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Abstrakt

Název: Možnosti prevence hyperextenčního traumatu loketních kloubů 

brankářek házené

Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, zda má posilovací cvičení 

svalových stabilizátorů loketního kloubu vliv na stabilitu loketního 

kloubu a zároveň upozornit na problematiku hyperextenčního traumatu 

loketních kloubů u brankářů/brankářek v házené. Dalším cílem je 

zhodnotit možnosti prevence hyperextenčního traumatu loketních 

kloubů.u brankářů/brankářek házené.

Metody: Hodnocení sledovaných úhlových odchylek v loketním kloubu 

před a po absolvované intervenci. Odchylky byly zaznamenány pomocí 

3D analýzy v systému Qualysis a zpracovány v softwaru Qualisys Track 

Manager.

Výsledky: Posilování dynamických stabilizátorů loketního kloubu přispívá 

ke zlepšení stability loketního kloubu při zatížení do hyperextenze.

Aktivní cvičení lze využít jako možnost prevence hyperextenčního 

traumatu loketního kloubu u brankářek házené. 

Klíčová slova: loketní kloub, hyperextenční trauma, brankářky, házená, posilování



Abstract

Title: Methods of prevention in hyperextension trauma to the elbow 

of the handball goalkeeper.

Objectives: The main objective of this thesis is to determine whether the muscle 

strengthening exercises stabilizers of the elbow affect the stability 

of the elbow joint and also draw attention to the issue of hyperextension 

trauma to the elbow joint of the handball goalkeeper. Another objective is 

to evaluate the possibility of prevention of hyperextension trauma 

to the elbow joint of the handball goalkeeper.

Methods: Rating angular deviations observed in the elbow before and after 

completing the intervention. Deviations were recorded using a 3D analysis 

system Qualysis and were processed in software Qualisys Track Manager.

Results: Strengthening the dynamic stabilizers of the elbow helps to improve 

stability of the elbow joint load into hyperextension. Active exercise can be 

used as a possible prevention of hyperextension  trauma to the elbow joint 

of handball goalkeepers.

Keywords: elbow joint, hyperextension trauma, goalkeeper, handball, strengthening
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1 ÚVOD

Házená se řadí po boxu, rugby a ledním hokeji dle úrazovosti k nejtvrdším sportům. 

Nejčastějšími zraněními jsou různé pohmožděniny, zlomeniny, natažení, natržení a ruptury 

vazů. K těmto zraněním většinou dochází při kontaktu s protihráčem (Dirx a Bouter, 1992). 

Specifickým postem, kde ke střetům s protihráčem dochází o poznání méně, je post 

brankáře. Ten musí čelit za utkání mnoha střelám, které chytá a vyráží. Dle analýzy z utkání 

evropských šampionátů je to přibližně 50 střel během jednoho zápasu (Šibila, 2013). Míč 

mnohdy letí rychlostí i přes 100 km/h a působí na pohybový aparát brankáře či brankářky 

silou až 38N (pokud počítáme s hmotností míče 475 g, rychlostí 100 km/h a vzdáleností od 

brány 10m). Touto silou jsou zatěžovány hlavně klouby, které musí udržet končetinu, která 

míč vyráží, v takové pozici, aby nedošlo k jejímu vyvrácení nárazem. Řada brankářů a hlavně 

brankářek se tak potýká s bolestmi v oblasti loketních kloubů důsledkem hyperextenčního 

traumatu. Bolesti je omezují v tréninku i zápasech a často přecházejí do chronicity (Popovic a 

Lemaire, 2002). 

V zemích, kde házená patří k nejpopulárnějším sportům, jako je např. Německo, Dánsko, 

Norsko ale i v Nizozemí vznikly studie zabývající se touto problematikou. V České republice 

se bolesti loketních kloubů brankářů a brankářek házené řeší spíše konzervativně a to nošením 

sportovních ortéz.



2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

2.1 ANATOMIE LOKETNÍHO KLOUBU

Loketní kloub představuje spojení mezi paží a předloktím a jeho anatomický 

a fyziologický vývoj začal před 280 až 180 miliony let. Postupně se loketní kloub vyvinul 

v biomechanicky velmi složité skloubení tří kostí (ulny, radia a humeru), které jsou 

zpevňovány velkým počtem ligament a svalů paže a předloktí. Jejich dokonalá souhra 

umožňuje přesnost pohybu ruky (Hart, 2002).

2.1.1 Skelet

Loketní kloub, art. cubiti je kloub složený ze tří kostí: pažní, loketní a vřetenní. 

Mezi jednotlivými kostmi vznikají tři kloubní spoje: kladkový kloub (humerus + ulna), 

kulový kloub (humerus + radius) a kloub kolový (radius + ulna) (Čihák, 2011). Spojení těchto 

kostí umožňuje pohyb kolem dvou os. Radiohumerální a proximální radioulnární zajišťuje 

pronaci a supinaci, ulnohumerální skloubení dovoluje flexi a extenzi. V kloubu je přítomna 

laxicita ve smyslu varus-valgus 3° až 4°.  Fyziologická valgozita je patrná v plné extenzi 

s hodnotami od 11° do 14° u mužů a od 13° do 16° u žen (Hart, 2002).

Nejvíce prominující kostěnou strukturou je olecranon, který je u žen menší než u mužů a 

dovoluje tak hyperextenzi (Čihák, 2011).

2.1.2 Kloubní pouzdro a vazy

Kloubní pouzdro obemyká všechna tři spojení a nechává volné epikondyly pro začátky 

předloketních svalů (Paže a předloktí, 2015). Celkově je pouzdro dost slabé, zvláště na přední 

ploše, kde se při ohnutí skládá v příčné řasy a na zadní straně nad fossa olecrani, kde je 

chráněno úponovou šlachou trojhlavého pažního svalu. Přední část pouzdra významně 

přispívá k varus-valgus stabilitě loketního kloubu v extenzi. Synoviální výstelka kloubu 

vytváří uvnitř kloubu různé řasy a synoviální membrána pokrývá i drobné tukové lalůčky a 

polštářky, které vyplňují nerovnosti mezi artikulujícími kostmi, a zčásti i jednotlivé jamky na 

pažní kosti. Kloubní pouzdro zesilují dva postranní vazy, lig. collaterale radiale et ulnare; 

čtyřhranný vaz (lig. quadratum) a prstencovitý vaz, lig. anulare  radii (Čihák, 2011).



Ligamentum collaterale mediale (ulnare) se skládá ze tří částí a to ventrální, dorzální a 

transverzální (obrázek č. 1), (Hart, 2002). Jedná se o masivní vaz začínající na vnitřním 

epikondylu pažní kosti, a jeho přední porce jde až k bázi proc. coronoideus. Zadní partie vazu 

dosahuje k okraji olecranon ulnae (Čihák, 2011).

Obrázek 1: anatomie vazivových struktur loketního kloubu (převzato z 

http://www.shoulderandelbowspecialist.co.uk/elbow-conditions/elbow-dislocation.aspx)

Ligamentum collaterale mediale anterius je hlavním stabilizátorem loketního kloubu proti 

valgóznímu a vnitřně rotačnímu násilí. Ligamentum collaterale mediale posterius je tenčí než 

anterius a pro stabilitu kloubu má menší význam. Jeho funkcí je spíše pouze zesílení 

kloubního pouzdra (Hart, 2002).

Ligamentum collaterale laterale (radiale) je tvořeno čtyřmi částmi. Stabilizátory hlavice 

radia jsou ligamentum annulare radii a ligamentum collaterale radiale vějířovitě se upínající 

http://www.shoulderandelbowspecialist.co.uk/elbow-conditions/elbow-dislocation.aspx


do lig. annulare radii (obrázek č. 2). Nejdůležitějším posterolaterálním stabilizátorem 

je ligamentum collaterale laterale ulnare a je tak nejdůležitější částí zevního postranního 

komplexu. Nejdistálnější část pouzdra zesiluje ligamentum quadratum, které se nachází mezi 

proximálním radiem a ulnou (Hart, 2002).

Obrázek 2: anatomie vazivových struktur loketního kloubu (převzato z 

http://www.drtomaino.com/article.php?id=107)

2.1.3 Svaly

Svaly podílející se na funkci či stabilizaci loketního kloubu můžeme rozdělit na flexory, 

extenzory, supinátory a pronátory. Anatomicky je dále můžeme dělit na svaly paže, které se 

v oblasti loketního kloubu upínají, či na svaly předloktí, které zde naopak mají svůj začátek 

(Čihák,2011).

Hlavními flexory loketního kloubu jsou m.biceps brachii a m. brachialis. Jsou to svaly paže 

tvořící přední skupinu, jejichž hlavní funkcí je flexe loketního kloubu, ale jsou to i pomocné 

flexory v kloubu ramenním. M.biceps brachii (dvojhlavý sval pažní) se skládá z caput 

longum (dlouhá hlava) a caput breve (krátká hlava). Caput longum má počátek na tuberculum 

supraglenoidale na lopatce. Caput breve začíná krátkou šlachou na processus coracoideus. 

