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Abstrakt v českém jazyce: 

 Cílem práce je zjistit zda se atypické postavení acromioclaviculárního kloubu 

vyskytuje bilaterálně ve statisticky významné míře u hráčů ledního hokeje v porovnání 

se skupinou jedinců nehrající lední hokej profesionálně a pokusit se objasnit příčiny 

podílející se na vzniku tohoto postavení. 

Teoretické poznatky vycházejí z anatomie, kineziologie, fyziologie a biomechaniky 

ramenního pletence, které nám umožní pochopit problematiku tohoto segmentu 

a naznačit možné patologické změny vlivem stereotypního a sportovního zatížení. 

Součástí teoretických východisek jsou také konkrétní patologie, které vznikají 

v důsledku zatěžování tělesných segmentů a vyskytují se u hráčů ledního hokeje. 

Měření se účastnila experimentální skupina aktivních hráčů ledního hokeje (n
1
 = 100) 

ve věku 13-33 let bez předchozího úrazu v oblasti klíční kosti (fraktura, luxace) 

a probandů, kteří ledního hokej nikdy závodně nehráli (n
2
 = 100) ve stejné věkové 

kategorii jako skupina první. Měření probíhalo fotogrammetrickou metodou 

s dosazením souřadnicové sítě a pomocí aspekce a palpace acromioclaviculárního 

kloubu, následně došlo k porovnání prevalence atypického postavení v tomto segmentu 

u první skupiny (n
1
) a u druhé skupiny (n

2
).  

Z výsledků vyplývá, že atypické postavení AC skloubení se vyskytuje v signifikantně 

vyšší míře u hokejistů než u jedinců nehrajících lední hokej profesionálně. Na základě 

výsledků proběhlo zjišťování možných příčin, kde za hlavní faktory ovlivňující toto 

postavení je považován hypertonus a zkrácení m. trapezius pars cranialis se současnými 



 

opakovanými mikrotraumatizacemi při bočních nárazech. Za vedlejší faktory 

přispívající k tomuto postavení lze považovat i protrakci ramen a možnost nošení 

nevhodných ochranných vest (ramenní chrániče) hráčů. 

Klíčová slova v českém jazyce: acromioclaviculární kloub, atypické postavení v AC 
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Abstract  

The title of the master thesis: An Atypical alignment of acromioclavicular joint in ice 

hockey players and the search of possible causes  

Abstract in English languge: 

 The goal of this thesis is to find out whether atypical acromioclavicular 

placement of a joint occurs bilaterally in a statistically significant measure with ice 

hockey players in comparison to a group of individuals who do not play ice hockey 

professionally and clarify the causes involved in the origin of this placement.  

Theoretical findings proceed from the anatomy, kinesiology, physiology and 

biomechanics of the shoulder string, which enables us to understand the matters of this 

segment and suggest possible pathological changes influenced by a stereotyped and 

sportive pressure. Part of the theoretical base are also specific pathologies, which form 

due to burdening the body segments and occur with ice hockey players.  

An experimental group of active ice hockey players (n1 = 100) in the ages of 13-33 

without previous injuries in the area of the clavicle (fracture, luxation) and probands 

took part in the measurements as well as a group of non-ice hockey players, who had 

never played hockey professionally (n2 = 100) in the same age group.  

The measurements were done using the photogrammetric method with the application 

of a systematic grid and with the help of aspection and palpation of the 

acromioclavicular joint, further a comparison of prevalence of atypical placement in this 

segment in the first group (n1) and the second group (n2) was made.  

The results have shown that atypical alignment of AC joints occurs significantly more 

frequently in the group of individuals who play ice hockey professionally rather than 

those who do not.  

Based on the results a detection of possible causes followed, where the main factors 

affecting this placement are hypertonus and contracted m. trapezius pars cranialis with 

simultaneously repeating microtraumatisations during side crashes. Protraction of the 

shoulder and the possibility of wearing an inappropriate protective vest can also be 

viewed as side factors contributing to this placement. 

