie ako posturálne svaly (Kendall et al., 

2005).  

Predominantne tonické svaly Predominantne fázické svaly 

Tendencia ku hyperaktivite Tendencia k inhibícii 

Funkcia  

postojová pohybová 

Citlivosť na únavu  

dlhá rýchla 

Reakcia na nesprávne zaťaženie 

skrátenie oslabenie  

Svaly  

m. erector spiane (spodní část)  

m. trapezius (horní část)   

m. coracobrachialis   

m. latissimus dorsi (dolní vlákna)   

m. teres major   

m. pectoralis major (dolní vlákna) et 

minor  
 

m. subscapularis   

m. triceps brachii (caput longum)   

m. brachioradialis   

m. biceps brachii (capu breve)   

m. pronator quadratus   

m. pronator teres   

m. flexor carpi radialis et ulanris   

m. palamris longus   

m. biceps femoris   

m. semitendinosus   

m. semimembranosus   

m. soleus   

m. iliopsoas   

m. vastus lateralis   

m. rectus femoris   

m. vastus intermedius   

m. tensor fasiae latae  
 

m. aductor magnus, longus et brevis  
 

m. longus capitis et colli 

m. gastrocnemius  

m. glutaeus mediu set minimus  

m. vastus medialis  

m. tibialis anterior  

m. glutaeus maximus  

m. rectus abdmonis  

m. obliques abdominis externus et 

internus  

m. latissimus dorsi (horní vlákna)  

m. rhomboideus major et minor  

m. trapezius (střední a dolní část)  

m. biceps brachii (caput longum)  

m. deltoideus  

m. serratus anterior  

m. supraspinatus  

m. infraspinatus  

m. teres minor  

m. triceps brachii (caput laterale et 

mediale)  

m. anconeus  

m. extensor carpi ulnaris  

m. extensor carpi radialis longus et brevis  

m. pectrolais major (horní vlákna)  
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m. quadratus lumborum  
 

m. levator scapulae  
 

m. sternocleidomastoideus  
  

 Obrázok 3 - Tonické a fázické svaly (Chek, 2017) 

    Pri zvažovaní svalovej nerovnováhy v tele je dôležité mať na pamäti, že niektoré 

svaly sú mechanicky predisponované k tomu, že sú krátke a napnuté, zatiaľ čo iné sú 

náchylné k slabosti a inhibícii (Page, Frank & Lardner, 2010). Nerovnováha medzi 

posturálnymi a fázickými svalmi môže viesť k tzv. hornému skríženému syndrómu – 

keď zahŕňa hornú časť tela, alebo k tzv. dolnému skríženému syndrómu, ktorý zahŕňa 

spodnú časť tela (Janda, 2013; Kim, Yoo & Choi, 2013). Tieto syndrómy sú dôsledkom 

krátkych a napätých svalov, ktoré nekontrolujú slabé a inhibované protichodné svaly 

(Page, Frank & Lardner, 2010). V prípade dolného skríženého syndrómu máme 

prehnaný sklon bedrovej chrbtice dopredu, známe ako hyperlordóza, čo je vytvorené 

skrátenými svalmi spodnej časti chrbta (m. erector spinae a m. quadratus lumborum) 

a skrátenými flexormi bokov a adduktorov (m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor 

fascia latae) (Kim, Yoo & Choi, 2013). Oslabené svaly brucha, gluteusu a hamstringov 

sa nedokážu prispôsobiť týmto silným posturálnym svalom (Arab & Nourbakhsh, 

2010). Ak chceme priniesť rovnováhu, musíme sa sústrediť na posilnenie oslabených 

svalov a uvoľňovanie skrátených svalov (Okada, Huxel & Nesser, 2011). Telo je dobré 

pri vytváraní kompenzačných vzorov (ako je napríklad zmena postoju pri 

nebezpečenstve zranenia), ale nedá sa stále uskutočniť táto zmena a to v prípade keď 

nervy vytvárajú väčšie napätie v oblasti kde dochádza ku zraneniu (Huxel Bliven & 

Anderson, 2013). Je pravdepodobné, že tento level napätia ostane rovnaký dlho po 

uzdravení zranenia, s výnimkou ak uskutočňujeme prevenciu (Paterno, Rauh, Schmitt, 

Ford & Hewett, 2014; Wikstrom, Tillman, Chmielewski, Cauraugh, Naugle & Borsa, 

2010). Čo sa normálne stane, ak máme zlé držanie tela a nedostatočný pohyb je, že veľa 

fázických svalov bude deaktivovaných a pri pohybe nebudú poskytovať oporu, čo vedie 

k tomu že posturálne svaly musia pracovať ťažšie aby telo udržali v určitej rovine 

(Page, Frank & Lardner, 2010).  

1.2.3 Kokontrakčný index 
 

     Ko-kontrakcia je definovaná ako súčasná aktivácia antagonistických svalov 

prechádzajúcich kĺbom. Jeho všeobecne určeným účelom je zväčšiť funkciu väzov, 

udržiavanie stability kĺbov, zabezpečenie odolnosti na rotáciu v kĺbe a vyrovnávanie 
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rozdelenia tlaku na kĺbovú plochu (Chmielewski et al., 2005). Simultánna aktivácia 

antagonistických svalov sa často označuje ako svalová ko-kontrakcia a často sa skúma 

ako kompenzačný mechanizmus pre kĺbovú nestabilitu u ľudí, ktorí utrpeli 

predchádzajúce poranenie kolena (Hall, Stevermer & Gillette, 2015; Rudolph et al., 

2000; Tsai et al., 2012). Neuromuskulárna stratégia zahŕňajúca ko-kontrakciu 

kolenného svalstva počas dynamickej aktivity je identifikovaná ako pokus o stabilizáciu 

kĺbu a zníženie trenia, translácie sily v kolene, ktoré sú škodlivé pre zdravie kĺbovej 

chrupavky (Palmieri-Smith et al., 2009). Niektorí autori identifikovali svalovú ko-

kontrakciu ako pozitívnu adaptáciu na traumatickú vyvolanú nestabilitu a skutočne 

z mechanického hľadiska môže ko-kontrakcia fungovať ako ochranný mechanizmus 

kĺbu (Hurd & Snyder-Mackler, 2007). Aktivácia antagonistickej svalovej skupiny 

pomáha pri distribúcii síl na kĺbovom povrchu a súčasne zvyšuje stabilitu kĺbov tým, že 

zvyšuje stupeň kostného prispôsobenia kĺbových koncov. Napriek tomu je ko-

kontrakcia vo všeobecnosti považovaná za potenciálne škodlivú stratégiu pre dlhodobú 

kĺbovú integritu (Lewek et al., 2005). Navzdory svojej teoretickej schopnosti 

vyrovnávať rozdelenie tlaku v kĺbe, je jej ohromujúcim účinkom zvýšenie silného 

kompresného tlaku na kĺbovom povrchu. Ukázalo sa, že aktivácia antagonistických 

svalov prechádzajúcich kĺbom zvyšuje kĺbové tlakové sily (Tsai et al., 2012) a to bolo 

spojené s progresiou osteoartritídy (Lewek et al., 2005). Jednou z bežne používaných 

mier svalovej ko-kontrakcie v klinickom biomechanickom výskume je index svalovej 

ko-kontrakcie (CCI) (Rudolph et al., 2000). CCI predstavuje vážený pomer EMG 

intenzity signálu získaný z dvoch antagonistických alebo synergických svalových 

skupín s referenciou na maximálnu intenzitu EMG signálu dosiahnutú počas 

maximálnych dvoch dobrovoľných ko-kontrakcií svalov (MVC). Tento pomer sa 

zvyčajne stanovuje pre páry extenzory-flexory kolena alebo mediálne-laterálne svaly 

a potom sa porovnáva medzi skupinou ktorá mala poranenia kolena a kontrolnou 

skupinou (Mohr et al., 2018; Hall et al., 2015; Hurd & Snyder-Mackler, 2007; Sturnieks 

et al., 2011). V iných štúdiách sa skúmajú zmeny v CCI, ku ktorým dochádza v reakcii 

na intervencie ako je bandážovanie kolena alebo tréningu (Chmielewski et al., 2005; 

Ramsey et al., 2007). 
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1.2.4 Koaktivácia svalov kolenného kĺbu pri dynamickej stabilizácii 

 

     Koordinácia svalových agonistov a antagonistov je esenciálne pre správne 

vykonávanie pohybov. Koaktivácia svalov je simultánna aktivita svalov pôsobiacich 

okolo kĺbu. Je dôležitá pre kĺbovú stabilitu a dôležitý faktor, ktorý prispieva 

k efektívnemu ľudskému pohybu (Kellis, Arabatzi & Papadopoulos, 2003).  Svalová 

koaktivácia pomáha statickej stabilizácii väzov a taktiež udržiava rovnováhu kĺbového 

rozdelenie tlaku (Begalle, Distefano, Blackburn & Padua, 2012). Súčasná aktivácia 

svalov agonistov a antagonistov (koaktivácia) je integrálnou súčasťou udržania stability 

kolenného kĺbu (Wu et al., 2016). V tomto ohľade je logická hypotéza, že koaktivácia 

svalov qaudricepsov a hamstringov môže závisieť na uhlu kolenného kĺbu a intenzity 

kontrakcie. V kolennom kĺbe koaktivácia quadriceps - hamstring hrá dôležitú úlohu 

hlavne v oblasti zaťaženia na prednom krížnom väze (ACL), ktoré sa môže zvýšiť keď 

je koleno v ,,strese´´ pri multiplanárych pohyboch (Lloyd & Buchanan, 2001). Bola 

zistená vyššia miera poranení ACL u športujúcich žien v porovnaní s mužmi, ktorí robia 

rovnaký šport (Alentorn-Geli et al., 2009). Nevyrovnaná koaktivácia medzi 

quadricepsmi a hamstringmi je jeden z potenciálnych faktorov, ktorý zapríčiňuje že sú 

ženy vo väčšom riziku poranenia ACL (Hewett, 2008). Športovkyne opakovane 

preukázali dominanciu quadricepsu vo svalovej aktivite v porovnaní s mužmi počas 

pohybov, ktoré boli určené ako rizikové modely pre poranenia ACL (Ebben et al., 2010; 

Padua et al., 2005). Okrem toho, ženy primárne aktivujú laterálne quadricepsy 

a hamstringy, zatiaľ čo vykazujú menšiu svalovú aktivitu mediálnej skupiny 

qaudricepsov a hamstringov v priebehu drepu a pri dopade po skoku. Zvýšenie aktivácie 

laterálnej strany svalov kolenného kĺbu a zníženie mediálnej skupiny môže viesť 

k zvýšeniu kolenného valgusu (Myer, Ford  &  Hewett, 2005). Ak chceme podporiť 

pomer svalovej koaktivácie, zatvorené kinetické reťazové (CKC) cvičenia sú v širokom 

meradle používané v tréningových programoch (Pincivero et al., 2000).  

 

1.3 Silový profil futbalového hráča 
 

     Keď premýšľame o sile často si predstavíme veľké svaly čo dokážu zdvihnúť veľa 

váhy. To však nie je tento prípad, pokiaľ ide o silu vo futbale. V skutočnosti majú veľké 

svaly často pre hráčov nepriaznivý účinok, pretože majú negatívny vplyv na rýchlosť 
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a agilitu. Futbalová sila znamená, že hráč dokáže zvládnuť všetky aktivity, ktoré sa 

vyskytujú vo futbalovom stretnutí, čo sa prejavuje ako špecifická silová zložka 

(Rahnama, Reilly, Lees & Graham-Smith, 2003). Nielenže futbalista musí mať silu, aby 

zvládol odraziť svojich súperov pri súboji o loptu, ale musí mať aj silu, aby vydržal na 

ihrisku celú hru v náročnom tempe. Je dôležité poznamenať, že silový tréning nie je 

rovnaký vo futbale ako v mnohých ďalších športoch. Futbalisti sa musia sústrediť na 

budovanie sily v každom svale, takže ideálny cvičebný režim bude mať veľmi 

špecifické cvičenia, ktoré aktivujú všetky tieto svaly. Vybudovanie adekvátnej silovej 

zložky znižuje riziko zranení, urýchľuje regeneráciu a takisto zvyšuje sebavedomie 

hráča v hre. Optimálny level sily je nutný pre vykonávanie normálnych pohybových 

vzorcov, čím na druhej strane nedostatočne vyvinutá silová zložka môže narušiť 

funkčný pohyb. Muskulatúra horných končatín je dôležitou súčasťou celkovej sily 

futbalového hráča. Vyvinuté bicepsy, tricepsy a ramená pomôžu zvýšiť postavu hráča, 

čo je užitočné pri bránení lopty. Tieto svaly pôsobia na rovnováhu hráčov, keď skočia, 

vedú loptu alebo bežia (Turner & Stewart, 2014). S výnimkou brankárov, hráči 

nepoužívajú svoje ruky v zápase v kontakte s loptou, okrem autových vhadzovaní.  

Rozvinuté svaly paží umožňujú hráčom, aby dokázali uskutočniť silný a presný vhod, 

ktorý môže byť cenný pri vytváraní gólových príležitostí. Svaly jadra tela začínajú 

od oblasti pod hrudníkom a končia na začiatku panvového úseku. Ako naznačuje názov 

svalovej skupiny, svaly jadra tela sú primárnou podporou tela a zahŕňajú svaly brucha a 

chrbta (Chat-Williams, 2011). Rozvojom tejto oblasti môžu hráči zlepšiť svoju 

rovnováhu a celkovú výdrž, pričom optimálna úroveň znižuje mieru poranení chrbta a 

dolných končatín (Maus et al., 2010; Prieske et al., 2016). Horná časť tela hrá dôležitú 

rolu pri behu. Pomáha poháňať telo dopredu, udržiavať rovnováhu a zvyšovať rýchlosť 

(Hoshikawa, Iida, Muramatsu, Ii, Nakajima, Chumank & Kanehisa, 2013). Zanedbanie 

sily v hornej časti tela môže mať negatívny vplyv na celkový výkon futbalistu, čo 

znižuje schopnosť dosiahnuť maximálnu rýchlosť a rýchlo meniť smer (Romero-Franco 

et al., 2012). Navyše dnešné futbalové zápasy sa stávajú agresívnejšími, keďže hráči 

neustále bojujú o postavenie tým, že ťahajú a tlačia navzájom proti sebe ich hornou 

časťou tela. Silné svaly nôh sú základným predpokladom pre vykonávanie športu ako je 

futbal. Beh a šprintovanie samotné zapojí niekoľko svalových skupín nôh, ale kopy 

a výskoky vyžadujú dokonca viac sily z dolnej časti tela. Práve preto má sila skupiny 

quadricepsu, hamstringu a tricpesu surae zásadný význam, pretože musí vyprodukovať 

veľké množstvo sily pri kopoch, obranných pohyboch, zmenách smeru a výskokoch 
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(Fousekis, Tsepis & Vagenas, 2010). Dosiahnutie tejto výbušnej sily vo futbale 

vyžaduje avšak omnoho viac ako len silu dolných končatín. Svaly zadku a bedier sú tiež 

nevyhnutné (Homan, Norcross, Goerger, Prentice & Blackburn, 2013). Ak chceme 

uskutočniť prudký a ďaleký kopy, existuje lineárny vzťah medzi rýchlosťou nohy 

a rýchlosťou letu lopty (Kellis & Katis, 2007). Rýchlosť nohy kombinuje niekoľko 

faktorov, vrátanie točivého momentu bedrového kĺbu, sily quadricepsu a sily flexoru 

bedrového kĺbu (Lees, Asai, Andersen, Nunome & Sterzing, 2010). Beh je hlavným 

pohybom pre výkon futbalistu, ale skoky, súboje a kopy sú neoddeliteľnou súčasťou 

jeho pohybového repertoáru. Všetky tieto pohyby závisia na svaloch dolných končatín 

a hráči s vyššou úrovňou sily sú schopní lepších obratov, šprintov a zmien tempa. 

1.3.1 Konvenčný pomer H/Q 
 

     Izokinetická dynamometria umožňuje testovanie voľnej izokinetickej kontrakcie, 

ovládanie a zaistenie konštantnej rýchlosti bez ohľadu na napätie v kontrahovaných 

svaloch (Brito et al., 2010). Nové typy prístrojov umožňujú cvičenie aj pri excentrickej 

svalovej činnosti a merajú silu v celom dostupnom rozsahu pohybu oproti meraniu v 

konkrétnom mieste pohybu. (Sisto, Dyson & Huston, 2007; Rosa et al., 2012; 

Skurvydas, Brazaitis & Kamandulis, 2011). Medzi najznámejšie prístroje patrí Isomed, 

Cybex, Kin Com, Biodex, pričom klinická úspešnosť týchto prístrojov je limitovaná 

nákladmi a časom potrebným pre samotné testovanie (Ball & Scurr, 2010). Práve 

izokinetická diagnostika svojou objektívnosťou a presnosťou umožňuje včasnú detekciu 

existujúcich unilaterálnych i bilaterálnych dysbalancií (čím väčšia je dysbalancia u 

niektorých svalových skupín, tým sú väčšie riziká zranenia) (Carvalho, Marques, Soares 

& Mota, 2010). Ako indikátor spôsobnosti svalovej sily flexorov a extenzorov kolena sa 

používa tzv. H/Q pomer, ktorý vyjadrujeme v percentách. H/Q pomer za fyziologických 

podmienok činí 60-69%, pričom kolenné extenzory sú silnejšie ako flexory (Greco, Da 

Silva, Camarda & Denadai, 2012). Rôzne kĺby majú svoj vlastný jedinečný vzťah 

svalovej rovnováhy a sú špecifické vo vzťahu k populácii. Niektorí autori naznačujú, že 

H/Q pomer je lepší nástroj hodnotenia funkcie svalov, než hodnotenie absolútnej sily 

(Ayala, Croix, de Baranda & Santonja, 2012; Andrade et al., 2012). Izokinetickým 

testovaním získame detailný a exaktný vhľad na silu konkrétnych svalových skupín, 

pomer sily svalov agonistov a antagonistov, informácie o množstve vykonanej práce, 

informácie o mieste maximálnej expresie svalovej sily v priebehu určenej úlohy a 
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taktiež podáva informácie o indexe únavy (Bakrač, 2003). Izokinetický prístroj 

umožňuje testujúcej osobe rozvíjanie maximálnej sily v celom rozsahu pohybu s 

odolnosťou odporu na bolesť alebo únavu, čo je dôvod prečo nemôže dôjsť k preťaženiu 

svalov alebo štruktúre kĺbov (Pardaens et al., 2006). Adekvátna sila quadricepsov 

a hamstringov je nevyhnutná pre športový výkon. Tieto dve svalové skupiny pôsobia 

voči sebe ako antagonisti, skrátenie quadricepsu vedie ku extenzii kolena, zatiaľ čo 

kontrakcia hamstringov ma za následok flexiu kolena.  Spoločne tieto dve svalové 

skupiny kontrolujú zrýchlenie a spomalenie stehna a dostatočná sila v oboch svalových 

skupinách je potrebná na beh, skákanie, dopady a ďalšie atletické aktivity. Ale koľko 

sily je požadovanej? A čo sa stane keď sú prítomné silové nedostatky? Silu qaudricepsu 

a hamstringu je možné spoľahlivo stanoviť použitím izokinematickej dynamometrie 

(Lund, 2005). Pomer medzi silou hamstringu (flexora kolena) a quadricepsu (extenzoru 

kolena) známy v literatúre ako pomer H/Q je široko používaný v oblasti športového 

tréningu a rehabilitácie na opísanie silových vlastností, ktoré ovplyvňujú kolenný kĺb 

a detekciu svalovej nerovnováhy (Costa et al., 2013). Konvenčný pomer H/Q je 

definovaný ako pomer medzi točivým momentom hamstringu a quadricepsu a je 

generálne meraný počas koncentrickej kontrakcie (Brito et al., 2010). Nízke hodnoty 

H/Q hladiny (<0,6 pri 60°. s
-1

) môžu zvýšiť riziko poranenia dolnej končatiny, špeciálne 

poranenie predného krížového väzu (ACL) a natiahnutie hamstringov (Askling, 

Karlsson & Thorstensson, 2003). V posledných rokoch niektorí autori spojili výskyt 

poškodenia ACL so zníženým H/Q pomerom (Hewett et al., 2006; Holm & Vøllestad, 

2008). Hoci niektoré štúdie zistili rozdiely v pomere H/Q medzi mužmi a ženami 

(Hewett et al., 2006), neexistujú dostatočné dôkazy na to, aby sa ukázalo, že športovci 

s vyššou úrovňou výkonnosti, ktorí vykonávajú ten istý šport a sú podrobený podobným 

tréningovým programom, vykazovali rozdiely súvisiace s pohlavím. V skutočnosti 

štúdie, ktoré porovnávali aktívnych mužov a ženy s podobnými hladinami aktivity 

nenašli významné rozdiely v silovom pomere medzi prednými zadnými svalmi stehna 

(Bojsen-Møller et al., 2007; Kong & Burns, 2010). Na druhej strane niektoré články 

naznačujú, že ženy môžu mať znížený pomer H/Q v niektorých pozíciách kolenného 

kĺbu (Krishnan et al., 2008). Futbalisti môžu vykazovať nerovnomerný rozvoj medzi 

pravou a ľavou nohou v dôsledku určitých technických činností vykonávaných v hre 

a takýto nerovnomerný vývoj môže spôsobiť funkčné alebo dokonca štrukturálne 

asymetrie. Nadvláda jednej strany tela nad druhou vytvára lepšiu schopnosť 

dominantnej strany a môže vytvárať silové asymetrie rôznych svalov, ktoré závisia od 
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činností požadovaných pre šport. Niektoré štúdie futbalistov preukázali rozdiely v sile 

a flexibilite medzi dominantnou a nedominantnou nohou (Rahnama, Lees & 

Bambaecichi, 2005) a dokonca biomechanické asymetrie medzi nimi (Dörge et al., 

2002).  

 

1.3.2 Význam sily flexorov a extenzorov kolena vo futbale  
 

     Meranie svalovej sily je dôležitým faktorom v evaulácii a predikcii svalového stavu 

funkčnej kapacity (Daneshjoo, Rahnama, Mokhtar & Yusof, 2013). Veľa výskumov 

podporuje tento koncept (Croisier, Ganteaume, Binet, Genty & Ferret, 2008; Fousekis, 

Tsepis & Vagenas, 2010; Greco, Silva, Camarda & Denadai, 2013). Izokinetický 

maximálny uhlový moment je jednou z najčastejšie používaných metód hodnotenia 

svalovej sily dolných končatín vo futbale (Rahnama, Lees & Bambaecichi, 2005; 

Houweling, Head & Hamzeh, 2009; Jenkins, Hawkey, Costa, Fiddler, Thompson, Ryan 

et al., 2013). Sila flexorov a extenzorov kolena a pomer hamstringu ku quadricepsu H/Q 

boli tiež identifikované ako dôležité kritériá na analýzu rizika zranenia dolných končatín 

(Croisier et al., 2008; Houweling, Head & Hamzeh, 2009; Fousekis, Tsepis, Poulmedis, 

Athanasopoulos & Vagenas, 2011). Početné štúdie sa zamerali na vplyv rôznych 

tréningových programom, aby sa zabránilo úrazom dospelých ako aj mládežníckych 

futbalistov (Arnason, Andersen, Holme, Engebretsen & Bahr, 2008; Iga, George, Lees 

& Reilly, 2009; Śliwowski, Jadczak, Hejna & Wieczorek, 2015). Viacerí vedci úspešne 

opísali izokinetický svalový profil na rôznych výkonnostných futbalových úrovniach 

(Forbes, Bullers, Lovell, McNaughton, Polman & Siegler, 2009; Lehance, Binet, Bury 

& Croisier, 2009). Isokinetická svalová sila bola tiež porovnávaná v rôznych častiach 

futbalovej sezóny (Lehnert, Xaverová & De Ste Croix, 2014). Počas hry a tréningu 

futbalu sa zvyšuje svalová sila okolo kolenného kĺbu, tým pádom amplitúda zväčšenia 

nemusí byť rovnaká u hamstringov a quadricepsov (Cometti et al., 2001), pričom sa 

predpokladá, že typické futbalové zaťaženie môže rozvíjať viac silu quadricepsu v 

porovnaní so silou hamstringov, čo môže zmeniť vzájomnú rovnováhu sily okolo 

kolena. 
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1.3.3 Špecifiká a charakteristika silových schopností v adolescencii 

     Adolescentní športovci prechádzajú mnohými zmenami v živote a v športe 

prostredníctvom procesu rastu a rozvoja. Počas tohto časového obdobia sa uskutočňuje 

veľa rozhodujúcich rozhodnutí pre dlhodobý športový vývoj. Silový a kondičný tréning 

môže poskytnúť stabilný základ pre celoživotný pohyb (Haff & Triplett, 2015). 

National Strength and Conditioning Association stanovila, že silový tréning pre mládež 

môže byť bezpečný a účinný pri rozvíjaní sily, koordinácie a atletických cvičení od 

šiestich rokov (Faigenbaum et al., 2009).  V posledných desiatich rokoch boli dlhodobý 

športový rozvoj a telesný vývoj mládeže základnými modelmi rozvoja mladých 

športovcov. Tieto dva odlišné princípy používajú holistický pohľad na tréning, aby sa 

zohľadňoval vek, rast, vyspelosť a výkonnostná úroveň pri navrhovaní programu pre 

jednotlivca. Tréning sily zohráva významnú rolu pri zaistení toho, aby mladí športovci 

boli koordinovanejšími, stabilnejšími a silnejšími, ako postupujú cez športovú kariéru 

(Haff & Triplett, 2015). Keďže oblasť športového výkonu sa rozrástla, bolo zrejmé, že 

tréneri by mali uprednostňovať špecificky zamerané tréningy na všetky zložky výkonu 

(Joyce & Lewindon, 2014) počas tréningového kontinua. Tento prístup sa riadi tým, že 

atletické zručnosti a schopnosti musia byť zvládnuté ako základ pre komplexný tréning 

v budúcnosti (Grover, 2002). Napriek obavám v minulosti, že silový tréning je škodlivý 

pre mladých športovcov sa ukázalo, že silový tréning môže rozvíjať odolnosť voči 

úrazom u športovca (Faigenbaum et al., 2009). Vyššia úroveň motorickej kontroly 

a lepšie pochopenie toho, ako sa telo pohybuje v priestore, dovoľuje športovcovi, aby 

získal viac kontroly nad prevenciou úrazov (Myer, Faigenbaum, Ford, Best, Bergeron & 

Hewett, 2011). Stratégie ako správne stabilizovať jadro, rozložiť telesnú hmotnosť 

a odolávať silám, sú všetky oblasti, ktoré môžu znížiť riziko zranenia (Prieske et al., 

2016; Myer et al., 2011). Keď sú športovci v tréningovom zaťažení v priebehu celého 

roka, nachádzajú sa vo zvýšenom riziku poranenia a muskuloskeletárna bolesť je viac 

rozšírená (Joyce & Lewindon, 2014). Správne navrhnutý program sily a kondície chráni 

športovca proti nadmernému rozvoju špecifickej svalovej skupiny tým, že zahŕňa 

cvičenia na vyrovnanie a zabezpečuje stabilitu kĺbov pre športovo-špecifické pohyby 

(Behringer, Heede, Matthews & Mester, 2011). Najvyváženejšími, najsilnejšími 

a koordinovanými športovcami sú tí, ktorí sú najmenej zranení. Rozvoj silových 

schopností sa môže signifikantne zvýšiť (zaznamenali sa prírastky až 74%), 

prostredníctvom programu, ktorý využíva rôzne formy odporového tréningu 



33 
 

(Feigenbaum et al., 2009). Schopnosť koordinovať pohyb a efektívne používať svaly 

v synchronizovanej činnosti sú dva z hlavných dôvodov zlepšovania sily. Ako deti rastú 

nastáva prirodzený model rozvoja, ale použitie silového a kondičného tréningu môže 

urýchliť tento proces. Zvýšenie svalovej sily v detstve môže byť väčší ako nárast sily 

v dospievaní (Joyce & Lewindon, 2014), čo svedčí o tom, prečo je dôležitým krokom 

iniciovanie silového a kondičného plánu. Jednotlivci, ktorí trénujú dvakrát týždenne, 

majú v priemere o 33% vyšší silový prírastok v porovnaní s atlétmi, ktorí trénujú len raz 

týždenne (Wong, Chamari & Wisløff, 2010). Silnejší športovci dosahujú lepších 

výkonov, sú schopní trénovať viac a vykazujú dlhotrvajúci úspech. Je dôležité 

zabezpečiť aby zdravie a zábava boli hlavnými zložkami procesu. Optimálne, 

špecializácia by sa mala odložiť až do obdobia dospievania, aby športovci mali čas na 

rozvoj veľkej väčšiny základných pohybových zručností (Haff & Triplett, 2015). Je 

úlohou kondičného trénera, aby sa ubezpečil, že športovec je schopný ovládať všetky 

úrovne a smery pohybu a to nielen pohybové zručnosti spojené s futbalom. 

Prispôsobenie sa všetkým situáciám a schopnosťou naučiť sa chrániť pred silami, ktoré 

sú súčasťou športu, umožňuje športovcovi uspieť v dlhšej kariére. Je všeobecne 

akceptované, že počas detstva a adolescencie prebiehajú zmeny v svalovej sile, čo je 

komplikovaný problém, pretože tieto zmeny môžu postupovať rozdielne v podmienkach 

inter-individuálnych rozličností, svalových skupín, typoch svalových akcií a taktiež 

vývojom nervového systému (De Ste Croix, 2007, Faigenbaum et al., 2008).  

1.3.4 Silový profil podľa hráčskej pozície 
 

     Fyzické a fyziologické charakteristiky, ktoré sú pre futbalistov definované ako 

najpodstatnejšie sú aeróbna kondícia, svalová sila, vysoká rýchlosť, výbušná sila a 

agilita (Arnason, Sigurdsson, Gudmundsson, Holme, Engebretsen & Bahr, 2004; 

Bloomfield, Polman & O'Donoghue, 2007; Polman, Walsh, Bloomfield & Nesti, 2004). 

Vo všeobecnosti sú futbalisti rozdelení do štyroch kategórií týkajúcich sa pozície v hre. 

Sú to brankári, obrancovia, stredopoliari a útočníci a každý z nich ma svoje vlastné 

špecifické charakteristiky. Útočníci sa zdajú byť najrýchlejšími hráčmi v tíme. 

Najväčšie celkové vzdialenosti bývajú pokryté stredopoliarmi, ktorí pôsobia ako 

spojenie obrany a útoku (Al-Hazzaa et al., 2001; Rienzi, Drust, Reilly, Carter & Martin, 

2000). Vo futbalovom zápase obrancovia vykonávajú viac spätného pohybu než 

útočníci (Rienzi, Drust, Reilly, Carter & Martin, 2000). Pozičné rozdiely skúmali 
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športoví vedci (Al-Hazzaa et al., 2001) pričom uvádzajú, že každá konkrétna pozícia v 

hre môže mať jedinečné fyzické a fyziologické požiadavky (Bloomfield, Polman & 

O'Donoghue, 2007; Burgess, Naughton & Norton, 2006). Muskuloskeletárny profil 

futbalistov závisí na faktoroch ako pozícia na ihrisku, profesionálny atletický štandard 

a dokonca aj na štýle hry. Napríklad útočníci vykonávajú určité cvičenia zahŕňajúce 

skoky, kopy ako aj posuny a sklony, ktoré vyžadujú špecifický level sily, aby boli 

pohyby vykonané presne, čím sa znižuje riziko poranenia (Tsiokanos, Paschalis & 

Valasotiris, 2016).V kontexte širokej oblasti skúmania izokinetických štúdií futbalistov, 

sú k dispozícii mále informácie o silovom izokinetickom profile podľa hráčskej pozície. 

Aj keď existujú uskutočnené výskumy v tejto oblasti potvrdzujú najmä rozdielny profil 

izokinetickej sily medzi hráčmi hrajúcich na rôznych pozíciách (Silva, Detanico, Dal 

Pupo & Freitas, 2015; Goulart, Dias & Altimari, 2007; Weber, Da Silva, Radaelli, Paiva 

& Pinto, 2010; Tourny-Chollet, Leroy, Leger & Beuret-Blanquart, 2000; Ruas, 

Minozzo, Pinto, Brown & Pinto, 2015; Magalhães, Oliveir, Ascensão & Soares, 2004). 

Štúdia Tourny-Chollet et al. (2000) naznačuje, že útočníci vykazovali podstatne vyššiu 

úroveň koncentrickej sily hamstringov v porovnaní so stredopoliarmi a obrancami. 

Lepší moment sily u extenzorov kolena u hráčov hrajúcich v defenzíve v porovnaní so 

stredopoliarmi bol potvrdený aj v súčasnej štúdii Silva et al. (2015). Avšak Goulart et 

al. (2007), ktorí využili rozdelenie hráčov preukázali, že svaly flexoru kolenného kĺbu 

mali vyššiu silu práve u obrancov v porovnaní s ostatnými pozíciami a svaly extenzorov 

kolenného kĺbu brankárov vykazovali nižšiu silu a mali vyšší index únavy v porovnaní 

s výsledkami hráčov v poli. Tieto zistenia sú v súlade so zisteniami Ruas et al. (2015), 

ktoré preukázali odlišné charakteristiky a koncentrickú úroveň sily hamstringov a 

quadricepsov ako väčšina hráčov na iných pozíciách. Avšak Magalhães et al. (2004) 

nezaznamenali odlišnosti v izokinetickej sile medzi hráčmi na rozličných pozíciách. 

Tieto rozdiely medzi výsledkami mohli byť spôsobené veľkou variabilitou testovacích 

protokolov, konkrétne uhlovou rýchlosťou, typom dynamometra (Biodex, Cybex), 

veľkými rozdielmi vo výkonnosti športovcov a počtom študovaných účastníkov, čo robí 

predmet štúdií nejednoznačný.  