Obě hlavy pak přecházejí ve vřetenovitá bříška, která se v polovině délky spojí ve společné 

bříško svalu. To se upíná hlavní silnou šlachou na tuberositas radií a plochou povrchovou 

šlachou na povrchovou předloketní fascii na ulnární straně. Prostřednictvím tohoto úponu se 

tah tohoto svalu přenáší i na ulnu. M. biceps brachii je inervován z n. musculotaneus 

http://www.drtomaino.com/article.php?id=107


(kořenová inervace z C5 a C6). Jeho hlavní funkcí je kromě flexe v loketním kloubu 

i supinace předloktí a v ramenním kloubu se uplatňuje jako pomocný sval při abdukci, 

addukci a ventrální flexi (Čihák, 2011).

M. brachialis (hluboký sval pažní) má začátek na přední ploše pažní kosti od úponu 

deltového svalu až k loketnímu kloubu. V průběhu je překrýván m. biceps brachii a je tedy 

hmatný jen v dolní čtvrtině paže. Upíná se na tuberositas ulnae a jeho hlavní funkcí je čistá 

flexe v loketním kloubu. Má dva zdroje inervace a to z n. musculocutaneus a část hlubokých 

snopců na radiální straně z n. radialis (kořenová inervace z C5 a C6) (Čihák, 2011).

Jediným extenzorem loketního kloubu je m. triceps brachii, nacházející se na dorzální 

straně paže. Skládá se ze tří hlav a to caput longum, caput laterale a caput mediale. Caput 

longum začíná na tuberculum infraglenoidale, caput laterale na zadní ploše humeru, 

proximálně od sulcus nervi radialis a caput mediale také na zadní ploše humeru ale distálně od 

sulcus nervi radialis. Všechny tři hlavy konvergují ve šlachu upínající se na hrot olecranonu. 

U tohoto úponu se vyskytují tři bursy- bursa subcutanea olecrani, bursa intratendinea olecrani 

a bursa subtendinea musculi tricipitis brachii. M. triceps brachii je inervován z n.radialis 

(kořenová inervace C6-C8) (Čihák, 2011; Hart, 2002). Ke svalům zadní strany paže můžeme 

také přiřadit m. anconeus začínající na zadní straně epicondylus lateralis humeri a vějířovitě 

se rozšiřuje distálně až k úponu na posterolaterální plochu olecranonu a proximální čtvrtinu 

ulny. Jeho funkce není stále přesně objasněna, ale uvádí se, že je dopomocným svalem pro 

extenzi v loketním kloubu (Hart, 2002).

Svaly předloktí jsou tvořeny třemi skupinami svalů, které jsou oddělené osteofasciálními 

septy. Přední skupina obsahuje 4 vrstvy svalů, laterální skupina je tvořena dvěma hlavními 

vrstvami a dorsální skupina má také dvě vrstvy povrchovou a hlubokou. Funkčně jsou svaly 

přední skupiny flexory lokte, zápěstí a prstů a pronátory předloktí. Svaly laterální skupiny 

zajišťují extenzi zápěstí a supinaci předloktí a svaly zadní skupiny jsou hlavně extenzory 

zápěstí a prstů (Čihák, 2011).

První povrchovou vrstvu přední skupiny předloketních svalů tvoří svaly m. pronator teres,

m. flexor carpi radialis, m. palmaris longus a m. flexor carpi ulnaris. Mají společný začátek na 

caput commune ulnare na mediálním epikondylu humeru (Čihák, 2011).

M. pronator teres jde ze začátku šikmo po předloktí k zevnímu okraji radia a upíná se na 

zevní okraj rádia v polovině délky kosti. Jak už jeho název napovídá hlavní funkcí je pronace 



předloktí a pomocnou funkcí je flexe loketního kloubu. Inervován je z n. medianus (kořenová 

inervace C6 a C7) (Čihák, 2011).

M. flexor carpi radialis směřuje od společného začátku šikmo k radiální straně dolního 

konce předloktí, poté přechází ve štíhlou šlachu a skrz rýhu na os trapezium se upíná na 

dlaňové ploše báze 2. metakarpu (z části i 3.). Jeho hlavní funkcí je flexe a radiální dukce 

zápěstí, pomocnou funkcí flexe loketního kloubu. Inervace je opět z n. medianus (C6 a C7) 

(Čihák, 2011).

M. palmaris longus jde v podobě štíhlého vřeténkovitého bříška a štíhlé šlachy přes střed 

předloktí a povrchově přes retinaculum musculorum flexorum do dlaně, kde se upíná do 

palmární aponeurosy. Jeho úkolem je napínat tuto aponeurosu a dopomoci při flexi loketního 

kloubu a zápěstí. Inervován je n. medianem (kořenová inervace C8) (Čihák, 2011).

M. flexor carpi ulnaris sestupuje od začátku po ulnární straně předloktí až k os pisiforme, 

kde se upíná a jako ligamentum pokračuje až na bázi 5. metakarpu. Funkčně se podílí na flexi 

zápěstí a pomocné flexi loketního kloubu. Inervován je z n. ulnaris (kořenová inervace z C8 a 

Th1, eventuálně také C7), (Čihák, 2011).

V druhé vrstvě se nachází jediný sval a to m. flexor digitorum superficialis. Je tvořen 

dvěma hlavami, kdy caput humeroulnare začíná z caput commune ulnare a na lig. collaterale 

ulnare, zčásti i na ulně, a caput radiale začíná na radiu, podél úponu m.supinator. Sestupuje po 

předloktí a dělí se na čtyři složky, jež pokračují čtyřmi šlachami do canalis carpi a do dlaně k 

2.-5.prstu, kde se upínají na jejich prostřední článek. Hlavní funkcí je flexe proximálních 

interfalangových kloubů prstů, pomocná funkce je flexe v loketním kloubu. Inervován je z n. 

medianus (C7-Th1), (Čihák, 2011).

Třetí vrstva je tvořena dvěma svaly. M. flexor digitorum profundus začínající na přední 

ploše ulny a přilehlé části membrány interossei vysílá do canalis carpi čtyři dlouhé šlachy 

oválného až kulatého průřezu. Tyto šlachy se upínají na bazi distálního článku 2.-5.prstu. 

Funkcí je tedy flexe distálních interfalangových kloubů a ohýbá všechny klouby, které 

přebíhá. Inervace je pro část svalu pro 2. a 3. prst z n. medianus, pro 4. a 5. prst z n. ulnaris

(kořenová inervace z C7-Th1). Druhým svalem je m. flexor pollicis longus jdoucí od přední 

plochy radia k bazi konečného článku palce. Ohýbá palec v interfalangovém kloubu a pomáhá 



flexi metakarpofalangového kloubu palce. Inervován je z n. medianus (C6, C7), (Čihák, 

2011).

M. pronator quadratus je jediným svalem tvořící čtvrtou a nejhlubší vrstvu. Rozpíná se 

v distální čtvrtině předloktí od ulny šikmo distálně k radiu. Začíná na margo anterior a upíná 

se na palmární stranu rádia. Zajišťuje pronaci předloktí, kdy působí hlavně na distální 

radioulnární skloubení. Inervace je opět z n. mediaus (C7 a Th1), (Čihák, 2011).

Další skupinou svalů je laterální skupina dělící se na povrchovou vrstvu s třemi svaly (m. 

brachioradialis, m. extensor carpi radialis longus a brevis) a hlubokou vrstvu obsahující jeden 

sval a to m. supinator. Inervace všech svalů této skupiny je z n. radialis (kořenová inervace 

z C5-C7), (Čihák, 2011).

M. brachioradialis je nejdelší ze svalů povrchové vrstvy, sestupuje podél radia 

a v polovině své délky přechází ve štíhlou šlachu. Začíná na crista supercondylaris lateralis 

humeri a septum intermusculare brachii laterale a končí na processus styloidesus radii. Jeho 

úkolem je supinace nataženého a promovaného předloktí a pronace z krajní supinace. Je také 

pomocným flexorem loketního kloubu (Čihák, 2011).

Na crista supercondylaris lateralis rovněž začíná m. extensor carpi radialis longus

končící na dorzální straně baze 2. metakarpu. Jeho funkcí je dorzální flexe a radiální dukce 

zápěstí. M. extensor carpi radialis brevis má začátek na epicondylu lateralis humeri, 

ligamentum collaterale radiale lokeního kloubu a lig. anulare radii. Upíná se na dorzální 

stranu baze 3. metakarpu a funkci má společnou s m.extensor carpi radialis longus (Čihák, 

2011).

M. supinator vytáčí radius do supinace společně se synergistou m. biceps brachii. Začátek 

má na epicondylus lateralis humeri, lig. collaterale radiale loketního kloubu, lig. anulare radii 

a ulně. Úpon je na přední ploše radia laterálně vedle tuberositas radii a distálně až k úponu m. 

pronator teres (Čihák, 2011).

Poslední skupinou je dorzální skupina předloketních svalů tvořená opět povrchovou a 

hlubokou vrstvou. Povrchová obsahuje svaly m. extensor digitorum, m.extensor digiti minimi 

a m. extensor carpi ulnaris. V hluboké vrstvě jsou zahrnuty m. abduktor pollicis longus, m. 

extenzor pollicis brevis a longus a m. extenzor indicis (Čihák, 2011).