Keywords: 

Acromioclavicular joint, atypical alignment of AC joint, ice hockey 

Language work: CZ 
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RTG   rentgen 

tzv.   takzvané 
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1  Úvod 
 

Jak je známo lední hokej je vysoce kontaktní sport, při kterém dochází 

k velkému fyzickému zatížení, jak silovému, rychlostnímu, tak i vytrvalostnímu. Hráči 

jsou vystaveni zátěži aerobní i anaerobní, což v jiných sportech nebývá, těmto faktorům 

musí čelit často i dvakrát denně v případě dvoufázových tréninků. Výsledkem takového 

nasazení může být přetížení, únava a nepozornost, která může vést k různým zraněním. 

V průběhu hry i tréninků dochází prakticky neustále ke kolizím, kdy je hráč v osobním 

souboji sražen jiným hráčem nebo natlačen na mantinel. To se děje obvykle bokem, 

kdy se hráč snaží eliminovat riziko úrazu. Důsledkem těchto střetů, které bývají 

i za hranicí pravidel, jsou otřesy, traumatizace měkkých tkání i kostěných segmentů, 

fraktury či subluxace a luxace, nejčastěji v oblasti pletence ramenního. Sekundárním 

důsledkem mohou být různé chronické stavy jako dislokace, artrózy či tendinitidy. 

V rámci dlouhodobého zatěžování při častých trénincích a následně při zápasech, 

kdy je hráč obvykle 40-60s na ledě a musí podat maximální výkon, pobyt na střídačce 

bývá obvykle 2-3 minuty, to vše se odvíjí dle různých faktorů (počet hráčů, taktika, 

přesilová hra či hra v oslabení). Celkový čas hry je 60 min. čistého času, musí se ovšem 

počítat s přerušováním hry během třetin a možnost prodloužení v případě nerozhodného 

výsledku. V takových případech jsou pak hráči aktivní 70-90 min. hrubého času hry. 

Vzhledem k typickému hokejovému postoji a charakteru hry dochází ke změnám 

v měkkých tkáních u hráčů vlivem přetěžování a zkracování. Stereotypnímu držení těla 

a pohybům hráči nejsou vystavení pouze při pobytu na ledě, ale ve chvíli, 

kdy se ocitnou na střídačce či na trestné lavici, zaujmou zde úlevovou pozici vsedě, 

která se nápadně podobá držení těla na ledě. 

Důležitým faktorem prevence úrazů jsou ochranné prvky, které jsou nutností při každé 

hře. Ochranná výstroj je pro každého jedince unikátní a každý si volí takovou, 

která mu nejvíce vyhovuje. Otázkou zůstává, zda je individuální výběr jakékoliv části 

výstroje vždy vhodný a plní zcela svoji funkci, pro kterou byl navržen. 

Vlivem výše zmíněných faktorů dochází k charakteristickým změnám a obtížím, 

kterými hráči trpí.  

Z vlastních praktických zkušeností při spolupráci s hokejisty jsem si povšimla častého 

výskytu atypického postavení AC skloubení, které se vyskytovalo i u hráčů, 
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kteří neměli předchozí úraz v oblasti pletence ramenního, ani žádné jiné obtíže spojené 

s bolestí či s omezením pohybu. Na základě těchto povšimnutí jsem se rozhodla 

vypracovat svou diplomovou práci na toto téma. 

Cílem této práce je zjistit, zda se u hráčů ledního hokeje vyskytuje atypické postavení 

acromioclaviculárního kloubu ve statisticky významně vyšší míře než u jedinců 

nehrajících lední hokej profesionálně a zjistit možné příčiny a vlivy podílející 

se na vzniku tohoto atypického postavení. 
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2  Teoretická východiska 
 

2.1  Lední hokej 

 

2.1.1  Historie hry 

 

 O tom, kde má lední hokej své kořeny se dodnes dá pouze spekulovat. 

K prvenství pravého ledního hokeje se hlásí Kingston, Halifax, Montreal, ale také 

Nizozemsko, Německo či ruský Petrohrad. Všechny tyto oblasti se odkazují 

na pradávné obrazy, kde jedinci mají hůl, míč a jsou ve skupinkách, v žádném však 

nejsou zobrazeny branky či bruslení, i když formy hry jsou zobrazeny i na ledě. 