 

1.4 Asymetrie stabilizátorov kolenného kĺbu vo futbale 
 

     Profesionálni futbalisti prejdú v priebehu stretnutia v priemere 9-12 km vzdialenosti 

a uskutočnia okolo 220 vysoko rýchlostných behov (Mohr, Krustrup & Bangsbo, 2003). 
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Okrem toho sú hráči povinní sa vysporiadať s ďalšími aktivitami ako sú kopy, skoky, 

dribling a hlavičkovanie (Eniseler et al., 2012; Mohr, Krustrup & Bangsbo, 2003; 

Weber et al., 2010) v intermitentných akciách zvyčajne so zmenou aktivity každý 4-6 

sekúnd (Mohr, Krustrup & Bangsbo, 2003). Bolo naznačené, že herné futbalové aktivity 

môžu priamo súvisieť s pozíciou hráča v rámci tímu (Carvalho & Cabri, 2007; 

Magalhães et al., 2004; Mohr, Krustrup & Bangsbo, 2003). Atléti môžu vyvinúť určité 

fyzické vlastnosti na základe požiadaviek svojich špecifických pozícií (Magalhães et al., 

2004; Tourny-Chollet et al., 2000; Weber et al., 2010). Keďže základom väčšiny 

futbalových pohybov je svalová sila (napr. kopy, vertikálne výskoky a rýchlosť) 

hráčove prevedenie pohybov môžu modifikovať sila dolných končatín a asymetrie, 

ktoré môžu byť tiež špecifické pre danú pozíciu (Carvalho & Cabri, 2007; Goulart, Dias 

& Altimari, 2007; Tourny-Chollet et al., 2000; Weber et al., 2010). Vo futbale, m. 

quadriceps femoris je primárne používaný koncentricky pri presunoch, kopoch 

a skokoch (Weber et al., 2010), naopak hamstringy sa primárne používajú excentricky 

na ovládanie, spomalenie a stabilizáciu kolena, ale sú tiež využívane na šprint, otáčanie 

a bránenie (Carvalho & Cabri, 2007, Opar & Serpell, 2014; Weber et al., 2010). Pomer 

sily medzi týmito dvoma svalovými skupinami môže vyplývať z futbalových 

špecifických zručností (Fousekis, Tsepis & Vagenas, 2010; Magalhães et al., 2004), ak 

však hamstringy neprodukujú dostatočný krútiaci moment na spomalenie otáčania 

kolena (Coombs & Garbutt, 2002) to môže zvýšiť pravdepodobnosť poškodenia 

hamstringov alebo predného krížové väzu (Croisier et al, 2008; Holcomb et al., 2007). 

Na zachytenie týchto asymetrií je silový pomer hamstring ku quadricepsu (H/Q) bežne 

hodnotený pred sezónou (Croisier et al, 2008). Meraním svalovej sily ohybov a 

extenzorov kolena sa kvantifikuje oblasť svalovej nerovnováhy v dvoch rozmeroch: 

bilaterálna asymetria sily a jednostranný pomer svalovej sily medzi skupinami 

hamstringov a kvadricepsov (pomer H/Q). Asymetria sily medzi dolnými končatinami a 

relatívna nerovnováha medzi svalmi agonistami a antagonistami upozorňuje na vážny 

problém pre hráčov futbalu (Rahnama et al., 2005; Fousekis, 2010). Dôvodom je, keď 

futbalový hráč vykonáva dominantnou nohou úder do lopty, nedominantná noha slúži 

ako stĺp celkovej telesnej hmotnosti (Oshita & Yano, 2010) a akákoľvek neprimeraná 

úroveň svalovej sily nepreferovaných končatín môže ovplyvniť kvalitu kopnutia a 

následná asymetria pohybu môže viesť k nesprávnej kontrole celého pohybu tela a môže 

spôsobiť zranenie športovca (Grygorowicz et al., 2010). Maximálny izokinetický 

koncentrický a excentrický točivý moment sa používa na výpočet týchto pomerov, ktoré 
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možno klasifikovať ako konvenčné alebo funkčné pomery (Coombs & Garbutt, 2002). 

Navyše zvýšená bilaterálna asymetria medzi preferovanou a nepreferovanou nohou 

môže zvýšiť riziká poranenia kolena (Croisier et al, 2008; Zvijac et al., 2014). Silové 

asymetrie na dolných končatinách boli skúmané u futbalových hráčov v zahraničí 

(Croisier et al, 2008; Eniseler et al., 2012, Fousekis, Tsepis & Vagenas, 2010; Tourny-

Chollet et al., 2000). Konvenčné pomery a funkčné pomery menšie ako 0,6 (Coombs & 

Garbutt, 2002; Portes et al., 2007; Zvijac et al., 2014) respektíve bilaterálna asymetria 

vyššia ako 15% (Croisier et al, 2008; Weber et al., 2010) môže zvýšiť riziko poranenia 

kolena (Croisier et al, 2008; Magalhães et al., 2004; Weber et al., 2010). Okrem toho je 

diskutované či sa sila a asymetria rozlišujú podľa hráčskej pozície (Carvalho & Cabri, 

2007; Tourny-Chollet et al., 2000; Weber et al., 2010). To poukazuje na potrebu 

špecifických programov sily a kondičných programov podľa hráčskych pozícií 

(Carvalho & Cabri, 2007; Weber et al., 2010). Predchádzajúci výskum popisujúci silový 

profil futbalových hráčov zistil konfliktné výsledky (Carvalho & Cabri, 2007; Goulart, 

Dias & Altimari, 2007; Tourny-Chollet et al., 2000; Weber et al., 2010). Napriek tomu, 

že väčšina štúdií získala menšie rozdiely v závislosti na hráčskych pozíciách pri 

maximálnom momente sily medzi qaudricepsami a hamstringami (Goulart, Dias & 

Altimari, 2007; Tourny-Chollet et al., 2000; Weber et al., 2010) bez rozdielov 

v excentrickom maximálnom momente sily (Tourny-Chollet et al., 2000; Weber et al., 

2010), ostatné zistili trend, v ktorom stopéri a brankári produkujú väčšiu celkovú silu 

ako quadricpesov tak aj hamstringov v porovnaní s ostatnými hráčmi v poli (Carvalho 

& Cabri, 2007). Môže to byť spôsobené tým, že vykonávajú viac obranných činností 

(napr. vertikálne výskoky, bránenie, dlhé výkopy a prihrávky), čo vedie k väčšej sile 

ako u iných hráčskych pozíciách (Carvalho & Cabri, 2007). Okrem toho brankári 

absolvujú tréning, v rámci ktorého kompletizujú špecifické brankárske zručnosti  (napr. 

opakujúce sa vertikálne a bočné skoky, dopady na zem a jednostranné odkopy od brány) 

(Eirale et al., 2014), ktoré môžu zmeniť silový profil v porovnaní s inými pozíciami. 

Nie je jasné či by sa to prejavilo aj v silovej asymetrii a zvýšených rizikách úrazov. 

Väčšina štúdií uviedla, že futbalisti majú zvyčajne v rámci normatívnych hodnôt 

stranovú silovú asymetriu (Carvalho & Cabri, 2007; Tourny-Chollet et al., 2000; Weber 

et al., 2010), kvôli potrebe toho, aby koleno na nepreferovanej nohe bolo dostatočne 

silné, aby podporilo koordinačné činnosti uprednostňovaného kolena (Magalhães et al., 

2004; Weber et al., 2010).  
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1.5 Zranenia vo futbale 
 

     Ako uvádzajú Schmikli, de Vreis, Inklaar & Back (2011) frekvencia zranení 

u dospelých mužských futbalových hráčov patrí medzi najvyššie zo všetkých športov, 

vrátane rugby a boxu. Hoci pozorujeme malé rozdiely pokiaľ ide o presný počet úrazov 

na 1000 hraných hodín, podľa Arliani et al. (2011) výskyt futbalových zranení sa 

odhaduje na 10 – 15 zranení na 1000 hodín tréningu. Okrem toho, Aoki, O´hata, Kohno, 

Morikawa & Seki (2012) zistili, že v súťaží dochádza ku zraneniu 16,6 – 34,8 krát na 

1000 hraných hodín. Vyhýbanie sa zraneniu je veľmi podstatné  pre všetkých 

športovcov na rôznej výkonnostnej úrovni. Čas, ktorý športovec v dôsledku zranenia 

stratí je dôležitý ako pre sľubnú kariéru športovca tak aj pre tím, ktorý je kvôli zraneniu 

limitujúci možnosťou dosiahnuť svojho najvyššieho výkonnostného potenciálu 

(Ekstrand, Hagglund & Walden, 2011). Prevencia je prvým krokom pri udržiavaní 

optimálneho zdravia ako takého a aby nedošlo k zraneniu musíme pochopiť aké typy 

poranení sú viac menej samozrejmosťou pre futbalistov.  Konsenzus je, že väčšina 

futbalových zranení súvisí s dolnými končatinami, čo nie je prekvapujúce, pretože 

futbal sa vyznačuje vysokou intenzitou a neustálymi zmenami smeru pri vysokom 

zaťažení (Wong & Hong, 2005). Epidemiológia úrazov vo futbale ukázala rôzne vzory 

zranenia podľa rozličných futbalových národov. Carling, Gall & Orhant (2011) tvrdia, 

že svalové vlákna v oblasti hamstringov sú najbežnejším typom poranenia u futbalistov 

na profesionálnej futbalovej úrovni. Woods, Hawkins, Hulse & Hodson (2002) zistili, 

že poranenie hamstringov tvorí 11% zo všetkých zranení v predsezónnych tréningoch 

a 12% v súťažnom období u anglických profesionálnych futbalistoch. Arnason, 

Andersen, Holme, Engeberetsen, Bahr (2008);  Dadebo, White & George (2004) tiež 

zaznamenali, že zranenia hamstringov sú zastúpené 11% zo všetkých zranení 

u profesionálnych futbalistov Anglicka, 13% u hráčov Nórska a 16% na Islande. 

Výsledky z tejto štúdie demonštrujú, že poranenie svalovej skupiny hamstringov je 

najčastejšie zranenie vo futbale. Bolo preukázané, že excentrický silový tréning môže 

znížiť riziko zranenia hamstringov u heterogénnych futbalových populácií (Arnason et 

al., 2008). Navyše plyometrický tréning a tréning obratnosti sú hlavnou súčasťou 

preventívneho programu na zníženie výskytu zranenia vo futbale. Dick, Putukian, Agel, 

Evans & Marshall (2007) došli vo svojej štúdii k záverom, že podvrtnutie členku 

a kolena sú bežné zranenia v ženskom futbale. Ekstrand, Hagglund & Walden (2011) 

a Dick et al. (2007) zistili, že takmer jedna tretina všetkých úrazov vo futbale sú svalové 
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zranenia hamstringov, adduktorov, quadricepsov a lýtkových svalov. Aaltonen, 

Karjalainen, Heinonen, Parkkari & Kujal (2007) prišli na to, že zníženie rizika 

športových úrazov bolo spojené s použitím vložky do topánok ako podpery 

a intervenčným tréningovým programom. Emery & Meeuwisse (2010) zistili, že 

implementovaný program bol účinný pri znižovaní rizika všetkých zranení ako aj 

akútneho nástupu zranení. Najčastejšie ovplyvniteľné rizikové faktory pri zranení 

hamstringov sú skrátené optimum svalovej dĺžky, nedostatok svalovej flexibility, silová 

nerovnováha, nedostatočné rozcvičenie, únava, nerovnováhy v oblasti bedier 

a narastajúca nervová tenzia a medzi neovplyvniteľné rizikové faktory radíme typy 

svalových vlákien, vek, povrch ihriska, počasie a predchádzajúce zranenia (Liu, Garrett, 

Moorman & Yu, 2012). Niekoľko štúdií objavilo koreláciu silovej nedostatočnosti 

quadricepsov a hmstringov a zvýšeným rizikom poranení dolných končatín (Croisier, 

Ganteaume, Binet, Genty & Ferret, 2008; Cameron, Adams & Maher, 2003; Myer, 

Ford, Barber Foss, Liu, Nick & Hewett, 2009; Soderman, Alfredson, Pietila & Werner, 

2001). Iné štúdie však prezentujú nevýznamné spojenie slabých svalov stehien 

a rizikom poranenia (Zvijac, Toriscelli, Merrick & Kiebzak, 2013; Engebretsen, 

Myklebust, Holme, Engebretsen & Bahr, 2010). Tieto nekonzistentné zistenia 

pravdepodobne vyplývajú z rozmanitosti výskumných protokolov (tzn. rýchlosť 

izokinetického testovania, koncentrická alebo excentrická kontrakcia), výsledkov (tzn. 

maximálny točivý moment, H/Q pomer, merania asymetrie), výskumné populácie 

(ženy, rôzne športy) zranenia (všetky zranenia dolných končatín, špeciálne zranenia, 

hamstringy, ruptúry ACL). Štyri súčasné recenzie (Dallinga, Benjaminse & Lemmink, 

2012; Freckleton & Pizzari, 2013; Liu, Garrett, Moorman & Yu, 2012; Opar, Williams 

& Shield, 2012) diskutujú o rizikových faktoroch pre zranenie hamstringov, z čoho 

vyplýva záver že dnešná evidencia meraní izkokinetickej sily ako prediktora poškodenia 

hamstringov je nekonzistentná. Freckleton & Pizzari (2013) uskutočnili niekoľko meta-

analýzových prospektívných štúdií v ktorých analyzovali izkonetickú silu svalov kolena 

ako rizikový faktor zranenia hamstringov, čo ukázalo že vysoká sila quadricepsu 

v porovnaní s hamstringom bola signifikantne rizikový faktor pre poranenie zadných 

svalov stehien. V nedávnej štúdii Zvijac, Toriscelli, Merrick, Papp & Kiebzak (2014) 

zhromaždili výsledky sily qaudricepsov a hamstringov v Národnej futbalovej lige (n 

=203) a identifikovali hráčov, ktorí utrpeli poranenie hamstringov behom prvej sezóny. 

Na rozdiel od predchádzajúceho výskumu sa nenašli žiadne zmysluplné korelácie medzi 

poranením hamstringov a silou flexorov a extenzorov kolena. Jedna z najväčších 
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prospektívných štúdií nielen skúmajúca izokinetickú silu pred sezónou (v 

koncentrickom aj excentrickom module) u profesionálnych futbalových hráčov, ale 

zahŕňa aj intervenciu na vyriešenie akýchkoľvek existujúcich silových dysbalancií 

(Croisier, Ganteaume, Binet, Genty & Ferret, 2008). Športovci v intervenčnej skupine 

participovali v kondičnom programe na posilnenie hamstringu, pozostávajúcom 

z manuálnych, izotonických a izokinetických silových cvičení. Zo 462 hráčov, ktorí 

dokončili štúdiu sa vyskytlo 35 hráčov s poranením hamstringov. Futbaloví hráči boli 

považovaní pred sezónou za hráčov so silovými dysbalanciami, ak preukázali významné 

silové nedostatky v najmenej v dvoch zo siedmich parametrov ktoré reflektovali 

bilaterálnu asymetriu u hamstringov a H/Q pomer v rozličných uhľových rýchlostiach 

a moduloch testovania. Frekvencia poranení hamstringov bola najnižšia (4,1%) 

u hráčov, ktorí nevykazovali žiadne silové dysbalancie pred sezónou, zatiaľ čo najvyšší 

výskyt zranení hamstringov vykazovali hráči so silovými asymetriami (16,5%). Skupina 

ktorá absolvovala kondičný rehabilitačný program zameraný na dysbalancie 

hamstringov vykazovala v sezóne 5% poranení hamstringov. Tieto výsledky naznačujú, 

že inkorporácia kombinácie silových dysbalancií môže byť cennejšia keď posudzujeme 

viac parametrov ako jeden a adekvátny tréning môže pomôcť redukovať riziko 

poranenia a normalizovať dysbalancie. Jednou z primárnych funkcií ACL je obmedziť 

prednú transláciu tibie s ohľadom na femur. Aktivácia svalov hamstringov podporuje 

ACL v tejto funkcii. In vitro, natiahnutie ACL je podstatne znížené pri aktivácii 

hamstringov a qaudricepsov, v porovnaní aktivácie len svalovej skupiny qaudricepsu 

(Hewett, Ford, Hoogenboom & Myer, 2010; Georgoulis et al., 2010). Tieto a ďalšie 

závery (Boden, Sheehan, Torg & Hewett, 2010; Withrow, Huston, Wojtys & Ashton-

Miller, 2008) naznačujú, že nerovnováhy v sile hamstringov môžu zvýšiť riziko zranení 

ACL. Söderman, Alfredson, Pietila & Werner (2001) študovali rizikové faktory pre 

poranenie dolných končatín u 146 futbalistiek. Nižšia hladina H/Q pomeru bola 

signifikantným prediktorom traumatických poranení dolných končatín všeobecne. U 

všetkých ACL - poranených hráčov futbalu bol nájdený predsezónny pomer H/Q nižší 

ako 55% u poranenej končatiny (Söderman et al., 2001).  Myer et al. (2009) skúmali 

rizikové faktory pre poranenie ACL vo futbale a basketbale. 22 športovcov, ktorí utrpeli 

poranenia ACL ukázalo kombináciu zníženej sily hamstringov ale podobnú silu 

qaudricepsov. Na rozdiel od toho, športovci ktorí neutrpeli zranenie ACL, vykazovali 

podobnú úroveň sily hamstringov a zníženú úroveň u quadricepsov. Zistenia naznačujú, 

že dominancia quadricepsov môže byť rizikových faktorom pre poranenie ACL (Myer 
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et al., 2009). Okrem toho nedávna štúdia ukázala, že nedostatok sily hamstringov 

ohrozuje techniku dopadu u adolescentov, čo vedie k vysoko rizikovým 

biomechanickým pohybovým vzorcom (Wild, Steele & Munro, 2013). Výsledky týchto 

štúdií majú tendenciu podporovať teóriu že nedostatočná sila hamstringov môže zvýšiť 

riziko poranenia pre ACL, pričom úspešný neuromuskulárny tréningový program 

zameraný na prevenciu poranení ACL môže znížiť riziko úrazu ACL (Söderman et al., 

2001; Hewett et al., 2016). Silové nedostatky u quadricepsov a hmastringov môžu 

zvýšiť riziko poranení dolných končatín, ale sú potrebné veľké prospektívne štúdie aby 

určili, ktoré merania sú najlepšími prediktormi pre špecifické poranenia a optimalizáciu 

stratégií prevencie úrazov.  
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2 Cieľ, hypotézy a úlohy práce 
 

2.1 Cieľ práce 
 

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

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

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

štúdie stanoviť percentuálnu kritickú hranicu dysbalancií flexorov a extenzorov kolena 

pri ktorej môže dôjsť najčastejšie ku poraneniam dynamických či statických 

stabilizátorov kolenného kĺbu u futbalistov.  

2.2 Vedecká otázka 
 

     Aká je úroveň a rozdiel H/Q pomeru u futbalových hráčov v období adolescencie? 

Aká hladina silového pomeru H/Q je najrizikovejšia pre vznik zranenia stabilizátorov 

kĺbu kolena? Akú rolu hrá pri poraneniach bilaterálna nerovnováha stabilizátorov 

kolenného kĺbu?  

2.3 Hypotézy práce 
 

H1: So zvyšujúcou sa uhlovou rýchlosťou sa bude zvyšovať aj H/Q pomer, pričom 

v mládežníckych kategóriách u flexorov kolena predpokladáme priemernú úroveň 

minimálne 50% a v seniorskej kategórii minimálne 60% z úrovne sily extenzorov 

kolena. 

H2: Predpokladáme, že hráči s výrazne podpriemernou (< �̅� – 1,5 s) a podpriemernou 

úrovňou (≥ �̅�– 1,5 s až < �̅�– 0,5 s) silového pomeru H/Q budú v sezóne viac zranení ako 

hráči s priemernou a vyššou hladinou silového pomeru (≥ �̅�– 0,5s). 

H3: Hráči s väčšou bilaterálnou asymetriou (hráči v posledných 10 percentiloch normy) 

v predsezónnom testovaní budú vykazovať väčšie percento zranení v sezóne v 

porovnaní s hráčmi s vyrovnanou bilaterálnou rovnováhou.  

H4: Hráči, ktorí budú mať úroveň bilaterálnych asymetrií flexorov kolena ≥10%, budú 

mať vyššiu mieru zranenia ako hráči s nižšou bilaterálnou hladinou dysbalancií 

extenzorov kolena ≥10%.  
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2.4 Úlohy práce 
 

Na základe cieľa práce sme si stanovili nasledujúce úlohy práce: 

 Rešerš dostupnej domácej a zahraničnej odbornej literatúry. 

 Výber výskumnej skupiny (zabezpečenie súboru pre účely testovania). 

 Zostavenie plánu (dizajnu) merania, konzultácia so školiteľom a trénerom 

príslušného tímu. 

 Realizácia merania v  laboratórnych podmienkach. 

 Spracovanie výskumných údajov. 

 Stanoviť normy silového pomeru H/Q 

 Analyzovanie výsledkov medzi silovými parametrami a zranením u hráčov 

 Naviazať na predchádzajúce výskumy a konfrontovať ich výsledky s našimi 

 Vypracovanie záverečnej dizertačnej práce.  
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3 Metodika práce 
 

3.1 Charakteristika výskumného súboru 
 

     Sledovaná skupina probandov pozostáva z futbalových hráčov, hrajúcich v elitných 

českých futbalových kluboch ako v mládežníckych tak aj v seniorských kategóriách, 

ktorí splnia kritéria výberu. Všetci probandi sú pravidelne trénovaní kvalifikovanými 

trénermi, pričom frekvencia tréningov a zápasov odpovedá ich vekovej kategórii 

a výkonnostnej úrovni. Približný počet probandov pre každú vekovú kategóriu bol 200 

hráčov (seniorská kategória n=227, juniorská kategória n=192, U19 n=193, U18 n=194, 

U17 n=203, U16 n=189).  

Kritéria výberu pre vekové kategórie: 

U16 – podpísaný informovaný súhlas, vek ≤ 16, pohlavie = muž, počet tréningových 

jednotiek za týždeň ≥ 4, počet odohratých zápasov v sezóne ≥ 10, účasť v najvyššej 

ligovej súťaži ≥ 1 rok, proband sa venuje futbalu ≥ 4 roky 

U17 – podpísaný informovaný súhlas, vek = 17, pohlavie = muž, počet tréningových 

jednotiek za týždeň ≥ 4, počet odohratých zápasov v sezóne ≥ 10, účasť v najvyššej 

ligovej súťaži ≥ 1 rok, proband sa venuje futbalu ≥ 5 rokov 

U18 – podpísaný informovaný súhlas, vek = 18, pohlavie = muž, počet tréningových 

jednotiek za týždeň ≥ 4, počet odohratých zápasov v sezóne ≥ 10, účasť v najvyššej 

ligovej súťaži ≥ 1 rok, proband sa venuje futbalu ≥ 6 rokov 

U19 – podpísaný informovaný súhlas, vek = 19, pohlavie = muž, počet tréningových 

jednotiek za týždeň ≥ 4, počet odohratých zápasov v sezóne ≥ 15, účasť v najvyššej 

ligovej súťaži ≥ 2 roky, proband sa venuje futbalu ≥ 6 rokov 

Juniorská kategória – podpísaný informovaný súhlas, vek = 20 - 21, pohlavie = muž, 

počet tréningových jednotiek za týždeň ≥ 4, počet odohratých zápasov v sezóne ≥ 15, 

účasť v najvyššej ligovej súťaži ≥ 2 roky, proband sa venuje futbalu ≥ 7 rokov 

Seniorská kategória – podpísaný informovaný súhlas, vek > 21, pohlavie = muž, počet 

tréningových jednotiek za týždeň ≥ 4, počet odohratých zápasov v sezóne ≥ 15, účasť 

v najvyššej ligovej súťaži ≥ 2 roky, proband sa venuje futbalu ≥ 7 rokov 
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3.2 Organizácia výskumného súboru 
 

     Testy silových schopností (flexorov a extenzorov kolena) u dominantnej aj 

nedominantnej dolnej končatiny sa uskutočnili v júni roku 2016 a v júni roku 2017 

v laboratóriu športovej motoriky FTVS UK za účelom vytvorenia päťstupňových 

noriem pre dané vekové kategórie a stanovenie predsezónnych bilaterálnych 

a unilaterálnych silových asymetrií u hráčov. Následne sa hráči sledovali v priebehu 

danej sezóny, či u nich nenastalo nejaké zranenie. Pokiaľ k zraneniu došlo, 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 a statických stabilizátorov kolenného 

kĺbu.  

3.3 Metodika získavania výskumných údajov 
 

     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

. 

Postup testovania od najnižšej po najvyššiu rýchlosť pohybu je štandardizovaný 

a doporučený autormi Wilhite et al. (1992). Reliabilita PT celkovej práce je vyššia ako 

0,90 pri všetkých testovaných rýchlostiach – 60, 180 a 300°. s
-1

 (Impelizzeri et al., 

2008). Pri testovaní sedel hráč na sedadle dynamometra s fixovaným trupom a stehnom 

testovanej končatiny pomocou fixačných popruhov s cieľom izolácie testovaných 

svalových skupín. Osa otáčania ramena dynamometra bola vizuálne nastavená s osou 

otáčania kolena pomocou laserového lúča. Pred testovaním proband absolval krátke 

rozcvičenie (rotoped 5 min., záťaž 120W pri otáčkach 90 – 110 za minútu). Úlohou 

probanda bolo pri meraní vygenerovať maximálnu silu pri koncentrickej resp. 

excentrickej svalovej kontrakcii pri uvedených rýchlostiach pohybu. Pred každou 

rýchlosťou mal testovaný 3 nácvičné opakovania. Počas testovania sa hráči držali 

postranných madiel dynamometra. Vizuálna spätná väzba a verbálna motivácia bola 

poskytnutá počas testovania všetkým hráčom.  
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3.4 Spracovanie výskumných údajov 
 

     Výskumné údaje sme spracovali pomocou základných matematicko – štatistických 

postupov. Pre vyjadrenie skupinového výsledku sme použili aritmetický priemer, 

smerodatnú odchylku a pre vyjadrenie rozdielov sledovaných parametrov percentuálny 

rozdiel. Rozsah údajov sme vyjadrili pomocou maximálnej a minimálnej hodnoty. 

Taktiež sme použili inter- a intraindividuálne hodnotenie sledovaných parametrov u 

hráčov. Zhodnotenie distribúcie dát sme uskutočnili pomocou Shapiro-Wilkovho testu 

normality (p>0,05), analýzou šikmosti a špičatosti distribúcie dát a vizuálnym 

zhodnotením grafov. Štatistické analýzy boli počítané na hladine významnosti α = 0,05. 

Normy boli vytvorené ako päťstupňové. V procese tvorby noriem najprv 

transformujeme hrubé skóre (HS) testu vo vybraných skórujúcich systémoch na 

percentily. Pri popise normativných dát boli použité percentily, pretože umožňujú 

rovnakú interpretáciu či už sa jedná o dáta normálne rozložené alebo zošikmené. Dáta 

vyhodnotíme pomocou normovej tabuľky zostavenej na princípe uvedenom 

v nasledujúcej tabuľke.  

 

Tabuľka 1 - Päťstupňová norma 

VÝKONNOSŤ ROZSAH 

Výrazne podpriemerná ≤10% 

Podpriemerná 10%  až 30% 

Priemerná 30%  až  

Nadpriemerná 70% až  90% 

Výrazne nadpriemerná 90% 

 

 

Kritéria pre hodnotenie vzťahu H/Q indexu a zranením: 

 typ zranení: poranenie kolena – meniskus, väzy, poranenie svalovej skupiny 

zadných stehenných svalov (hamstringov), poranenie quadricepsu, poranenie 

členka 
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4 Výsledky výskumu 
 

4. 1 Seniorská kategória 
 

     Silové charakteristiky v seniorskej kategórii boli sledované u 227 futbalových hráčov 

hrajúcich v najvyššej ligovej súťaži v ČR (vek = 25.44±8.7 rokov, telesná výška = 

182.10±6.57 cm, telesná hmotnosť = 77.53±6.98 kg). V obrázku č. 4 pozorujeme 

rozloženie silového pomeru medzi quadricepsom a hamstringom ako u dominantnej tak 

aj u nedominantnej dolnej končatiny pri troch uhlových rýchlostiach.  Pri uhlovej 

rýchlosti 60°.s
-1

 u dominantnej nohy (H.Q.D. pomer 1) priemerná hodnota bola 

61.26±9.55%, u nedominantnej nohy (H.Q.ND. pomer 1) pozorujeme nižšie priemerné 

hodnoty a to 58.25±9.54%. Pri vyššej uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa vyskytujú vyššie 

priemerné hodnoty a to ako u dominantnej dolnej končatiny (H.Q.D. pomer 2 = 

6268±11.53%), tak aj u nedominantnej (H.Q.ND. pomer 2 = 59.12±10.42%). 

Unilaterálny pomer pri najvyššej meranej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 u preferovanej nohy 

dosiahol hodnoty 63.66±12.25% (H.Q.D. pomer 3) a u nepreferovanej dolnej končatiny 

sa priemerná hodnota priblížila k hranici 60% a to 59.96±10.50% (H.Q.ND. pomer 3). 

 

Obrázok 4 - Normy H/Q pomeru u mužov u dominantnej (D) a nedominantnej nohy (ND) 
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Tabuľka 2 – Shapiro-Wilk test normality  

H.Q.D.pomer.1 W = 0.95788 p-value = 1.684e-06 

H.Q.D.pomer.2 W = 0.92819 p-value = 1.974e-09 

H.Q.D.pomer.3 W = 0.91923 p-value = 3.653e-10 

H.Q.ND.pomer.1 W = 0.95296 p-value = 4.703e-07 

H.Q.ND.pomer.2 W = 0.95331 p-value = 5.128e-07 

H.Q.ND.pomer.3 W = 0.99366 p-value = 0.4016 

 

     Percentilové rozloženie unilaterálneho pomeru H/Q u preferovanej ako aj 

nepreferovanej nohy pri 3 rôznych uhlových rýchlostiach nám popisuje tabuľka 6, 

kvantilové rozpätie udáva tabuľka 7. U nedominantnej nohy sú priemerné hodnoty 

nižšie ako u dominantnej a to vo všetkých uhlových rýchlostiach, pričom pozorujeme, 

že so zvyšujúcou rýchlosťou sa zvyšuje aj silový pomer u flexorov a extenzorov kolena. 

  

Tabuľka 3 – Percentilové rozloženie H/Q pomeru u mužov  

 H.Q.D.1 H.Q.D.2 H.Q.D.3 H.Q.ND.1 H.Q.ND.2 H.Q.ND.3 

0% 6 0 0 5 9 30 

10% 51 51 50 48 48 46 

20% 54 54 56 51 51 53 

30% 57 57 58 53 54 55 

40% 59 60 61 56 57 58 

50% 61 62 64 58 59 60 

60% 62 65 66 60 61 62 

70% 66 67 69 63 63 65 

80% 68 72 73 65 66 68 

90% 73 77 78 70 70 74 

100% 94 94 95 86 96 95 
 

Tabuľka 4 – Kvantilové rozloženie H/Q pomeru u mužov  

 H.Q.D.1 H.Q.D.2 H.Q.D.3 H.Q.ND.1 H.Q.ND.2 H.Q.ND.3 

0% 6 0 0 5 9 30 

1% 39 36 24 42 32 36 

5% 47 48 47 45 45 43 

10% 51 51 50 48 48 46 

25% 56 56 57 52 53 54 

50% 61 62 64 58 59 60 

75% 67 70 72 64 64 66 

90% 73 77 78 70 70 74 

95% 77 81 81 74 74 78 

99% 83 86 90 85 90 86 

100% 94 94 95 86 96 95 

  

    Najviac zranení sa vyskytlo u dospelých hráčov v oblasti kolena. V sezóne bolo 

zaznamenaných 21 nekontaktných poranení meniskov kolena (16 na nedominantnej 
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dolnej končatine, 5 na dominantnej) a 15 ruptúr ACL (10 na preferovanej a 5 na 

nepreferovanej nohe) pričom priemerná zápasová absencia bola 223 dní. Pozorovali 

sme 20 nekontaktných poranení hamstringov (11 nedominantná, 9 dominantná dolná 

končatina), kde sa jednalo prevažne o natiahnutie zadných stehenných svalov 

a rekonvalescencia bola podstatne kratšia a to v priemere 14 dní. Kontúzia členkov sa 

vyskytla 17x (10 NDK, 7 DNK) a ostatné zranenia zastupovali len 8 zranení rôzneho 

typu ako zlomený palec na nohe a natiahnutie slabín. U dominantnej nohy pri uhlovej 

rýchlosti 60°.s
-1

 u nezranených hráčov bola priemerná hodnota H/Q pomeru 

61.0±9.63%. Paradoxne zranení hráči dosahovali vyšších priemerných hodnôt. Pri 

poranení ACL hráči mali priemerný pomer medzi flexormi a extenzormi kolena 

64.1±8.29%, pri poranení meniskov 63.2±8.85% a u zraneniach členka 61.4±10.3%. 

Nižší pomer vidíme len pri ostatných poraneniach (55.9±6.90%), čo ale nemôžeme 

považovať sa adekvátny súbor (obr. 5). U nedominantnej nohy (obr. 6) pri uhlovej 

rýchlosti 60°.s
-1

 pozorujeme rovnaký jav ako u dolnej končatiny dominantnej tzn. že 

nezranení hráči dosahujú vyšších hodnôt silového pomeru ako hráči zranení (nezranení 

hráči = 57.7±9.85%, ACL = 61.9±6.21%, koleno = 57.1±10.7%, hamstring = 

59.8±7.99%, členok = 61.2±9.46%, ostatné 56.0±8.35%).  

 

Obrázok 5 – H/Q pomer u dominantnej nohy v uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 u zranených hráčov s 

poranením dolných končatín 
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Obrázok 6 – H/Q pomer u nedominantnej nohy v uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 u zranených hráčov s 

poranením dolných končatín 

     Silový rozdiel medzi zadnými a prednými stehennými svalmi pri uhlovej rýchlosti 

60°.s
-1

 dosahuje približne rovnakých hodnôt u štyroch základných pozícii v hre. Pri 

dominantnej končatine (obr. 7) stredopoliari dosiahli priemerných hodnôt 61.9±8.95% a 

u nedominantnej 59.7±8.89% (obr. 8). Útočníci a obrancovia mali rovnaké hodnoty 

u dominantnej končatiny (obrancovia = 61.1±7.65%, útočníci = 61.2±13.4%), ale na 

druhej strane vykazovali najnižšie priemerné hodnoty pri nepreferovanej končatine 

(obrancovia = 57.4±10.5%, útočníci = 57.0±10.3%). Brankári dosiahli pri preferovanej 

končatine o trochu nižší H/Q pomer a to 58.6±8.88% v porovnaní s ostatnými hráčmi, 

na druhej strane mali najvyrovnanejší rozdiel medzi pravou a ľavou nohou 

(nedominantná noha = 58.6±6.44%).  