M. extensor digitorum jde od epicondylus lateralit humeri, v průběhu vysílá čtyři šlachy 

upínající se na hřbetní strany středních a distálních článků 2.-5.prstu. Hlavní funkcí je extenze 

prstů, pomocnou dorzální flexe zápěstí. Inervace n. radialis (C6-C8), (Čihák, 2011).

Dalším svalem je m. extensor digiti minimi natahující 5.prst. Začíná opět na laterálním 

epicondylu humeru a upíná se do dorsální aponeurosy 5.prstu. Inervace také z n.radialis (C7 a 

C8). Posledním svalem této vrstvy je m. extensor carpi ulnaris se stejným začátkem a 

úponem na dorzální straně báze 5.metakarpu. V souhře s dalšími svaly se podílí na dorzální 

flexi a ulnární dukci zápěstí. Inervace je shodná s m.extensor digiti minimi (Čihák, 2011).

Svaly hluboké vrstvy nejdou přes loketní kloub a zajišťují převážně pohyb palce. 

Pro stabilizaci loketního kloubu tak nejsou významné (Čihák, 2011).

2.2 BIOMECHANIKA LOKETNÍHO KLOUBU

Funkcí loketního kloubu spolu s ramenem je polohování ruky v prostoru. Loket se může 

pohybovat kolem dvou os (flexe-extenze, pronace-supinace). Pronaci a supinaci dovoluje 

skloubení radiohumerální a proximální radioulnární. Flexe a extenze je prováděna v kloubu 

ulnohumerálním (Hart, 2002).

Normální flexe loketního kloubu je od 0° do 145°, pasivně lze dosáhnout až 160°. Extenze 

může mít rozsah od 0° až do negativních hodnot u jedinců s vazivovou laxacitou. Pronace je 

75-80° a supinace 85°. Rozsah pohybů však může být omezen hypertrofií svalové hmoty, 

mírou laxicity vaziva, ale i geometrií kloubních povrchů (Boone a Azen, 1979).

Většina každodenních aktivit využívá rozsahu pohybu loketního kloubu v sagitální rovině 

(flexe-extenze) v 90° flexi. V rovině transverzální (pronace-supinace) je nejčastější poloha 

mezi 90°-100°. Při zatížení běžnými denními aktivitami v loketním kloubu působí síly 

odpovídající dvoj- až trojnásobku tělesné hmotnosti jedince. Při dynamickém zatížení jako je 

např. vstávání ze židle, zvedání předmětů, chůze o berlích až šestinásobku (Hart, 2002).

„Stabilita loketního kloubu je dána kongruencí kloubních povrchů (v rozsahu 0°-30° a ve 

flexi nad 120°), statickými (postranní vazy) a dynamickými stabilizátory (flexory a extenzory 

předloktí upínající se v oblasti epikondylů)“. 50% stability zajišťuje humeroulnární skloubení 

a proti valgózujícímu násilí je významným stabilizátorem okovec. Přetažení kloubu do 

hyperextenze z 70% brání přední část kloubního pouzdra, v 90° flexi přebírá tuto funkci 



vnitřní postranní vaz. V extenzi je oporou proti přetažení předloktí do varozity zevní postranní 

vaz a kloubní pouzdro, ve flexi se zvyšuje podíl skeletu až na 75%. Naopak pohybu do 

valgozity brání při poloze v extenzi stejnou měrou vnitřní postranní vaz a kongruence kloubu 

spolu s kloubním pouzdrem, v 90° flexi dominuje svou funkcí vnitřní postranní vaz a skelet 

má jen sekundární význam. Většina každodenních činností je vykonáván ve flexi se zatížením 

předloktí do valgozity, a proto je vnitřní postranní vaz nepostradatelný při poskytování 

stability kloubu (Hart, 2002).

„Nejdůležitějším stabilizátorem loketního kloubu je tedy přední část přední porce 

ligamentum collaterale mediale, která primárně stabilizuje kloub od 30° do 120° flexe“ (Hart, 

2002).

M. pronator teres a svaly flexorové skupiny začínající na mediálním epikondylu mají 

funkci dynamické opory loketního kloubu. Nejefektivněji se v tomto ohledu uplatňuje m. 

flexor carpi ulnaris (primární dynamický stabilizátor) a m.flexor digitorum superficialis 

(sekundární dynamický stabilizátor). M. biceps brachii, m. brachialis a m. triceps brachii 

přispívají ke stabilitě kompresivním efektem na kloub. Naopak již zmiňované svaly flexorové 

a pronátorové skupiny stabilizují kloub přímo svou aktivitou danou optimální polohou 

vektoru působení. Stabilizační význam těchto svalů se uplatňuje ve 30° flexe a více, do 30° je 

totiž loketní kloub „uzamčen“ svou výraznou kongruencí (Hart, 2002). Pro naši práci je 

důležitý poznatek Gutierezze, že extenze v lokti je limitována kromě předních částí 

ligamentum collaterale mediale také dorzální částí ligamentum collaterale laterale (Gutierrez, 

1964).

2.3 CHARAKTERISTIKA HÁZENÉ

Házená je kolektivní, rychlý a výbušný sport vyžadující vysokou úroveň kondice 

a specifických pohybových dovedností. Mezinárodní házenkářská federace IHF eviduje přes 

123 členských zemí a má okolo 12 milionů registrovaných hráčů po celém světě (International 

Handball Federation , 2014) 

Jedná se o kontaktní sport s velkým rizikem zranění, které je dáno kolizemi mezi hráči, 

požadavkem na okamžitou změnu směru pohybu, rychlostí míče, tvrdostí povrchu, třením 

mezi obuví a povrchem, ale vliv má také věk a pohlaví hráčů (Seil et al., 1998).



Házenou hraje celkem sedm hráčů jednoho týmu. Z toho šest z nich je v poli a dělíme je na 

tři spojky, dvě křídla a pivota. Specifickým postem je post brankáře, který má ve hře 

nezastupitelnou úlohu. Zatímco úkolem hráčů v poli je vstřelit co nejvíce gólů v útoku a 

v obraně tomu zabránit soupeřům, úkolem brankáře je „zneškodnit“ střely, kterým obrana 

nezabránila. Brankář se tak většinou vyhne osobnímu kontaktu se soupeřem, ale na druhou 

stranu musí čelit tvrdým střelám. Krom toho, že na hráče v poli jsou kladeny jiné pohybové a 

kondiční nároky, liší se také charakter zranění brankářů. Pro představu Brand et al. uvádí, že 

hráč v poli během utkání naběhá 4 – 6,5 km, vykoná asi 20 – 30 výskoků a udělá asi 30 – 110 

přihrávek. Brankář uběhne během utkání v porovnání s hráči jen 2760 m, ale musí pochytat 

průměrně 50 střel za zápas. Liší se také incidence zranění loketních kloubů. 

Z brankářů potvrzuje problémy s loketními klouby 45%, z hráčů v poli tyto problémy udávají 

jen 4% (Brand, 2009; Tyrdal a Bahr, 1996; Akgun et al., 2007).

2.4 HYPEREXTENČNÍ TRAUMA LOKETNÍHO KLOUBU

Podle nedávné epidemiologické studie většina brankářů (75%) z evropských týmů má 

zkušenost s problémy loketního kloubu během jejich sportovní kariery. 95 % těchto problémů 

je způsobena opakovaným hyperextenčním traumatem při vyrážení střely. Příznaky se 

objevují na mediální straně z 49%, na laterální z 26%, na přední straně loketního kloubu z 

10% a na zadní straně z 26%. Typickými symptomy jsou bolest, oslabení, otok, snížený 

rozsah pohybu, snížená citlivost, lupavé fenomény, nestabilita. Tyrdal nazývá tyto problémy 

jako „Handballgoalie’s elbow“ a definuje je jako bolest v důsledku opakované nucené 

hyperextenze v loketním kloubu (Tyrdal a Bahr, 1996). Příznaky mají obvykle ze začátku 

akutní průběh, poté přecházejí do chronicity s obdobími intermitentní bolesti loketního 

kloubu. Z anatomického hlediska dochází k ruptuře předního kloubního pouzdra, L-ruptuře 

začátku flexorů a pronátoru s prodloužením na přední část ligamentum collaterale mediale, 

občasné částečné ruptuře ligamentum collaterale laterale a odlomení malých fragmentů 

chrupavky poblíž posteriorního konce olecranonu. Jedna nebo více z těchto lézí mohou být 

příčinou bolestivosti loketních kloubů brankářů či brankářek házené (Tyrdal a Olsen, 1998).

2.4.1 Mechanismus úrazu

Každý brankář v házené má svůj specifický styl jak vytěsnit či chytit míč, aby zabránil 

gólu. Ovšem snahou všech je vykrýt co největší možný prostor. Proto mají brankáři tendenci 

co nejvíce roztahovat paže, extendovat lokty a prsty. Polohou loketního kloubu při vyrážení 



míče se ve své studii zabýval Akgun a kol., který pomocí videoanalýzy zjistil, že loketní 

kloub brankáře(ky) je nejvíce zatěžován ve valgózním postavení a hyperextenzi (obrázek č. 

3), kdy postavení v ramenním kloubu zaujímá zevní rotaci, 90° abdukci a 90° elevaci (Akgun 

et al., 2007).

Obrázek 3: zachycení nárazu míče na horní končetinu (Akgun et al., 2007)

Kombinace valgózního postavení a extenze v loketním kloubu vyvolává tahové zatížení 

ulnárního collaterálního ligamenta, flexorů a pronátorů předloktí, mediální epicondylární 

apofýzy a ulnárního nervu a smykové napětí posteriorních částí jako vrchol olecranonu a 



trochlea humeri. Tlakové napětí je vyvoláno v laterální části loketního kloubu (hlavička 

radia). Tato napětí a přetěžování vedou k již výše popsaným patologiím (Akgun et al., 2007).

2.5 HYPERMOBILITA

V této práci se zaměříme na brankářky, jelikož zde je predispozice k poškození loketního 

kloubu větší z důvodu často se vyskytující hypermobility u žen. 

Hypermobilitou se rozumí zvětšený rozsah kloubní pohyblivosti nad běžnou normu. 

Rozeznáváme více typů. Tzv. lokální patologickou hypermobilitu jako kompenzační 

mechanismus při omezení rozsahu pohybu v jiném segmentu. Konstituční hypermobilita je 

nejčastější. Je charakterizována kromě zvětšení kloubního rozsahu (laxicitou ligament) také 

celkovou lehkou svalovou hypotonií a vcelku sníženou svalovou silou. Jejím hlavním 

negativním důsledkem je kloubní nestabilita, ale také vznik úponových entezopatií. Tento typ 

hypermobility postihuje až 40% žen a je výraznější u mladých dívek. Bývá symetrická, může 

však být vyjádřena dominantněji v horní nebo dolní polovině těla. Častější je výraznější 

projev na horní polovině těla (Janda, 2001). 

Dalším typem může byt hypermobilita jako příznak některých neurologických onemocnění 

či syndromů (Janda, 2001).

Hypermobilitu bychom neměli hodnotit jako chorobný stav, ale jako klinický popis určité 

kvality vaziva. Ta ovlivňuje biomechanickou stabilitu myoskeletálního systému, podílí se na 

ochraně kloubu proti přetížení a nepřímo má vliv i na rozvoj bolestivých stavů hybné 

soustavy v pozdějším věku (Janda, 2001).

U hypermobilních pacientů by měly být kontraindikovány nebo alespoň relativně 

kontraindikovány mobilizační techniky, stretching a nevhodné je i podávání myorelaxancií. 

Kauzální terapie není prozatím známá. Jednou možností jak předcházet a zmírnit obtíže 

související s hypermobilitou je systematické posilování svalstva (Janda, 2001).

Lze tedy říci, že brankářky v házené mají velké predispozice k poškození loketních kloubů, 

z důvodů možné přítomnosti konstituční hypermobility, která má vliv na stabilitu kloubů a 

spolu s přetěžováním kloubu v důsledku jeho nefyziologického postavení při vyrážení míče, 

je vznik patologických změn velmi pravděpodobný a určitý způsob prevence je zde téměř 

nutný.



2.6 MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ STABILIZACE LOKETNÍHO KLOUBU

2.6.1 Aktivní cvičení

Aktivním cvičením rozumíme volní pohyb vyvolaný svalovou kontrakcí. Mezi pozitivní 

důsledky aktivně prováděných pohybů patří zlepšení prokrvení svalů, zvýšení metabolismu, 

udržení kloubní pohyblivosti, svalového tonu, nespecifické zvětšení svalové síly, zvětšení 

dechové kapacity a také pozitivní ovlivnění psychiky (Haladová, 2003).

Díky schopnosti remodelace a adaptace tkání na zatížení bylo prokázáno, že aktivní 

cvičení může posílit ligamentózní struktury a se současně zlepšenou svalovou funkcí 

tak nepřímo pomáhá stabilizovat kloub (Woo et al., 1990). 

Svalovou kontrakci dělíme na izometrickou a dynamickou (izotonickou). Při izometrické 

kontrakci se nemění délka svalu, ale mění se napětí. Dynamická kontrakce je svalová činnost, 

při které se délka svalu mění a to koncentricky (sval se zkracuje) nebo excentricky (sval se 

natahuje), při čemž napětí ve svalu je přibližně během celé činnosti stejné nebo se výrazně 

mění (Haladová, 2003). Při blokování střely brankářem se jedná o kontrakci excentrickou 

(Tyrdal a Pettersen, 1998).

Na těchto poznatcích založily svou studii o vlivu posilovacích cvičení 

na handballgoalie’selbow Tyrdal a Pettersen, kteří sestavili cvičební program skládající se 

z posilování flexorů, extenzorů loketního kloubu, pronátorů a supinátorů předloktí 

a dorzálních a palmárních flexorů zápěstí. Kontrolní silový test prokázal zlepšení ve všech 

testovaných pohybech (Tyrdal a Pettersen, 1998).

2.6.2 Ortézy

Pod pojmem ortézy jsou zahrnuty pomůcky mnoha podob od obyčejných bandáží až po 

speciální pomůcky využívající elektronické klouby. Ortézy mohou určenou část těla buď 

zcela znehybnit, anebo ji pouze zpevnit, aniž dojde k omezení pohybu. Ve sportu slouží 

ortézy převážně jako podpora pro odlehčení poraněné části těla a jako ochrana před 

poraněním. Ortézy jsou tedy nejčastěji používány za účelem stabilizace kloubu a jeho 

odlehčení, pro zvýšení propriocepce, prohřívání a zvýšení prokrvení, za účelem komprese 

otoku po poranění, imobilizace a nezanedbatelné je i působení na psychiku, kdy má pacient 

pocit bezpečí (Ortézy, 2011).



Rozlišujeme ortézy sériově či individuálně vyráběné. Dále se pak dělí na sportovní 

a léčebné, na měkké a pevné a dle funkce na fixační, korekční a kompenzační. Sportovní 

ortézy jsou vyráběny převážně z neoprenu. Jedná se o hřejivý a pružný materiál vysoké 

hustoty, který výborně pohlcuje nárazy (ortézy, 2011).

Ač se zdá, že používání ortéz má jen pozitivní efekty, studie zabývající se vlivem ortéz na 

funkci svalů prokázaly i negativní účinky. Styf ve své studii The effects of functional knee 

bracing on muscle function and performance došel k závěru, že sportovní ortéza může změnit 

perfuzi krve svalem a snížit tak jeho vytrvalost (Styf, 1999). Dle studie Wojtyse a Kothariho 

(1996) může také dojít ke zpomalení volní reakce svalů.

2.6.3 Tejpování

Tejpování je metoda, kdy za pomoci lepicích pásek nalepených na kůži v problémové 

oblasti dochází k pasivní podpoře kloubů a vazů, ale také můžeme regulovat svalového napětí, 

snížit městnání v krevním a lymfatickém oběhu, korigovat směr pohybu a stabilizovat kloub, 

což vede k tlumení bolesti. Podle účinku, kterého chceme dosáhnout, musíme zvolit vhodnou 

metodu tejpovaní (Doležalová a Pětivlas, 2011).

Rozlišujeme pevný tejp a kinesiotape. Pevné tejpovaní se provádí nepružnou páskou a 

slouží k zastabilizování kloubu. Chybějící elasticita pásky zajistí výrazné zpevnění (fixaci) 

kloubu, ale na úkor rozsahu pohybu, který je z části omezen. Nevýhodou pevného tejpování je 

možnost poměrně krátkodobého nošení a výrazné omezení krevní a mízní cirkulace. Je však 

příhodnou metodou volby namísto ortéz u stavů, kde je indikováno fixovat a zároveň 

zachovat jistou úroveň pohybu (Tejpování, 2014). 

Naopak kinesiotaping se provádí tenkými pružnými páskami, kdy nedochází k omezení 

rozsahu pohybu a neovlivňuje pacientovu biomechaniku tvrdým způsobem. Neposkytuje 

pacientům pouze podporu, ale také díky možnosti dlouhodobé aplikace pomáhá daný problém 

léčit. Na rozdíl od pevného tejpu podporuje proudění krve a lymfy, čehož využíváme při 

snížení otoků a tlumení bolesti. Jeho účinky jsou dány převážně působením na měkké tkáně a 

neuro-reflexní funkce, ale fixace kloubu není tak výrazná. (Tejpování, 2014; Kinesiotaping , 

2015; Kinesio taping association international, 2013).



3 CÍLE PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY

3.1 CÍL PRÁCE

Cílem této práce je poukázat na problematiku úrazovosti loketních kloubů brankářek 

házené, která je často opomíjena a zhodnotit možnosti prevence hyperextenčního traumatu 

loketních kloubů při vyrážení míče se zaměřením na aktivní cvičení. 

3.2 VÝZKUMNÉ OTÁZKY

Je možné zvolit aktivní cvičení dynamických stabilizátorů loketního kloubu jako prevenci 

hyperextenčního traumatu loketního kloubu u brankářů/brankářek v házené?

3.3 HYPOTÉZY

V teoretické části této práce bylo uvedeno, že stabilita loketního kloubu v extenzi 

je převážně zajištěna kongruencí kloubních ploch, statickými (postranní vazy) a dynamickými 

stabilizátory (flexory a extenzory předloktí upínající se v oblasti epikondylů)(Hart, 2002). 