 
Obrázok 7 – H/Q pomer u dominantnej končatiny pri uhlovej rýchlosti 60°.s

-1
 v závislosti na poste 
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Obrázok 8 – H/Q pomer u nedominantnej dolnej končatiny pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 v závislosti 

na poste 

Obrázok č. 9 nám popisuje silový pomer medzi flexormi a extenzormi kolena u 

dominantnej nohy pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 a závislosť na typu poranenia dolných 

končatín. U hráčov bez zranenia v sezóne H/Q pomer bol 61.6±11.8%. Pri poranení 

členku H/Q hladina dosiahla najvyšších hodnôt 66.8±11.2%, u ruptúry ACL 

66.4±9.93% a pri poranení meniskov 63.6±10.4%. Taktiež pri poranení hamstringov 

pozorujeme rovnaký stav a to vyšší H/Q pomer ako u hráčov nezranených 66.2±12.0%. 

U nedominantnej nohy pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 (obr. 10) priemerná hodnota H/Q 

pomeru u nezranených hráčov je 58.1±9.78%. Pri zranených hráčoch opäť pozorujeme 

zvýšené hodnoty H/Q pomeru v porovnaní s hráčmi nezranenými (meniskus = 

60.4±11.8%, ruptúra ACL = 60.0±4.49%, členok = 64.1±10.1%, hamstringy = 

60.7±10.1%, ostatné zranenia = 59.4±11.2%). 

 

Obrázok 9- H/Q pomer u dominantnej nohy v uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 u zranených hráčov s 

poranením dolných končatín 
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Obrázok 10 – H/Q pomer u nedominantnej nohy v uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 u zranených hráčov s 

poranením dolných končatín 

Pri rozdelení hráčov podľa postov (obr. 11) pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 u dominantnej 

nohy najvyššie hodnoty dosahujú hráči hrajúci v útoku 64.2±12.4%, brankári 

(62.7±9.54%) a stredopoliari (62.6±12.0%) vykazujú podobné hodnoty a mierne nižšie 

hodnoty sledujeme u obrancov a to 61.9±11.2%. U nedominantnej nohy (obr. 12) hráči 

rozdelení podľa pozícii v tíme nevykazovali takmer žiadne rozdiely medzi flexormi 

a extenzormi kolena (útočníci = 59.3±9.19%, stredopoliari = 59.4±12.7%, obrancovia = 

58.6±9.46%, brankári 59.4±8.01%). 

 

Obrázok 11 – H/Q pomer u dominantnej dolnej končatiny pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 v závislosti 

na poste 
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Obrázok 12 – H/Q pomer u nedominantnej dolnej končatiny pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 v 

závislosti na poste 

Pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 priemerný H/Q pomer u preferovanej končatiny (obr. 13) 

nezranených hráčov je 62.4±12.4%. Podstatne vyššie pomery pozorujeme u hráčov, 

ktorí v sezóne boli zranení. Pri poranení hamstringov priemerný H/Q pomer bol takmer 

70% (69.8±12.2%). Pri poranení meniskov 64.7±12.4% a roztrhnutí ACL 65.9±11.5%. 

Vysoké hodnoty sú aj pri poranení členka 67.6±10.9%. U nedominantnej nohy (obr. 14) 

sú hodnoty H/Q pomeru nižšie v porovnaní s nohou dominantnou. U všetkých 

poranených hráčov v sezóne boli priemerné hodnoty H/Q pomeru vyššie ako 60% (ACL 

= 61.1±6.39%, meniskus = 61.7±12.2%, hamstringy = 63.6±9.64%, členok = 

62.2±10.9%), pričom priemerné hladiny H/Q pomeru u hráčov nezranených boli nižšie 

ako u hráčov zranených 59.0±10.8%. 

 

Obrázok 13 - H/Q pomer u dominantnej nohy v uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 u zranených hráčov s 

poranením dolných končatín 
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Obrázok 14 - H/Q pomer u nedominantnej nohy v uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 u zranených hráčov s 

poranením dolných končatín 

Pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 u dominantnej nohy vidíme väčšie rozdiely H/Q pomeru 

(obr. 15) z pohľadu postov. Najnižšie hodnoty majú stredopoliari (62.8±12.2%) 

a obrancovia (62.8±12.8%), vyššie hodnoty dosiahli brankári 64.6±7.85% a najvyššie 

hodnoty pozorujeme tak isto ak aj pri nižších uhlových rýchlostiach u útočníkov 

66.1±13.3%. U nepreferovanej končatiny (obr. 16) hráči majú približne rovnaké pomery 

u všetkých postov, pričom tieto hladiny sa pohybujú okolo 60% (útok = 59.8±11.6%, 

stred = 60.3±11.6%, obrana = 59.7±9.37%, brankári = 60.1±8.83%).  

 

 

Obrázok 15 - H/Q pomer u dominantnej dolnej končatiny pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 v závislosti 

na poste 
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Obrázok 16 - H/Q pomer u nedominantnej dolnej končatiny pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 v 

závislosti na poste 

Obrázok 17 nám popisuje korelačné závislosti medzi H/Q pomermi u dominantnej (H/Q 

D) ako aj nedominantnej (H/Q ND) dolnej končatiny. Pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 (1), 

180°.s
-1 

(2) a uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 (3). Vysoké hodnoty závislostí premenných 

(0.88) vidíme medzi pomerom H/Q D 2 a H/Q D 3 ako aj pri pomere H/Q ND 2 a H/Q 

ND 3 (0.74). Medzi ostatnými pomermi vidíme stredne silné závislosti. Závislosť medzi 

poraneniami a H/Q pomerom pri rôznych uhlových rýchlostiach sa nepotvrdila. 

 
Obrázok 17 - Korelačný matrix H/Q pomerov a zranenia 

 

Q/Q pomer (obr. 18) nám vyjadruje pomer extenzorov kolena medzi dominantnou 

a nedominantnou dolnou končatinou. Pri pomere Q/Q 1 (uhlová rýchlosť 60°.s
-1

) je 

priemerná hodnota 7.84±6.31%, pričom pozorujeme veľké smerodajné výchylky. 

Niektorí hráči nemali žiadne dysbalancie medzi preferovanou a nepreferovanou 

končatinou a na druhej strane iní hráči vykazovali rozdiely až 35%. Podobné výsledky 

sa vyskytujú aj pri Q/Q pomere 2 pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 kde priemerné hladiny 
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pomeru sú 7.37±6.27%, maximálna hodnota asymetrie medzi dominantnou 

a nedominantnou nohou je až 40%. Pri najvyššej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 (Q/Q pomer 

3) je priemerná hodnota 7.26±6.23%.  

 

Obrázok 18 – Q/Q  pomery pri 3 rôznych uhlových rýchlostiach 

Percentilové rozloženie Q/Q pomeru nám popisuje tabuľka 5. Kvantilové rozpätie nám 

udáva tabuľka 6. Maximálne hodnoty pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 a 300°.s
-1

 sú až 35%, 

pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 40%. V treťom kvantile (75%) pozorujeme u hráčov 

hodnoty vyššie ako 10% čo už naznačuje značné dysbalancie medzi preferovanou 

a nepreferovanou dolnou končatinou u extenzorov kolena. Z toho vyplýva, že ¼ hráčov 

vykazuje predsezónne dysbalancie viac ako 10%.  

Tabuľka 5 - Percentilové rozloženie Q/Q pomeru                              

 Q.Q.1 Q.Q.2 Q.Q.3 

0% 0 0 0 

10% 1 1 1 

20% 2 2 2 

30% 4 3 3 

40% 5 5 4 

50% 6 6 6 

60% 8 7 7 

70% 10 9 9 

80% 12 11 11 

90% 14 15 15 

100% 35 40 35 
 

Tabuľka 6 - Quantilové rozloženie Q/Q pomeru 

 Q.Q.1 Q.Q.2 Q.Q.3 

0% 0 0 0 

1% 0 0 0 

5% 1 1 0 

10% 1 1 1 

25% 3 3 3 

50% 6 6 6 
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Vzťah medzi pomerom extenzorov kolena medzi preferovanou a nepreferovanou nohou 

a zranením pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 nám popisuje obrázok č. 19. U nezranených 

hráčov v sezóne boli predsezónne silové pomery Q/Q 7.92±6.34%, k približne 

rovnakým hladinám Q/Q pomeru sa dostávame aj pri zranených hráčov, ktorí utrpeli 

poranenie hamstringov (7.50±6.59%) a meniskov kolena (8.05±6.62%). Pri poranení 

členku a ostatých poraneniach boli tieto predsezónne pomery nižšie ako u nezranených 

hráčov (členok = 6.47±4.84%, menisky = 8.05±6.62%). Najvyššie predsezónne 

dysbalancie pozorujeme pri ruptúre ACL, priemerné hodnoty dosahujú 10±7.56%.  

 

Obrázok 19 - Vzťah Q/Q pomeru a poranením dolných končatín 

Podiel hráčov, ktorí sa nachádzajú nad hranicou 10% bez ohľadu na zranenie je 29.05%. 

Percento hráčov, ktorí utrpeli nekontaktné poranenie dolných končatín je 33.61%, 

z čoho 31.43% zranených hráčov sa nachádza v predsezónnych dysbalanciách nad 

kritickou hladinou a 34.50% zranených hráčov sa nachádza na úrovni 10%, čo nám 

naznačuje že až 65.50% futbalistov ktorí sa v sezónne poranili majú pomer medzi 

extenzormi kolena pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 rovný alebo vyšší 10%.  

75% 11 10 10 

90% 14 15 15 

95% 21 18 20 

99% 28 30 28 

100% 35 40 35 
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Obrázok 20 - Vzťah Q/Q pomeru a zranenia - limit 10 percentil normy – 60°.s

-1
 

 

U hráčov hrajúcich v obrane a v strede poľa pozorujeme približne rovnaké hodnoty 

medzi extenzormi kolena u preferovanej a nepreferovanej končatiny (obrancovia = 

7.27±5.79%, stredopoliari = 7.94±5.91%) pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 (obr. 21). 

Najnižšie stredné rozdiely Q/Q pomeru dosahujú brankári 6.27±5.32%. Najvyššie 

dysbalancie sa vyskytujú u hráčov hrajúcich v útoku (9.47±7.97%). 

 
Obrázok 21 - Q/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme – 60°.s

-1
 

 

 Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 pomer medzi qaudricepsami dominantnej a 

nedominantnej nohy je približne rovnaký u nezranených ako aj zranených hráčov (obr. 

22). Nezranení hráči majú priemerné Q/Q pomery 7.12±6.07%. Zranení hráči v sezóne 

majú pomery pri poranení ACL 7.00±9.25%, pri zranení meniskov 8.86±7.56%, 

hamstringov 7.30±5.58% a pri poranení členku 8.35±4.99%. 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 29.05% 

Podiel celkovo zranených: 33.61% 

Podiel zranených nad hranicou: 31.43% 

Podiel celkovo zranených v hranici: 34.50% 
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Obrázok 22 - Vzťah medzi Q/Q pomerom a zranením - 180°.s
-1

 

Obrázok č. 23 popisuje rozloženie Q/Q pomeru nad úrovňou 10%. Počet hráčov, ktorí 

majú predsezónne asymetrie väčšie ako 10% je 22.41%. Zranení futbalisti behom 

sezóny mali percentuálne zastúpenie pred sezónnou nad hranicou 10% bilaterálneho 

pomeru quadricepsov 46.60% a presne v hranici 10% sa ocitlo 29.95% hráčov. Z toho 

môžeme konštatovať, že 76.25% hráčov, ktorí boli zranení mali predsezónne 

dysbalancie extenzorov kolena rovných alebo vyšších ako 10%.  

 
Obrázok 23 - Vzťah Q/Q pomeru a zranenia - limit 10 percentil normy - 180°.s

-1
 

 

Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 najnižšie pomery medzi dominantnou a nedominantnou 

nohou u extenzorov kolena (obr. 24) dosahujú brankári, kde ich pomery sú 6.00±4.58%. 

Hráči v poli sú približne na rovnakej priemernej úrovni (obrancovia 7.33±6.67%, 

stredopoliari = 7.51±6.34%, útočníci 7.92±6.38%).  

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 22.41% 

Podiel celkovo zranených: 33.61% 

Podiel zranených nad hranicou: 46.30% 

Podiel celkovo zranených v hranici: 29.95% 
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Obrázok 24 - Vzťah medzi Q/Q pomerom a pozícii v tíme - 180°.s
-1

 

Pri najvyššej sledovanej rýchlosti 300°.s
-1

 nepozorujeme žiadne rozdiely medzi 

zranenými a nezranenými hráčmi a to okolo 7%. (obr. 25). Nezranení hráči dosiahli 

priemerných hodnôt 7.46±6.10%, poranenie kolena bolo takmer rovnaké bez závislosti 

na type zranenia (ACL = 7.33±9.18%, menisky = 7.33±7.67%). Hladiny Q/Q pomeru 

pro poranení hamstringov dosiahli hodnôt 7.25±5.92% a poranenie členka 7.00±3.67%. 

Pri ostatných poraneniach bol priemerný Q/Q pomer podstatne nižší (3.50±3.59%), ale 

keďže nemáme adekvátny súbor, tieto hodnoty nie sú signifikantné.  

 

Obrázok 25 - Vzťah Q/Q pomeru a zranenia pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 

Vzťah Q/Q pomeru a zraneniami pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 popisuje obrázok č. 26. 

Podiel hráčov, ktorí sa nachádzajú nad hranicou 10% pri predsezónnych asymetriách 

extenzorov kolena je 22.02%. Pomer zranených hráčov nad hranicou je 27.27% a presne 

v hranici 35.48%, čo celkovo činí, že 62.75% poranených hráčov malo pred sezónou 

výrazne bilaterálne dysbalancie medzi quadricepsami pravej a ľavej nohy. 
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Obrázok 26 - Vzťah Q/Q pomeru a zraneniami - limit 10 percentil - 300°.s

-1
 

 

Obrázok č. 27 nám vyjadruje vzťah Q/Q pomeru a pozíciou hráčov tíme pri uhlovej 

rýchlosti 300°.s
-1

. Opäť ako aj pri nižších uhlových rýchlostiach brankári vykazujú 

najnižšie hodnoty medzi preferovanou a nepreferovanou dolnou končatinou 

u extenzorov kolena 5.23±4.55%. Hráči v poli majú približne rovnaké hladiny 

(obrancovia = 7.04±6.02%, stredopoliari 7.73±6.58% a útočníci 7.92±6.73%).  

 

Obrázok 27 - Vzťah Q/Q pomeru a pozíciou v tíme - 300°.s
-1

 

Pomer medzi flexormi kolena preferovanej a nepreferovanej dolnej končatiny vyjadruje 

H/H pomer (obr. 28). Priemerné hodnoty pri všetkých uhlových rýchlostiach sú vyššie 

ako pri extenzoroch kolena. Pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 (H/H 1) je priemerná hladina 

9.52±9.55%.  Pri vyšších uhlových rýchlostiach dokonca priemerný bilaterálny pomer 

medzi hamstringami presahuje hranicu 10%, kde pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sú 

priemerné hodnoty 10.57±11.52% a pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 10.36±9.21%. 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 22.02% 

Podiel celkovo zranených: 33.61% 

Podiel zranených nad hranicou: 27.27% 

Podiel celkovo zranených v hranici: 35.48% 
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Obrázok 28 - H/H pomer medzi dominantnou a nedominantnou nohou 

   

Tabuľka č. 7 nám vyjadruje percentilové rozloženie normy H/H pomeru pri 3 uhlových 

rýchlostiach (60°.s
-1

 = H/H 1, 180°.s
-1 

=H/H 2, 300°.s
-1

 = H/H 3). Môžeme vidieť aj 

extrémne hodnoty pri 100% normy, kde pri pomere H/H 2 vidíme až 95% rozdiel medzi 

preferovanou a nepreferovanou nohou. Kvantilové rozloženie popisuje tabuľka č. 8. 

Tabuľka 7 - Percentilové rozloženie pri H/H pomere 

 H.H.1 H.H.2 H.H.3 

0% 0 0 0 

10% 2 2 1 

20% 3 4 3 

30% 5 5 4 

40% 6 7 7 

50% 8 9 8 

60% 10 11 11 

70% 11 13 13 

80% 15 15 17 

90% 19 21 22 

100% 45 95 69 

 

Tabuľka 8 - Kvantilové rozloženie pri H/H pomere 

 H.H.1 H.H.2 H.H.3 

0% 0 0 0 

1% 0 0 0 

5% 1 1 0 

10% 2 2 1 

25% 4 4 4 

50% 8 9 8 

75% 13 14 15 

90% 19 21 22 

95% 24 26 27 

99% 33 43 38 

100% 45 95 69 
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Pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 priemerné hodnoty bilaterálneho pomeru medzi flexormi 

kolena u nezranených hráčov sú 9.36±7.02%. Zranení hráči s ruptúrou ACL vykazovali 

pred sezónou nižšie pomery (8.00±6.68%) ako aj hráči s kontúziou členka 

(9.00±7.78%). Na druhej strane vyššie hodnoty sa vyskytujú u hráčov s poranením 

meniskov 11.30±8.51% a hamstringov 10.40±10.00%. (obr. 29). 

 
Obrázok 29 - Vzťah H/H pomeru a zranenia - 60°.s

-1
 

 

Pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 pomer hráčov, ktorí sa pri asymetriách flexorov kolena 

nachádzali pred sezónnou nad hranicou  10% je 36.51%. Percento počtu zranených 

futbalistov, ktorí vykazovali predsezónne bilaterálne asymetrie je 67.91%, z čoho 

35.23% sa nachádza nad hranicou 10% a 32.68% je presne na hranici (obr. 30).  

 
Obrázok 30 - Pomer H/H a zranenia - 10 percentil normy - 60°.s

-1
 

 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 36.51% 

Podiel celkovo zranených: 33.61% 

Podiel zranených nad hranicou: 35.23% 

Podiel celkovo zranených v hranici: 32.68% 
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Obrázok č. 31 popisuje pomer medzi hamstringami u dominantnej a nedominantnej 

nohy v závislosti na hráčskom poste pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

. Najvyššie dysbalancie 

vidíme u útočníkov (13.20±10.4%), ostatné hráčske pozície sa v hladinách H/H pomeru 

líšia len minimálne (stredopoliari = 8.20±5.68%, obrancovia = 8.90±6.58%, brankári = 

8.69±6.35). 

 
Obrázok 31 - H/H pomer v závislosti na pozícii v tíme - 60°.s

-1
 

 

H/H pomery (rozdiel medzi flexormi kolena medzi dominantnou a nedominantnou 

dolnou končatinou) pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 a ich vzťah ku zraneniu je značne 

nepomerný (obr. 32). U nezranených hráčov priemerné hladiny dosahujú 

10.60±10.40%. Podobné hodnoty sú aj pri poranení meniskov (10.70±9.99%). Vyššie 

hodnoty vidíme pri poraneniach flexorov kolena 11.20±11.90% a pri pretrhnutí ACL 

11.80±6.68%, nižšie hodnoty u ostatných zranení 8.62±10.9% a pri vyvrtnutí členka 

8.88±5.13%. 

 
Obrázok 32 - Vzťah medzi H/H pomerom a zranením - 180°.s

-1
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Percento hráčov, ktorí majú predsezónne dysbalancie u flexorov kolena pri uhlovej 

rýchlosti 180°.s
-1

 v seniorskej kategórii je 44.40%.  Pomer zranených hráčov ktorí sa 

nachádzali pred sezónnou v kritickej hladine bilaterálnych asymetrií je 66.32% (obr. 

33).  

 
Obrázok 33 - Vzťah H/H pomeru a zranenia - 10 percentil normy - 180°.s

-1
 

 

Obrázok 34 popisuje bilaterálne pomery flexorov kolena pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 

u hráčov rozdielnej pozície v tíme. Opäť sa nám potvrdzujú vyššie asymetrie 

u útočníkov v porovnaní s ostatnými postami (12.2±9.24%), stredopoliari dosahujú 

priemerné hladiny vyššie ako 10% (10.70±12.60%). Tesne pod hladinou 10% sa 

nachádzajú obrancovia (9.96±8.44%) a opäť najnižšie hodnoty sledujeme u brankárov 

9.27±5.62%.  

 
Obrázok 34 - H/H pomer v závislosti na pozícii v tíme 180°.s

-1
  

 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 44.40% 

Podiel celkovo zranených: 33.61% 

Podiel zranených nad hranicou: 33.64% 

Podiel celkovo zranených v hranici: 32.68% 
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Pri poranení meniskov kolena je bilaterálny pomer medzi hamstringami 13.10±9.36% 

pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

. O niečo nižšie hladiny sa vyskytujú pri poranení členka 

13.10±9.36% a ACL (10.90±6.58%). Nezranení hráči v sezóne mali pomery na hladine 

10.00±8.97% a najnižšie hodnoty boli zaznamenané pri poraneniach hamstringov 

9.20±11.40% (obr. 35).  

 
Obrázok 35 - Vzťah H/H pomeru a zranenia - 300°.s

-1
 

 

Pri najvyššej meranej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 predsezónne dysbalancie medzi 

hamstringami dominantnej a nedominantnej dolnej končatiny vykazovalo 41.08% 

futbalistov. Zranení hráči sa pred sezónnou nachádzali na kritickej hladine 10% 

v pomere 33.10% a nad touto úrovňou bola až 34.34% nekontaktne poranených hráčov 

(obr. 36).  

 
Obrázok 36 - Vzťah H/H pomeru a zranenia - 10 percentil - 300°.s

-1
 

 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 41.08% 

Podiel celkovo zranených: 33.61% 

Podiel zranených nad hranicou: 34.34% 

Podiel celkovo zranených v hranici: 33.10% 
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Pri najvyššej meranej rýchlosti sa nám potvrdzuje to, čo pri predchádzajúcich 

rýchlostiach, že asymetrie u flexorov kolena sú výrazne vyššie u útočníkov 

(13.20±12.7%). Najnižšie hodnoty dosahujú stredopoliari (9.11±8.10%) a brankári 

(9.92±6.45%). Na hladine 10% sa nachádzajú obrancovia (10.00±8.32%) (obr. 37).  

 
Obrázok 37 - H/H pomer v závislosti na pozícii v tíme - 300°.s

-1
 

 

Korelačný matrix medzi bilaterálnymi pomermi flexorov kolena (H/H) a extenzormi 

kolena (Q/Q) vyjadruje obrázok č. 38. Vzťahy poukazujú, že neexistuje žiadna závislosť 

medzi dysbalanciami u extenzorov kolena a asymetriami kolenných flexorov. 

 
Obrázok 38 - Korelačný matrix pomerov H/H a Q/Q 
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4.2 Juniorská kategória 
 

V juniorskej kategórii bolo testovaných 192 probandov (vek = 20.32±1.17 rokov, 

telesná výška = 180.53±6.31 cm, telesná hmotnosť = 74.24±6.87 kg). Priemerná úroveň 

H/Q pomeru u dominantnej nohy pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 je 60.33±9.07% a u 

nedominantnej nohy 59.10±9.77%. Pri vyššej uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 pozorujeme 

vyšší pomer ako u dominantnej (61.68±9.09%), tak aj u nedominantnej nohy 

(59.62±10.86%). Pri najvyššej meranej rýchlosti 300°.s
-1

  pomer medzi flexormi a 

extenzormi kolena je u dominantnej dolnej končatiny 62.86±9.38% a u nedominantnej 

60.32±10.24%. So zvyšujúcou sa uhlovou rýchlosťou sa zvyšuje aj konvenčný pomer 

úrovne flexorov a extenzorov kolena u preferovanej ako aj nepreferovanej nohy (obr. 

39).  

 

Obrázok 39 - H/Q normy u dominantnej a nedominantnej nohy pri 3 uhlových rýchlostiach 

Tabuľka 9 - Shapiro-Wilk test normality 

H.Q.D.pomer.1 W = 0.99286 p-value = 0.4155 

H.Q.D.pomer.2 W = 0.98927 p-value = 0.1224 

H.Q.D.pomer.3 W = 0.98968 p-value = 0.1417 

H.Q.ND.pomer.1 W = 0.96785 p-value = 0.0001105 

H.Q.ND.pomer.2 W = 0.98147 p-value = 0.008136 

H.Q.ND.pomer.3 W = 0.99754 p-value = 0.9872 

 

Tabuľka č. 10 nám popisuje percentilové rozloženie pomeru medzi flexormi 

a extenzormi kolena u dominantnej (D) a nedominantnej nohy (ND) pri uhlovej 

rýchlosti 60°.s
-1

 (1), pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 (2) a pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 (3). 

Tabuľka č. 11 vyjadruje kvantilové rozloženie H/Q pomeru v juniorskej kategórii.  
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Tabuľka 10 - Percentilové rozloženie H/Q pomeru 

 H.Q.D.1 H.Q.D.2 H.Q.D.3 H.Q.ND.1 H.Q.ND.2 H.Q.ND.3 

0% 5 29 30 37 3 30 

10% 50 51 53 48 48 47 

20% 53 54 55 51 51 52 

30% 56 57 58 54 54 55 

40% 58 59 60 56 57 58 

50% 61 61 63 59 60 60 

60% 62 64 66 61 63 63 

70% 65 66 68 63 6 66 

80% 68 70 70 66 67 69 

90% 72 73 76 70 72 73 

100% 84 83 86 98 86 90 
 

Tabuľka 11 - Kvantilové rozloženie H/Q noriem 

 H.Q.D.1 H.Q.D.2 H.Q.D.3 H.Q.ND.1 H.Q.ND.2 H.Q.ND.3 

0% 5 29 30 37 3 30 

1% 43 38 41 38 23 39 

5% 48 48 47 44 46 43 

10% 50 51 53 48 48 47 

25% 55 56 57 53 53 54 

50% 61 61 63 59 60 60 

75% 66 67 69 64 66 67 

90% 72 73 76 70 72 73 

95% 75 77 78 76 76 77 

99% 81 81 83 87 84 83 

100% 84 83 86 98 86 90 

 

V juniorskej kategórii sledujeme nižšiu frekvenciu nekontaktných poranení v sezóne 

ako u seniorských hráčov. 15 zranení bolo v oblasti kolena z čoho počítame 8 ruptúr 

ACL (5 NDK, 3 DK) a 7 zranení meniskov (5 NDK, 2 DK). Zaznamenali sme 10 

zranení hamstringov  (6 NDK, 4 DK) a 3 kontúzie členku (DK). Ostatné zranenia 

zastupovali početnosť 8x. Nezranení hráči v sezóne mali predsezónne silové testy pri 

uhlovej rýchlosti 60°.s
-1  

u dominantnej nohy (obr. 40) na hladine 60.00±9.40%. Opäť 

ako aj v seniorskej kategórii sme zaznamenali vyššie priemerné pomery u zranených 

hráčov v porovnaní s nezranenými aj keď individuálne výsledky sa značne líšia, čo nám 

udáva smerodajná výchylka (ACL = 61.00±10.40%, menisky = 65.3±5.47%, členok = 

62.3±11.7%, hamstringy = 60.3±6.22% a ostatné zranenia = 61.00±6.19%). U 

nepreferovanej končatiny (obr. 41) nezranení hráči dosahujú pomer medzi flexormi a 

extenzormi kolena 58.80±9.87%. Pri poranení hamstringov sledujeme nižší H/Q pomer 
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(58.20±7.52%). Pri ostatných zraneniach opäť pozorujeme vyššie pomery podobne ako 

v seniorskej kategórii (ACL = 61.40±16.30%, menisky = 63.00±7.44%, členok = 

59.70±6.11%, ostatné = 61.10±5.11%). 

 
Obrázok 40 - Vzťah H/Q pomeru a zranenia u dominantnej nohy - 60°.s

-1
 

 

 
Obrázok 41 - Vzťah H/Q pomeru a zranenia u nedominantnej nohy - 60°.s

-1
 

Pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 u dominantnej nohy (obr. 42) najnižšie H/Q pomery 

pozorujeme u útočníkov (58.80±8.13%). Najvyššie hladiny vidíme u brankárov 

(62.7±8.50%). Priemerné hodnoty dosahujú obrancovia (61.10±7.91%) a stredopoliari 

(60.10±10.80%). U nedominantnej dolnej končatiny (obr. 43) výrazne nižšie pomery 

opäť dosahujú hráči, hrajúci v útoku (56.40±8.47%). Stredopoliari dosahujú hodnôt cez 

60% (60.70±10.10%) a obrancovia (59.40±10.50%) a brankári (58.30±7.26%) sa 

nachádzajú tesne pod hladinou 60%.  
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Obrázok 42 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u dominantnej nohy – 60°.s

-1
 

 
Obrázok 43 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u nedominantnej nohy - 60°.s

-1
 

Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 u preferovanej končatiny (obr. 44) nezranení hráči 

dosahovali H/Q pomery 61.70±9.07%. Hráči so zranením flexoru kolena (62.90±9.87%) 

mali pomery vyššie ako s ruptúrou ACL (60.90±7.30%)  a kontúziou členka 

(44.70±15.50%), ale nižšie ako pri poranení meniskov (65.30±6.55%) a ostatných 

typoch zranení dolných končatín (64.00±4.38%). Podobne rôznorodé pomery vidíme aj 

u nepreferovanej dolnej končatiny (obr. 45) (nezranení hráči = 59.30±11.20%, ACL = 

59.50±11.60%, menisky 63.10±11.60%, hamstringy 58.90±7.56%, členok 

58.00±14.20% a ostatné 65.20±5.68%). 

 
Obrázok 44 - Vzťah H/Q pomeru a zranenia u dominantnej nohy - 180°.s

-1
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Obrázok 45 - Vzťah H/Q a zranenia u nedominantnej nohy - 180°.s

-1
 

Obrázok č. 46 nám popisuje pomer medzi flexormi a extenzormi kolena (H/Q) u 

dominantnej nohy pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 v závislosti na hráčskej pozícii v tíme. 

Hodnoty sa líšia v porovnaní s výsledkami pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

. Najnižšie 

priemerné hodnoty H/Q pomeru dosahujú útočníci (62.40±8.46%) a brankári 

(62.20±5.86%), len  o niečo nižšie hodnoty majú stredopoliari (61.80±9.98%) a 

obrancovia (61.00±9.30%). U nedominantnej dolnej končatiny (obr. 47) útočníci 

(58.40±8.63%) a obrancovia (58.90±12.80%) sa nachádzajú pod hranicou 60% a hráči 

hrajúci v strede poľa (60.60±9.48%) a brankári (62.10±13.30%) nad hranicou 60%. 

 

 
Obrázok 46 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u dominantnej nohy - 180°.s

-1
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Obrázok 47 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u nedominantnej nohy - 180°.s

-1
 

Pri najvyššej meranej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 hodnoty u dominantnej (obr. 48) ako aj 

u nedominantnej (obr. 49) dolnej končatiny sú variabilné, čo môže byť spôsobené 

malým počtom zastúpenia jednotlivých poranení a vysokými smerodajnými 

výchylkami. U preferovanej nohy H/Q pomery sú u nezranených hráčov 

(62.60±9.49%), poranených meniskoch (61.30±5.68%), ACL (63.00±5.45%), 

hamstringov (66.30±11.10%), členku (63.00±10.60%) a u ostatných zranení 

(65.10±7.64%). U nedominantnej nohy H/Q pomery sú u nezranených hráčov 

(60.00±10.40%), poranených meniskoch (62.60±10.30%), ACL (58.80±8.08%), 

hamstringov (59.10±9.42%), členku (59.00±13.00%) a u ostatných zranení 

(69.60±6.09%). 

 

 
Obrázok 48 - Vzťah H/Q pomeru a zranenia u dominantnej nohy - 300°.s

-1
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Obrázok 49 - Vzťah H/Q pomeru a zranenia u nedominantnej nohy - 300°.s

-1
 

 

Obrázok 50 popisuje H/Q pomer podľa hráčskeho postu pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

  u 

dominantnej nohy, kde pozorujeme len minimálne rozdiely pomerov na základe pozície 

(útok = 63.10±9.38%, stred = 62.60±10.30%, obrana = 62.90±9.00%, brankári = 

63.20±7.45%). U nepreferovanej nohy sú celkovo pomery nižšie ako u dominantnej 

(obr. 51). Najvyšší H/Q pomer dosiahli brankári 62.30±13.80%, hráči v poli boli 

približne na rovnakej úrovni (stred = 60.00±10.70, obrana = 60.80±9.86%, útok = 

59.40±9.08%). 

 

 
Obrázok 50 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u dominantnej nohy - 300°.s

-1
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Obrázok 51 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u nedominantnej nohy - 300°.s

-1
 

Korelačný mix medzi H/Q pomermi pri rôznych uhlových rýchlostiach (60°.s
-1

 = 1, 

180°.s
-1

 = 2, 300°.s
-1

 = 3) medzi dominantnou (D) a nedominantnou (ND) dolnou 

končatinou vyjadruje obrázok č. 52. Vo väčšine prípadoch pozorujeme stredne silné 

závislosti medzi sledovanými premennými, čo sa odlišuje od seniorskej kategórie. 

 
Obrázok 52 - Korelačný matrix H/Q pomeru 

Pomer extenzorov kolena medzi preferovanou a nepreferovanou nohou nám udáva 

pomer Q/Q (obr. 53). Pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 priemerné hodnoty sa nachádzajú na 

hladine 8.48±6.84%, kde maximálne hodnoty sa vyšplhali až na 46% asymetriu medzi 

dominantnou a nedominantnou nohou. U uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 priemerné hodnoty 

sú nižšie (7.03±6.04%) v porovnaní s nižšou uhlovou rýchlosťou. Pri najvyššej meranej 

rýchlosti 300°.s
-1 

priemerná hladina Q/Q pomeru je 7.54±5.98%.  
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Obrázok 53 - Q/Q normy v 3 uhlových rýchlostiach 

Percentilové rozloženie pomeru medzi quadricepsami preferovanej a nepreferovanej 

dolnej končatiny (tab. 12) pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 nám hodnotí pomer Q.Q.1, pri 

vyššej uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 pomer Q.Q.2 a pri najvyššej meranej uhlovej rýchlosti 

300°.s
-1

 je to pomer Q.Q.3. Kvantilové rozloženie výsledkov merania u juniorskej 

kategórie hodnotí tabuľka č. 13.  

Tabuľka 12 - Percentilové rozloženie Q/Q pomeru 

 Q.Q.1 Q.Q.2 Q.Q.3 

0% 0 0 0 

10% 2 1 1 

20% 3 2 3 

30% 4 3 4 

40% 6 4 5 

50% 7 5 6 

60% 8 8 8 

70% 10 9 9 

80% 13 11 11 

90% 17 15 16 

100% 46 36 38 

 

Tabuľka 13 - Kvantilové rozloženie Q/Q pomeru 

 Q.Q.1 Q.Q.2 Q.Q.3 

0% 0 0 0 

1% 0 0 0 

5% 1 1 1 

10% 2 1 1 

25% 4 2 3 

50% 7 5 6 

75% 11 10 10 

90% 17 15 16 

95% 22 19 20 

99% 30 24 24 

100% 46 36 38 
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Dysbalancie medzi extenzormi kolena a závislostí na nekontaktných poraneniach 

dolných končatín v priebehu sezóny pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 hodnotí tabuľka č. 54. 