Polohou loketního kloubu při vyrážení míče se ve své studii zabýval Akgun a kol. (2007), 

který pomocí videoanalýzy zjistil, že loketní kloub brankáře(ky) je nejvíce zatěžován ve 

valgózním postavení a hyperextenzi. Dle Tyrdala a Olsena (1998) dochází z anatomického 

hlediska k ruptuře předního kloubního pouzdra, L-ruptuře začátku flexorů a pronátoru 

s prodloužením na přední část ligamentum collaterale mediale, občasné částečné ruptuře 

ligamentum collaterale laterale a odlomení malých fragmentů chrupavky poblíž posteriorního 

konce olecranonu. Ve studii Tyrdala a Pettersena (1998) byl prokázán pozitivní vliv 

posilovacího cvičení svalů horní končetiny na obtíže spojené s hyperextenčním traumatem 

loketního kloubů.

Vzhledem k těmto poznatkům a s přihlédnutím k předpokládanému rozsahu práce byla 

stanovena následující hypotéza.

H1: Předpokládáme, že vhodným a opakovaným posilovacím cvičením lze aktivovat 

příslušné stabilizační svaly (flexory, pronátory a extenzory předloktí) tak, aby došlo 



k měřitelnému zlepšení stabilizace loketního kloubu během experimentu simulující zákrok 

brankáře/brankářky v házené při vyrážení míče.



4 METODIKA PRÁCE

Ve své práci jsem zvolila metodu kvalitativního výzkumu, kde jsem pracovala s dvěma 

skupinami po dvou probandech. Výzkumný soubor tvořily dvě brankářky házené, které 

prováděly autoterapii po dobu dvou měsíců s frekvencí jednou denně pět dní v týdnu. 

Kontrolní skupinu tvořily dvě brankářky, které autoterapii neprováděly. Obě skupiny měly v 

době intervence letní mezisezónní pauzu s minimem brankářských tréninků. 

Součástí práce bylo kineziologické vyšetření probandů, vyšetření stability loketního kloubu 

pomocí kinematické analýzy (QUALISYS) a autoterapie zaměřená na posílení dynamických 

stabilizátorů loketního kloubu.

4.1 CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÉHO SOUBORU 

Jak už bylo řečeno, výzkumný soubor čítá 2 brankářky házené a kontrolní skupina taktéž s 

rozdílem vynechání autoterapie. Všechny probandky se výzkumu zúčastnily dobrovolně 

a před zahájením podepsali informovaný souhlas. Projekt diplomové práce byl schválen 

etickou komisí UK FTVS.

Všechny zúčastněné hrají v kategorii žen a poslední sezónu nastupovaly za své týmy v 

první lize. Všechny také shodně uvádějí, že během jejich sportovní činnosti se alespoň jednou 

objevily problémy s loketními klouby projevující se bolestivostí.

Na základě odebrané anamnézy a kineziologického rozboru byla sestavena tabulka 

zaznamenávající pro nás důležité poznatky o probandech (viz. tabulka 1).



Tabulka 1: základní údaje o probandech, HK- horní končetina, st.-stupeň

Výzkumná skupina Kontrolní skupina

Proband č.1 č.2 č.3 č.4

Délka kariery brankářky (roky) 6 24 10 15

Problémy s loketními klouby

Občasné bolesti 

bez nutnosti 

léčby

Opakovaně s nutností 

léčby klidem

Občasné bolesti 

bez nutnosti 

léčby

Občasné bolesti 

bez nutnosti léčby

Používání ortézy Ne Ano Ne Ne

Hypermobilita loketních kloubů Ano Ano Ano Ne

Konstituční hypermobilita Ne Ano Ano Ne

Svalová síla svalů HK st. 5 st.5 st.5 st.5

Zkrácené svaly HK ne ne ne ne

Dominantní HK pravá pravá pravá pravá

4.2 METODIKA SBĚRU DAT

Všem účastnicím byla provedena anamnéza a proveden kineziologický rozbor 

(viz. příloha). Dále proběhlo na konci června 2014 vstupní měření. Následovala dvouměsíční 

autoterapie a na začátku září 2014 proběhlo kontrolní měření.

4.2.3 Realizace měření

4.2.3.1	Qualisys

Testování probíhalo v biomechanické laboratoři UK FTVS na přístroji QUALISYS. Jedná 

se o optoelektronický systém pro 3D analýzu pohybu. Systém se skládá z vysokofrekvenčních 

kamer Oqus snímajících markery připevněné na sledovaném objektu a vlastního softwaru 

Qualisys Track Manager. Kamery jsou rozmístěné v prostoru tak, aby byl každý marker při 

pohybu viditelný minimálně dvěma kamerami. Pro naše měření jsme využily pasivní markery 

s reflexní vrstvou na povrchu, která odráží infračervené záření, které je zachycováno 

kamerami. Počítač s příslušným softwarem informace z kamer vyhodnotí a graficky znázorní. 



Pohyb lze prohlížet z různých perspektiv, rozfázovat a určit přesnou souřadnicovou polohu 

markerů (Janura a Zahálka, 2004; Qualisys, 2013).

4.2.3.2	Kalibrace

Před měřením je třeba rozestavit kamery, tak aby snímaly vymezený prostor, a provést 

kalibraci. Počátek soustavy souřadnic byl stanoven pomocí kalibračních bodů na kalibračním 

rámu položeném na lehátku.  Souřadnice Y byla ve směru horní končetiny, souřadnice X byla 

kolmá na osu Y, souřadnice Z byla kolmá k podlaze a ve směru pohybu v loketním kloubu 

(obrázek č.4).

Dále bylo nutné provést tzv. dynamickou kalibraci. Ve snímaném prostoru se po dobu 

kalibrace pohybovala osoba, která v prostoru otáčela kalibrační tyčí kolem všech os. Takto 

zkalibrované kamery a prostor je nutné zachovat po celou dobu měření.

Obrázek 4: poloha probanda při měření a znázornění souřadnic

4.2.3.3	Poloha	probanda

Při stanovení polohy těla v rámci objektivizace výsledků a ochrany probandek 

před zraněním bylo nutné zapracovat následující předpoklady. Vycházeli jsme z polohy, ve 

které nejčastěji brankáři házené vyrážejí míč – horní končetina v ramenním kloubu v 90° 

abdukci, zevní rotaci, extenze v loketním kloubu a předloktí ve středním postavení. Zároveň 



bylo zapotřebí zafixovat ramenní kloub a nasimulovat náraz míče. Fixace ramenního kloubu a 

zároveň celého těla byla zajištěna polohou vleže na zádech na lehátku. Pomocí pravoúhlého 

metru jsme nastavili horní končetinu do 90° abdukce. Proband ležel tak, aby okraj lehátka 

podepíral humerus 2 cm proximálně od olecranonu. Loketní kloub byl extendován a dlaň 

směřovala ke stropu (střední postavení předloktí) (obrázek č.4). 

Simulace nárazu míče byla zajištěna závažím o hmotnosti 1 kilogramu, připevněného 

objímkou na distální konec předloktí na provázku dlouhém 20 cm (Obrázek č.4).

4.2.3.4	Umístění	markerů

Anatomické body na lidském těle potřebné k zjištění změny polohy v loketním kloubu 

jsme si označili pomocí markerů vyrobených z lehkého polystyrenu a potažených reflexní 

vrstvou. Přilepeny byly pomocí oboustranně lepicí pásky na kůži probandů. 

Prostřednictvím markerů jsme si označili (obrázek č.5, 6 – poloha horní končetiny

je přizpůsobena pro zobrazení markerů, nejedná se o polohu, ve které bylo prováděno měření 

):

 Processus styloideus ulnae

 Processus styloideus radii

 Epicondylus medialis humeru

 humerus v místě úponu m. deltoideus

 acromion

 střední část claviculy

 závaží



Obrázek 5: zobrazení umístění markerů

Obrázek 6. Zobrazení umístění markerů

4.2.3.5	Průběh	měření

Před zahájením měření jsme v prostoru rozmístili a zapojili šest 6 kamer a provedli 

kalibraci. Nejdříve bylo provedeno zkušební měření, na jehož základě jsme stanovili délku 

záznamu na 5 sekund. Postupným zvyšováním hmotnosti závaží až na 1 kg jsme kontrolovali, 

zda experiment není bolestivý a nedojde k poškození probandů.

Probandi byli nejprve seznámeni s průběhem měření a podepsali informovaný souhlas (viz. 

Příloha č. 2). Měřená osoba byla požádána o svléknutí vrchního dílu oblečení a vyzvána, aby 

se položila na lehátko, kde byla nastavena do výchozí polohy. Vybrané anatomické body na 

dominantní končetině (u všech probandů pravá horní končetina) jsme označily markery a 



připevnili na zápěstí objímku se závažím. Proband byl vyzván k otočení hlavy na opačnou 

stranu, aby neviděl, kdy dojde k upuštění závaží a následnému škubnutí.

Po spuštění měření jsme vyčkali 2 vteřiny pro zaznamenání hodnoty klidové polohy a poté 

jsme spustili závaží z úrovně objímky na zápěstí kolmo k zemi. Toto jsme provedli u každého 

probanda 10x.

Vstupní a kontrolní měření probíhalo stejným způsobem.

4.2.3.6	Aplikovaná	terapie

Terapie byla založena na aktivním posilovacím cvičení, které výzkumná skupina probandů 

po zaučení prováděla bez dohledu terapeuta. Cvičební program byl sestaven ze cviků, které ve 

své studii The effect of strenghttraining on handballgoalie'selbow použili Tyrdal a Pettersen 

(1998). Tato cvičení analyticky posilují jednotlivé svalové skupiny a to flexory a extenzory 

loketního kloubu, pronátory a supinátory předloktí a flexory a extenzory zápěstí. Provedení 

cviků je zobrazeno níže. Autoterapie probíhala po dobu dvou měsíců s frekvencí jednou 

denně pětkrát v týdnu. Probandům bylo doporučeno začínat se závažím o hmotnosti 1 

kilogram a počtem opakování každého cviku desetkrát. Po dobu prvních čtyř týdnů byl každý 

týden navyšován počet opakování o pět. Od pátého týdne se již počet opakování nezvyšoval, 

ale zvýšila se hmotnost závaží na 1,5 kg.

Cvičení č.1 – posílení flexorů loketního kloubu

Výchozí poloha: sed

Poloha HK: vypodložena paže a předloktí, předloktí v supinaci, loketní kloub v extenzi,v 

dlani svírá závaží,(obrázek č.7)

Provedení pohybu: proband opakovaně flektuje a extenduje horní končetinu v loketním 

kloubu, paže zůstává v kontaktu s podložkou



Obrázek 7: cvik na posílení flexorů loketního kloubu (Tyrdal a Pettersen, 1998)

Cvičení č. 2posilování extenzorů loketního kloubu

Výchozí poloha: leh

Poloha HK: paže v 90° flexi v ramenním kloubu, loketní kloub volně flektován, předloktí ve 

středním postavení,v dlani svírá závaží, druhá horní končetina podpírá paži (obrázek č.8)

Provedení pohybu: proband opakovaně extenduje a flektuje horní končetinu v loketním 

kloubu

Obrázek 8: cvik na posílení extenzorů loketního kloubu (Tyrdal a Pettersen, 1998)

Cvičení č. 3 – posilování supinátorů a pronátorů předloktí

Výchozí poloha: klek, možno i sed

Poloha HK: předloktí položeno na podložce,zápěstí přesahuje přes okraj podložky, loketní 

kloub v 90°-100° flexi, předloktí v pronaci, v dlani svírá závaží (obrázek č.9)

provedení pohybu: proband opakovaně provádí supinaci a pronaci předloktí



Obrázek 9:cvik na posílení supinátorů předloktí (Tyrdal a Pettersen, 1998)

Cvičení č. 4 – posilování pronátorů předloktí

Výchozí poloha: klek, možno i sed

Poloha HK: předloktí položeno na podložce,zápěstí přesahuje přes okraj podložky, loketní 

kloub v 90°-120° flexi, předloktí v supinaci, v dlani svírá závaží (obrázek č.10)

provedení pohybu: proband opakovaně provádí pronaci a supinaci předloktí

Obrázek 10: cvik na posílení supinátorů předloktí (Tyrdal a Pettersen, 1998)

Cvičení č. 5 – posilování extenzorů zápěstí

Výchozí poloha: klek, možno i sed



Poloha HK: předloktí položeno na podložce,zápěstí přesahuje přes okraj podložky, loketní 

kloub v 90°-120° flexi, předloktí v pronaci,zápěstí v palmární flexi, v dlani svírá závaží 

(obrázek č.11)

provedení pohybu: proband opakovaně provádí dorzální extenzi v zápěstí

Obrázek 11: cvik na posílení extenzorů zápěstí (Tyrdal a Pettersen, 1998)

Cvičení č. 6 – posilování flexorů zápěstí

Výchozí poloha: klek, možno i sed

Poloha HK: předloktí položeno na podložce,zápěstí přesahuje přes okraj podložky, loketní 

kloub v 90°-120° flexi, předloktí v supinaci, zápěstí v dorzální flexi,v dlani svírá závaží 

(obrázek č.12)

provedení pohybu: proband opakovaně provádí palmární flexi v zápěstí

Obrázek 12: cvik na posílení flexorů zápěstí (Tyrdal a Pettersen, 1998)

4.3 ZPRACOVÁNÍ ZÍSKANÝCH DAT

Naměřená data byla zaznamenána prostřednictvím programu Qualisys Track Manager. V 

tomto programu jsme ve 3D zobrazení vizualizovali trajektorie označených bodů a 

kontrolovali, zda odpovídají předpokládanému pohybu. Dále jsme v programu provedli 



analýzu tří bodů, které vytyčují námi sledovaný úhel - processus styloideus ulnae (bod č.1 na 

následujících obrázcích), epicondylus medialis humeru (bod č. 2) a humerus v místě úponu m. 

deltoideus (bod. č.3). Tento úhel odpovídá extenzi v loketním kloubu. Bod č. 4 na 

následujících obrázcích představuje závaží (obrázek č.13, 14, 15).

Obrázek 13: záznam souřadnic a sledovaných bodů – klidová fáze



Obrázek 14: záznam souřadnic a sledovaných bodů – fáze spuštění závaží

Obrázek 15: záznam souřadnic a trajektorie pohybu



V programu byly vytvořeny grafy, z nichž bylo možné odečíst klidovou počáteční hodnotu 

a hodnotu výchylky. Nutno uvést, že nebyla měřena vzájemná úhlová poloha, ale důležitá pro 

nás byla vzájemná úhlová odchylka. Předpokládali jsme neměnnou anatomickou strukturu, a 

proto jsme pracovali s absolutními hodnotami.

Pro každého probanda byly odečteny z grafu z osy Z klidové hodnoty a hodnoty výchylky 

(viz. tabulky č. 2, 3, 4, 5) a následně vypočítán rozdíl mezi těmito hodnotami. Získali jsme tak 

deset rozdílových hodnot, které jsme zprůměrovali (v tabulkách č. 2, 3, 4, 5 vyznačeny žlutě). 

Pro statistické zpracování dat jsme použili program Microsoft Excel verzi 2010 a jeho 

statistické funkce pro výpočet průměru, směrodatné odchylky a t-testu. Pro porovnání rozdílu 

výchylek v prvním a kontrolním měření každého probanda jsme použili Studentův párový t-

test. 