Nezranení hráči mali predsezónne asymetrie v priemere 8.86±7.04%. Pri poraneniach 

ACL boli tieto pomery pred sezónou nižšie a to 6.75±7.81%, pri poranení meniskov 

dokonca len 4.00±1.62%. Vyššie hladiny priemeru Q/Q pred sezónou dosahovali hráči, 

ktorí mali v priebehu sezóny zranený flexor kolena (10.30±6.11%). 

 
Obrázok 54 - Vzťah Q/Q pomeru a zranenia - 60°.s

-1
 

 

Podiel hráčov pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

, ktorí sa nachádzali pred sezónnu pri 

bilaterálnych asymetriách extenzorov kolena nad hranicou 10% je 25.96%. Podiel 

celkovo nekontaktne poranených hráčov v sezóne bol 17.31% z čoho 14.81% sa 

nachádzalo pri bilaterálnych pomeroch nad kritickou hladinou a 18.18% bolo na hladine 

10% (obr. 55). 
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Obrázok 55 - Vzťah Q/Q pomeru a zranenia - limit 10 percentil - 60°.s

-1
 

Pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 predsezónne dysbalancie u juniorskej kategórii brankári 

dosiahli  najvyšších hodnôt (9.27±8.19%). Hráči v poli mali približne rovnaké 

priemerné výsledky a to všetci cez 8% (útok = 8.72±6.04%, stred = 8.00±7.77%, obrana 

= 8.64±6.20%).  

 
Obrázok 56 - Q/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme - 60°.s

-1
 

     Vzťah Q/Q pomeru a zranenia v sezóne pri 180°.s
-1

 nám ukazuje tabuľka č. 57. 

Výsledky sa objavujú opäť ako veľmi variabilné. Pri poraneniach členku vidíme 

najvyššie výchylky, ale tak isto je aj vysoká smerodajná výchylka a malý počet zranení 

(11.7±7.51%) pri poranení meniskov kolena priemerné predsezónne nerovnováhy boli 

7.29±2.29%, pri zranení ACL 5.62±6.91%. Pri zranení flexorov kolena pozorujeme 

nižšie priemerné hodnoty (3.70±4.27%) ako u nezranených hráčov a pri ostatných 

zraneniach sú priemerné hodnoty 7.25±4.56%.  

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 25.96% 

Podiel celkovo zranených: 17.31% 

Podiel zranených nad hranicou: 14.81% 

Podiel celkovo zranených v hranici: 18.18% 
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Obrázok 57- Vzťah Q/Q pomeru a zranenia - 180°.s

-1
 

Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 malo 22.60% hráčov predsezónne nerovnováhy medzi 

pravým a ľavým quadricepsom. 18.01% zranených hráčov vykazovalo pred sezónnou 

10% svalovú asymetrie a 14.89% futbalistov sa nachádzalo nad touto hladinou (obr. 

58).  

 
Obrázok 58- Vzťah Q/Q pomeru a zranenia - 10 percentil normy - 180°.s

-1
 

Hráči podľa pozície v tíme pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 dosahujú približne rovnakých 

výkonov. Najvyššie hodnoty vykazujú obrancovia (7.57±6.15%), na druhej strane 

najnižšie brankári (6.47±4.02%). Pod hladinou 7% sa nachádzajú stredopoliari 

(6.79±6.45%) a hráči hrajúci v útočnej časti poľa (6.74±5.93%)(obr. 59).  

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 22.60% 

Podiel celkovo zranených: 17.31% 

Podiel zranených nad hranicou: 14.89% 

Podiel celkovo zranených v hranici: 18.01% 
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Obrázok 59 - Q/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme - 180°.s

-1
 

 

Obrázok 60 nám popisuje vzťah zranenia a silového pomeru Q/Q pri uhlovej rýchlosti 

300°.s
-1

. Zranení hráči vykazujú menšie priemerné asymetrie v porovnaní s hráčmi 

nezranenými. Pri poranení kolena pozorujem hodnoty len 5.14±2.97%, pri roztrhnutí 

ACL 5.62±3.70% a pri poranení zadných stehenných svalov 5.90±3.81%. Nezranení 

hráči majú nerovnováhu medzi pravým a ľavým predným stehnom 7.80±6.16%.  

 
Obrázok 60 - Vzťah Q/Q pomeru a zranenia - 300°.s

-1
 

Pri najvyššej meranej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa zvýšil aj pomer hráčov, ktorí sa 

nachádzali pred sezónou nad úrovňou 10% pri asymetriách extenzorov kolena 

(25%)(obr. 61). Pomer zranených hráčov, ktorí mali predsezónne dysbalancie rovné 

alebo väčšie ako hladina 10% bolo 30.77%, čo znamená že takmer 70% zranených 

hráčov mali pomery menšie ako 10% čo sa výrazne líši od seniorskej kategórie.  
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Obrázok 61 - Vzťah Q/Q pomeru a zranenia - limit 10 percentil - 300°.s

-1
 

Pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 pomer medzi extenzormi kolena v závislosti na hráčskej 

pozícii je vyrovnaný u všetkých postoch. Brankári majú priemerné dysbalancie 

7.40±4.00%, obrancovia  7.76±5.83%, stredopoliari 7.06±5.83% a mierne vyššie 

hodnoty boli namerané u útočníkov (8.00±5.82%) (obr. 62).  

 
Obrázok 62 - Q/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme - 300°.s

-1
 

Korelačný matrix (obr. 63) pomeru Q/Q nám vyjadruje závislosti medzi premennými 

veličinami  (pomery v rôznych rýchlostiach) vidíme stredne silné závislosti, opäť 

nevidíme žiadnu závislosť medzi zranením a dysbalanciami.  

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 25% 

Podiel celkovo zranených: 17.31% 

Podiel zranených nad hranicou: 11.54% 

Podiel celkovo zranených v hranici: 19.23% 
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Obrázok 63 - Korelačný matrix Q/Q 

Pomery medzi flexormi kolena pri troch rôznych uhlových rýchlostiach hodnotí 

obrázok č. 64. So zvyšujúcou sa uhlovou rýchlosťou sa zvyšuje aj H/H pomer. Pri 

uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 (H/H pomer 1) bola priemerná bilaterálna asymetria 

8.17±6.46%, pri vyššej uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 (H/H pomer 2)  sa hodnoty pohybujú 

na 9.97±8.77% a pri najvyššej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sú nerovnováhy väčšie ako 

10% (10.64±8.73%).  

 
Obrázok 64 - H/H normy pri 3 uhlových rýchlostiach 

Tabuľka č. 14 udáva percentilové rozloženie H/H pomeru  pri uhlových rýchlostiach 60, 

180 a 300°.s
-1

. Kvantilové rozloženie bilaterálneho pomeru medzi flexormi kolena 

u dominantnej a nedominantnej nohy udáva tabuľka č. 15.  

Tabuľka 14 - Percentilové rozloženie H/H pomeru 

 H.H.1 H.H.2 H.H.3 

0% 0 0 0 

10% 1 2 2 

20% 2 4 3 

30% 4 5 5 

40% 6 6 7 

50% 7 8 9 

60% 8 10 11 

70% 11 12 14 

80% 13 15 17 

90% 16 18 23 

100% 28 68 52 
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Tabuľka 15 - Kvantilové rozloženie H/H pomeru 

 H.H.1 H.H.2 H.H.3 

0% 0 0 0 

1% 0 0 0 

5% 0 1 0 

10% 1 2 2 

25% 3 4 4 

50% 7 8 9 

75% 12 14 15 

90% 16 18 23 

95% 21 25 27 

99% 27 38 35 

100% 28 68 52 

 

Pri juniorskej kategórii máme len nízky počet zranených hráčov a silové nerovnováhy 

sú veľmi rozdielne čo nasvedčuje smerodajná výchylka. Nezranení hráči mali pri 

uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 priemerné hodnoty 8.48±6.60%. Pri poranení členku hodnoty 

stúpli na 9.33±4.62%. Ostatní zranení hráči vykazovali nižšie priemerné hodnoty 

v porovnaní s hráčmi nezranenými (ACL = 7.38±4.90%, meniskus = 6.86±8.21%, 

hamstringy 5.70±3.83%) (obr. 65).  

 
Obrázok 65 - Vzťah H/H pomeru a zranenia - 60°.s

-1
 

Podiel hráčov bez ohľadu na zranenie, u ktorých sa pred sezónnou objavili silové 

asymetrie u flexorov kolena pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 je 37.50%. Podiel zranených 

hráčov v hranici 10% je 15.87% a nad hranicou 17.93% (obr. 66). 
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Obrázok 66 - Vzťah H/H pomeru a zranenia - limit 10 percentil - 60°.s

-1
 

Najväčšie nerovnováhy medzi pravým a ľavým flexorom kolena pozorujeme 

u brankárov (9.73±7.35%) na druhej strane najnižšie priemerné hodnoty vidíme 

u stredopoliarov (7.61±6.10%). Obrancovia (8.30±6.77%) a útočníci (8.34±6.38%) 

majú takmer identické priemerné hodnoty (obr. 67).  

 
Obrázok 67 - H/H pomer v závislosti na pozícii v tíme - 60°.s

-1
 

Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 vidíme u zranených hráčov variabilné hodnoty (ACL = 

7.12±6.45%, menisky = 7.00±6.63%, hamstringy = 12.10±8.88%, členok = 

30.00±33.90%, ostatné 7.88±4.39). Priemerné hodnoty nezranených hráčov sa pohybujú 

na úrovni 9.84±7.98% (obr. 68). 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 37.50% 

Podiel celkovo zranených: 17.31% 

Podiel zranených nad hranicou: 15.87% 

Podiel celkovo zranených v hranici: 17.93% 
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Obrázok 68 - Vzťah H/H pomeru a zranenia - 180°.s

-1
 

Obrázok č. 69 popisuje nerovnováhy medzi flexormi kolena pri uhlovej rýchlosti  

180°.s
-1

, kde vidíme že až 44.79% hráčov vykazuje predsezónne bilaterálne dysbalancie 

hamstringov. 34.36% zranených hráčov, ktorí utrpeli v sezóne nekontaktné poranenie 

dolných končatín malo pre sezónou dysbalancie rovné alebo väčšie ako 10%. 

 
Obrázok 69  - Vzťah H/H pomeru a zranenia - limit 10 percentil - 180°.s

-1
 

Čo sa týka pomeru medzi hamstringami u preferovanej a nepreferovanej nohy 

a pozíciou v tíme tak pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1 

(obr. 70) sú priemerné hodnoty 

vyššie ako pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

, pričom najnižšie hladiny majú opäť hráči 

hrajúci v strede poľa (8.51±6.93%). Ostatné posty majú priemerné dysbalancie 

u hamstringov viac ako 10% (brankári 10.80±14.60%, obrancovia = 11.10±9.53%, 

útočníci = 10.20±7.69%).  

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 44.79% 

Podiel celkovo zranených: 17.31% 

Podiel zranených nad hranicou: 16.67% 

Podiel celkovo zranených v hranici: 17.69% 
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Obrázok 70 - H/H pomer v závislosti na pozícii v tíme - 180°.s

-1
 

Pri najvyššej meranej rýchlosti 300°.s
-1

 priemerné hladiny H/H pomeru u nezranených 

hráčov boli 10.90±9.12%, rovnakých hodnôt dosahovali aj hráči s poranením 

hamstringov 10.90±8.29%, pri poranení meniskov boli tieto hodnoty nižšie 

(7.29±5.82%) a pri ostatných zraneniach sa hodnoty pohybovali na 9.88±5.14% (obr. 

71).  

 
Obrázok 71 - Vzťah H/H pomeru a zranenia - 300°.s

-1
 

Pri najvyššej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 má viac ako polovica hráčov juniorskej 

kategórie asymetrie flexorov kolena (50.52%)(obr. 72). Len 33.62% so zranených 

hráčov malo nerovnováhy medzi hamstringami pred sezónnou rovné alebo vyššie ako 

10%.  
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Obrázok 72- Vzťah H/H pomeru a zranenia - limit 10 percentil - 300°.s

-1
 

Stredopoliari pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 majú najnižšie H/H priemerné hodnoty a 

jediní tesne pod 10% (9.72±8.07%). Hráči hrajúci na hrote dosahujú hodnôt 

10.70±9.80%, obrancovia 11.10±7.88% a najvyššie hodnoty vykazujú brankári 

12.60±12.40% (obr. 73) 

 
Obrázok 73 - H/H pomer v závislosti na pozícii v tíme - 300°.s

-1
 

Obrázok č. 74 nám hodnotí korelačné závislosti medzi H/H pomermi pri 3 rôznych 

meraných uhlových rýchlostiach. Vidíme nulovú závislosť medzi hmotnosťou a H/H 

pomermi a tak isto nepozorujeme žiadnu závislosť medzi poranením a bilaterálnymi 

asymetriami flexorov kolena.  

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 50.52% 

Podiel celkovo zranených: 17.31% 

Podiel zranených nad hranicou: 13.95% 

Podiel celkovo zranených v hranici: 19.67% 
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Obrázok 74 - Korelačný matrix H/H pomeru 

 

4.3 Kategória U19 
 

     V kategórii U19 bolo skúmaných 193 probandov (telesná výška = 179.8±6.3 cm, 

telesná hmotnosť = 72.4±7.1 kg). Priemerné hodnoty pri dominantnej končatine a pri 

uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 boli 59.88±8.39% (H.Q.D pomer 1). Pri vyššej uhlovej 

rýchlosti sa hodnoty zvyšovali a to na 62.10±9.36% (H.Q.D pomer 2 – uhlová rýchlosť 

180°.s
-1

) a 63.39±11.38% (H.Q.D pomer 3 – uhlová rýchlosť 300°.s
-1

). 

U nedominantnej nohy boli priemerné hodnoty vo všetkých uhlových rýchlostiach pod 

hranicou 60%, pričom so zvyšujúcou sa uhlovou rýchlosťou pozorujeme efekt mierneho 

zvyšovania H/Q pomeru. Pri najnižšej meranej rýchlosti 60°.s
-1

 boli priemerné H/Q 

pomery 58.34±8.27% (H.Q.ND pomer 1), pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa hodnoty 

zvýšili na 58.74±8.99% (H.Q.ND pomer 2) a pri najvyššej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa 

priemerné hodnoty priblížili hladine 60% (H.Q.ND pomer 3 = 59.50±10.11%) (obr. 75).  
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Obrázok 75 - H/Q pomery u dominantnej a nedominantnej nohy pri 3 uhlových rýchlostiach  u 

kategórie U19  

Tabuľka 16 - Shapiro-Wilk test normality 

H.Q.D.pomer.1 W = 0.98867 p-value = 0.09514 

H.Q.D.pomer.2 W = 0.99243 p-value = 0.3521 

H.Q.D.pomer.3 W = 0.99351 p-value = 0.4907 

H.Q.ND.pomer.1 W = 0.99313 p-value = 0.4385 

H.Q.ND.pomer.2 W = 0.98216 p-value = 0.009244 

H.Q.ND.pomer.3 W = 0.98786 p-value = 0.07244 

 

Tabuľka č. 17 nám popisuje percentilové rozloženie H/Q pomeru u kategórie U19 vo 

všetkých 3 uhlových rýchlostiach (1 = 60°.s
-1

, 2 = 180°.s
-1

, 3 = 300°.s
-1

) a to ako 

u dominantnej (D) tak aj u nedominantnej dolnej končatiny (ND). Tabuľka číslo 18 

vyjadruje kvantilové rozloženie pomeru medzi flexormi a extenzormi kolena a to ako 

u preferovanej tak aj u nepreferovanej dolnej končatiny.  

Tabuľka 17 - Percentily H/Q pomeru u kategórie U19 

 H.Q.D.1 H.Q.D.2 H.Q.D.3 H.Q.ND.1 H.Q.ND.2 H.Q.ND.3 

0% 41 40 27 36 27 7 

10% 50 50 50 48 48 47 

20% 54 54 54 51 52 52 

30% 55 57 57 54 54 56 

40% 57 60 60 55 57 58 

50% 59 62 63 58 59 60 

60% 62 64 66 60 61 62 

70% 63 67 69 62 63 65 

80% 66 70 73 66 67 67 

90% 71 74 77 69 69 71 

100% 86 91 94 83 84 86 
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Tabuľka 18 - Kvantily H/Q pomeru u kategórie U19 

 H.Q.D.1 H.Q.D.2 H.Q.D.3 H.Q.ND.1 H.Q.ND.2 H.Q.ND.3 

0% 41 40 27 36 27 7 

1% 41 44 33 43 33 33 

5% 45 47 45 45 43 42 

10% 50 50 50 48 48 47 

25% 55 55 56 53 53 54 

50% 59 62 63 58 59 60 

75% 65 68 71 64 65 66 

90% 71 74 77 69 69 71 

95% 73 79 84 72 72 74 

99% 80 84 88 76 76 77 

100% 86 91 94 83 84 86 

 

Pomer predných a zadných stehenných svalov u dominantnej končatiny pri uhlovej 

rýchlosti 60°.s
-1

 (obr. 76) pozorujeme najnižší u brankárov (57.40±8.51%). 

Stredopoliari dosahujú priemerné hladiny o niečo vyššie (59.30±8.23%), pričom 

útočníci majú rovnaké hodnoty (59.30±9.57%). Najvyšší H/Q pomer vidíme u hráčov 

hrajúcich v obrane, kde sa ich hodnoty vyšplhali cez 60% (61.40±7.84%). U 

nedominantnej končatiny (obr. 77) sa všetky hodnoty pomeru flexorov a extenzorov 

kolena pohybujú pod hranicou 60%. Opäť brankári majú najnižšie priemerné hodnoty 

(55.70±7.82%), za nimi nasledujú stredopoliari (57.20±7.77%) kde pozorujeme u 

niektorých hráčov minimálne hodnoty len 36%. Obrancovia vykazujú priemerné 

pomery vyššie (59.50±8.56%) a najvyššie hodnoty vidíme u hráčov na hrote 

(59.80±8.69%). 

 

 

Obrázok 76 - H/Q pomer pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 u dominantnej končatiny v závislosti na 

pozícii 
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Obrázok 77 - H/Q pomer pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 u nedominantnej končatiny v závislosti na 

pozícii 

Pri vyššej uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa nám zvýšili aj priemerné hodnoty H/Q pomeru a 

to ako u preferovanej (obr. 78) tak aj u nepreferovanej (obr. 79) dolnej končatiny.  U 

dominantnej končatiny sa pohybujú minimálne hodnoty na 40%, oproti tomu u 

nedominantnej nám tieto hodnoty padajú na hladinu 27%. Najnižšie hodnoty dosahujú 

opäť brankári (D = 59.50±11.10%, ND = 55.60±11.0%). Najvyrovnanejšie H/Q pomery 

medzi preferovanou a nepreferovanou stranou majú útočníci (D = 61.90±9.41%, ND = 

60.90±9.65%), na druhej strane výrazný rozdiel pozorujeme u stredopoliarov (D = 

62.40±9.42%, ND = 57.80±9.10%). Obrancovia u preferovanej dolnej končatiny 

dosiahli hodnôt 62.50±8.96%, u nepreferovanej nohy 59.30±7.83%. 

 

Obrázok 78 - H/Q pomer pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 u dominantnej končatiny v závislosti na 

pozícii 
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Obrázok 79 - H/Q pomer pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 u nedominantnej končatiny v závislosti na 

pozícii 

Pri najvyššej meranej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 u dominantnej dolnej končatiny (obr. 

80) vidíme znovu najvyššie priemerné hladiny pomeru medzi flexormi a extenzormi 

kolena u obrancov (64.50±11.50%). O percento nižšie majú hráči hrajúci v strede poľa 

(63.50±11.10%). Nižších hodnôt dosahujú útočníci (61.90±11.0%) a najnižšie hodnoty s 

najvýraznejšou smerodajnou výchylkou majú brankári (61.40±13.10%). U 

nedominantnej dolnej končatiny (obr. 81) nad hladinou 60% sa pohybujú hráči hrajúci v 

útoku (60.70±10.50%) a v obrane (60.20±8.49%). Pod hranicou 60% sa nachádzajú 

stredopoliari (59.0±11.70%) a brankári (56.30±8.41%). 

 

Obrázok 80 - H/Q pomer pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 u dominantnej končatiny v závislosti na 

pozícii 
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Obrázok 81 - H/Q pomer pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1 

u nedominanntej končatiny v závislosti na 

pozícii 

Obrázok č. 82 popisuje korelačné vzťahy medzi H/Q pomermi u dominantnej 

a nedominantnej dolnej končatiny v 3 sledovaných uhlových rýchlostiach. Závislosti sa 

pohybujú od stredne silných až po silné. Vidíme, že telesná hmotnosť a telesná výška 

probandov nemá žiadnu závislosť na pomere sily medzi flexormi a extenzormi kolena. 

Najtesnejší vzťah vidíme medzi H/Q pomerom pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 a H/Q 

pomerom pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 a to ako u dominantnej (k = 0.83) ako aj 

nedominantnej (k = 0.72) dolnej končatiny.  

 
Obrázok 82 - Korelačný matrix H/Q pomeru u kategórie U19 
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     Normy medzi extenzormi kolena u hráčskej kategórie U19 hodnotí obrázok č. 83. 

Svalové asymetrie pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 sú u hráčov 7.24±5.48%, pričom 

približne štvrtina hráčov má dysbalancie vyššie ako 10%, čo pozorujeme vo všetkých 3 

meraných uhlových rýchlostiach. Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 priemerné hodnoty 

dysbalancií boli 7.66±5.94% a pri a najvyššej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 priemerné 

bilaterálne hodnoty medzi preferovaným a nepreferovaným extenzorom kolena stúpli na 

7.90±9.37%.   

 

Obrázok 83 - Normy Q/Q pomeru u kategórie U19 

Tabuľka č. 19 popisuje percentilové rozloženie pomeru medzi extenzormi kolena 

u preferovanej a nepreferovanej dolnej končatiny. Vidíme že 30% hráčov vykazuje 

predsezónne asymetrie vyššie ako 10% dokonca niektorí hráči dosahujú hodnôt až 33%. 

So zvyšujúcou sa uhlovou rýchlosťou pozorujeme aj zvýšený nárast maximálnych 

hodnôt.  Tabuľka č. 20 prezentuje na kvantilové rozloženie Q/Q pomeru, kde máme 

možnosť opäť vidieť výrazné zvýšenie dysbalancií nad 10% v 3. kvartile.  

Tabuľka 19 - Percentilové rozloženie Q/Q pomeru 

 Q.Q.1 Q.Q.2 Q.Q.3 

0% 0 0 0 

10% 1 1 1 

20% 2 3 2 

30% 4 3 3 

40% 5 5 4 

50% 6 7 5 

60% 8 8 7 

70% 10 9 10 

80% 11 12 12 

90% 14 16 17 

100% 25 31 33 
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Tabuľka 20 - Kvantilové rozloženie Q/Q pomeru 

 Q.Q.1 Q.Q.2 Q.Q.3 

0% 0 0 0 

1% 0 0 0 

5% 1 1 1 

10% 1 1 1 

25% 3 3 3 

50% 6 7 5 

75% 10 10 11 

90% 14 16 17 

95% 18 19 19 

99% 24 25 29 

100% 25 31 33 
 

Najväčšie svalové bilaterálne asymetrie medzi extenzormi kolena pri uhlovej rýchlosti 

60°.s
-1

 (obr. 84) pozorujeme u brankárov (8.37±4.73%). Na druhej strane najnižšie 

nerovnováhy medzi dominantnou a nedominantnou dolnou končatinou vidíme u hráčov 

hrajúcich v útoku poľa (5.89±4.94%). Obrancovia (7.67±5.60%) a stredopoliari 

(7.21±5.78%) majú priemerné hodnoty Q/Q pomeru.  

 

 

Obrázok 84 - Q/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme - 60°.s
-1 

 

Pomer hráčov nachádzajúcich sa nad hladinou 10% pri pred-sezónnych asymetriách 

extenzorov kolena pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 je 22.97% (obr. 85).  
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Obrázok 85 - Rozloženie Q/Q pomeru limit 10% - 60°.s
-1

 

Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa silové asymetrie zvýšili u útočníkov (8.34±6.58%), ale 

klesli u brankárov (7.89±6.25%). Najnižšie hodnoty dosiahli obrancovia 7.17±5.92%) a 

pod hladinou 8% sa udržali aj útočníci (7.74±5.67%) (obr. 86). 

 

Obrázok 86 - Q/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme - 180°.s
-1

 

Obrázok č. 87 poukazuje na pred-sezónne dysbalancie u hráčov kategórie U19 medzi 

pravým a ľavým quadricepsom u 23.92% futbalistov pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

.  

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 22.97% 
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Obrázok 87 - Rozloženie Q/Q pomeru limit 10% -180°.s
-1

 

Pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa priemerné svalové asymetrie u hráčov hrajúcich na 

hrote vyšplhali nad hranicu 10% (10.30±17.5%). Brankári dosiahli priemerných hodnôt 

6.68±6.04%. O niečo vyššiu priemernú dysbalanciu medzi dominantným a 

nedominantným quadricepsom pozorujeme u stredopoliarov (7.12±6.51%) a obrancov 

(7.78±6.28%)(obr.88). 

 

Obrázok 88 - Q/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme - 300°.s
-1

 

Pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa zvýšil aj podiel hráčov, ktorí vykazovali asymetrie 

extenzorov kolena pred sezónou na 25.84% (obr. 89). 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 23.92% 
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Obrázok 89 - Rozloženie Q/Q pomeru limit 10% - 300°.s
-1

 

Korelačný matrix medzi extenzormi kolena pri 3 meraných uhlových rýchlostiach nám 

popisuje obrázok č. 90. Medzi Q/Q pomermi vidíme stredne silnú závislosť.  

 
Obrázok 90 - Korelačný matrix Q/Q pomeru u kategórie U19 

 

Silovú rovnováhu medzi flexormi kolena vyjadruje H/H pomer. Pri uhlovej rýchlosti 

60°.s
-1

 priemerné hodnoty H/H pomeru boli 8.99±8.39%. Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 

sa bilaterálny pomer medzi hamstringami u dominantnej a nedominantnej dolnej 

končatiny zvýšil na 10.66±9.36% a pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 na 10.86±11.38% (obr. 

91). 

 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 25.84% 
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Obrázok 91 - Normy H/H pomeru u kategórie U19 

U bilaterálneho pomeru medzi flexormi kolena pozorujeme väčšie svalové asymetrie 

v porovnaní s extenzormi kolena. Percentilové rozloženie H/H pomeru popisuje tabuľka 

č. 21 a kvantilové rozpätie vyjadruje tabuľka č. 22. Maximálne hodnoty dosahujú 

abnormálnych hodnôt vo všetkých troch meraných uhlových rýchlostiach (43-55%).  

Tabuľka 21 - Percentilové rozloženie H/H pomeru u kategórii U19 

 H.H.1 H.H.2 H.H.3 

0% 0 0 0 

10% 1 2 2 

20% 2 4 3 

30% 4 6 5 

40% 6 7 6 

50% 8 8 9 

60% 9 11 11 

70% 12 13 15 

80% 14 16 18 

90% 18 21 22 

100% 43 46 55 
 

Tabuľka 22 - Kvantilové rozloženie H/H pomeru u kategórii U19 

 H.H.1 H.H.2 H.H.3 

0% 0 0 0 

1% 0 0 0 

5% 0 0 1 

10% 1 2 2 

25% 3 4 4 

50% 8 8 9 

75% 13 15 16 

90% 18 21 22 

95% 24 27 24 

99% 37 43 42 

100% 43 46 55 
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Pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 najväčšie bilaterálne dysbalancie u flexorov kolena 

sledujeme u útočníkov (10.10±8.71%). Ostatné hráčske pozície sa udržali pod hranicou 

10% (obr. 92). Stredopoliari vykazujú priemerné hodnoty v sile hamstringov 

u preferovanej a nepreferovanej končatiny 9.10±7.38%. Nižšie výsledky majú brankári 

(8.74±6.29%) a obrancovia (8.38±8.10%).  

 

Obrázok 92 - H/H pomer v závislosti na pozícii v tíme - 60°.s
-1

 

 

Percento hráčov, ktorí mali bilaterálne nerovnováhy u flexorov kolena pri uhlovej 

rýchlosti 60°.s
-1

, sa vyšplhalo až na hladinu 41.97% u hráčskej kategórii U19 (obr. 93).  

 

Obrázok 93 - Rozloženie H/H pomeru limit 10% - 60°.s
-1

 

 

Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa ku hladine 12% u bilaterálnych asymetrií u flexorov 

kolena priblížili stredopoliari (11.90±9.67%) hladinu 10% taktiež prekročili obrancovia 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 41.97% 
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(10.60±8.83%). Nižšiu rovinu vykazujú hráči hrajúci v útoku (9.29±7.18%) a v bráne 

(8.95±7.04%) (obr. 94).  

 

Obrázok 94 - H/H pomer v závislosti na pozícii v tíme - 180°.s
-1

 

48.70% futbalistov sa nachádza nad kritickou hladinou 10% pri pred-sezónnych 

asymetriách u flexorov kolena pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 (obr. 95).   

 

Obrázok 95 - Rozloženie H/H pomeru limit 10% - 180°.s
-1

 

U najvyššej meranej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 pozorujeme aj najvyššie nerovnováhy 

medzi dominantným a nedominantným hamstringom. Priemerné hladiny sa pohybujú 

nad úrovňou 10% u všetkých sledovaných hráčskych postoch (obr. 96) (brankári = 

12.10±7.80%, obrancovia = 10.70±10.40%, stredopoliari = 10.40±8.56%, útočníci = 

11.40±6.53%).  

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 48.70% 
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Obrázok 96 - H/H pomer v závislosti na pozícii v tíme - 300°.s

-1
 

 

Pri najvyššej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa zvýšilo aj percento hráčov, ktorí sa 

nachádzajú nad kritickou hladinou na 51.81% a pred sezónou vykazovali značné 

svalové asymetrie flexorov kolena (obr. 97).  

 

Obrázok 97 - Rozloženie H/H pomeru limit 10% - 300°.s
-1

 

 

Korelačné závislosti medzi H/H pomermi v 3 rôznych meraných uhlových rýchlostiach 

nám vyjadruje obrázok č. 98. Medzi bilaterálnym pomerom H/H pri uhlovej rýchlosti 

60°.s
-1

 (H/H pomer 1) a pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 (H/H pomer 2) pozorujeme len 

slabú závislosť, kde medzi pomerom H/H pomer 2 a H/H pomer 3 (uhlová rýchlosť 

300°.s
-1

) vidíme stredne silnú závislosť.  

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 51.81% 
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Obrázok 98 - Korelačný matrix H.H pomerov u kategórii U19 

4.4 Kategória U18 
 

     Veková kategória U18 (n=194, telesná výška = 179,02±6,82 cm, telesná hmotnosť = 

70,86±7,85 kg) priemerné hodnoty H/Q pomeru pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 u 

dominantnej dolnej končatiny mala 59.85±9.87% a u nedominantnej končatiny 

56.87±9.43%. Pri vyššej uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 stúpol aj percentuálny podiel pomeru 

medzi flexormi a extenzormi kolena a to ako u preferovanej (61.57±10.47%), tak aj u 

nepreferovanej nohy (58.52±9.83%). Hladiny H/Q pomeru očakávane ako aj u iných 

vekových kategóriách boli najvyššie pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

, u dominantnej dolnej 

končatiny hráči dosiahli priemernej hladiny 62.19±11.70% a u nedominantnej 

58.77±12.64% (obr. 99). 

 

Obrázok 99 - Normy H/Q pomeru v 3 uhlových rýchlostiach u kategórie U18 
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Tabuľka 23 - Shapiro-Wilk test normality 

H.Q.D.pomer.1 W = 0.9873 p-value = 0.06161 

H.Q.D.pomer.2 W = 0.97193 p-value = 0.0003764 

H.Q.D.pomer.3 W = 0.93278 p-value = 3.668e-08 

H.Q.ND.pomer.1 W = 0.94803 p-value = 8.345e-07 

H.Q.ND.pomer.2 W = 0.97549 p-value = 0.00108 

H.Q.ND.pomer.3 W = 0.96334 p-value = 3.372e-05 

 

Percentilové (tab. 23) a kvantilové (tab. 24) rozloženie H/Q pomeru u kategórie U18 je 

veľmi rôznorodé. Vidíme veľmi nízke minimálne hodnoty a to vo všetkých meraných 

rýchlostiach, čo môže byť spôsobené nedostatočnou skúsenosťou hráčov s atypickým 

izokinetickým pohybom pri testovaní. Na druhej strane u maximálnych hodnôt vidíme, 

že niektorí hráči vykazujú vyššiu silu flexorov kolena ako extenzorov, čo môže byť 

opäť spôsobené menšou skúsenosťou hráčov v porovnaní so staršími vekovými 

kategóriami.  

Tabuľka 24 - Percentilové rozloženie H/Q pomeru - U18 

 H.Q.D.1 H.Q.D.2 H.Q.D.3 H.Q.ND.1 H.Q.ND.2 H.Q.ND.3 

0%     0 6 3 8 34 9 

10% 49 51 50 47 47 45 

20% 52 54 55 50 52 50 

30% 55 57 58 53 54 53 

40% 58 60 60 55 56 57 

50% 60 62 63 56 58 59 

60% 62 64 65 58 61 61 

70% 65 67 69 60 62 66 

80% 68 69 72 63 65 68 

90% 71 74 74 67 71 72 

100% 88 86 92 102 101 118 

 

Tabuľka 25 - Kvantilové rozloženie H/Q pomeru - U18 

 H.Q.D.1 H.Q.D.2 H.Q.D.3 H.Q.ND.1 H.Q.ND.2 H.Q.ND.3 

0% 0 6 3 8 34 9 

1% 37 29 13 39 34 21 

5% 48 47 45 45 42 40 

10% 49 51 50 47 47 45 

25% 54 56 57 52 53 52 

50% 60 62 63 56 58 59 

75% 66 68 70 62 64 67 

90% 71 74 74 67 71 72 

95% 75 76 77 73 75 76 

99% 81 84 84 80 84 86 

100% 88 86 92 102 101 118 
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U mladých hráčov kategórie U18 najmenšie silové pomery pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 

medzi flexorom a extenzorom kolena u dominantnej dolnej končatiny pozorujeme 

u brankárov (57.80±9.72%). Hráči v poli majú približne vyrovnané pomery (útočníci = 

59.40±8.41%, stredopoliari = 60.20±8.47%, obrancovia = 60.60±12.50%) (obr. 100). U 

nedominantnej dolnej končatiny (obr. 101) boli priemerné H/Q pomery u všetkých 

postov pod 60%. Opäť najnižší pomer medzi flexormi a extenzormi kolena vidíme u 

hráčov v bráne (55.70±9.81%) a podobné hladiny dosahujú aj stredopoliari 

(55.90±9.94%). Obrancovia a útočníci dosiahli vyššie priemerné hodnoty (útok = 

57.40±7.72%, obrana = 58.30±9.72%). 