Výzkumná skupina

Tabulka 2: hodnoty měření probanda č. 1

Proband č. 1 Vstupní měření Kontrolní měření

Klidová

hodnota
Výchylka Rozdíl

Klidová 

hodnota
Výchylka Rozdíl

Snímek 1 159,00° 145,79° 13,21° 175,00° 171,80° 3,20°

Snímek 2 167,70° 154,94° 12,76° 172,50° 167,00° 5,50°

Snímek 3 155,00° 141,80° 13,20° 175,60° 173,90° 1,70°

Snímek 4 165,20° 146,00° 19,20° 151,50° 136,00° 15,50°

Snímek 5 161,50° 146,70° 14,80° 161,00° 152,60° 8,40°

Snímek 6 166,00° 152,85° 13,15° 154,50° 137,00° 17,50°

Snímek 7 163,20° 151,50° 11,70° 163,50° 149,50° 14,00°

Snímek 8 163,70° 151,50° 12,20° 146,50° 132,40° 14,10°

Snímek 9 163,10° 155,30° 7,80° 161,00° 144,20° 16,80°

Snímek 10 160,20° 152,80° 7,40° 162,00° 151,50° 10,50°

Průměr 12,54° Průměr 10,72°

Směrodatná 

odchylka
3,34

Směrodatná 

odchylka
5,76

t-test 0,4235



Tabulka 3: hodnoty měření probanda č.2

Proband č. 2 Vstupní měření Kontrolní měření

Klidová 

hodnota
Výchylka Rozdíl

Klidová 

hodnota
Výchylka Rozdíl

Snímek 1 170,00° 148,60° 21,40° 165,00° 160,00° 5,00°

Snímek 2 166,50° 146,40° 21,60° 175,00° 179,50° 4,50°

Snímek 3 168,00° 157,40° 10,60° 173,68° 168,60° 5,08°

Snímek 4 171,00° 167,30° 3,70° 171,80° 168,70° 3,10°

Snímek 5 172,00° 160,00° 12,00° 165,40° 151,20° 14,20°

Snímek 6 177,00° 162,50° 14,50° 171,00° 151,40° 19,60°

Snímek 7 175,50° 165,60° 9,90° 170,60° 159,00° 11,60°

Snímek 8 173,50° 160,90° 12,60° 174,60° 159,20° 15,40°

Snímek 9 172,50° 166,20° 6,30° 174,00° 157,30° 16,70°

Snímek 10 173,90° 166,60° 7,30° 157,90° 146,40° 11,50°

Průměr 11,99° Průměr 10,67°

Směrodatná 

odchylka
5,93

Směrodatná 

odchylka
5,88

t-test 0,6562



Kontrolní skupina

Tabulka 4: hodnoty měření probanda č. 3

Proband č. 3 Vstupní měření Kontrolní měření

Klidová 

hodnota
Výchylka Rozdíl

Klidová 

hodnota
Výchylka Rozdíl

Snímek 1 170,8° 167,1° 3,7° 176,6° 170,5° 6,1°

Snímek 2 179,3° 163,8° 15,5° 170,9° 166,0° 4,9°

Snímek 3 176,5° 170,4° 6,1° 172,0° 165,5° 6,5°

Snímek 4 170,7° 166,3° 4,4° 171,0° 166,4° 4,6°

Snímek 5 170,7° 165,5° 5,2° 178,0° 162,9° 15,1°

Snímek 6 167,0° 154,5° 12,5° 165,0° 157,3° 7,7°

Snímek 7 171,0° 166,2° 4,8° 178,8° 162,5° 16,3°

Snímek 8 170,9° 164,5° 6,4° 170,7° 165,3° 5,4°

Snímek 9 176,9° 172,2° 4,7° 169,0° 164,2° 4,8°

Snímek 10 162,0° 152,3° 9,7° 171,5° 166,7° 4,8°

Průměr 7,3° Průměr 7,62°

Směrodatná 

odchylka
3,96

Směrodatná 

odchylka
4,37

t-test 0,8821



Tabulka 5: hodnoty měření probanda č.4

Proband č. 4 Vstupní měření Kontrolní měření

Klidová 

hodnota
Výchylka Rozdíl

Klidová 

hodnota
Výchylka Rozdíl

Snímek 1 175,0° 166,0° 9,0° 148,7° 141,2° 7,5°

Snímek 2 151,0° 143,8° 7,2° 145,3° 136,0° 9,3°

Snímek 3 152,0° 146,6° 5,4° 154,0° 148,6° 5,4°

Snímek 4 148,0° 141,6° 6,4° 154,8° 148,2° 6,6°

Snímek 5 148,0° 140,8° 7,2° 151,0° 143,2° 7,8°

Snímek 6 151,5° 143,5° 8,0° 146,6° 138,3° 8,3°

Snímek 7 146,5° 138,2° 8,3° 144,0° 137,0° 7,0°

Snímek 8 145,8° 137,0° 8,8° 172,0° 165,7° 6,3°

Snímek 9 144,5° 136,1° 8,4° 145,6° 137,2° 8,4°

Snímek 10 179,4° 172,2° 7,2° 152,0° 147,2° 4,8°

Průměr 7,59° Průměr 7,14°

Směrodatná 

odchylka
1,13

Směrodatná 

odchylka
1,40

t-test 0,3509



5 VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH DAT

O zvýšené stabilitě loketního kloubu může vypovídat snížení průměru naměřených 

rozdílových hodnot. Zda došlo ke zlepšení stability loketního kloubu, vyjádříme pomocí 

vzorce:

������í	������� − �ý�����í	�������

������í	�������
		�		���	[%]

Vstupní hodnota = průměr rozdílových hodnot vstupního měření 

Výstupní hodnota = průměr rozdílových hodnot výstupního měření

Jeho výsledná hodnota vypovídá, o kolik procent se změní rozdíl průměru vstupního a 

výstupního měření vzhledem ke vstupní hodnotě neboli o kolik procent se zlepší/zhorší 

stabilita loketního kloubu. Pokud je výsledná hodnota kladné číslo, lze ho interpretovat jako 

zlepšení stability loketního kloubu oproti vstupnímu měření. Záporné číslo ukazuje na větší 

výchylky v loketním kloubu při kontrolním měření a nasvědčuje tak zhoršené stabilitě 

v loketním kloubu v porovnání se vstupním měřením.

5.1 VÝZKUMNÁ SKUPINA

Proband č. 1 

Tabulka 6: výpočet výsledné hodnoty probanda č. 1

Průměr rozdílových hodnot 
vstupního měření

Průměr rozdílových hodnot 
výstupního měření

vstupní	hodnota − výstupní	hodnota

vstupní	hodnota
		x		100	[%]

12,54° 10,72° 14,51 %



Proband č. 2

Tabulka 7: výpočet výsledné hodnoty probanda č. 2

Průměr rozdílových hodnot 
vstupního měření

Průměr rozdílových hodnot 
výstupního měření

vstupní	hodnota − výstupní	hodnota

vstupní	hodnota
		x		100	[%]

11,99° 10,67° 11,01 %

5.2 KONTROLNÍ SKUPINA

Proband č. 3

Tabulka 8: výpočet výsledné hodnoty probanda č. 3

Průměr rozdílových hodnot 
vstupního měření

Průměr rozdílových hodnot 
výstupního měření

vstupní	hodnota − výstupní	hodnota

vstupní	hodnota
		x		100	[%]

7,3° 7,62° -4,38%

Proband č. 4

Tabulka 9: výpočet výsledné hodnoty probanda č. 4

Průměr rozdílových hodnot 
vstupního měření

Průměr rozdílových hodnot 
výstupního měření

vstupní	hodnota − výstupní	hodnota

vstupní	hodnota
		x		100	[%]

7,59° 7,14° 5,93%

Ke snížení průměru rozdílových hodnot došlo u probanda č. 1, 2 a 4. U probanda č. 3 se 

průměr rozdílových hodnot zvýšil. Většího rozdílu bylo dosaženo u probandů ve výzkumné 

skupině, kteří podstoupili autoterapii. Procentuální vyjádření zlepšení stabilizace loketního 

kloubu oproti vstupním hodnotám je nejvyšší u probanda č. 1 a 2 (výzkumná skupina, která 

podstoupila intervenci). Proband č. 3 z kontrolní skupiny naopak dosáhl zhoršení o 4, 38%. 

Proband č. 4 dosáhl zlepšení, které však nedosahuje takových hodnot jako u výzkumné 

skupiny.



5.3 STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

Vzhledem k nízkému počtu probandů a vysokému rozptylu hodnot, s kterými jsme 

pracovali (viz. Tabulky č. 2, 3, 4, 5) jsme neuplatnili kritérium hladiny významnosti, pro 

kterou se v biostatistice nejčastěji stanovuje hodnota 0,05. Hodnota t-testu převedená na 

procenta nám určuje pravděpodobnost, s kterou platí nulová hypotéza (H0: střední hodnoty 

srovnávaných výběrů jsou stejné). Odečtením hodnoty t-testu od 100% získáme 

pravděpodobnost, se kterou platí H1 (H1: střední hodnoty srovnávaných výběrů jsou 

rozdílné).

Proband č. 1 (výzkumná skupina)

Tabulka 10: pravděpodobnost platnosti hypotéz 

t-test Pravděpodobnost H0 Pravděpodobnost H1

0,4235 42% 58%

Proband č. 2 (výzkumná skupina)

Tabulka 11: pravděpodobnost platnosti hypotéz

t-test Pravděpodobnost H0 Pravděpodobnost H1

0,6561 66% 34%

Proband č. 3 (kontrolní skupina)

Tabulka 12: pravděpodobnost platnosti hypotéz

t-test Pravděpodobnost H0 Pravděpodobnost H1

0,8821 88% 12%



Proband č. 4 (kontrolní skupina)

Tabulka 13: pravděpodobnost platnosti hypotéz

t-test Pravděpodobnost H0 Pravděpodobnost H1

0,3508 35% 65%

Z uvedených tabulek č. 10, 11, 12, 13 je patrné, že výsledky nemohou být statisticky 

významné. Hypotéza 1 by platila pouze ve dvou ze čtyř případů a s pravděpodobností lehce 

nad 50%, což není pro statistickou významnost dostačující.



6 VÝSLEDKY

Tabulka 14: tabulka porovnání výsledků

Proband Proband Průměr

Výzkumná skupina
č.1 č.2

12,76%
14,51% 11,01%

Kontrolní skupina
č.3 č.4

0,78%
-4,38% 5,93%

Srovnání T-test 0,233

Z tabulky č. 14 je patrné, že ve výzkumné skupině došlo k výraznějšímu zlepšení stability 

loketního kloubu, než u kontrolní skupiny, kde je zlepšení téměř nulové.Toto můžeme tvrdit s 

pravděpodobností 76,7 %.



7 DISKUZE

Tato diplomová práce se zabývá možnostmi prevence hyperextenčního traumatu loketního 

kloubu, kterým často trpí brankářky házené. Konkrétně je zaměřena na prevenci aktivním 

cvičení, jelikož je to nejjednodušší forma, kterou si sportovec může provádět sám, 

nepotřebuje k tomu další osoby a ani speciální pomůcky. 

Z teoretické části vyplývá, že stabilita loketního kloubu v extenzi je převážně zajištěna 

kongruencí kloubních ploch, statickými (postranní vazy) a dynamickými stabilizátory (flexory 

a extenzory předloktí upínající se v oblasti epikondylů)“. 50% stability zajišťuje 

humeroulnární skloubení a proti valgózujícímu násilí je významným stabilizátorem okovec. 

Přetažení kloubu do hyperextenze z 70% brání přední část kloubního pouzdra, v 90° flexi 

přebírá tuto funkci vnitřní postranní vaz. Pohybu do valgozity brání při poloze v extenzi 

stejnou měrou vnitřní postranní vaz a kongruence kloubu spolu s kloubním pouzdrem (Hart, 

2002). Tyto poznatky jsou pro nás důležité, protože dle videoanalýzy ve studii Akguna a kol. 