 

Obrázok 100 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u dominantnej DK - 60°.s
-1

 

 

 

Obrázok 101 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u nedominantnej DK - 60°.s
-1

 

Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa zvýšili aj H/Q pomery. U preferovanej dolnej končatiny 

(obr. 102) brankári majú priemerný pomer medzi prednými a zadnými stehennými 

svalmi 58.70±14.20% a u nepreferovanej dolnej končatiny (obr. 103) 56.70±10.70%. 

Na druhej strane najvyššie hladiny pomeru medzi hamstringami a quadricepsami 
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vykazujú stredopoliari (DK = 62.30±9.05%, NK = 59.30±10.20%). Útočníci pri 

preferovanej nohe dosiahli 61.50±8.62% a u nedominantnej 59.20±9.74%. Hráči hrajúci 

v obrane majú priemerný bilaterálny rozdiel medzi pomermi najväčší spomedzi 

všetkých hráčov (DK = 61.90±11.70%, NK = 57.80±9.12%).  

 

 

Obrázok 102 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u dominantnej DK - 180°.s
-1

 

 

 

Obrázok 103 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u nedominantnej DK - 180°.s
-1

 

Pri najvyššej meranej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 pozorujeme aj najvyššie H/Q pomery 

a to ako u preferovanej (obr. 104), tak aj u nepreferovanej (obr. 105) dolnej končatiny. 

U dominantnej nohy sa všetky pomery nachádzajú nad hladinou 60% (brankári = 

62.80±8.98%, obrancovia = 61.40±15.70%, stredopoliari = 62.90±10.30%, útočníci = 

61.60±9.44%). Pri nedominantnej nohe sú priemerné pomery pod hladinou 60% 

(brankári = 58.80±10.40%, obrancovia = 58.50±12.80%, stredopoliari = 59.50±13.80%, 

útočníci = 57.70±11.60%). 
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Obrázok 104 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u dominantnej DK - 300°.s
-1

 

 

 

Obrázok 105 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u nedominantnej DK - 300°.s
-1

 

 

Obrázok 106 popisuje korelačné závislosti H/Q pomerov vo všetkých troch meraných 

uhlových rýchlostiach a to ako u dominantnej tak aj nedominantnej dolnej končatiny. 

Medzi jednotlivými pomermi vidíme väčšinou stredné až stredne silné závislosti.  
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Obrázok 106 - Korelačný matrix H/Q pomerov 

 

Bilaterálne pomery medzi extenzormi kolena v 3 rôznych meraných rýchlostiach 

popisuje obrázok 107. Pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 sú priemerné hodnoty Q/Q pomeru 

8.05±6.79%, pričom tretina hráčov má dysbalanciu medzi qaudricepsami väčšiu ako 

11%. Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sú priemerné hodnoty bilaterálneho pomeru trochu 

nižšie (7.63±7.07%) a pri najvyššej meranej rýchlosti 300°.s
-1

 sa priemerné hodnoty 

znížili na 7.34±6.20%, kde pozorujeme pri obidvoch rýchlostiach u viac ako tretiny 

hráčov asymetrie väčšie ako 10%. 

 

Obrázok 107 - Q/Q pomery - U18 

Percentilové rozloženie Q/Q pomeru (tab. 26) poukazuje u hráčov na veľké asymetrie, 

čo potvrdzuje aj kvantilové rozloženie (tab. 27), kde 25% hráčov má dysbalancie medzi 

pravým a ľavým qaudricepsom väčšie ako 10% vo všetkých 3 meraných rýchlostiach.  
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Tabuľka 26 - Percentilové rozloženie Q/Q pomeru - U18 

 Q.Q.1 Q.Q.2 Q.Q.3 

0% 0 0 0 

10% 1 1 1 

20% 2 2 2 

30% 4 3 3 

40% 5 4 5 

50% 6 5 6 

60% 8 7 7 

70% 10 9 9 

80% 13 12 11 

90% 17 16 16 

100% 36 43 33 
 

Tabuľka 27 - Kvantilové rozloženie Q/Q pomeru - U18 

 Q.Q.1 Q.Q.2 Q.Q.3 

0% 0 0 0 

1% 0 0 0 

5% 1 0 0 

10% 1 1 1 

25% 3 3 3 

50% 6 5 6 

75% 11 10 10 

90% 17 16 16 

95% 21 22 20 

99% 33 34 27 

100% 36 43 33 

 

Najmenšie dysbalancie u extenzorov kolena pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 (obr. 108) 

pozorujeme u brankárov (7.23±4.69%), potom nasledujú obrancovia (7.81±7.23%). 

Stredopoliari prekročili hranicu 8% (8.07±6.69%) a najväčšie asymetrie sa vyskytujú 

u hráčov hrajúcich na hrote (8.85±7.66%). 

 

Obrázok 108 - Q/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme - 60°.s
-1
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Pomer medzi extenzormi kolena u dominantnej a nedominantnej dolnej končatiny 

u hráčov U18 pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 vidíme na obr. 109. Nad hranicou 10% sa 

nachádza 25.48% hráčov.  

 

Obrázok 109 - Rozloženie Q/Q pomeru nad hranicou 10% - 60°.s
-1

 

Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa nám zmenili aj pomery Q/Q v závislosti na pozícii 

v tíme (obr. 110). Najväčšie asymetrie vykazujú brankári (9.58±9.50%) a útočníci 

(8.10±6.80%). Na druhej strane nižšie hodnoty pozorujeme u hráčov hrajúcich v obrane 

(7.31±7.12%) a v strede poľa (7.02±6.28%).  

 

Obrázok 110 - Q/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme - 180°.s
-1

 

Pri vyššej uhlovej rýchlosti pozorujeme celkové priemerné bilaterálne asymetrie 

u extenzorov kolena u menšom počte hráčov 23.08% (obr. 111). 

 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 25.48% 
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Obrázok 111 - Rozloženie Q/Q pomeru nad hranicou 10% - 180°.s
-1

 

Pri najvyššej meranej rýchlosti 300°.s
-1

 sa nám zmenili aj priemerné asymetrie u hráčov 

vo všetkých pozíciách (obr. 112). Stredopoliari (6.71±5.10%) a brankári (6.88±5.68%) 

sa dostali pod hranicu 7%, o niečo vyššie sa pohybujú útočníci (7.12±5.67%) a 

najvyššie dysbalancie vykazujú obrancovia (8.56±7.96%). 

 

Obrázok 112 - Q/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme - 300°.s
-1

 

Obrázok 113 uvádza, že 21.63% hráčov sa nachádza nad hranicou 10% pri bilaterálnych 

asymetriách u extenzorov kolena pri najvyššej meranej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

, čo 

nám poukazuje na jav, že čím vyššia rýchlosť pohybu tým sú u hráčov zjavné menšie 

bilaterálne asymetrie u extenzorov kolena.  

 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 23.08% 
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Obrázok 113 - Rozloženie Q/Q pomeru nad hranicou 10% - 300°.s
-1

 

Korelačné závislosti medzi Q/Q pomermi pri rôznych uhlových rýchlostiach popisuje 

obrázok 114. Opäť pozorujme, že asymetrie nesúvisia s výškou a hmotnosťou jedinca. 

Medzi jednotlivými Q/Q pomermi vidíme stredne silné závislosti.  

 

Obrázok 114 -Korelačný matrix Q/Q pomerov - U18 

U flexorov kolena bilaterálne asymetrie pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 dosiahli 

priemerných hodnôt 9.42±7.85%. Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa tieto hodnoty 

vyšplhali až na 11.11±9.89%. Dysbalancie medzi hamstringami dominantnej 

a nedominantnej nohy sa pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 dostali až na úroveň 

12.61±11.38% (obr. 115). 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 21.63% 
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Obrázok 115 - H/H pomery v 3 uhlových rýchlostiach - U18 

Percentilové rozloženie H/H pomeru u hráčov v kategórii U18 (tab. 28) poukazuje na 

dysbalancie vyššie ako 10% u viac ako 40% hráčov a to vo všetkých uhlových 

rýchlostiach. Kvantilové rozloženie bilaterálneho pomeru flexorov kolena udáva 

tabuľka 29.  

Tabuľka 28 - Percentilové rozloženie H/H pomeru - U18 

 H.H.1 H.H.2 H.H.3 

0% 0 0 0 

10% 1 2 2 

20% 3 3 3 

30% 4 5 5 

40% 6 7 7 

50% 8 9 9 

60% 10 11 12 

70% 12 14 16 

80% 15 17 21 

90% 19 22 28 

100% 46 73 65 
 

Tabuľka 29 - Kvantilové rozloženie H/H pomeru - U18 

 H.H.1 H.H.2 H.H.3 

0% 0 0 0 

1% 0 0 0 

5% 1 0 1 

10% 1 2 2 

25% 3 4 4 

50% 8 9 9 

75% 13 15 17 

90% 19 22 28 

95% 26 28 34 

99% 33 50 52 

100% 46 73 65 
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Pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 sú najvyrovnanejšie bilaterálne asymetrie u flexorov kolena 

u útočníkov (8.61±6.13%). Obrancovia (9.14±7.75%) a stredopoliari (9.55±7.75%) 

dosiahli priemerných hodnôt nad 9%. U brankárov sa vyskytujú najvyššie nerovnováhy 

a to až na hladine 11.00±10.70% (obr. 116).  

 

Obrázok 116 - H/H pomer v závislosti na pozícii v tíme - 60°.s
-1

 

Nad hranicou 10% pri bilaterálnych asymetriách u flexorov kolena medzi preferovanou 

a nepreferovanou dolnou končatinou sa nachádza až 33.65% hráčov, hrajúcich 

v dorasteneckej kategórii U18 (obr. 117). 

 

Obrázok 117 - Rozloženie H/H  pomeru nad hranicou 10% - 60°.s
-1

 

Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa výrazne zvýšili aj bilaterálne pomery medzi 

hamstringami a to u všetkých pozícii nad 10%. Hráči v poli sa pohybujú na hranici 10% 

(obrana = 10.60±11.50%, stred = 10.90±7.40%, útok = 10.20±7.06%), brankári dosiahli 

na priemernú hladinu až 14% (14.30±15.40%) (obr. 118). 

 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 33.65% 
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Obrázok 118 - H/H pomer v závislosti na pozícii v tíme - 180°.s
-1

 

So zvyšujúcou sa uhlovou rýchlosťou sa zvyšuje aj percento hráčov, ktorí majú 

bilaterálne asymetrie flexorov kolena väčšie ako 10% a to na číslo 42.79% (obr. 119). 

 
Obrázok 119 - Rozloženie H/H  pomeru nad hranicou 10% - 180°.s

-1
 

 

Pri najvyššej meranej uhlovej rýchlosti sa zvýšili ešte viac aj nerovnováhy medzi 

preferovanou a nepreferovanou dolnou končatinou u hamstringov (obr. 120) u hráčov v 

poli (obrancovia = 12.80±12.90%, stredopoliari = 13.00±11.20%, útočníci = 

12.70±11.50%), naopak sa znížili pomery u brankárov (10.60±8.28%). Percento hráčov, 

ktorí sa dostali nad hranicu 10% sa zvýšilo až na 44.23% (obr. 121). 

 

 

 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 42.79% 
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Obrázok 120 - H/H pomer v závislosti na pozícii v tíme - 300°.s
-1

 

 

Obrázok 121 - Rozloženie H/H  pomeru nad hranicou 10% - 300°.s
-1

 

Korelačné vzťahy medzi jednotlivými rýchlosťami poukazujú na menšie závislosti 

(0,30-0,41) u pomerov medzi flexormi kolena (obr. 122).  

 
Obrázok 122 - Korelačný matrix medzi H/H pomermi - U18 

 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 44.23% 
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4.5 Kategória U17 
 

U futbalistov vekovej kategórie U17 bolo testovaných 203 probandov  (telesná výška = 

176.9±6.7 cm, telesná hmotnosť = 67.6±7.9 kg). Pomery medzi flexormi a extenzormi 

kolena u preferovanej a nepreferovanej dolnej končatiny boli testované v 3 uhlových 

rýchlostiach (obr. 123). Pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 sa priemerný H/Q pomer 

u dominantnej nohy pohyboval na úrovni 58.30±9.02% a u nedominantnej dolnej 

končatiny 56.10±9.28%. Pri vyššej uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa zvýšil aj pomer medzi 

quadricepsami a hmastringami a to ako u preferovanej (60.50±13.90%) tak aj 

u nepreferovanej nohy (57.57±12.24%). Pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa zvýšil pomer 

na dominantnej dolnej končatine (61.28±13.40%), ale na nedominantnej nohe mierne 

hladina H/Q pomeru klesla (57.34±11.89%).  

 

Obrázok 123 - Normy H/Q pomeru  U17 

 

Tabuľka 30 – Shapiro -Wilk test normality 

H.Q.D.pomer.1 W = 0.98785 p-value = 0.06326 

H.Q.D.pomer.2 W = 0.87425 p-value = 2.154e-12 

H.Q.D.pomer.3 W = 0.97666 p-value = 0.001194 

H.Q.ND.pomer.1 W = 0.98651 p-value = 0.03837 

H.Q.ND.pomer.2 W = 0.90555 p-value = 1.858e-10 

H.Q.ND.pomer.3 W = 0.98029 p-value = 0.004071 
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Percentilové (tab. 31) a kvantilové (tab. 32) rozloženie H/Q pomeru poukazuje na veľkú 

variabilitu výsledkov a to ako u dominantnej (H.Q.D) tak aj u nedominantnej (H.Q.ND) 

dolnej končatiny a to vo všetkých 3 uhlových rýchlostiach. Vidíme u maximálnych 

hodnôt vyvinutie väčšej sily u flexorov kolena oproti extenzorom a na druhej strane 

u minimálnych hodnôt pozorujeme len minimálne zapojenie flexorov kolena do pohybu.  

Tabuľka 31 - Percentilové rozloženie H/Q pomeru - U17 

 H.Q.D.1 H.Q.D.2 H.Q.D.3 H.Q.ND.1 H.Q.ND.2 H.Q.ND.3 

0% 28 19 12 30 20 17 

10% 48 46 46 45 43 43 

20% 51 52 51 49 48 48 

30% 53 54 56 52 53 53 

40% 56 57 59 54 56 56 

50% 58 60 62 56 58 58 

60% 60 63 64 59 60 60 

70% 63 67 68 61 63 63 

80% 66 70 73 63 65 66 

90% 70 73 77 67 71 71 

100% 94 165 105 89 144 91 
 

Tabuľka 32 - Kvantilové rozloženie H/Q pomeru - U17 

 H.Q.D.1 H.Q.D.2 H.Q.D.3 H.Q.ND.1 H.Q.ND.2 H.Q.ND.3 

0% 28 19 12 30 20 17 

1% 41 28 19 32 30 22 

5% 45 41 40 41 38 36 

10% 48 46 46 45 43 43 

25% 52 53 54 51 51 51 

50% 58 60 62 56 58 58 

75% 64 68 69 61 64 65 

90% 70 73 77 67 71 71 

95% 73 78 80 71 74 74 

99% 80 96 88 80 83 85 

100% 94 165 105 89 144 91 

 

Pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 najlepšiu rovnováhu medzi dominantnou (obr. 124) 

a nedominantnou (obr. 125) dolnou končatinou vykazujú brankári (DK = 57.00±8.23% 

NK = 58.70±7.34%). Výraznejšie výchylky vykazujú hráči v poli, kde zaostáva 

nedominantná končatina. Obrancovia majú priemerné hodnoty u preferovanej nohy 

58.70±9.42% a u nepreferovanej nohy 55.90±9.76%, stredopoliari dosahujú podobných 

hodnôt (DK = 58.20±8.45%, NK = 56.50±9.34%). Avšak najväčší rozdiel pozorujeme 

u hráčov hrajúcich v útoku (DK = 58.50±9.23%).  
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Obrázok 124 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u dominantnej nohy - 60°.s
-1

 

 

 

Obrázok 125 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u nedominantnej nohy - 60°.s
-1

 

 

     Pri vyššej uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 u preferovanej dolnej končatiny (obr. 126) 

pozorujeme najvyššie pomery u obrancov (62.20±18.20%) aj keď vidíme veľmi vysokú 

variabilitu výsledkov u hráčov. Nad 60% sa nachádzajú aj obrancovia (60.40±9.29%) 

a tesne pod hranicou 60% sú stredopoliari (59.70±11.60%) a útočníci (59.50±11.80%). 

U nepreferovanej dolnej končatiny (obr. 127) majú najnižší H/Q pomer opäť útočníci 

(56.60±12.10%), obrancovia (57.50±15.00%) a stredopoliari (57.90±11.00%) dosahujú 

približne rovnakých hodnôt, pričom u všetkých hráčov v poli pozorujeme veľmi vysoké 

smerodajné výchylky. Brankári sa nachádzajú na hladine 58.70±6.42%.  
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Obrázok 126 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u dominantnej nohy - 180°.s
-1

 

 

 

Obrázok 127 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u nedominantnej nohy - 180°.s
-1

 

 

U najvyššej meranej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 u dominantnej dolnej končatiny (obr. 

128) sú priemerné H/Q pomery u všetkých hráčskych pozičných kategórií nad 60% 

(brankári = 62.70±11.00%, obrancovia = 61.60±14.00%, stredopoliari = 61.20±12.20%, 

útočníci = 60.20±16.00%). H/Q pomery nižšie ako 60% pozorujeme u nedominantnej 

nohy (obr. 129), kde sledujeme vyššie pomery u hráčov hrajúcich v strede poľa 

(58.90±11.70%) a v bránke (58.20±8.20%) oproti hráčom v obrane (56.00±12.80%) 

a na hrote (56.10±12.30%).  
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Obrázok 128 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u dominantnej nohy - 300°.s
-1

 

 

 

Obrázok 129 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u nedominantnej nohy - 300°.s
-1

 

 

Obrázok č. 130 popisuje korelačné závislosti medzi H/Q pomermi pri jednotlivých 

rýchlostiach a to ako u preferovanej tak aj u nepreferovanej nohy. Znovu sa objavuje 

fakt, že pomery nemajú žiadnu súvislosť s telesnou výškou alebo hmotnosťou jedinca. 

Jednotlivé pomery majú v prípade hráčov kategórie U17 korelačné koeficienty na 

hladine slabej až silnej závislosti (0,34 – 0,72), pričom najvyššiu závislosť pozorujeme 

u uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 medzi dominantnou (H/Q D pomer 2) a nedominantnou 

dolnou končatinou (0.72) a u nepreferovanej (H/Q ND pomer 2)  končatiny medzi 

uhlovou rýchlosťou 180°.s
-1

 (H/Q ND pomer 2) a uhlovou rýchlosťou 300°.s
-1

 (H/Q ND 

pomer 3) (0.71). 
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Obrázok 130 - Korelačný matrix H/Q pomerov - U17 

Priemerné asymetrie medzi quadricepsami dominantnej a nedominantnej nohy pri 

uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 sú 7.64±6.08%, pričom maximálne hodnoty sa pohybujú na 

úrovni 31%. Pri vyššej uhlovej rýchlosti sa zvýšili aj priemerné hodnoty bilaterálnych 

dysbalancií na hodnoty 8.30±7.13%. Pri najvyššej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa hladina 

Q/Q pomeru znížila oproti uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 na 7.86±7.22% (obr. 131).  

 

Obrázok 131 - Q/Q pomery v 3 uhlových rýchlostiach - U17 

Tabuľka č. 33  nám popisuje percentilové rozloženie pomeru medzi extenzormi kolena 

pri 3 uhlových rýchlostiach. Tabuľka č. 34 uvádza kvantilové rozloženie asymetrií 

medzi quadricepsami. Vidíme že 25% hráčov kategórie U17 má bilaterálnu 

nerovnováhu medzi extenzormi kolena vyššiu ako 10%.  

Tabuľka 33 - Percentilové rozloženie Q/Q  pomeru 

 Q.Q.1 Q.Q.2 Q.Q.3 

0% 0 0 0 

10% 1 1 1 

20% 3 2 2 

30% 4 3 3 
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40% 5 5 5 

50% 6 7 6 

60% 8 8 8 

70% 9 10 10 

80% 11 13 12 

90% 17 18 17 

100% 31 41 44 
 

Tabuľka 34 - Kvantilové rozloženie Q/Q pomeru 

 Q.Q.1 Q.Q.2 Q.Q.3 

0% 0 0 0 

1% 0 0 0 

5% 1 1 0 

10% 1 1 1 

25% 4 3 3 

50% 6 7 6 

75% 10 12 11 

90% 17 18 17 

95% 20 23 20 

99% 28 27 36 

100% 31 41 44 

 

Q/Q pomer pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 dosahuje najnižších priemerných hodnôt 

u hráčov hrajúcich na hrote (6.53±4.96%). O niečo vyššie hladiny sa vyskytujú 

u obrancov (7.74±5.07%) a nad úrovňou 8% sa pohybujú brankári (8.00±5.63%) 

a stredopoliari (8.05±7.42%) (obr. 132).  

 

Obrázok 132 - Q/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme - 60°.s
-1

 

Obrázok č. 133 hodnotí bilaterálne asymetrie extenzorov kolena u hráčov kategórie 

U17. Nad hranicou 10% sa nachádza 22.22% futbalistov.  
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Obrázok 133 - Rozloženie Q/Q pomeru nad hranicou 10% - 60°.s
-1

 

Pri vyššej uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa nám zmenili opäť aj Q/Q pomery u hráčov 

v závislosti na pozícii v tíme (obr. 134). Brankári mali najnižšie hladiny asymetrií 

medzi qaudricepsami u preferovanej a nepreferovanej dolnej končatiny (5.40±5.03%). 

Útočníci (7.93±6.93%) a stredopoliari (8.20±6.74%) sa pohybovali okolo hladiny 8% 

a najvyššie nepomery pozorujeme u hráčov hrajúcich v obrane, kde ich hodnoty boli 

vyššie ako 9% (9.47±8.06%) 

 

Obrázok 134 - Q/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme - 180°.s
-1

 

Pomer medzi extenzormi kolena pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 poukazuje na vyššiu 

frekvenciu výrazných asymetrií u adolescentných hráčov kategórie U17, kde nad 

hranicou 10% sa nachádza 28.70% hráčov (obr.135).  

 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 22.22% 
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Obrázok 135 - Rozloženie Q/Q pomeru nad hranicou 10% - 180°.s
-1

 

Pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 najnižšie silové asymetrie znovu vidíme u brankárov 

(5.80±5.74%), pričom hráči v poli sa nachádzajú okolo úrovni 8% (útočníci = 

7.81±5.78%, obrancovia = 7.81±8.12%, stredopoliari = 8.42±7.48%) (obr. 136).  

 

Obrázok 136 - Q/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme - 300°.s
-1

 

Pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 nám klesol pomer hráčov nad hladinou 10% na 26.85%, 

avšak vidíme individuálne výchylky niektorých hráčov až na hladinu 40% (obr. 137). 

 
Obrázok 137 - Rozloženie Q/Q pomeru nad hranicou 10% - 300°.s

-1
 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 28.7% 

 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 26.85% 
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Korelačný matrix Q/Q pomerov vyjadruje obrázok č. 138. Medzi pomerom Q/Q 

1(uhlová rýchlosť 60°.s
-1

)  a pomer Q/Q 2 (uhlová rýchlosť 180°.s
-1

) vidíme stredne 

silnú závislosť (0.57) medzi vyššími uhlovými rýchlosťami 180°.s
-1

 (Q/Q pomer 2) 

a 300°.s
-1

 (Q/Q pomer 3) pozorujeme taktiež stredne silnú koreláciu (0.45). Len malú 

závislosť bádame medzi veličinami pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 a 300°.s
-1

. Telesná 

hmotnosť a telesná výška probanda nezávisí na hladine Q/Q pomeru (obr. 138).  

 

Obrázok 138 - Korelačný matrix Q/Q pomeru - U17 

Pomery medzi hamstringami preferovanej a nepreferovanej nohy v 3 rôznych meraných 

uhlových rýchlostiach vyjadruje obrázok č. 139. Priemerná hladina asymetrií flexorov 

kolena pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 je 10.08±7.91% a pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 

10.05±7.98%. Pri najvyššej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa hladina silového pomeru medzi 

flexormi kolena zvýšili až na priemerný pomer 12.71±11.78%.  

 

Obrázok 139 - H/H pomery v 3 uhlových rýchlostiach - U17 

Percentilové a kvantilové rozloženie asymetrií flexorov kolena môžeme vidieť 

v tabuľke č. 35 a 36. Vidíme že približne 40% hráčov ma dysbalancie väčšie ako 10% 

čo je veľmi veľká časť probandov.  

 



126 
 

Tabuľka 35 - Percentilové rozloženie H/H pomeru - U17 

 H.H.1 H.H.2 H.H.3 

0% 0 0 0 

10% 2 2 2 

20% 3 3 3 

30% 6 5 5 

40% 7 7 7 

50% 8 8 10 

60% 10 10 13 

70% 13 13 16 

80% 15 16 21 

90% 19 21 26 

100% 61 42 74 
 

Tabuľka 36 - Kvantilové rozloženie H/H pomeru - U17 

 H.H.1 H.H.2 H.H.3 

0% 0 0 0 

1% 0 0 0 

5% 1 0 0 

10% 2 2 2 

25% 5 4 4 

50% 8 8 10 

75% 14 15 18 

90% 19 21 26 

95% 23 25 35 

99% 33 34 53 

100% 61 42 74 

 

Rozloženie H/H pomeru pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 v závislosti na hráčskej pozícii 

vidíme na obrázku č. 140. Pri vekovej kategórii U17 pozorujeme výrazné asymetrie 

u všetkých postoch ako u hráčov v poli tak aj u brankárov. Priemerné asymetrie sa 

pohybujú okolo 10% (brankári = 9.80±7.11%, obrancovia = 10.60±9.70%, stredopoliari 

= 9.53±7.28%, útočníci = 10.40±6.31%).  

 

Obrázok 140 - H/H pomer v závislosti na pozícii v tíme - 60°.s
-1
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Podiel hráčov, ktorí sa nachádzajú pri bilaterálnych asymetriách flexorov kolena nad 

hladinou 10% pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 je 38.89% (obr. 141). 

 
Obrázok 141 - Rozloženie H/H  pomeru nad hranicou 10% - 60°.s

-1
 

 

Priemerné dysbalancie u hráčov podľa futbalových postov pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 

sú približne rovnaké ako pri menšej uhlovej rýchlosti, kde sa pohybujú okolo 10%. 

Brankári sa nachádzajú na hladine 9.70±7.61%, stredopoliari dosahujú o niečo nižšie 

nepomery medzi preferovanou a nepreferovanou dolnou končatinou (9.10±6.84%).  Nad 

hladinou 10% sa dostali s priemernými H/H pomermi útočníci (10.70±7.53%) 

a obrancovia (10.90±9.57%) (obr. 142).  

 

Obrázok 142 - H/H pomer v závislosti na pozícii v tíme - 180°.s
-1

 

Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 nám kleslo počet hráčov, ktorí majú asymetrie flexorov 

kolena väčší ako 10% na hodnoty 36.57%, čo je aj napriek poklesu stále vysoké 

percentuálne zastúpenie mladých futbalových hráčov (obr. 143).  

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 38.89% 
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Obrázok 143 - Rozloženie H/H  pomeru nad hranicou 10% - 180°.s
-1

 

Pri najvyššej meranej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa H/H pomery dostali až u niektorých 

postov k hranici 13%. Pod túto hranicu sa dostali len hráči hrajúci v strede poľa 

(10.60±10.10%). Brankári majú nepomery na hladine 13.00±10.50% a obrancovia až 

13.60±12.40%. Najvyššie priemerné svalové dysbalancie medzi dominantným 

a nedominantným hamstringom  vykazujú útočníci (15.10±13.90%) (obr. 144).  

 

Obrázok 144 - H/H pomer v závislosti na pozícii v tíme - 300°.s
-1

 

Pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa nad hladinou 10% nachádza až 48.61% futbalových 

hráčov v kategórii U17, čo znamená že približne polovica hráčov má asymetrie flexorov 

kolena na nebezpečnej hranici (obr. 145).  

 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 36.57% 
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Obrázok 145 - Rozloženie H/H  pomeru nad hranicou 10% - 300°.s
-1

 

Medzi jednotlivými H/H pomermi pozorujeme stredne slabé závislosti (0,28-0,37), 

pričom opäť nevidíme žiadnu koreláciu medzi telesnou hmotnosťou a H/H pomerom 

(obr. 146).  

 

Obrázok 146 - Korelačný matrix H/H pomerov - U17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 48.61% 
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4.6 Kategória U16 
 

     V hráčskej kategórii U16 bolo skúmaných 189 probandov (telesná výška = 

176.4±6.5 cm, telesná hmotnosť = 65.8±7.9 kg), všetci hráči sú pravidelne trénovaní 

a odohrali v sezónne určitý minimálny počet zápasov. Pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 

u preferovanej končatiny pomer medzi flexorom a extenzorom kolena je 59.01±10.59% 

a u nepreferovanej dolnej končatiny H/Q pomer dosahuje hladiny 56.91±8.51%. Pri 

vyššej uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 vzrástla hladina H/Q pomeru u dominantnej 

(59.52±10.67%), ale klesla u nedominantnej dolnej končatiny (56.53±10.47%). Pri 

najvyššej meranej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa nám opäť zvýšil pomer medzi flexorom 

a extenzorom kolena na preferovanej nohe (60.27±12.68%) ale na druhej strane znovu 

nám klesla hladina H/Q pomeru na dolnej končatine nepreferovanej (56.20±13.50%) 

(obr. 147).  

 

Obrázok 147 - Normy H/Q pomeru - U16 

 

Tabuľka 37 - Shapiro-Wilk test normality 

H.Q.D.pomer.1 W = 0.98756 p-value = 0.1096 

H.Q.D.pomer.2 W = 0.98388 p-value = 0.03342 

H.Q.D.pomer.3 W = 0.96862 p-value = 0.0003911 

H.Q.ND.pomer.1 W = 0.98196 p-value = 0.01778 

H.Q.ND.pomer.2 W = 0.97691 p-value = 0.003822 

H.Q.ND.pomer.3 W = 0.96261 p-value = 9.337e-05 
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Tabuľka č. 38 popisuje percentilové rozloženie H/Q pomeru u preferovanej aj 

nepreferovanej dolnej končatiny vo všetkých 3 meraných rýchlostiach. Keď sa 

pozrieme na inter-individuálne charakteristiky, tak môžeme vidieť výrazne výchylky 

v jednotlivých výkonoch hráčov. Kvantilové rozloženie pomeru medzi flexormi 

a extenzormi kolena hodnotí tabuľka č. 39. 

Tabuľka 38 - Percentilové rozloženie H/Q pomeru 

 H.Q.D.1 H.Q.D.2 H.Q.D.3 H.Q.ND.1 H.Q.ND.2 H.Q.ND.3 

0% 0 0 0 38 21 0 

10% 49 48 45 47 44 43 

20% 52 52 52 49 48 48 

30% 54 55 56 52 52 52 

40% 57 58 59 55 55 55 

50% 59 61 62 56 58 58 

60% 61 63 64 58 60 61 

70% 63 66 67 61 62 63 

80% 67 68 69 63 64 67 

90% 72 71 74 69 68 71 

100% 89 83 89 89 86 91 
 

Tabuľka 39 - Kvantilové rozloženie H/Q pomeru 

 H.Q.D.1 H.Q.D.2 H.Q.D.3 H.Q.ND.1 H.Q.ND.2 H.Q.ND.3 

0% 0 0 0 38 21 0 

1% 31 32 16 40 29 29 

5% 45 41 42 44 36 30 

10% 49 48 45 47 44 43 

25% 53 54 54 51 51 51 

50% 59 61 62 56 58 58 

75% 65 67 68 62 63 64 

90% 72 71 74 69 68 71 

95% 74 74 80 71 70 73 

99% 82 78 85 77 79 78 

100% 89 83 89 89 86 91 

 

Pomer medzi flexormi a extenzormi kolena u preferovanej dolnej končatiny v závislosti 

na pozícii v tíme (obr. 148) poukazuje na nižšiu hladinu H/Q pomeru u brankárov 

(53.60±12.10%) v porovnaní s hráčmi v poli, ktorí sa pohybujú pri hranici 60% 

(obrancovia = 59.50±11.20%, stredopoliari = 60.00±9.54%, útočníci = 59.80±9.88%). 

U nepreferovanej nohy (obr. 149) sa všetky hráčske posty dostali pod hranicu 60%, 

pričom opäť najnižšie pomery dosahujú brankári (54.70±9.38%) a na druhej strane 

najvyšší pomer pozorujeme u hráčov hrajúcich v obrane (58.50±8.31%). Stredopoliari 
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a útočníci sa pohybujú na úrovni priemerných výkonov (stredopoliari = 56.20±8.15%, 

útočníci = 57.10±9.37%).  

 

 

Obrázok 148 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u dominantnej končatiny - 60°.s
-1

 

 

Obrázok 149 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u nedominantnej končatiny - 60°.s
-1

 

Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 pomery medzi flexormi a extenzormi kolena sú opäť 

najnižšie u brankárov a to ako u preferovanej (56.40±8.29%) tak aj u nepreferovanej 

dolnej končatiny (54.40±9.47%). Najmenšie silové asymetrie medzi dominantnou (obr. 

150) a nedominantnou nohou (obr. 151) pozorujeme u hráčov hrajúcich na hrote (DK = 

59.30±10.10%, NK = 58.20±11.80%). Stredopoliari sa u preferovanej končatiny dostali 

nad úroveň 60% (61.60±8.88%) ale u nepreferovanej nohy hladina H/Q pomeru je 

57.40±9.96%. Obrancovia sa u dominantnej dolnej končatiny pohybujú na úrovni 

58.30±13.30% a u nedominantnej je H/Q pomer nižší (55.60±11.10%).  
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Obrázok 150 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u dominantnej končatiny - 180°.s
-1

 

 

Obrázok 151 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u nedominantnej končatiny - 180°.s
-1

 

U preferovanej dolnej končatiny pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa H/Q pomer pohybuje 

nad hladinou 60% u stredopoliarov (63.00±10.70%) a útočníkov (61.50±10.40%), na 

druhej strane pod touto hranicou sa nachádzajú brankári (59.60±7.84%) a s najnižším 

pomerom obrancovia (56.80±16.30%) (obr. 152). Pomer medzi qaudricepsom 

a hamstringom u nepreferovanej dolnej končatiny (obr. 153) je najvyšší u brankárov 

(58.00±10.00%), nasledujú stredopoliari (56.40±13.90%) a najnižšie pomery 

pozorujeme u obrancov (55.40±15.20) a útočníkov (55.90±11.20%).  
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Obrázok 152 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u dominantnej končatiny - 300°.s
-1

 

 

Obrázok 153 - H/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme u nedominantnej končatiny - 300°.s
-1

 

Korelačné závislosti medzi jednotlivými H/Q pomermi u kategórii U16 vidíme na 

obrázku č. 154. Najvyššie korelácie pozorujeme medzi uhlovou rýchlosťou 180°.s
-1

 

a 300°.s
-1

 a to ako u preferovanej (0.78) tak aj u nepreferovanej (0.74) dolnej končatiny. 

Stredne silne závislosti sú medzi uhlovou rýchlosťou 60°.s
-1

 a 180°.s
-1

 a to opäť 

u dominantnej (0.62) ako aj u nedominantnej nohy (0.60). 

 
Obrázok 154 - Korelačný matrix H/Q pomeru - U16 
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Bilaterálny pomer medzi extenzormi kolena u mladých futbalových hráčov kategórie 

U16 (obr. 155) sa pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 pohybuje na úrovni 7.59±5.99%. Pri 

uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 klesla aj hladina pomeru quadricepsov medzi preferovanou 

a nepreferovanou dolnou končatinou (7.33±5.89%). Hladina Q/Q sa zvýšila pri uhlovej 

rýchlosti 300°.s
-1

 nad úroveň 8% (8.31±7.15%).  

  

Obrázok 155 - Q/Q pomery v 3 uhlových rýchlostiach - U16 

Pri percentilovom rozložení Q/Q pomeru (tab. 40) môžeme vidieť, že 30% hráčov má 

pravo-ľavú asymetriu u extenzorov kolena väčšiu alebo rovnú 10%. Tabuľka č. 41 nám 

popisuje kvantilové rozloženie pomeru medzi qaudricepsami dominantnej 

a nedominantnej dolnej končatiny, kde vidíme veľké individuálne rezultáty hráčov.  

Tabuľka 40 - Percentilové rozloženie Q/Q pomeru 

 Q.Q.1 Q.Q.2 Q.Q.3 

0% 0 0 0 

10% 1 1 1 

20% 2 2 3 

30% 4 3 4 

40% 5 4 6 

50% 6 6 7 

60% 8 8 8 

70% 10 10 10 

80% 12 12 13 

90% 17 16 17 

100% 33 28 56 
 

Tabuľka 41 - Kvantilové rozloženie Q/Q pomeru 

 Q.Q.1 Q.Q.2 Q.Q.3 

0% 0 0 0 

1% 0 0 0 

5% 1 1 0 

10% 1 1 1 

25% 3 3 3 

50% 6 6 7 
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75% 11 11 11 

90% 17 16 17 

95% 19 19 20 

99% 25 24 28 

100% 33 28 56 

 

Bilaterálne dysbalancie u extenzorov kolena pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 majú najnižšie 

brankári (6.58±4.97%). Približne rovnaké hladiny Q/Q pomeru pozorujeme u obrancov 

(7.41±6.44%) a stredopoliarov (7.61±5.72%). Najvyššie asymetrie vidíme u hráčov 

hrajúcich na hrote (8.96±6.62%) (obr. 156). 

 

Obrázok 156 - Q/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme - 60°.s
-1

 

Pomer mladých futbalových hráčov kategórie U16, ktorí sa nachádzajú pri bilaterálnych 

asymetriách u extenzorov kolena nad hranicou 10% je 27.72% (obr. 157).  

 
Obrázok 157 - Q/Q pomer - limit 10% - 60°.s

-1
 

 

Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa nám zmenili aj Q/Q pomery u jednotlivých hráčskych 

postoch. Pod úroveň 7% sa dostali len útočníci (6.58±5.66%), ostatné hráčske postové 

kategórie sa nachádzajú nad úrovňou 7% pri bilaterálnych dysbalanciách extenzorov 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 27.72% 
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kolena (stredopoliari = 7.55±6.12%, obrancovia = 7.41±6.11%, brankári = 7.17±5.07%) 

(obr. 158).    

 

Obrázok 158 - Q/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme - 180°.s
-1

 

Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 máme rovnaké percento hráčov nad úrovňou 10% pri 

bilaterálnych dysbalanciách quadricepsov ako pri nižšej uhlovej rýchlosti (27.72%) 

(obr. 159).  

 
Obrázok 159 - Q/Q pomer - limit 10% - 180°.s

-1
 

 

Q/Q pomer pri najvyššej meranej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 (obr. 160) je najvyšší 

u brankárov (8.96±4.76%). Nad hladinou 8% sa nachádzajú aj hráči hrajúci v obrane 

(8.66±7.27%) a v strede poľa (8.11±8.21%). Najnižšie nepomery medzi dominantnou 

a nedominantnou dolnou končatinou u extenzorov kolena dosahujú útočníci 

(7.38±5.08%).  

 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 27.72% 
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Obrázok 160 - Q/Q pomer v závislosti na pozícii v tíme - 300°.s
-1

 

Pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa nám u hráčskej kategórii U16 vyskytuje jav, kedy sa 

percento hráčov pohybujúcich nad hladinou 10% pri bilaterálnych asymetriách 

extenzorov kolena pohybuje na hladine 27.72% (obr. 161), čo sa zhoduje s výsledkom 

pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 ako aj uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

.  

 

Obrázok 161 - Q/Q pomer - limit 10% - 300°.s
-1

 

Medzi Q/Q pomerom 1 (uhlová rýchlosť 60°.s
-1

) a Q/Q pomerom 2 (uhlová rýchlosť 

180°.s
-1

) pozorujeme len stredne slabú závislosť (0.38), podobne ako aj medzi Q/Q 

pomerom 2 a Q/Q pomerom 3 (uhlová rýchlosť 300°.s
-1

)(0.33). Medzi uhlovou 

rýchlosťou 60°.s
-1

 a najvyššou uhlovou rýchlosťou 300°.s
-1

  nepozorujeme takmer 

žiadnu koreláciu (obr. 162).  

 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 27.72% 
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Obrázok 162 - Korelačný matrix Q/Q pomerov - U16 

Pomer medzi hamstringami dominantnej a nedominantnej dolnej končatiny pri uhlovej 

rýchlosti 60°.s
-1

 sa pohybuje na hladine 9.18±7.83%. Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa 

priemerné bilaterálne asymetrie flexorov kolena zvýšili na úroveň 11.77±11.04%. Pri 

najvyššej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 pozorujeme vysoké maximálne hodnoty H/H 

pomeru a tak isto aj vysoké priemerné hladiny, ktoré sa vyšplhali na 13.20±13.26% 

(obr. 163). 

 

 Obrázok 163 - H/H pomery pri 3 uhlových rýchlostiach - U16 

Tabuľka č. 42 hodnotí percentilové rozloženie H/H pomeru, kde môžeme vidieť, že pri 

uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 a 300°.s
-1

 sa nad hranicou 10% nachádza až 40% hráčov. 

Kvantilové rozpätie H/H pomeru zobrazuje tabuľka č. 43.  

Tabuľka 42 - Percentilové rozloženie H/H pomeru 

 H.H.1 H.H.2 H.H.3 

0% 0 0 0 

10% 2 1 2 

20% 3 3 4 

30% 4 5 5 

40% 5 7 6 

50% 7 9 9 

60% 9 11 12 
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70% 12 14 15 

80% 14 18 20 

90% 18 27 29 

100% 45 59 82 

 

Tabuľka 43 - Kvantilové rozloženie H/H pomeru 

 H.H.1 H.H.2 H.H.3 

0% 0 0 0 

1% 0 0 0 

5% 1 0 2 

10% 2 1 2 

25% 4 4 4 

50% 7 9 9 

75% 13 15 18 

90% 18 27 29 

95% 26 35 36 

99% 34 50 68 

100% 45 59 82 

 

Pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 sa priemerné bilaterálne pomery medzi preferovanou 

a nepreferovanou dolnou končatinou pohybujú u všetkých futbalových postoch pod 

hranicou 10% (obr. 164). Nižšie pomery dosahujú obrancovia (8.41±6.54%) a útočníci 

(8.62±6.69%) oproti stredopoliarom (9.84±9.16%) a brankárom (9.75±7.85%).  

 

Obrázok 164 - Rozloženie H/H pomeru v závislosti na pozícii v tíme - 60°.s
-1

 

Pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 sa nad hladinou 10% pri bilaterálnych dysbalanciách 

u flexorov kolena pohybuje až 32.18% mladých hráčov kategórie U16 (obr. 165).  
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Obrázok 165 - H/H pomer - limit 10% - 60°.s

-1
 

 

Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 vzrástli aj H/H pomery (obr. 166). Všetky posty sa dostali 

pri priemerných silových asymetriách hamstringov nad hladinu 10%. Stredopoliari 

(11.00±10.30%) a útočníci (11.40±8.57%) sa udržali pod úrovňou 12%. Nad hladinou 

12% sa pohybujú obrancovia (12.30±12.70%) a najvyššie dysbalancie pozorujeme 

u brankárov, ktorí sa dostali až cez hranicou 13% (13.20±11.30%).  

 

Obrázok 166 - H/H pomer - 180°.s
-1

 

Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa zvýšilo percento hráčov, ktorí prekročili hranicou 10% 

pri bilaterálnych dysbalanciách hamstringov dominantnej a nedominantnej dolnej 

končatiny až na 41.09% (obr. 167).  

 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 32.18% 
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Obrázok 167 - H/H pomer - limit 10% - 180°.s
-1

 

Hráči hrajúci na postoch útočníka sa pri silových asymetriách pri uhlovej rýchlosti 

300°.s
-1

 dostali jediní pod hranicu 10% (9.69±9.20%). Brankári (12.70±11.80%) 

a stredopoliari (12.90±12.60%) mali už zásadne vyššie pravo-ľavé dysbalancie, avšak 

najvyššie nepomery medzi preferovaným a nepreferovaným flexorom kolena 

pozorujeme u brániacich hráčov (15.10±15.60%). Individuálne výkony futbalistov sú 

rôznorodé o čom vypovedajú vysoké smerodajné výchylky (obr. 168).   

 

Obrázok 168 - H/H pomer - 300°.s
-1

 

Nad úrovňou 10% bilaterálneho pomeru medzi hamstringami pri uhlovej rýchlosti 

300°.s
-1

 sa nachádza takmer polovica hráčov kategórie U16 (45.05%) (obr. 169).  

 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 41.09% 
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Obrázok 169 - H/H pomer - limit 10% - 300°.s
-1

 

Korelačný matrix H/H pomeru u kategórie U16 (obr. 170) poukazuje na malé závislosti 

medzi H/H pomerom 1 (uhlová rýchlosť 60°.s
-1

) a ostatnými H/H pomermi. Bilaterálny 

pomer medzi hamstringami pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 (H/H pomer 2) a uhlovej 

rýchlosti 300°.s
-1

 (H/H pomer 3) vypovedá o stredne silnej korelácii (0.47). 

 

Obrázok 170 - Korelačný matrix H/H pomeru - U16 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel bez ohľadu na zranenie nad hranicou: 45.05% 
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5 Diskusia 
 

     Porovnávanie bilaterálnych a unilaterálnych svalových silových parametrov je 

dôležité, pretože to môže poukázať na asymetrie, ktoré môžu byť zodpovedné za riziko 

poranení u profesionálnych hráčov futbalu ako aj u hráčov hrajúcich na výkonnostnej 

úrovni (Blache & Monteil, 2012; Ekstrand, Hägglund & Waldén, 2011). Pozičný 

špecifický tréning umožňuje lepšie porozumenie svalovej sily u hráča futbalu. 

Izokinetické merania sú doporučené pred sezónou ako ideálny čas v detegovaní 

silových dysbalancií a tréningu k redukcii rizika zranení (Croisier et al., 2008; Lehnert 

et al., 2011). Naši testovaní futbaloví hráči mužskej seniorskej kategórie dosiahli pri 

uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 priemerný H/Q pomer u dominantnej dolnej končatiny 

61.26±9.55% a u nedominantnej dolnej končatiny tieto hodnoty boli o trochu nižšie 

58.25±9.54%. So zvyšujúcou sa uhlovou rýchlosťou na 180°.s
-1

 sa zvyšuje aj pomer 

medzi flexormi a extenzormi kolena a to ako u preferovanej (62.68±11.53%) tak aj 

u nepreferovanej dolnej končatiny (59.12±10.42%). Pri najvyššej meranej uhlovej 

rýchlosti 300°.s
-1

 sa zvýšil H/Q pomer u dominantnej dolnej končatiny na 

63.66±12.25% a u nepreferovanej sa hranica priblížila ku 60% (59.96±10.42%) (obr. 4).  

Pri juniorskej kategórii pozorujeme nižšie H/Q pomery u preferovanej končatiny 

v porovnaní so seniorskou kategóriou, avšak na druhej strane hráči majú vyššie 

priemerné pomery medzi prednými a zdanými stehennými svalmi na nepreferovanej 

dolnej končatine a to vo všetkých meraných uhlových rýchlostiach. Pri uhlovej rýchlosti 

60°.s
-1

 juniori mali priemerné H/Q pomery u dominantnej dolnej končatiny 

60.33±9.07% a u nedominantnej 59.62±10.86%. Hladina H/Q pomeru pri uhlovej 

rýchlosti 180°.s
-1

 u preferovanej dolnej končatiny je 61.68±9.09% a u nereferovanej 

59.62±10.86%. Pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa zvýšil konvenčný pomer úrovne medzi 

flexormi a extenzormi kolena u dominantnej (62.68±9.38%) aj nedominantnej 

(60.32±10.24%) dolnej končatiny (obr. 39).  

V kategórii U19 priemerné H/Q hodnoty u preferovanej nohy pri uhlovej rýchlosti 

60°.s
-1

 boli 59.88±8.39%, pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa hladina pomeru zvýšila na 

62.10±9.36% a pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa zvýšil H/Q pomer až na úroveň 

63.39±11.38%. U nepreferovanej dolnej končatiny boli pomery medzi hamstrigami 

a quadricepsami nižšie v porovnaní s končatinou dominantnou. Pri najnižšej meranej 

uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 sú priemerné hodnoty H/Q pomeru 58.34±8.27%, pri uhlovej 
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rýchlosti 180°.s
-1

 sa hodnoty zvýšili na 58.74±8.99% a pri najvyššej uhlovej rýchlosti sa 

priemerné hodnoty priblížili hladine 60% (59.50±10.11%)(obr. 75).   

Veková kategória U18 mala priemerné hodnoty H/Q pomeru pri uhlovej rýchlosti  

60°.s
-1

 u dominantnej dolnej končatiny 59.85±9.87% a u nedominantnej končatiny 

56.87±9.43%. Pri vyššej uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 stúpol aj percentuálny podiel pomeru 

medzi flexormi a extenzormi kolena a to ako u preferovanej (61.57±10.47%), tak aj u 

nepreferovanej nohy (58.52±9.83%). Hladiny H/Q pomeru očakávane ako aj u iných 

vekových kategóriách boli najvyššie pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 a to u dominantnej 

dolnej končatiny hráči dosiahli priemernej hladiny 62.19±11.70% a u nedominantnej 

58.77±12.64% (obr. 99).  

U futbalistov vekovej kategórie U17 sa pomer medzi flexormi a extenzormi kolena pri 

uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 u dominantnej nohy pohyboval na úrovni 58.30±9.02% 

a u nedominantnej dolnej končatiny 56.10±9.28%. Pri vyššej uhlovej rýchlosti 180°.s
-1 

sa zvýšil aj pomer medzi quadricepsami a hmastringami a to ako u preferovanej 

(60.50±13.90%) tak aj u nepreferovanej nohy (57.57±12.24%). Pri uhlovej rýchlosti 

300°.s
-1

 sa zvýšil pomer na dominantnej dolnej končatine (61.28±13.40%), ale na 

nedominantnej nohe mierne hladina H/Q pomeru klesla (57.34±11.89%)(obr. 123).       

V hráčskej kategórii U16 pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 u preferovanej končatiny pomer 

medzi flexorom a extenzorom kolena je 59.01±10.59% a u nepreferovanej dolnej 

končatiny H/Q pomer dosahuje hladiny 56.91±8.51%. Pri vyššej uhlovej rýchlosti 

180°.s
-1

 vzrástla hladina H/Q pomeru u dominantnej (59.52±10.67%), ale klesla 

u nedominantnej dolnej končatiny (56.53±10.47%). Pri najvyššej meranej uhlovej 

rýchlosti 300°.s
-1

 sa nám opäť zvýšil pomer medzi flexorom a extenzorom kolena na 

preferovanej nohe (60.27±12.68%) ale na druhej strane znovu nám klesla hladina H/Q 

pomeru na dolnej končatine nepreferovanej (56.20±13.50%) (obr. 147).  

Hra a tréning futbalu zrejme zvyšuje svalovú silu okolo kolenného kĺbu. Lehence et al. 

(2009) demonštrovali vyššie maximálne koncentrické hodnoty točivého momentu 

kĺbových ohybov flexorov a extenzorov kolena u dospelých hráčov v porovnaní 

s juniorskými futbalovými hráčmi. Vzhľadom na opakovanú povahu futbalových 

špecifických aktivít môže veľkosť zlepšenia svalovej sily napomáhať väčšiemu rozvoju 

svalov quadricepsov v porovnaní s hamstringami. Konvenčný H/Q pomer sa tradične 

používa na meranie nevyváženosti medzi prednou a zadnou stranou stehenných svalov, 

na predikciu rizika poranenia hamstringov a na vyhodnotenie účinnosti rôznych 

rehabilitačných a rekondičných programov (Coombs et al., 2002). Croiser et al. (2008) 
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zistili, že u hráčov so silnou svalovou nerovnováhou bola 4 až 5 násobne vyššia 

pravdepodobnosť poranenia hamstringov v porovnaní s hráčmi bez výrazných silových 

asymetrií. Navyše stanovenie rovnováhy medzi agonistickými a antagonistickými 

svalovými skupinami významne znižuje riziko poranenia. Ďalej Lehence et al. (2009) 

zistili väčšie percento svalovej nerovnováhy dolných končatín u mladších hráčov (< 17 

rokov - 61%, < 21 rokov - 58%) ako dospelí hráči (50%), z čoho sa zdá že cielený 

tréningový proces znižuje svalovú nerovnováhu a následne aj riziko zranenia. Hladiny 

pomeru medzi flexormi a extenzormi kolena boli skúmané ako v domácich (Malý, 

Zahálka, Malá, Gryc & Hrásky, 2010; Malý, Zahálka, Malá & Teplan, 2013), tak aj 

v zahraničných podmienkach (Lehance et al., 2009; Rahnama, Lees & Bambaecichi, 

2005; Dauty, Potiron-Josse & Rochcongar, 2003) u rozličných výkonnostných 

a vekových kategóriách. Doteraz najvyššie nameraná hladina H/Q pomeru bola 

66.0±9.0%, ktorú Dauty, Potiron-josse & Rochcongar (2003) pozorovali 

u profesionálnych francúzskych hráčov futbalu. Daneshjoo, Rahnama, Mokhtar & 

Yusof (2013) vo svojej štúdii skúmali bilaterálne a unilaterálne silové asymetrie 

u mladých profesionálnych hráčov futbalu. Maximálne točivé momenty vo všetkých 

uhlových rýchlostiach boli vyššie u nedominantnej nohy v porovnaní s dominantnou, 

avšak rozdiely neboli signifikantne relevantné. Boli dokázané signifikantné rozdiely 

medzi rôznymi uhlovými rýchlosťami u dynamických stabilizátorov kolenného kĺbu. 

Výsledky ukázali že vysoký pomer bol pri pomalých otáčkach (60°.s
-1

) a nízky pri 

vyšších uhlových rýchlostiach (300°.s
-1

) (Dansehjoo, 2013; Kofotolis & Kellis, 2007), 

pričom zvýšenie uhlovej rýchlosti malo významný vplyv na svalovú silu u oboch 

dolných končatín. Hillova krivka interpretujúca proporciu sily-rýchlosti nám naznačuje, 

že svalové vlákna komponujú menej kontrakcie, zatiaľ čo rýchlosť kontrakcie sa 

zvyšuje (Malý et al., 2010). Čas, ktorý je k dispozícii na kontakt medzi aktínovými 

a myozínovými vláknami, klesá s rastúcou rýchlosťou sústredenej aktivity (model 

Huxley), čím sa obdobie v kontaktnej fáze znižuje v celkovom cykle. Krížové mosty 

musia byť opätovne uvoľnené krátko po pripojení bez dostatočného času na výrobu 

energie, takže podiel kombinovaných mostov v svale klesá a vytvára nižšiu silu  (Malý 

et al., 2010). Tlakové a transakčné sily na spoji sa menia s rýchlosťou. Pomalšie otáčky 

majú väčšiu kompresívnu silu ako rýchlejšie. Viac motorových jednotiek sa môže 

zapojiť pri nižších uhlových rýchlostiach ako pri vyšších rýchlostiach umožňujúcich 

väčšiu produkciu točivého momentu. 
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     Q/Q pomer vyjadruje proporciu extenzorov kolena medzi dominantnou 

a nedominantnou dolnou končatinou. V seniorskej kategórii pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 

je priemerná hodnota bilaterálnej relácie 7.84±6.31%, pričom pozorujeme veľké 

individuálne výchylky. Niektorí hráči nemali žiadne dysbalancie medzi preferovanou 

a nepreferovanou dolnou končatinou a na druhej strane iní hráči vykazovali rozdiely až 

35%. Podobné výsledky sa vyskytujú aj pri Q/Q pomere pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 

kde priemerné hladiny sú 7.37±6.27% a maximálna hodnota asymetrie medzi 

dominantnou a nedominantnou nohou je až 40%. Pri najvyššej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 

je prostredná hodnota rozdielu medzi quadricepsami preferovanej a nepreferovanej 

dolnej končatiny 7.26±6.23% (obr. 18). Podiel hráčov, ktorí sa nachádzajú nad hranicou 

10% pri pred-sezónnych bilaterálnych dysbalanciách extenzorov kolena pri uhlovej 

rýchlosti 60°.s
-1

 je 22.41% (obr. 23), pričom rovnaký pomer hráčov nachádzajúcich sa 

nad hladinou 10% pozorujeme aj pri vyššej uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 (obr. 23) a pri 

najvyššej meranej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa nám podiel hráčov jemne posunul na 

úroveň 22.82% (obr. 26). Pomer medzi flexormi kolena medzi preferovanou a 

nepreferovanou dolnou končatinou vyjadruje H/H pomer. Priemerné hodnoty pri 

všetkých uhlových rýchlostiach sú vyššie ako pri extenzoroch kolena u hráčov 

seniorskej kategórie (obr. 28). Pri uhlovej rýchlosti 60°.s-1 je priemerná hladina 

9.52±9.55%.  Pri vyšších uhlových rýchlostiach dokonca priemerný bilaterálny pomer 

medzi hamstringami presahuje hranicu 10%, kde pri uhlovej rýchlosti 180°.s-1 sú 

priemerné hodnoty 10.57±11.52% a pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 10.36±9.21%. 

Percento hráčov, ktorí vykazujú predsezónne asymetrie vyššie ako 10% je pri uhlovej 

rýchlosti 60;.s
-1

 36.51% (obr. 30), pričom pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa tento pomer 

vyšplhal až na hladinu 44.40% (obr. 33) s vyššou uhlovou rýchlosťou 300°.s
-1

 sa podiel 

hráčov nad kritickou hranicou znížil na 41.08% (obr. 36).  

V juniorskej kategórii pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 priemerné hodnoty sa nachádzajú na 

hladine 8.48±6.84% pri bilaterálnych asymetriách extenzorov kolena, kde maximálne 

hodnoty sa vyšplhali až na 46% asymetriu medzi dominantnou a nedominantnou nohou. 

U uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 priemerné hodnoty sú nižšie (7.03±6.04%) v porovnaní 

s nižšou uhlovou rýchlosťou. Pri najvyššej meranej rýchlosti 300°.s
-1

 priemerná hladina 

Q/Q pomeru je 7.54±5.98% (obr. 53). Podiel hráčov, ktorí sa nachádzajú pri pravo-

ľavých asymetriách quadricepsov pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 je 25.96% (obr. 55), pri 

uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa percentuálny podiel hráčov znížil na 22.60% (obr. 58) a pri 

najvyššej meranej rýchlosti 300°.s
-1

 sa hladina hráčov s výraznými asymetriami zvýšila 
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na 25% (obr. 61). So zvyšujúcou sa uhlovou rýchlosťou sa zvyšuje aj H/H pomer 

u hráčov juniorskej kategórie. Pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 bola priemerná bilaterálna 

asymetria 8.17±6.46%, pri vyššej uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa hodnoty pohybujú na 

9.97±8.77% a pri najvyššej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sú nerovnováhy väčšie ako 10% 

(10.64±8.73%)(obr. 64). Podiel hráčov bez ohľadu na zranenie, u ktorých sa pred 

sezónnou objavili silové asymetrie u flexorov kolena pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 je 

37.50%. Podiel zranených hráčov v hranici 10% je 15.87% a nad hranicou 17.93% (obr. 

66). Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 vidíme, že až 44.79% hráčov vykazuje predsezónne 

bilaterálne dysbalancie hamstringov. 34.36% zranených hráčov, ktorí utrpeli v sezóne 

nekontaktné poranenie dolných končatín malo pre sezónou dysbalancie rovné alebo 

väčšie ako 10% (obr. 69). Pri najvyššej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 má viac ako polovica 

hráčov juniorskej kategórie asymetrie flexorov kolena (50.52%)(obr. 72). Len 33.62% 

so zranených hráčov malo nerovnováhy medzi hamstringami pred sezónnou rovné alebo 

vyššie ako 10%.  

Svalové asymetrie pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 sú u hráčov kategórie U19 7.24±5.48%, 

pričom približne štvrtina hráčov má dysbalancie vyššie ako 10%, čo pozorujeme vo 

všetkých 3 meraných uhlových rýchlostiach (obr. 83). Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 

priemerné hodnoty dysbalancií boli 7.66±5.94% a pri a najvyššej uhlovej rýchlosti 

300°.s
-1

 priemerné bilaterálne hodnoty medzi preferovaným a nepreferovaným 

extenzorom kolena stúpli na 7.90±9.37%. Pomer hráčov nachádzajúcich sa nad 

hladinou 10% pri pred-sezónnych asymetriách extenzorov kolena pri uhlovej rýchlosti 

60°.s
-1

 je 22.97% (obr. 85), pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa nerovnováha medzi pravým 

a ľavým quadricepsom zvýšila na 23.92% (obr. 87). Pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa 

zvýšil aj podiel hráčov, ktorí vykazovali asymetrie extenzorov kolena pred sezónou na 

25.84% (obr. 89). Silová rovnováha medzi flexormi kolena pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 

bola 8.99±8.39%. Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa bilaterálny pomer medzi 

hamstringami u dominantnej a nedominantnej dolnej končatiny zvýšil na 10.66±9.36% 

a pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 hladina H/H pomeru stúpla na 10.86±11.38% (obr. 91). 

Percento hráčov, ktorí mali bilaterálne nerovnováhy u flexorov kolena pri uhlovej 

rýchlosti 60°.s
-1

, sa vyšplhalo až na hladinu 41.97% u hráčskej kategórii U19 (obr. 93). 

48.70% futbalistov sa nachádza nad kritickou hladinou 10% pri pred-sezónnych 

asymetriách u flexorov kolena pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 (obr. 95).  Pri najvyššej 

uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa zvýšilo aj percento hráčov, ktorí sa nachádzajú nad 
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kritickou hladinou 51.81% a pred sezónou vykazovali značné svalové asymetrie 

flexorov kolena (obr. 97).  

Bilaterálne pomery medzi extenzormi kolena u kategórii U18 pri uhlovej rýchlosti 

60°.s
-1

 majú priemerné hodnoty 8.05±6.79%, pričom tretina hráčov má dysbalanciu 

medzi qaudricepsami väčšiu ako 11%. Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sú priemerné 

hodnoty bilaterálneho pomeru trochu nižšie (7.63±7.07%) a pri najvyššej meranej 

rýchlosti 300°.s
-1

 sa priemerné hodnoty znížili na 7.34±6.20%, kde pozorujeme pri 

obidvoch rýchlostiach u viac ako tretiny hráčov asymetrie väčšie ako 10%. Pomer 

medzi extenzormi kolena u dominantnej a nedominantnej dolnej končatiny u hráčov 

U18 pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 vidíme, že nad hranicou 10% sa nachádza 25.48% 

hráčov (obr. 109). Pri vyššej uhlovej rýchlosti pozorujeme celkové priemerné 

bilaterálne asymetrie u extenzorov kolena u menšom počte hráčov 23.08% (obr. 111). 

Obrázok 113 uvádza, že 21.63% hráčov sa nachádza nad hranicou 10% pri bilaterálnych 

asymetriách u extenzorov kolena pri najvyššej meranej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

, čo 

nám poukazuje na jav, že čím vyššia rýchlosť pohybu tým sú u hráčov zjavné menšie 

bilaterálne asymetrie u extenzorov kolena. U flexorov kolena u mladých hráčov futbalu 

kategórie U18 bilaterálne asymetrie pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 dosiahli priemerných 

hodnôt 9.42±7.85%. Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa tieto hodnoty vyšplhali až na 

11.11±9.89%. Dysbalancie medzi hamstringami dominantnej a nedominantnej nohy sa 

pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 dostali až na úroveň 12.61±11.38% (obr. 115). Nad 

hranicou 10% pri bilaterálnych asymetriách u flexorov kolena medzi preferovanou 

a nepreferovanou dolnou končatinou sa nachádza až 33.65% hráčov, hrajúcich 

v dorasteneckej kategórii U18 (obr. 117). So zvyšujúcou sa uhlovou rýchlosťou sa 

zvyšuje aj percento hráčov, ktorí majú bilaterálne asymetrie flexorov kolena väčšie ako 

10% a to na číslo 42.79% (obr. 119). Percento hráčov, ktorí sa dostali nad hranicu 10% 

pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa zvýšilo až na 44.23% (obr. 121).  

Priemerné asymetrie u vekovej kategórii U17 medzi quadricepsami dominantnej 

a nedominantnej nohy pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 sú 7.64±6.08%, pričom maximálne 

hodnoty sa pohybujú na úrovni 31%. Pri vyššej uhlovej rýchlosti sa zvýšili aj priemerné 

hodnoty bilaterálnych dysbalancií na hodnoty 8.30±7.13%. Pri najvyššej uhlovej 

rýchlosti 300°.s
-1

 sa hladina Q/Q pomeru znížila oproti uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 na 

7.86±7.22% (obr. 131). Nad hranicou 10% sa nachádza 22.22% futbalistov pri 

bilaterálnych asymetriách extenzorov kolena pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 (obr. 133). 

Pomer medzi extenzormi kolena pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 poukazuje na vyššiu 
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frekvenciu výrazných asymetrií u adolescentných hráčov kategórie U17, kde nad 

hranicou 10% sa nachádza 28.70% hráčov (obr.135). Pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 nám 

klesol pomer hráčov nad hladinou 10% na 26.85%, avšak vidíme individuálne výchylky 

niektorých hráčov až na hladine 40% (obr. 137). Pomery medzi hamstringami 

preferovanej a nepreferovanej nohy v 3 rôznych meraných uhlových rýchlostiach 

vyjadruje obrázok č. 139. Priemerná hladina asymetrií flexorov kolena pri uhlovej 

rýchlosti 60°.s
-1

 je 10.08±7.91% a pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 10.05±7.98%. Pri 

najvyššej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa hladina silového pomeru medzi flexormi kolena 

zvýšila až na úroveň 12.71±11.78%. Podiel hráčov, ktorí sa nachádzajú pri bilaterálnych 

asymetriách flexorov kolena nad hladinou 10% pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1 

je 38.89% 

(obr. 141). Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 nám kleslo počet hráčov, ktorí majú asymetrie 

flexorov kolena väčší ako 10% na hodnoty 36.57%, čo je aj napriek poklesu stále 

vysoké percentuálne zastúpenie mladých futbalových hráčov (obr. 143). Pri uhlovej 

rýchlosti 300°.s
-1

 sa nad hladinou 10% nachádza až 48.61% futbalových hráčov 

v kategórii U17, čo znamená že približne polovica hráčov má asymetrie flexorov kolena 

na nebezpečnej hranici (obr. 145).  

Bilaterálny pomer medzi extenzormi kolena u mladých futbalových hráčov kategórie 

U16 (obr. 155) sa pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 pohybuje na úrovni 7.59±5.99%. Pri 

uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 klesla aj hladina pomeru quadricepsov medzi preferovanou 

a nepreferovanou dolnou končatinou (7.33±5.89%). Hladina Q/Q sa zvýšila pri uhlovej 

rýchlosti 300°.s
-1

 nad úroveň 8% (8.31±7.15%). Pomer mladých futbalových hráčov 

kategórie U16, ktorí sa nachádzajú pri bilaterálnych asymetriách u extenzorov kolena 

nad hranicou 10% je 27.72% (obr. 157). Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 máme rovnaké 

percento hráčov nad úrovňou 10% pri bilaterálnych dysbalanciách quadricepsov ako pri 

nižšej uhlovej rýchlosti (27.72%)(obr. 159). Pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa nám 

u hráčskej kategórii U16 vyskytuje jav, kedy sa percento hráčov pohybujúcich nad 

hladinou 10% pri bilaterálnych asymetriách extenzorov kolena pohybuje na hladine 

27.72% (obr. 161), čo sa zhoduje s výsledkom pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 ako aj 

uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

. Pomer medzi hamstringami dominantnej a nedominantnej 

dolnej končatiny pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 sa pohybuje na hladine 9.18±7.83%. Pri 

uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa priemerné bilaterálne asymetrie flexorov kolena zvýšili na 

úroveň 11.77±11.04%. Pri najvyššej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 pozorujeme vysoké 

maximálne hodnoty H/H pomeru a tak isto aj vysoké priemerné hladiny, ktoré sa 

vyšplhali na 13.20±13.26% (obr. 163). Pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 sa nad hladinou 10% 



151 
 

pri bilaterálnych dysbalanciách u flexorov kolena pohybuje až 32.18% mladých hráčov 

kategórie U16 (obr. 165). Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa zvýšilo percento hráčov, ktorí 

prekročili hranicou 10% pri bilaterálnych dysbalanciách hamstringov dominantnej 

a nedominantnej dolnej končatiny až na 41.09% (obr. 167). Nad úrovňou 10% 

bilaterálneho pomeru medzi hamstringami pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa nachádza 

takmer polovica hráčov kategórie U16 (45.05%) (obr. 169).  