(2007) je loketní kloub brankářů házené nejvíce zatěžován ve valgózním postavení a 

hyperextenzi. Z těchto skutečností vyplývá, že dynamické stabilizátory se na stabilitě 

loketního kloubu podílejí v menší míře. Z osobní konzultace, kdy probandi uvedli, že 

bolestivost nastává hlavně tehdy, pokud nestihnou horní končetinu před zákrokem dostatečně 

zpevnit (např. při rychlých nečekaných střelách) vyplývá, že role dynamických stabilizátorů 

při stabilitě loketního kloubu není zanedbatelná. 

Studie The response of ligaments to stress deprivation and stress enhancement (Woo et al., 

1990), uvádí, že díky schopnosti remodelace a adaptace tkání na zatížení bylo prokázáno, že 

aktivní cvičení může posílit ligamentózní struktury a se současně zlepšenou svalovou funkcí 

tak nepřímo pomáhat stabilizovat kloub (Woo et al., 1990). Efekt silového tréninku na 

problémy loketních kloubů u brankářů a brankářek házené řešil ve své prospektivní 

nekontrolované klinické studii Tyrdal a Pettersen (1998). K silovému testování využili 

Kinetic Communicator (KIN-COM), pomocí kterého měřili koncentrickou a excentrickou 

svalovou sílu flexe a extenze loketního kloubu a zápěstí a také pronaci a supinaci předloktí. 

Po dvouletém cvičebním programu byl efekt silového tréninku hodnocen testováním na KIN-

COMu, subjektivním hodnocením symptomů a kineziologickým vyšetřením. Výsledky studie 

ukazují na zlepšení jak v subjektivním hodnocení symptomů probandů, tak objektivními 

nálezy na přístroji KIN-COM. V této diplomové práci jsme se na rozdíl od Tyrdala a 

Pettersena nezaměřovaly na měření svalové síly i když probandi v rámci autoterapie 



posilovali stejné svalové skupiny. V této práci byla měřena výchylka v loketním kloubu, který 

byl zatížen závažím o hmotnosti 1 kg. Proband měl horní končetinu v relaxovaném stavu 

a nevěděl, kdy bude závaží spuštěno. Výsledky Tyrdala a Pettersena (1998) i výsledky 

této diplomové práce ukazují na pozitivní vliv posilovacího tréninku dynamických 

stabilizátorů loketního kloubu v problematice hyperextenčního traumatu u brankářů/brankářek 

házené. Vzhledem k podstatně kratší době intervence, než kterou aplikoval Tyrdal a Pettersen 

(1998) nepředpokládáme změny v ligamentózních strukturách. Z uvedeného bychom mohli 

usuzovat, že vliv dynamických stabilizátorů loketního kloubu na stabilitu kloubu je větší, než 

se uvádí. Pro ověření tohoto tvrzení, by musela být provedena mnohem rozsáhlejší studie 

s využitím dalších metod (např. EMG). I když nepředpokládáme, že by během dvouměsíční 

intervence mohlo dojít ke změnám v ligamentózních strukturách, nelze to s jistotou vyloučit. 

K zaznamenání objektivních změn ve vazivovém aparátu by bylo zapotřebí monitorovat 

šlachu (např. ultrazvukem), ale i tak by to bylo pravděpodobně velmi náročné a

problematické.

Zrekonstruovat měření, které by objektivně zhodnotilo stabilitu loketního kloubu, nebylo 

jednoduché. V průběhu měření a vyhodnocování dat se mohly vyskytnout okolnosti, které 

vedly k případnému ovlivnění či zkreslení naměřených dat. K těmto patří:

 nízký počet probandů

 nízký počet opakování měření

 chybné nalepení markerů

 chyba měření přístroje Qualisys, nepřesná kalibrace, nepatrný posun kamery 

během měření

 nedostatečná fixace ramenního kloubu dorzoventrálně- při testovacím měření 

trajektorie markeru nalepeného na acromionu nevykazovala výrazné změny 

polohy, ale je pravděpodobné, že během měření při spuštění závaží došlo 

k ventrálnímu posunu ramenního kloubu

 změna trajektorie pádu závaží- vzhledem k tomu, že závaží bylo spouštěno do 

volného prostoru pomocným asistentem nemůžeme vyloučit přítomnost kývavého 

pohybu a zajistit tak přímočarou trajektorii kolmou vzhledem k podlaze ve všech 

jednotlivých pokusech měření

 délka předloktí – při konstantní délce provázku uchycující závaží bude s rostoucí 

délkou předloktí působit větší moment síly



 chybné postavení horní končetiny, zejména nedodržení stanovených úhlů 

v kloubech

 některé markery nebyly v důsledku zákrytu vidět, a proto nemohly být 

v některých případech získána všechna data

 krátká doba intervence

 nedůsledné dodržování autoterapie probandy

I přesto, že bylo snahou eliminovat nepřesnosti v měření, výsledky vykazují značný rozptyl 

i v rámci jednoho probanda. Roli mohl sehrát např. strach z bolesti či poškození kloubu a 

v důsledku toho neschopnost zcela relaxovat horní končetinu. Též samotné očekávání nárazu 

mohlo zvýšit svalový tonus v klidové poloze. Se zvyšujícím se počtem pokusů mohlo již dojít 

k nepříjemným pocitům v loketním kloubu (i když ne bolestivým), což opět mohlo způsobit 

nedostatečnou relaxaci. Řešením jak se vyhnout těmto nežádoucím reakcím by mohlo být 

např. sledování klidového tonu svalů a neustále instruování probanda k relaxaci.



8 ZÁVĚR

Cílem této diplomové práce bylo upozornit na problematiku hyperextenčního traumatu 

loketních kloubů u brankářek házené a zvolit vhodnou možnost prevence tohoto zranění.

Na základě osobních konzultací s probandy a rešerše jsme došli k poznatku, že k tomuto 

účelu lze použít tejpování, ortézy, či aktivní cvičení zaměřené na posílení stabilizačních svalů 

loketního kloubu. Která z těchto možností je ovšem pro hráče nejlepší a nejdostupnější? 

V České Republice většina lékařů předepisuje ortézu, a to v případech, kdy už jsou bolesti 

výrazné a pravděpodobně došlo k traumatizaci struktur v oblasti loketního kloubu Ortézy

nemusí mít jen pozitivní účinky, ale mohou také dle Styfa (1999) měnit perfuzi krve svalem a 

snižovat tak jeho vytrvalost. Dle studie Wojtyse a Kothariho (1996) může také dojít ke 

zpomalení volní reakce svalů, což je v našem případě nežádoucí. Pevné tejpování je další 

možností prevence, ale může hráče omezovat v pohybu. Naopak kinesiotaping by v pohybu 

neměl omezovat vůbec a nastává tak otázka, zda by byla fixace kloubu dostatečná. Navíc u 

obou těchto metod tejpování je nutná přítomnost další osoby. Nevýhodou je také neustále 

dokupování tejpovacího materiálu. Nabízí se tedy otázka, kterou jsme si zvolili jako 

výzkumnou. Je možné zvolit aktivní cvičení dynamických stabilizátorů loketního kloubu 

jako prevenci hyperextenčního traumatu loketního kloubu?

Aby bylo možné na tuto otázku odpovědět, byla stanovena tato hypotéza: 

Hypotéza 1: Předpokládáme, že vhodným a opakovaným posilovacím cvičením lze aktivovat 

příslušné stabilizační svaly (flexory, pronátory a extenzory předloktí) tak, aby došlo 

k měřitelnému zlepšení stabilizace loketního kloubu během experimentu simulující zákrok 

brankáře/brankářky v házené při vyrážení míče.

Výsledky vstupního a výstupního měření ukazují, že došlo ve výzkumné skupině 

ke snížení výchylky (zlepšení stability) v loketním kloubu oproti vstupním hodnotám 

u prvního probanda o 14,51% a u druhého o 11, 01%. V kontrolní skupině, 

která neabsolvovala posilovací cvičení, došlo u probanda č. 3 naopak ke zvýšení výchylky

(snížení stability) o 4, 38%. Proband č. 4 dosáhl snížení výchylky o 5, 93% oproti vstupnímu 

měření. Toto číslo je však stále menší než dosažené výsledky u výzkumné skupiny. Na 

základě toho lze potvrdit, že vhodné opakované posilovací cvičení dynamických stabilizátorů 

loketního kloubu může vést k zlepšení stabilizace loketního kloubu.



Přestože výsledky měření ukazují na pozitivní vliv aktivního cvičení dynamických 

stabilizátorů loketního kloubu na stabilitu loketního kloubu, tyto výsledky nejsou statisticky 

významné a nemají tedy obecnou platnost. Hlavním důvodem je nízký počet zúčastněných 

probandů.

Na otázku zda je možné zvolit aktivní cvičení dynamických stabilizátorů loketního kloubu 

jako prevenci hyperextenčního traumatu loketního kloubu, lze odpovědět: Ano, je to možné. 

Posilování dynamických stabilizátorů loketního kloubu pravděpodobně přispívá 

ke zlepšení stability loketního kloubu při zatížení do hyperextenze. Pro rozšíření platnosti 

poznatků by bylo nezbytné provést rozsáhlejší studii na větším množství probandů.

Lze konstatovat, že ve své práci jsem dosáhla cíle, který jsem si vytyčila. Byla popsána 

problematika hyperextenčního traumatu loketních kloubů u brankářek házené a zhodnoceny 

možnosti prevence tohoto zranění.
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