Tourny-Chollet et al. (2000) vo svojej štúdii došli k záverom, že flexory kolena na 

dominantnej nohe majú tendenciu byť silnejšie než flexory na nohe nedominantnej. 

Výsledky doterajších výskumov ukazujú že väčšina hráčov vykazuje abnormálne silové 

deficity (viac ako 10%) vo všetkých uhlových rýchlostiach (Rahnama et al., 2005; 

Daneshjoo, 2013). Silový deficit je definovaný ako rozdiel medzi svalovou silou 

opozitných končatín, pričom ak je tento silový pomer väčší ako 10%, zvyšuje sa riziko 

poranenia kolena (Fousekis et al., 2010; Brito et al., 2010). V športoch s asymetrickými 

kinetickými vzormi ako je futbal sa kladie väčší dôraz na jednu strany nohy (Schiltz et 

al., 2009). Podľa Iga et al. (2009) futbaloví hráči takmer nikdy nepoužívaj obe nohy 

s rovnakým dôrazom, pričom táto preferencia súvisí s hemisferickou dominanciou 

mozgu na opačnej strane, čo môže byť možnou príčinou abnormálneho deficitu 

u profesionálnych futbalových hráčov. U profesionálnych hráčov pozorujeme vyššiu 

svalovú silu extenzorov kolena v porovnaní s hráčmi na nižšej výkonnostnej úrovni. 

(Gil et al., 2010). Benetti (2017) vo svojej štúdii nenašiel žiaden signifikantný rozdiel 

medzi dominantnou a nedominantnou nohou u extenzorov kolena v muskulatúre u 

žiadnej meranej uhlovej rýchlosti. Tieto výsledky sú v súlade so štúdiou Rahnama et al. 

(2005), kde autori nenašli žiadne signifikantné rozdiely medzi preferovanou 

a nepreferovanou dolnou končatinou u extenzorov kolena pri troch rôznych uhlových 

rýchlostiach (60, 120, 300 °.s
-1

) medzi elitnými futbalovými hráčmi. Brito et al. (2010) 

skúmali izokinetický silový pomer kolena u sub-elitných hráčov futbalu a ich výsledky 

ukázali, že pomery na nedominantnej nohe vykazovali vyššie hladiny ako pomery na 

nohe dominantnej a to predovšetkým u flexorov kolena. Ďalšie štúdie sa zhodujú na 

podobných záveroch. V analýze mladých futbalových hráčov taktiež neboli dokázané 

žiadne zmysluplné korelácie pri silových asymetriách u extenzorov kolena (Lehnert et 

al., 2011; Silva et al., 2015; Forbes et al., 2009). Tieto výsledky potvrdzujú aj ďalšie 

výskumy u profesionálnych hráčov (Teixeira et al., 2015; Zabka, Valente & Pacheco, 

2011; Zakas, 2006; Daneshjoo et al., 2013; Rahnama, Lees & Bambaecichi, 2005; 

Fonseca et al., 2007; Eniseler et al., 2012). Na druhej strane u flexorov kolena sa našli 
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výrazné rozdiely v dysbalancii (Bonetti, 2017). Fousekis, Tsepis & Vagenas (2010) 

objavili signifikantné rozdiely medzi dolnými končatinami u flexorov kolena práve pri 

uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 a 180°.s
-1

 zatiaľ čo Fonesca et al. (2007) reportovali 

signifikantné rozdiely pri 180°.s
-1

 a 300°.s
-1

 uhlovej rýchlosti. Rahnama, Lees & 

Bambaecichi (2005) objavili vo svojej štúdii bilaterálne asymetrie u flexorov kolena pri 

uhlovej rýchlosti 120°.s
-1

, kým Teixeira et al. (2015) prezentovali rozdiely v 

rýchlostiach 60°.s
-1

 a 180°.s
-1

. Niektoré štúdie tieto rozdiely nepotvrdzujú pri uhlovej 

rýchlosti 60°.s
-1

 (Daneshjoo et al., 2013; Dervišević & Hadžić, 2012; Zakas, 2006; 

Zabka, Valente & Pacheco, 2011; Eniseler et al., 2012), 180°.s
-1

 (Daneshjoo et al., 

2013; Dervišević & Hadžić, 2012; Zakas, 2006; Silva et al., 2015) a 300°.s
-1 

(Daneshjoo 

et al., 2013; Zakas, 2006; Eniseler et al., 2012). 

Najviac zranení sa vyskytlo v seniorskej kategórii futbalistov v oblasti kolena. V sezóne 

bolo reportovaných 21 nekontaktných poranení meniskov kolena a 15 ruptúr ACL, 

pričom priemerný zápasový deficit bol 223 dní. Sledovali sme 20 nekontaktných 

poranení flexorov kolena, kde sa jednalo prevažne o natiahnutie zadných stehenných 

svalov a rekonvalescencia bola podstatne kratšia a to v priemere 14 dní. Vyvrtnutie 

členkov sa vyskytla 17x a ostatné zranenia zastupovali len 8 zranení rôzneho typu ako 

zlomený palec na nohe a natiahnutie slabín. U preferovanej dolnej končatiny pri uhlovej 

rýchlosti 60°.s
-1

 u nezranených hráčov bola priemerná hodnota pomeru medzi flexorom 

a extenzorom kolena 61.0±9.63%. Paradoxne poranení hráči dosahovali vyšších 

priemerných hodnôt. Pri zranení ACL futbalisti mali stredný pomer medzi 

hamstringami a quadricesami 64.1±8.29%, pri poranení meniskov 63.2±8.85% 

a u zraneniach členka 61.4±10.3%. Nižšiu reláciu pozorujeme len pri ostatných 

poraneniach (55.9±6.90%), čo ale nemôžeme pokladať za adekvátny súbor (obr. 5). 

U nepreferovanej dolnej končatiny (obr. 6) pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1 

zisťujeme 

totožný fenomén ako u dolnej končatiny dominantnej tzn. že nezranení hráči dosahujú 

vyšších hodnôt silového pomeru ako hráči zranení (nezranení hráči = 57.7±9.85%, ACL 

= 61.9±6.21%, koleno = 57.1±10.7%, hamstring = 59.8±7.99%, členok = 61.2±9.46%, 

ostatní 56.0±8.35%). Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 u hráčov bez zranenia v sezóne H/Q 

pomer bol 61.6±11.8% (obr. 9). Pri kontúzii členku pomer medzi flexormi a extenzormi 

kolena docielil najvyšších hladín 66.8±11.2%, u trhliny ACL 66.4±9.93% a pri poranení 

meniskov 63.6±10.4%. Taktiež pri zranení flexorov kolena si všímame identickú 

okolnosť a to vyšší H/Q pomer ako u hráčov nezranených 66.2±12.0%. 
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U nepreferovanej dolnej končatiny pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 (obr. 10) priemerná 

relevancia H/Q relácie u zdravých futbalistov seniorskej kategórie je 58.1±9.78%. Pri 

poranených atlétov znovu bádame zvýšené úrovne H/Q pomeru konfrontujúci s hráčmi 

zdravými (meniskus = 60.4±11.8%, ruptúra ACL = 60.0±4.49%, členok = 64.1±10.1%, 

hamstringy = 60.7±10.1%, ostatné zranenia = 59.4±11.2%). Pri uhlovej rýchlosti 

300°.s-
1 

stredná hladina H/Q pomeru u dominantnej končatiny (obr. 13) nezranených 

hráčov je 62.4±12.4%. Podstatne vyššie hladiny vidíme u futbalistov, ktorí v sezóne 

utrpeli poranenie. Pri zranení flexorov kolena priemerný pomer medzi hamstringami a 

quadricesami bol takmer 70% (69.8±12.2%). Pri poranení meniskov 64.7±12.4% 

a ruptúre ACL 65.9±11.5%. Vysoké úrovne sú aj pri poranení členka 67.6±10.9%. 

U nepreferovanej dolnej končatiny (obr. 14) sú hodnoty H/Q pomeru nižšie v prirovnaní 

s končatinou preferovanou. U všetkých zranených hráčov v sezóne boli priemerné 

hodnoty H/Q pomeru vyššie ako 60% (ACL = 61.1±6.39%, meniskus = 61.7±12.2%, 

hamstringy = 63.6±9.64%, členok = 62.2±10.9%), pričom priemerné hladiny H/Q 

pomeru u hráčov nezranených boli nižšie ako u hráčov zranených 59.0±10.8%. 

U nezranených hráčov v sezóne boli predsezónne silové pomery medzi extenzormi 

kolena 7.92±6.34% (obr. 19), k približne rovnakým hladinám Q/Q pomeru sa 

dostávame aj pri zranených hráčov, ktorí utrpeli poranenie hamstringov (7.50±6.59%) 

a meniskov kolena (8.05±6.62%). Pri poranení členku a ostatých poraneniach boli tieto 

predsezónne pomery nižšie ako u nezranených hráčov (členok = 6.47±4.84%, menisky 

= 8.05±6.62%). Najvyššie predsezónne dysbalancie pozorujeme pri ruptúre ACL, 

priemerné hodnoty dosahujú 10±7.56%. 31.43% zranených hráčov sa nachádza 

v predsezónnych dysbalanciách extenzorov kolena nad kritickou hladinou 10% 

a 34.50% zranených hráčov sa nachádza na úrovni 10%, čo nám naznačuje že až 

65.50% futbalistov ktorí sa v sezónne poranili majú pomer medzi extenzormi kolena pri 

uhlovej rýchlosti 60°.s
-1 

rovný alebo vyšší 10%. Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 pomer 

medzi qaudricepsami dominantnej a nedominantnej nohy je približne rovnaký u 

nezranených ako aj zranených hráčov (obr. 22). Nezranení hráči majú priemerné Q/Q 

pomery 7.12±6.07%. Zranení hráči v sezóne majú pomery pri poranení ACL 

7.00±9.25%, pri zranení meniskov 8.86±7.56%, hamstringov 7.30±5.58% a pri poranení 

členku 8.35±4.99%. Zranení futbalisti behom sezóny mali percentuálne zastúpenie pred 

sezónnou nad hranicou 10% bilaterálneho pomeru quadricepsov 46.60% a presne 

v hranici 10% sa ocitlo 29.95% hráčov. Z toho môžeme konštatovať, že 76.25% hráčov, 

ktorí boli zranení mali predsezónne dysbalancie extenzorov kolena rovných alebo 
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vyšších ako 10% (obr. 23). Pri najvyššej sledovanej rýchlosti 300°.s
-1

 nepozorujeme 

žiadne rozdiely medzi zranenými a nezranenými hráčmi a to okolo 7% (obr. 25). 

Nezranení hráči dosiahli priemerných hodnôt 7.46±6.10%, poranenie kolena malo 

takmer rovnaké hodnoty bez závislosti na type zranenia (ACL = 7.33±9.18%, menisky 

= 7.33±7.67%). Hladiny Q/Q pomeru pro poranení hamstringov dosiahli hodnôt 

7.25±5.92% a poranenie členka 7.00±3.67%. Pri ostatných poraneniach bol priemerný 

Q/Q pomer podstatne nižší (3.50±3.59%), ale keďže nemáme adekvátny súbor, tieto 

hodnoty nie sú signifikantné. Pomer zranených hráčov nad hranicou je 27.27% a presne 

v hranici 35.48%, čo celkovo činí, že 62.75% poranených hráčov malo pred sezónou 

výrazne bilaterálne dysbalancie medzi quadricepsami. Pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 

priemerné hodnoty bilaterálneho pomeru medzi flexormi kolena u nezranených hráčov 

sú 9.36±7.02%. Zranení hráči s ruptúrou ACL vykazovali pred sezónou nižšie pomery 

(8.00±6.68%) ako aj hráči s kontúziou členka (9.00±7.78%). Na druhej strane vyššie 

hodnoty sa vyskytujú u hráčov s poranením meniskov 11.30±8.51% a hamstringov 

10.40±10.00%. (obr. 29). Percento počtu zranených futbalistov, ktorí vykazovali 

predsezónne bilaterálne asymetrie je 67.91%, z čoho 35.23% sa nachádza nad hranicou 

10% a 32.68% je presne na hranici (obr. 30). H/H pomery (rozdiel medzi flexormi 

kolena medzi dominantnou a nedominantnou dolnou končatinou) pri uhlovej rýchlosti 

180°.s
-1

 a ich vzťah ku zraneniu je značne nepomerný (obr. 32). U nezranených hráčov 

priemerné hladiny dosahujú 10.60±10.40%. Podobné hodnoty sú aj pri poranení 

meniskov (10.70±9.99%). Vyššie hodnoty vidíme pri poraneniach flexorov kolena 

11.20±11.90% a pri pretrhnutí ACL 11.80±6.68%, nižšie hodnoty u ostatných zranení 

8.62±10.9% a pri vyvrtnutí členka 8.88±5.13%. Pomer zranených hráčov, ktorí sa 

nachádzali pred sezónnou v kritickej hladine bilaterálnych asymetrií je 66.32% (obr. 

33). Pri poranení meniskov kolena je bilaterálny pomer medzi hamstringami 

13.10±9.36% pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

. O niečo nižšie hladiny sa vyskytujú pri 

poranení členka 13.10±9.36% a ACL (10.90±6.58%). Nezranení hráči v sezóne mali 

pomery na hladine 10.00±8.97% a najnižšie hodnoty boli zaznamenané pri poraneniach 

hamstringov 9.20±11.40% (obr. 35). Zranení hráči sa pred sezónnou nachádzali na 

kritickej hladine 10% v pomere 33.10% a nad touto úrovňou bolo až 34.34% 

nekontaktne poranených hráčov (obr. 36).  

V juniorskej kategórii sledujeme nižšiu frekvenciu nekontaktných poranení v sezóne 

ako u seniorských hráčov. 15 zranení bolo v oblasti kolena z čoho počítame 8 ruptúr 

ACL a 7 zranení meniskov. Zaznamenali sme 10 zranení hamstringov  a 3 kontúzie 
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členku. Ostatné zranenia zastupovali početnosť 8x. Nezranení hráči v sezóne mali 

predsezónne silové testy pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

  u dominantnej nohy (obr. 40) na 

hladine 60.00±9.40%. Opäť ako aj v seniorskej kategórii sme zaznamenali vyššie 

priemerné pomery u zranených hráčov v porovnaní s nezranenými aj keď individuálne 

výsledky sa značne líšia, čo nám udáva smerodajná výchylka (ACL = 61.00±10.40%, 

menisky = 65.3±5.47%, členok = 62.3±11.7%, hamstringy = 60.3±6.22% a ostatné 

zranenia = 61.00±6.19%). U nepreferovanej končatiny (obr. 41) nezranení hráči 

dosahujú pomer medzi flexormi a extenzormi kolena 58.80±9.87%. Pri poranení 

hamstringov sledujeme nižší H/Q pomer (58.20±7.52%). Pri ostatných zraneniach opäť 

pozorujeme vyššie pomery podobne ako v seniorskej kategórii (ACL = 61.40±16.30%, 

menisky = 63.00±7.44%, členok = 59.70±6.11%, ostatné = 61.10±5.11%). Pri uhlovej 

rýchlosti 180°.s
-1

 u preferovanej končatiny (obr. 44) nezranení hráči dosahovali H/Q 

pomery 61.70±9.07%. Hráči so zranením flexoru kolena (62.90±9.87%) mali pomery 

vyššie ako s ruptúrou ACL (60.90±7.30%)  a kontúziou členka (44.70±15.50%), ale 

nižšie ako pri poranení meniskov (65.30±6.55%) a ostatných typoch zranení dolných 

končatín (64.00±4.38%). Podobne rôznorodé pomery vidíme aj u nepreferovanej dolnej 

končatiny (obr. 45) (nezranení hráči = 59.30±11.20%, ACL = 59.50±11.60%, menisky 

63.10±11.60%, hamstringy 58.90±7.56%, členok 58.00±14.20% a ostatné 

65.20±5.68%). Pri najvyššej meranej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 hodnoty u dominantnej 

(obr. 48) ako aj u nedominantnej (obr. 49) dolnej končatiny sú variabilné, čo môže byť 

spôsobené malým počtom zastúpenia jednotlivých poranení a vysokými smerodajnými 

výchylkami. U preferovanej nohy H/Q pomery sú u nezranených hráčov 

(62.60±9.49%), poranených meniskoch (61.30±5.68%), ACL (63.00±5.45%), 

hamstringov (66.30±11.10%), členku (63.00±10.60%) a u ostatných zranení 

(65.10±7.64%). U nedominantnej nohy H/Q pomery sú u nezranených hráčov 

(60.00±10.40%), poranených meniskoch (62.60±10.30%), ACL (58.80±8.08%), 

hamstringov (59.10±9.42%), členku (59.00±13.00%) a u ostatných zranení 

(69.60±6.09%). Dysbalancie medzi extenzormi kolena a závislostí na nekontaktných 

poraneniach dolných končatín v priebehu sezóny pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 hodnotí 

tabuľka č. 54. Nezranení hráči mali predsezónne asymetrie v priemere 8.86±7.04%. Pri 

poraneniach ACL boli tieto pomery pred sezónou nižšie a to 6.75±7.81%, pri poranení 

meniskov dokonca len 4.00±1.62%. Vyššie hladiny priemeru Q/Q pred sezónou 

dosahovali hráči, ktorí mali v priebehu sezóny zranený flexor kolena (10.30±6.11%). 

Podiel celkovo nekontaktne poranených hráčov v sezóne bol 14.81% ktorí sa nachádzali 
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pri bilaterálnych pomeroch nad kritickou hladinou a 18.18% bolo na hladine 10% (obr. 

55).  Vzťah Q/Q pomeru a zranenia v sezóne pri 180°.s
-1

 nám ukazuje tabuľka č. 57. 

Výsledky sa objavujú opäť ako veľmi variabilné. Pri poraneniach členku vidíme 

najvyššie výchylky, ale tak isto je aj vysoká smerodajná výchylka a malý počet zranení 

(11.7±7.51%) pri poranení meniskov kolena priemerné predsezónne nerovnováhy boli 

7.29±2.29%, pri zranení ACL 5.62±6.91%. Pri zranení flexorov kolena pozorujeme 

nižšie priemerné hodnoty (3.70±4.27%) ako u nezranených hráčov a pri ostatných 

zraneniach sú priemerné hodnoty 7.25±4.56%. Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 18.01% 

zranených hráčov vykazovalo pred sezónnou 10% svalovú asymetriu a 14.89% 

futbalistov sa nachádzalo nad touto hladinou (obr. 58). Obrázok 60 nám popisuje vzťah 

zranenia a silového pomeru Q/Q pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

. Zranení hráči vykazujú 

menšie priemerné asymetrie v porovnaní s hráčmi nezranenými. Pri poranení kolena 

pozorujem hodnoty len 5.14±2.97%, pri roztrhnutí ACL 5.62±3.70% a pri poranení 

zadných stehenných svalov 5.90±3.81%. Nezranení hráči majú nerovnováhu medzi 

pravým a ľavým predným stehnom 7.80±6.16%. Podiel hráčov pri uhlovej rýchlosti 

60°.s
-1

, ktorí sa nachádzali pred sezónnu pri bilaterálnych asymetriách extenzorov 

kolena nad hranicou 10% je 25.96%. Pri najvyššej meranej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa 

zvýšil aj pomer hráčov, ktorí sa nachádzali pred sezónou nad úrovňou 10% pri 

asymetriách extenzorov kolena (25%)(obr. 61). Pomer zranených hráčov, ktorí mali 

predsezónne dysbalancie rovné alebo väčšie ako hladina 10% bolo 30.77%, čo znamená 

že takmer 70% zranených hráčov mali pomery menšie ako 10%, čo sa výrazne líši od 

seniorskej kategórie. Pri juniorskej kategórii máme len nízky počet zranených hráčov 

a silové nerovnováhy sú veľmi rozdielne, čo nasvedčuje smerodajná výchylka. 

Nezranení hráči mali pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 priemerné hodnoty 8.48±6.60%. Pri 

poranení členku hodnoty stúpli na 9.33±4.62%. Ostatní zranení hráči vykazovali nižšie 

priemerné hodnoty v porovnaní s hráčmi nezranenými (ACL = 7.38±4.90%, meniskus = 

6.86±8.21%, hamstringy 5.70±3.83%) (obr. 65). Podiel zranených hráčov v hranici 10% 

je 15.87% a nad hranicou 17.93% (obr. 66). Pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 vidíme u 

zranených hráčov variabilné hodnoty (ACL = 7.12±6.45%, menisky = 7.00±6.63%, 

hamstringy = 12.10±8.88%, členok = 30.00±33.90%, ostatné 7.88±4.39). Priemerné 

hodnoty nezranených hráčov sa pohybujú na úrovni 9.84±7.98% (obr. 68). 34.36% 

zranených hráčov, ktorí utrpeli v sezóne nekontaktné poranenie dolných končatín malo 

pre sezónou dysbalancie rovné alebo väčšie ako 10% (obr. 69). Pri najvyššej meranej 

rýchlosti 300°.s
-1

 priemerné hladiny H/H pomeru u nezranených hráčov boli 



157 
 

10.90±9.12%, rovnakých hodnôt dosahovali aj hráči s poranením hamstringov 

10.90±8.29%, pri poranení meniskov boli tieto hodnoty nižšie (7.29±5.82%) a pri 

ostatných zraneniach sa hodnoty pohybovali na 9.88±5.14% (obr. 71). Pri najvyššej 

uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 len 33.62% so zranených hráčov malo nerovnováhy medzi 

hamstringami pred sezónnou rovné alebo vyššie ako 10%. U ostatných vekových 

kategórii bol malý počet zastúpenia zranení a vysoká fluktuácia hráčov v priebehu 

sezóny.  

Kim & Hong (2011) skúmali atlétov z ,,National College American Association´´ 

(NCAA), kde našli asociáciu medzi silovým pomerom medzi flexormi a extenzormi 

kolena nižším ako 60% a nekontaktným zranením dolných končatín. Fousekis et al. 

(2011) merali skutočné rizikové faktory poranení pred sezónou u 100 profesionálnych 

futbalových hráčov pričom zistili, že hráči so svalovými asymetriami hamstringov sú 

vystavení väčšiemu riziku zranenia kolena alebo natiahnutiu hamstringov. ACL 

a hamstring sú viac náchylné k poraneniu ako extenzor kolena, čo je spôsobené tým, že 

sila hamstringu slúži ako ochrana proti anteriórnej translakcii tibie na stehennú kosť, pri 

ktorej dochádza počas prudkých dopadov a náhlych zmien smeru. Nižší silový pomer 

medzi flexormi a extenzormi kolena spôsobujú zvýšenie tlaku na ACL behom týchto 

aktivít. Kim & Hong (2011) sa vo svojej štúdii zaoberali otázkou či svalové dysbalancie 

flexorov a extenzorov kolena majú asociáciu s predikciou nekontaktných zranení 

dolných končatín. Hlavným výsledkom štúdie bolo, že u hráčov s predsezónnym H/Q 

pomerom nižším ako 60% dochádzalo k výrazne početnejším poraneniam (p < 0.05). 

Tieto rezultáty korešpondujú s ďalšími reportami (Bennell et al., 1998; Hewett, Ford & 

Myer, 2006). Najčastejším zranením u hráčov bolo poranenie kolena (Kim & Hong, 

2011), pričom vysvetlenie je možné hľadať v samotnom spoločnom mechanizme 

kolena. Úloha flexorov kolena počas extenzie dolnej končatiny je asistovať prednej 

muskulotendoidnej štruktúre v ochrane anteriornej tiabiálnej sily, potiahnutím 

kolenného kĺbu posteriórne sa zvyšuje tuhosť kĺbu a znižuje anteriórna laxita sily počas 

zaťaženia extenzorov kolena (Bennell et al., 1998). V predchádzajúcich výskumoch bol 

efekt svalových dysbalancií osobitne spätý práve so zraneniami kolena. Vzťah medzi 

nízkym H/Q pomerom a zraneniami dolných končatín môže byť zapríčinené bi-

artikulárnou povahou svalov nôh ako aj neuromuskulárna kompenzácia kĺbov dolných 

končatín pri kĺbovej stabilizácii (Kim & Hong, 2011). Dontigny (2005) navrhol, že 

protikladná sila hamstringov a psoasu pôsobia ako silový pár pri stabilizácii pánvy 

počas normálnej chôdze. Kombinácia slabých flexorov kolena a silných anteriórnych 
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svalov môže zapríčiniť anteriórny panvový náklon, čo vyžaduje od svalov a mäkkých 

tkanív okolo bokov a trupu zvýšenú prácu na stabilizáciu bederno-panvového 

komplexu. Stabilizácia kolena a ochrana ligamentov počas celej flexie vyžaduje 

simultánnu kontrakciu quadricepsu, hamstringu a gastrocnemiusu (Hootman, Dick & 

Agel, 2007). Trend opisujúci závislosť medzi silovými asymetriami a nekontaktnými 

zraneniami navrhuje, že intervenčné korekcie silových dysbalancií sú urgentne 

požadované. Doterajšia literatúra naznačuje, že silová nerovnováha quadricepsov je 

pravdepodobne spôsobená habituálnou preferenciou dominantnej strany u pohybov 

(Malinzak, Colby, Kirkendall, Yu & Garrett, 2001). Z toho dôvodu korektívny 

pohybový tréning hrá dôležitú úlohu v napravení silových asymetrií a prevencii 

športových nekontaktných poranení. Počas futbalovej praxe sa poranenie hamstringov 

vyskytuje pomerne často. Nízka svalová sila hamstringov reprezentuje modifikovateľný 

rizikový faktor, ale izokinetické silové pomery svalov kolenného kĺbu sú kontroverzné 

v predikcii poranení hamstringov u profesionálnych futbalistov. Dauty, Menu & 

Fouasson‐ Chailloux (2017) určili, že hodnoty izokinetických pomerov neboli 

prediktívnym faktorom pri poranení hamstringov a túto metódu neodporúčajú.  

     Silový rozdiel medzi zadnými a prednými stehennými svalmi v seniorskej kategórii 

pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 dosahuje približne rovnakých hodnôt u štyroch základných 

pozícii v hre. Pri dominantnej končatine (obr. 7) stredopoliari dosiahli priemerných 

hodnôt 61.9±8.95% a u nedominantnej 59.7±8.89% (obr. 8). Útočníci a obrancovia mali 

rovnaké hodnoty u dominantnej končatiny (obrancovia = 61.1±7.65%, útočníci = 

61.2±13.4%), ale na druhej strane vykazovali najnižšie priemerné hodnoty pri 

nepreferovanej končatine (obrancovia = 57.4±10.5%, útočníci = 57.0±10.3%). Brankári 

dosiahli pri preferovanej končatine o trochu nižší H/Q pomer a to 58.6±8.88% 

v porovnaní s ostatnými hráčmi, na druhej strane mali najvyrovnanejší rozdiel medzi 

pravou a ľavou nohou (nedominantná noha = 58.6±6.44%). Hráči juniorskej kategórie 

pri rovnakej uhlovej rýchlosti u dominantnej nohy (obr. 42) dosiahli najnižšie H/Q 

pomery u útočníkov (58.80±8.13%). Najvyššie hladiny vidíme u brankárov 

(62.7±8.50%). Priemerné hodnoty dosahujú obrancovia (61.10±7.91%) a stredopoliari 

(60.10±10.80%). U nedominantnej dolnej končatiny (obr. 43) výrazne nižšie pomery 

opäť dosahujú hráči, hrajúci v útoku (56.40±8.47%). Stredopoliari dosahujú hodnôt cez 

60% (60.70±10.10%) a obrancovia (59.40±10.50%) a brankári (58.30±7.26%) sa 

nachádzajú tesne pod hladinou 60%. U kategórii U19 pri pomere predných a zadných 
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stehenných svalov u dominantnej končatiny pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 (obr. 76) 

pozorujeme najnižšiu hladinu H/Q pomeru brankárov (57.40±8.51%). Stredopoliari 

dosahujú priemerné hladiny o niečo vyššie (59.30±8.23%), pričom útočníci majú 

rovnaké hodnoty (59.30±9.57%). Najvyšší H/Q pomer vidíme u hráčov hrajúcich 

v obrane, kde sa ich hodnoty vyšplhali cez 60% (61.40±7.84%). U nedominantnej 

končatiny (obr. 77) sa všetky hodnoty pomeru flexorov a extenzorov kolena pohybujú 

pod hranicou 60%. Opäť brankári majú najnižšie priemerné hodnoty (55.70±7.82%), za 

nimi nasledujú stredopoliari (57.20±7.77%), kde pozorujeme u niektorých hráčov 

minimálne hodnoty len 36%. Obrancovia vykazujú priemerné pomery vyššie 

(59.50±8.56%) a najvyššie hodnoty vidíme u hráčov na hrote (59.80±8.69%). 

U mladých hráčov kategórie U18 najmenšie silové pomery medzi flexorom 

a extenzorom kolena u dominantnej dolnej končatiny pozorujeme u brankárov 

(57.80±9.72%). Hráči v poli majú približne vyrovnané pomery (útočníci = 

59.40±8.41%, stredopoliari = 60.20±8.47%, obrancovia = 60.60±12.50%) (obr. 100). U 

nedominantnej dolnej končatiny (obr. 101) boli priemerné H/Q pomery u všetkých 

postov pod 60%. Opäť najnižší pomer medzi flexormi a extenzormi kolena vidíme u 

hráčov v bráne (55.70±9.81%) a podobné hladiny dosahujú aj stredopoliari 

(55.90±9.94%). Obrancovia a útočníci dosiahli vyššie priemerné hodnoty (útok = 

57.40±7.72%, obrana = 58.30±9.72%). U futbalistov vekovej kategórie U17 pri uhlovej 

rýchlosti 60°.s
-1 

najlepšiu rovnováhu medzi dominantnou (obr. 124) a nedominantnou 

(obr. 125) dolnou končatinou vykazujú brankári (DK = 57.00±8.23% NK = 

58.70±7.34%). Výraznejšie výchylky vykazujú hráči v poli, kde zaostáva nedominantná 

končatina. Obrancovia majú priemerné hodnoty u preferovanej nohy 58.70±9.42% 

a u nepreferovanej nohy 55.90±9.76%, stredopoliari dosahujú podobných hodnôt (DK = 

58.20±8.45%, NK = 56.50±9.34%). Avšak najväčší rozdiel pozorujeme u hráčov 

hrajúcich v útoku (DK = 58.50±9.23%). U hráčskej kategórii U16 pomer medzi 

flexormi a extenzormi kolena u preferovanej dolnej končatiny v závislosti na pozícii 

v tíme (obr. 148) poukazuje na nižšiu hladinu H/Q pomeru u brankárov (53.60±12.10%) 

v porovnaní s hráčmi v poli, ktorí sa pohybujú pri hranici 60% (obrancovia = 

59.50±11.20%, stredopoliari = 60.00±9.54%, útočníci = 59.80±9.88%). 

U nepreferovanej nohy (obr. 149) sa všetky hráčske posty dostali pod hranicu 60%, 

pričom opäť najnižšie pomery dosahujú brankári (54.70±9.38%) a na druhej strane 

najvyšší pomer pozorujeme u hráčov hrajúcich v obrane (58.50±8.31%). Stredopoliari 
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a útočníci sa pohybujú na úrovni priemerných výkonov (stredopoliari = 56.20±8.15%, 

útočníci = 57.10±9.37%). 

Pri rozdelení hráčov podľa postov (obr. 11) pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 u dominantnej 

nohy najvyššie hodnoty dosahujú hráči v seniorskej kategórii hrajúci v útoku 

64.2±12.4%, brankári (62.7±9.54%) a stredopoliari (62.6±12.0%) vykazujú podobné 

hodnoty a mierne nižšie hodnoty sledujeme u obrancov a to 61.9±11.2%. U 

nedominantnej nohy (obr. 12) hráči rozdelení podľa pozícii v tíme nevykazovali takmer 

žiadne rozdiely medzi flexormi a extenzormi kolena (útočníci = 59.3±9.19%, 

stredopoliari = 59.4±12.7%, obrancovia = 58.6±9.46%, brankári 59.4±8.01%). 

U juniorskej kategórii sa hodnoty sa líšia v porovnaní s výsledkami pri uhlovej rýchlosti 

60°.s
-1

. Najnižšie priemerné hodnoty H/Q pomeru dosahujú útočníci (62.40±8.46%) a 

brankári (62.20±5.86%), len  o niečo nižšie hodnoty majú stredopoliari (61.80±9.98%) a 

obrancovia (61.00±9.30%). U nedominantnej dolnej končatiny (obr. 47) útočníci 

(58.40±8.63%) a obrancovia (58.90±12.80%) sa nachádzajú pod hranicou 60% a hráči 

hrajúci v strede poľa (60.60±9.48%) a brankári (62.10±13.30%) nad hranicou 60%. 

U dorasteneckej kategórii U19 pri vyššej uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa nám zvýšili aj 

priemerné hodnoty H/Q pomeru a to ako u preferovanej (obr. 78) tak aj u 

nepreferovanej (obr. 79) dolnej končatiny.  U dominantnej končatiny sa pohybujú 

minimálne hodnoty na 40%, oproti tomu u nedominantnej nám tieto hodnoty padajú na 

hladinu 27%. Najnižšie hodnoty dosahujú opäť brankári (D = 59.50±11.10%, ND = 

55.60±11.0%). Najvyrovnanejšie H/Q pomery medzi preferovanou a nepreferovanou 

stranou majú útočníci (D = 61.90±9.41%, ND = 60.90±9.65%), na druhej strane 

výrazný rozdiel pozorujeme u stredopoliarov (D = 62.40±9.42%, ND = 57.80±9.10%). 

Obrancovia u preferovanej dolnej končatiny dosiahli hodnôt 62.50±8.96%, u 

nepreferovanej nohy 59.30±7.83%. V kategórii U18 pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa 

zvýšili aj H/Q pomery. U preferovanej dolnej končatiny (obr. 102) brankári majú 

priemerný pomer medzi prednými a zadnými stehennými svalmi 58.70±14.20% a 

u nepreferovanej dolnej končatiny (obr. 103) 56.70±10.70%. Na druhej strane najvyššie 

hladiny pomeru medzi hamstringami a quadricepsami vykazujú stredopoliari (DK = 

62.30±9.05%, NK = 59.30±10.20%). Útočníci pri preferovanej nohe dosiahli 

61.50±8.62% a u nedominantnej 59.20±9.74%. Hráči hrajúci v obrane majú priemerný 

bilaterálny rozdiel medzi pomermi najväčší spomedzi všetkých hráčov (DK = 

61.90±11.70%, NK = 57.80±9.12%). V kategórii U17 pri vyššej uhlovej rýchlosti 
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180°.s
-1

 u preferovanej dolnej končatiny (obr. 126) pozorujeme najvyššie pomery 

u obrancov (62.20±18.20%) aj keď vidíme veľmi vysokú variabilitu výsledkov 

u hráčov. Nad 60% sa nachádzajú aj brankári (60.40±9.29%) a tesne pod hranicou 60% 

sú stredopoliari (59.70±11.60%) a útočníci (59.50±11.80%). U nepreferovanej dolnej 

končatiny (obr. 127) majú najnižší H/Q pomer opäť útočníci (56.60±12.10%), 

obrancovia (57.50±15.00%) a stredopoliari (57.90±11.00%) dosahujú približne 

rovnakých hodnôt, pričom u všetkých hráčov v poli pozorujeme veľmi vysoké 

smerodajné výchylky. Brankári sa nachádzajú na hladine 58.70±6.42%. V kategórii U16 

pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 pomery medzi flexormi a extenzormi kolena sú opäť 

najnižšie u brankárov a to ako u preferovanej (56.40±8.29%) tak aj u nepreferovanej 

dolnej končatiny (54.40±9.47%). Najmenšie silové asymetrie medzi dominantnou (obr. 

150) a nedominantnou nohou (obr. 151) pozorujeme u hráčov hrajúcich na hrote (DK = 

59.30±10.10%, NK = 58.20±11.80%). Stredopoliari sa u preferovanej končatiny dostali 

nad úroveň 60% (61.60±8.88%) ale u nepreferovanej nohy hladina H/Q pomeru je 

57.40±9.96%. Obrancovia sa u dominantnej dolnej končatiny pohybujú na úrovni 

58.30±13.30% a u nedominantnej je H/Q pomer nižší (55.60±11.10%). 

V seniorskej kategórii pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 u dominantnej nohy vidíme väčšie 

rozdiely H/Q pomeru (obr. 15) z pohľadu postov. Najnižšie hodnoty majú stredopoliari 

(62.8±12.2%) a obrancovia (62.8±12.8%), vyššie hodnoty dosiahli brankári 64.6±7.85% 

a najvyššie hodnoty pozorujeme tak isto ak aj pri nižších uhlových rýchlostiach 

u útočníkov 66.1±13.3%. U nepreferovanej končatiny (obr. 16) hráči majú približne 

rovnaké pomery u všetkých postov, pričom tieto hladiny sa pohybujú okolo 60% (útok 

= 59.8±11.6%, stred = 60.3±11.6%, obrana = 59.7±9.37, brankári = 60.1±8.83%). V 

juniorskej kategórii pozorujeme len minimálne rozdiely pomerov na základe pozície 

(útok = 63.10±9.38%, stred = 62.60±10.30%, obrana = 62.90±9.00%, brankári = 

63.20±7.45%)(obr. 50). U nepreferovanej nohy sú celkovo pomery nižšie ako u 

dominantnej (obr. 51). Najvyšší H/Q pomer dosiahli brankári 62.30±13.80%, hráči v 

poli boli približne na rovnakej úrovni (stred = 60.00±10.70, obrana = 60.80±9.86%, 

útok = 59.40±9.08%). Kategória U19 Pri najvyššej meranej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 u 

dominantnej dolnej končatiny (obr. 80) vidíme znovu najvyššie priemerné hladiny 

pomeru medzi flexormi a extenzormi kolena u obrancov (64.50±11.50%). O percento 

nižšie majú hráči hrajúci v strede poľa (63.50±11.10%). Nižších hodnôt dosahujú 

útočníci (61.90±11.0%) a najnižšie hodnoty s najvýraznejšou smerodajnou výchylkou 

majú brankári (61.40±13.10%). U nedominantnej dolnej končatiny (obr. 81) nad 
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hladinou 60% sa pohybujú hráči hrajúci v útoku (60.70±10.50%) a v obrane 

(60.20±8.49%). Pod hranicou 60% sa nachádzajú stredopoliari (59.0±11.70%) a 

brankári (56.30±8.41%). Hráči vekovej kategórie U18 pri najvyššej meranej uhlovej 

rýchlosti 300°.s
-1

 pozorujeme aj najvyššie H/Q pomery a to ako u preferovanej (obr. 

104), tak aj u nepreferovanej (obr. 105) dolnej končatiny. U dominantnej nohy sa všetky 

pomery nachádzajú nad hladinou 60% (brankári = 62.80±8.98%, obrancovia = 

61.40±15.70%, stredopoliari = 62.90±10.30%, útočníci = 61.60±9.44%). Pri 

nedominantnej nohe sú priemerné pomery pod hladinou 60% (brankári = 

58.80±10.40%, obrancovia = 58.50±12.80%, stredopoliari = 59.50±13.80%, útočníci = 

57.70±11.60%). V kategórii U17 u najvyššej meranej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 

u dominantnej dolnej končatiny (obr. 128) sú priemerné H/Q pomery u všetkých 

hráčskych pozičných kategórií nad 60% (brankári = 62.70±11.00%, obrancovia = 

61.60±14.00%, stredopoliari = 61.20±12.20%, útočníci = 60.20±16.00%). H/Q pomery 

nižšie ako 60% pozorujeme u nedominantnej nohy (obr. 129), kde sledujeme vyššie 

pomery u hráčov hrajúcich v strede poľa (58.90±11.70%) a v bránke (58.20±8.20%) 

oproti hráčom v obrane (56.00±12.80%) a na hrote (56.10±12.30%). U kategórii U16 

pri preferovanej dolnej končatine pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa H/Q pomer pohybuje 

nad hladinou 60% u stredopoliarov (63.00±10.70%) a útočníkov (61.50±10.40%), na 

druhej strane pod touto hranicou sa nachádzajú brankári (59.60±7.84%) a s najnižším 

pomerom obrancovia (56.80±16.30%) (obr. 152). Pomer medzi qaudricepsom 

a hamstringom u nepreferovanej dolnej končatiny (obr. 153) je najvyšší u brankárov 

(58.00±10.00%), nasledujú stredopoliari (56.40±13.90%) a najnižšie pomery 

pozorujeme u obrancov (55.40±15.20) a útočníkov (55.90±11.20%). 

Seniorskí hráči hrajúcich v obrane a v strede poľa dosahujú približné rovnaké hodnoty 

medzi extenzormi kolena u preferovanej a nepreferovanej končatiny (obrancovia = 

7.27±5.79%, stredopoliari = 7.94±5.91%) pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 (obr.21). 

Najnižšie stredné rozdiely Q/Q pomeru dosahujú brankári 6.27±5.32%. Najvyššie 

dysbalancie sa vyskytujú u hráčov hrajúcich v útoku (9.47±7.97%). Najväčšie 

predsezónne dysbalancie u juniorskej kategórie pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 pozorujeme 

u brankárov (9.27±8.19%). Hráči v poli mali približne rovnaké priemerné výsledky a to 

všetci cez 8% (útok = 8.72±6.04%, stred = 8.00±7.77%, obrana = 8.64±6.20%). Pri 

kategórii U19 najväčšie svalové bilaterálne asymetrie medzi extenzormi kolena pri 

uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 (obr. 84) pozorujeme opäť u brankárov (8.37±4.73%). Na 

druhej strane najnižšie nerovnováhy medzi dominantnou a nedominantnou dolnou 
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končatinou vidíme u hráčov hrajúcich v útoku poľa (5.89±4.94%). Obrancovia 

(7.67±5.60%) a stredopoliari (7.21±5.78%) majú priemerné hodnoty Q/Q pomeru. 

U hráčskej futbalovej kategórii U18 najmenšie dysbalancie u extenzorov kolena pri 

uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 (obr. 108) vidíme u brankárov (7.23±4.69%), potom nasledujú 

obrancovia (7.81±7.23%). Stredopoliari prekročili hranicu 8% (8.07±6.69%) a najväčšie 

asymetrie sa vyskytujú u hráčov hrajúcich na hrote (8.85±7.66%). U kategórii U17 Q/Q 

pomer pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 dosahuje najnižších priemerných hodnôt u hráčov 

hrajúcich na hrote (6.53±4.96%). O niečo vyššie hladiny sa vyskytujú u obrancov 

(7.74±5.07%) a nad úrovňou 8% sa pohybujú brankári (8.00±5.63%) a stredopoliari 

(8.05±7.42%) (obr. 132). Bilaterálne dysbalancie u extenzorov kolena v kategórii U16 

majú najnižšie brankári (6.58±4.97%). Približne rovnaké hladiny Q/Q pomeru 

pozorujeme u obrancov (7.41±6.44%) a stredopoliarov (7.61±5.72%). Najvyššie 

asymetrie vidíme u hráčov hrajúcich v útoku (8.96±6.62%) (obr. 156). 

Seniori pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 najnižšie pomery medzi dominantnou 

a nedominantnou nohou u extenzorov kolena (obr. 24) dosahujú brankári, kde ich 

pomery sú 6.00±4.58%. Hráči v poli sú približne na rovnakej priemernej úrovni 

(obrancovia 7.33±6.67%, stredopoliari = 7.51±6.34%, útočníci 7.92±6.38%). U 

juniorov hráči podľa pozície v tíme pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 dosahujú približne 

rovnakých výkonov. Najvyššie hodnoty vykazujú obrancovia (7.57±6.15%), na druhej 

strane najnižšie brankári (6.47±4.02%). Pod hladinou 7% sa nachádzajú stredopoliari 

(6.79±6.45%) a hráči hrajúci v útočnej časti poľa (6.74±5.93%)(obr. 59). U19 - pri 

uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa silové asymetrie zvýšili u útočníkov (8.34±6.58%), ale 

klesli u brankárov (7.89±6.25%). Najnižšie hodnoty dosiahli obrancovia 7.17±5.92%) a 

pod hladinou 8% sa udržali aj útočníci (7.74±5.67%) (obr. 86). U U18 sa nám zmenili aj 

pomery Q/Q v závislosti na pozícii v tíme (obr. 110). Najväčšie asymetrie vykazujú 

brankári (9.58±9.50%) a útočníci (8.10±6.80%). Na druhej strane nižšie hodnoty 

pozorujeme u hráčov hrajúcich v obrane (7.31±7.12%) a v strede poľa (7.02±6.28%). 

U17 pri vyššej uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa upravili opäť aj Q/Q pomery u hráčov 

v závislosti na pozícii v tíme (obr. 134). Brankári mali najnižšie hladiny asymetrií 

medzi qaudricepsami u preferovanej a nepreferovanej dolnej končatiny (5.40±5.03%). 

Útočníci (7.93±6.93%) a stredopoliari (8.20±6.74%) sa pohybovali okolo hladiny 8% 

a najvyššie nepomery pozorujeme u hráčov hrajúcich v obrane, kde ich hodnoty boli 

vyššie ako 9% (9.47±8.06%). U16 pod úroveň 7% sa dostali len útočníci (6.58±5.66%), 

ostatné hráčske postové kategórie sa nachádzajú nad úrovňou 7% pri bilaterálnych 
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dysbalanciách extenzorov kolena (stredopoliari = 7.55±6.12%, obrancovia = 

7.41±6.11%, brankári = 7.17±5.07%) (obr. 158). 

U dospelých hráčov opäť ako aj pri nižších uhlových rýchlostiach brankári vykazujú 

najnižšie hodnoty medzi preferovanou a nepreferovanou dolnou končatinou 

u extenzorov kolena pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 5.23±4.55%. Hráči v poli majú 

približne rovnaké hladiny (obrancovia = 7.04±6.02%, stredopoliari 7.73±6.58% 

a útočníci 7.92±6.73%).  V junorskej kategórii pri uhlovej pomer medzi extenzormi 

kolena v závislosti na hráčskej pozícii je vyrovnaný u všetkých postoch. Brankári majú 

priemerné dysbalancie 7.40±4.00%, obrancovia  7.76±5.83%, stredopoliari 7.06±5.83% 

a mierne vyššie hodnoty boli namerané u útočníkov (8.00±5.82%) (obr.62). U kategórie 

U19 sa priemerné svalové asymetrie u hráčov hrajúcich na hrote vyšplhali nad hranicu 

10% (10.30±17.5%). Brankári dosiahli priemerných hodnôt 6.68±6.04%. O niečo 

vyššiu priemernú dysbalanciu medzi dominantným a nedominantným quadricepsom 

pozorujeme u stredopoliarov (7.12±6.51%) a obrancov (7.78±6.28%) (obr. 88). Hráči 

kategórie U18 pri najvyššej meranej rýchlosti stredopoliari (6.71±5.10%) a brankári 

(6.88±5.68%) sa dostali pod hranicu 7%, o niečo vyššie sa pohybujú útočníci 

(7.12±5.67%) a najvyššie dysbalancie vykazujú obrancovia (8.56±7.96%). U U17 

najnižšie silové asymetrie znovu vidíme u brankárov (5.80±5.74%), pričom hráči v poli 

sa nachádzajú okolo úrovni 8% (útočníci = 7.81±5.78%, obrancovia = 7.81±8.12%, 

stredopoliari = 8.42±7.48%) (obr. 136). U kategórii U16 Q/Q pomer pri najvyššej 

meranej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 (obr. 160) je najvyšší u brankárov (8.96±4.76%). Nad 

hladinou 8% sa nachádzajú aj hráči hrajúci v obrane (8.66±7.27%) a v strede poľa 

(8.11±8.21%). Najnižšie nepomery medzi dominantnou a nedominantnou dolnou 

končatinou u extenzorov kolena dosahujú útočníci (7.38±5.08%). 

U seniorskej kategórii obrázok č. 31 popisuje pomer medzi hamstringami u dominantnej 

a nedominantnej nohy v závislosti na hráčskom poste pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

. 

Najvyššie dysbalancie vidíme u útočníkov (13.20±10.4%), ostatné hráčske pozície sa v 

hladinách H/H pomeru líšia len minimálne (stredopoliari = 8.20±5.68%, obrancovia = 

8.90±6.58%, brankári = 8.69±6.35%).  U juniorov najväčšie nerovnováhy medzi 

pravým a ľavým flexorom kolena pozorujeme u brankárov (9.73±7.35%) na druhej 

strane najnižšie priemerné hodnoty vidíme u stredopoliarov (7.61±6.10%). Obrancovia 

(8.30±6.77%) a útočníci (8.34±6.38) majú takmer identické priemerné hodnoty (obr. 

67). U19 pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

 najväčšie bilaterálne dysbalancie u flexorov 

kolena sledujeme u útočníkov (10.10±8.71%). Ostatné hráčske pozície sa udržali pod 
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hranicou 10% (obr. 92). Stredopoliari vykazujú priemerné hodnoty v sile hamstringov 

u preferovanej a nepreferovanej končatiny 9.10±7.38%. Nižšie výsledky majú brankári 

(8.74±6.29%) a obrancovia (8.38±8.10%). U18 má najvyrovnanejšie bilaterálne 

asymetrie u flexorov kolena u útočníkov (8.61±6.13%). Obrancovia (9.14±7.75%) 

a stredopoliari (9.55±7.75%) dosiahli priemerných hodnôt nad 9%. U brankárov sa 

vyskytujú najvyššie nerovnováhy a to až na hladine 11.00±10.70% (obr. 116). Pri 

vekovej kategórii U17 pozorujeme výrazné asymetrie u všetkých postoch ako u hráčov 

v poli tak aj u brankárov. Priemerné asymetrie sa pohybujú okolo 10% (brankári = 

9.80±7.11%, obrancovia = 10.60±9.70%, stredopoliari = 9.53±7.28%, útočníci = 

10.40±6.31%). U U16 sa priemerné bilaterálne pomery medzi preferovanou 

a nepreferovanou dolnou končatinou pohybujú u všetkých futbalových postoch pod 

hranicou 10% (obr. 164). Nižšie pomery dosahujú obrancovia (8.41±6.54%) a útočníci 

(8.62±6.69%) oproti stredopoliarom (9.84±9.16%) a brankárom (9.75±7.85%). 

V seniorskej kategórii obrázok 34 popisuje bilaterálne pomery flexorov kolena pri 

uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 u hráčov rozdielnej pozície v tíme. Opäť sa nám potvrdzujú 

vyššie asymetrie u útočníkov v porovnaní s ostatnými postami (12.2±9.24%), 

stredopoliari dosahujú priemerné hladiny vyššie ako 10% (10.70±12.60%). Tesne pod 

hladinou 10% sa nachádzajú obrancovia (9.96±8.44%) a opäť najnižšie hodnoty 

sledujeme u brankárov 9.27±5.62%. U juniorov čo sa týka pomeru medzi hamstringami 

u preferovanej a nepreferovanej nohy a pozíciou v tíme, tak (obr. 70) sú priemerné 

hodnoty vyššie ako pri uhlovej rýchlosti 60°.s
-1

, pričom najnižšie hladiny majú opäť 

hráči hrajúci v strede poľa (8.51±6.93%). Ostatné posty majú priemerné dysbalancie 

u hamstringov viac ako 10% (brankári 10.80±14.60%, obrancovia = 11.10±9.53%, 

útočníci = 10.20±7.69%). U U19 sa ku hladine 12% u bilaterálnych asymetrií u flexorov 

kolena priblížili stredopoliari (11.90±9.67%) hladinu 10% taktiež prekročili obrancovia 

(10.60±8.83%). Nižšiu rovinu vykazujú hráči hrajúci v útoku (9.29±7.18) a v bráne 

(8.95±7.04%) (obr. 94). U U18 pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 sa výrazne zvýšili aj 

bilaterálne pomery medzi hamstrigami a to u všetkých pozícii nad 10%. Hráči v poli sa 

pohybujú na hranici 10% (obrana = 10.60±11.50%, stred = 10.90±7.40%, útok = 

10.20±7.06%), brankári dosiahli na priemernú hladinu až 14% (14.30±15.40%) (obr. 

118). U U17 priemerné dysbalancie u hráčov sú približne rovnaké ako pri menšej 

uhlovej rýchlosti, kde sa pohybujú okolo 10%. Brankári sa nachádzajú na hladine 

9.70±7.61%, stredopoliari dosahujú o niečo nižšie nepomery medzi preferovanou 

a nepreferovanou dolnou končatinou (9.10±6.84%).  Nad hladinou 10% sa dostali 
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s priemernými H/H pomermi útočníci (10.70±7.53%) a obrancovia (10.90±9.57%) (obr. 

142). U U16 vzrástli aj H/H pomery (obr. 166). Všetky posty sa dostali pri priemerných 

silových asymetriách hamstringov nad hladinu 10%. Stredopoliari (11.00±10.30%) 

a útočníci (11.40±8.57) sa udržali pod úrovňou 12%. Nad hladinou 12% sa pohybujú 

obrancovia (12.30±12.70%) a najvyššie dysbalancie pozorujeme u brankárov, ktorí sa 

dostali až cez hranicou 13% (13.20±11.30%). 

V seniorskej kategórii pri najvyššej meranej rýchlosti sa nám potvrdzuje to, čo pri 

predchádzajúcich rýchlostiach, že asymetrie u flexorov kolena sú výrazne vyššie 

u útočníkov (13.20±12.7%). Najnižšie hodnoty dosahujú stredopoliari (9.11±8.10%) 

a brankári (9.92±6.45%). Na hladine 10% sa nachádzajú obrancovia (10.00±8.32%) 

(obr. 37). V juniorskej kategórii stredopoliari pri uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 majú 

najnižšie H/H priemerné hodnoty a jediní tesne pod 10% (9.72±8.07%). Hráči hrajúci 

na hrote dosahujú hodnôt 10.70±9.80%, obrancovia 11.10±7.88% a najvyššie hodnoty 

vykazujú brankári 12.60±12.40% (obr. 73) U U19 pozorujeme aj najvyššie 

nerovnováhy medzi dominantným a nedominantným hamstringom. Priemerné hladiny 

sa pohybujú nad úrovňou 10% u všetkých sledovaných hráčskych postoch (obr. 96) 

(brankári = 12.10±7.80%, obrancovia = 10.70±10.40%, stredopoliari = 10.40±8.56%, 

útočníci = 11.40±6.53%). U vekovej kategórii U18 sa zvýšili ešte viac aj nerovnováhy 

medzi preferovanou a nepreferovanou dolnou končatinou u hamstringov (obr. 120) 

u hráčov v poli (obrancovia = 12.80±12.90%, stredopoliari = 13.00±11.20%, útočníci = 

12.70±11.50%), naopak sa znížili pomery u brankárov (10.60±8.28%). Percento hráčov, 

ktorí sa dostali nad hranicu 10% sa zvýšilo až na 44.23% (obr. 121). U U17 pri 

najvyššej meranej uhlovej rýchlosti 300°.s
-1

 sa H/H pomery dostali až u niektorých 

postov k hranici 13%. Pod túto hranicu sa dostali len hráči hrajúci v strede poľa 

(10.60±10.10%). Brankári majú nepomery na hladine 13.00±10.50% a obrancovia až 

13.60±12.40%. Najvyššie priemerné svalové dysbalancie medzi dominantným 

a nedominantným hamstringom vykazujú útočníci (15.10±13.90%) (obr. 144). 

U kategórii U16 hráči hrajúci na postoch útočníka sa pri silových asymetriách dostali 

jediní pod hranicu 10% (9.69±9.20%). Brankári (12.70±11.80%) a stredopoliari 

(12.90±12.60%) mali už zásadne vyššie pravo-ľavé dysbalancie, avšak najvyššie 

nepomery medzi preferovaným a nepreferovaným flexorom kolena pozorujeme 

u brániacich hráčov (15.10±15.60%). Individuálne výkony futbalistov sú rôznorodé 

o čom vypovedajú vysoké smerodajné výchylky (obr. 168).   
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Herdy et al. (2018) vo svojej štúdii porovnávali silové parametre v koncetrickom 

izokinetikom module u mladých brazílskych hráčov rôzneho veku a pozície, kde zistili, 

že hráči v rôznych kategóriách majú odlišné izokinetické profily demonštrujúce 

signifikantné rozdiely silovej úrovne v kategóriách U15, U17 a U20 a to ako pri 

dominantnej tak aj pri nedominantnej nohe. Brankári demonštrovali vyšší level sily 

v porovnaní s hráčmi v poli, hoci obrancovia taktiež dosahovali vyšších hodnôt, čo 

poukazuje na dôležitosť individuálneho a špecifického tréningu na každej pozícii. 

Rovnováha v muskulatúre medzi dominantnou a nedominantnou nohou je nutná 

v prevencii poranení, pretože dysbalancie môžu byť dôležitým prediktorom zranenia 

(Herdy et al., 2014 ; Lehance et al., 2009). Lag- Peñas et al. (2011) a Gil et al. (2007) 

taktiež vo svojej štúdii prezentovali fakt, že brankári dosahujú vyšších hodnôt 

v silových charakteristikách, čo môže byť dané špecifickým futbalovým tréningom. 

Herdy et al. (2014) potvrdil túto skutočnosť a tvrdí, že brankári majú neuromuskulárny 

a fyziologický profil odlišný od hráčov na iných postoch. Špecificky, brankársky 

tréning zahŕňa veľké množstvo výskokov, vertikálnych pohybov v rozličných 

rýchlostiach, čo skoro stále vyžaduje vysokú úroveň sily flexorov a extenzorov kolena. 

Ruas, Brown & Pinto (2015) vo svojej štúdii porovnávali stranovú asymetriu 

u futbalových hráčov v závislosti na hráčskej pozícii, kde došli k záverom, že brankári 

a útočníci majú v priemere 10% nerovnováhu medzi dominantnou a nedominantnou 

nohou. Rahnama et al. (2005) zistil, že 28 zo 48 futbalových hráčov majú silové 

dysbalancie (viac ako 10%) špeciálne v oblasti flexorov kolena. K podobným záverom 

dospel vo svojej štúdii aj Ensieler et al. (2012). na druhej strane Magalhães et al. (2001) 

našli silovú nerovnováhu len u brankárov a to ako u flexorov tak aj u extenzorov 

kolena. Ako možný dôvod pre zvyšujúcu sa asymetriu hamstringov u brankárov, môžu 

byť opakované špecifické pohyby vykonávané počas hry, ako aj výkopy od brány, ktoré 

sú často vykonávané preferovanou nohou (Eirale, Tol, Whiteley, Chalabi, & Holmich, 

2014; Luxbacher, 2005; Ruas, Minozzo, et al., 2015). Taktiež útočníci vykazovali 

väčšie rozdiely medzi preferovanou a nepreferovanou nohou v štúdii Carvalho & Cabri 

(2007). Útočníci opakovane používajú dominantnú nohu, aby splnili ich hlavnú funkciu 

– dávať góly (Carvalho & Cabri, 2007; Hagglund, et al., 2013; Reilly, Bangsbo, & 

Franks, 2000). Na druhej strane Tsiokanos, Paschalis & Valasotiris (2016) nenašli 

žiadne rozdiely v izokinetickej sile  v koncentrickom module u profesionálnych 

gréckych futbalových hráčov. Vedci skúmali len dominantnú dolnú končatinu, čo môže 

byť limitujúcim faktorom tejto štúdie. 
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6 Závery výskumu a orientácia výskumu 
 

     Hlavným cieľom dizertačnej práce bolo stanovenie noriem silového pomeru medzi 

flexormi a extenzormi kolena (H/Q) pre mládežnícke futbalové kategórie U16, U17, 

U18, U19, juniorskú kategóriu a hráčov seniorskej kategórie Českej republiky a na 

základe preskriptívneho typu štúdie predikovať kritickú hladinu asymetrií dynamických 

stabilizátorov kolenného kĺbu u futbalistov.  

      V hypotéze č. 1 sme predpokladali, že so zvyšujúcou sa uhlovou rýchlosťou sa bude 

zvyšovať aj H/Q pomer. U mládežníckych kategóriách sme podmieňovali, že priemerná 

hladina pomeru medzi flexormi a extenzormi kolena bude u mládežníckych kategóriách 

minimálne 50% v seniorskej 60%. V seniorskej kategórii sme túto hypotézu potvrdili 

len u dolnej končatiny dominantnej, kde vo všetkých uhlových rýchlostiach sa 

priemerné hodnoty dostali nad úroveň 60%, u nepreferovanej dolnej končatiny sa so 

zvyšujúcou uhlovou rýchlosťou zvyšovala aj úroveň H/Q pomeru, avšak priemerné 

hodnoty sa vyšplhali len tesne pod hladinu 60%. U hráčov juniorky potvrdzujeme 

hypotézu, pričom 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 sme hypotézu potvrdili, u kategórie U17 pri uhlovej rýchlosti 

300°.s
-1

 nám H/Q pomer klesol pod hladinu pomeru pri uhlovej rýchlosti 180°.s
-1

 a pri 

vekovej kategórii U16 pozorujeme klesajúci efekt hladiny pomeru medzi flexormi 

a extenzormi kolena u nepreferovanej dolnej končatiny, čím sme túto hypotézu 

vyvrátili.  

     V hypotéze č. 2 sme predpokladali, že hráči s výrazne podpriemernou (< �̅� – 1,5 s) a 

podpriemernou úrovňou (≥ �̅�– 1,5 s až < �̅�– 0,5 s) silového pomeru H/Q budú v sezóne 

viac zranení ako hráči s priemernou a vyššou hladinou silového pomeru (≥ �̅�– 0,5s). 

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. Nenašli sme mieru závislosti veľkosti H/Q pomeru a zranením v priebehu 

sezóny, čím sme túto hypotézu vyvrátili.  



169 
 

     V hypotéze č. 3 sme predpokladali, že u hráčov budeme pozorovať väčšie bilaterálne 

asymetrie u flexorov kolena v porovnaní s extenzormi kolena vo všetkých vekových 

kategóriách. 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, čím hypotéza bola potvrdená. 

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%.  

     U hráčov s vyššou mierou bilaterálnej asmyetrie (≥10%) v predsezónnom testovaní 

sme predkladali v hypotéze č. 4 väčšie percento zranení v sezóne v porovnaní s hráčmi 

s vyrovnanou bilaterálnu rovnováhou a to ako u flexorov tak aj u extenzorov kolena. 

Túto hypotézu sme potvrdili v seniorskej kategórii, kde v priemere okolo 70% 

zranených hráčov mali pravo-ľavé dysbalancie väčšie alebo rovné 10% a to ako 

u flexorov tak aj u extenzorov kolena vo všetkých troch meraných uhlových 

rýchlostiach. V juniorskej kategórii sa nám táto hypotéza vyvrátila keď zranení hráči sa 

nachádzali nad kritickou hladinou približne z 30%, čo mohlo byť spôsobené 

nedostatočne veľkým počtom nekontaktne zranených hráčov v juniorskej kategórii.  

     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. Orientáciu ďalších výskumov na túto tému  by sme 

odporúčali rozšírením možných modifikovateľných prediktorov poranenia ako je 

napríklad skrátené optimum svalovej dĺžky, svalová flexibilita u hráčov, nerovnováhy 

v oblasti bedier alebo nemodifikovateľných ako sú napríklad typy svalových vlákien. 

Ďalej sa ponúka možnosť orientovať výskum len na určitý druh poranenia (napr. ACL 

alebo poranenie hamstringov) a jeho vzťahu ku dysblanciám a to či už v oblasti nôh 

alebo v lumbo-sakrálnej oblasti. Tak isto verím, že táto práca poskytne podklady pre 

vypracovanie intervenčných programov na elimináciu asymetrií v stranovej asymetrii 

a to nielen vo futbale ale aj v iných športoch.  
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Príloha 2 – Informovaný súhlas 
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 

závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým 

zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); 

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 

1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li 

aplikovatelné), Vás žádám o souhlas k výzkumu v rámci projektu GAUK s názvem Evaulace a 

stanovení norem konvenčního poměru extenzorů a flexorů kolena u sportující mládeže.  

1. Projekt bude financován grantovou agenturou UK, kde má projekt neinvestiční 
charakter a převážná část financí bude použita na stipendia a mzdy. 

2. Cílem práce je stanovit normy silového poměru H: Q (poměr mezi extenzory a flexory 
kolene) pro mládežnické fotbalové kategorie U16, U17, U18, U19 a pro dospělé hráče 
České republiky a na základě preskriptivní typu studie určit predikci nekontaktních 
zranění u fotbalistů. 

3. Využijeme standardní laboratorní měření, kde budeme sledovat parametry 
izokinetické síly pomocí izokinetického dynamometru Cybex Humac Norm (Cybex 
NORM ®, Humac, CA, USA). Budeme zjišťovat maximální silový moment (PT) extenzorů 
a flexorů kolene dominantní a nedominantní končetiny při koncentrické kontrakci v 
úhlových rychlostech 60, 120, 180, 240 a 300 °.s-1. 

4. Neinvazivní metoda testování, která bude provedena v laboratorním prostředí. Bude ji 
tvořit výše uvedený test, který nevyžaduje žádný vnější zásah do lidského těla a kromě 
krátkodobé únavy, probandi nebudou pociťovat žádné negativní nebo bolestivé pocity. 
Bezpečnost výzkumu bude zajištěna standardním postupem a i proškoleným 
personálem při realizaci testování. 

5. Testy se uskuteční v lednu, únoru 2016 a v květnu, červnu 2016 v laboratorních 
podmínkách. Plánujeme uskutečnit pouze jedno laboratorní měření pro každého 
hráče, přičemž předpokládaná doba trvání je 5-10 minut na probanda, v závislosti na 
počtu probandů (předpokládaný počet probandů je 200 hráčů pro věkovou kategorii). 

6. V našem výzkumu budou figurovat pouze hráči, kteří budou v současné době zcela 
zdraví tj. bez jakéhokoliv zdravotního omezení. Při testech, které jsou zaměřeny na 
silové parametry existuje riziko zranění, které ale minimalizujeme přiměřeným a 
vhodným rozcvičením a správným provedením jednotlivých testů. 

7. 7. Vzhledem k charakteru jednotlivých laboratorních měření je nutné, aby probandi 
absolvovali jednotlivé části ve vhodném oblečení a obuvi (vhodná tréninková výstroj). 

8. V této studii se pokusíme stanovit normy silového poměru H: Q (síla extenzorů a 
flexorů kolene) pro fotbalové hráče různé věkové kategorie a následně ozřejmit vztah 
mezi úrovní svalové síly extenzorů a flexorů kolene a nekontaktním zraněním ve 
fotbale. Ze získaných výsledků by bylo možné zjistit optimální úroveň síly extenzorů a 
flexorů kolene a určit kritickou hladinu silového poměru H:Q, která indikuje 
nedostatečnou silovou připravenost a dochází ke zvýšenému výskytu zranění pro 
mládežnické kategorie U16, U17, U18, U19 tak pro seniorskou kategorii. V České 
republice zatím neexistuje prospektivní studie na vztah silových parametrů a 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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nekontaktní zranění hráče a ani studie, která by se zabývala vytvořením silových norem 
pro fotbalisty.  

9. Účast ve výzkumu je dobrovolná bez nároku na odměnu. 
10. Každému účastníkovi výzkumu bude přiděleno číslo, pod kterým budou jeho výsledky 

zpracovány a dále prezentovány v odborných časopisech a na konferencích, aby byla 
zajištěna ochrana osobních údajů a tedy i anonymita. Získaná data nebudou zneužita. 

11. Účastník se může s výsledky a celkovými závěry výzkumu seznámit při osobní 
konzultaci, ať už s hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem. 

Jméno a příjmení předkladatele projektu Mgr. Jana Ižovská   Podpis: 

............................. 

Jméno a příjemní hlavního řešitele a spoluřešitelů Mgr. Jana Ižovská, doc. Ing. František 

Zahálka, Ph.D., PaedDr. Tomáš Malý Ph.D., Mgr. David Bujnovský, Mgr. Jitka Marenčáková, 

Mgr. Michal Dragijský 

 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

se svojí účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném 

čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se mé 

účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem 

poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat 

bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat 

předkladatele projektu. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................   Podpis: .................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................................................................... 

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: ............................. 

 

 

 