Nicméně mají blíže spíše k pozemnímu hokeji nebo ke golfu. Konkrétní informace 

o bruslení byly nalezeny roku 1572 ve Skotsku, kde byla údajně vyrobena první železná 

brusle, který se upevňovala k botě páskami a v roce 1672 byl zaležen první oficiální 

Skatin Club of Scotland, odtud se bruslení rozmohlo do Irska, Anglie, Nizozemska. 

Skotové však hledali lepší živobytí v zámoří a tak se stěhovali do Kanady, kam dovezli 

i své brusle. V roce 1848 byla poprvé vyrobena celokovová brusle s ocelovými noži 

Američanem W. Bushnellem ve Filadelfii, byla rychlejší, lépe klouzala po ledě a byla, 

odolnější. Později se již do Evropy dostala brusle, která šla k botě přišroubovat, a tím 

byl dán základ pro dnešní brusle. 

Byla spousta her podobných lednímu hokeji, nicméně stále chyběla specifika 

hry, kterou známe dnes. V období po ,,sedmileté´´ válce Anglie proti Nové Francii 

v letech 1756-1763 vojáci v Kingstonu a Halifaxu dostali rozkaz naučit se bruslit 

pro zvýšení kondice, rychlosti a obratnosti. Vojáky však po určitém čase přestaly bavit 

kličky, kruhy a zvraty. Napadlo je tedy spojit bruslení s hrou zvanou shinney, kdy 

se využívala ohnutá hůl, míček a branky ze sloupků, družstva byla po 6-11 hráčích dle 

velikosti hřiště. Nápad se šířil dál a lákal ostatní vojáky, námořníky, studenty i veřejnost 

a na počátku 70. let obohatili hru o brankáře. První lední hokej se hrál v Monteralu 

r. 1875 s plochým, kulatým kusem dřeva, se sítěmi v hokejových brankách, s jednotným 

oblečením a s jednotlivým označením pro posty hráčů. Postupně se proměňoval ve hru, 

kterou známe dnes. První pravidla ledního hokeje byla sepsána studenty McGillovy 
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univerzity a obsahovala ragbyové prvky, zde bylo také první hokejové mužstvo, rovněž 

se zde naházel první organizovaný hokejový klub na světě. 

Hra byla zahajována pomocí buly tak, že byl puk vložen mezi hole hráčů a jako v ragby 

se nesmělo přihrávat dopředu, hrálo se 2x 30 minut s přestávkou o poločase. Postupem 

času se pravidla vlivem hry měnila, například ke změně způsobu zahájení hry došlo 

zcela náhodně v Ontariu, kdy měl zápas bojovnou náladu, a oficiální buly byly 

pro rozhodčího bolestivé, jelikož hráči nedokázali ovládnout adrenalin. Rozhodčí tedy 

nařídil, aby si hráči položili hole na vzdálenost 18 palců od sebe, hodil mezi ně puk 

a nechal hráče, ať zahájí hru po pádu puku sami. Puk velmi často praskal a tak v roce 

1877 byl vyroben první gumový puk z gumového míčku, se kterým se hokej dříve hrál, 

ale příliš často opouštěl hrací plochu. Později se začal vyrábět z kaučuku a dostal tvar 

a rozměry dnešnímu kotouči (Gut a spol., 1990). 

Postupem času se pravidla hry měnily a dostávaly postupně podobu takovou, 

jakou známe dnes. Od roku 1905 bylo určeno, že hra se bude hrát 2x 15 minut a délka 

poločasu bude 10 minut, dále bylo určeno, že hra se bude hrát se sedmi hráči na každé 

straně a hrací plocha měla tvar čtyřúhelníku 40 m x 20 m. Brankoviště bylo o velikosti 

jednoho metru v poloměru a branka měla být minimálně 1 m široká bez nutnosti 

horního břevna. Gól byl uznán, když touš projel mezi brankovými tyčemi, třeba 

i ve vzduchu, pokud to nebylo výše, než byly samotné tyče, k tomu však moc často 

nedocházelo. Byl stanoven rozhodčí, který vedl hru, aby byla spravedlivá, a pouze 

kapitán družstva smí mluvit s rozhodčím o jeho rozhodnutí, pokud by snad s rozhodčím 

diskutoval jiný hráč, byl by vyloučen. Hráč, který hraje násilně, může být rozhodčím 

po prvním napomenutí vyloučen ze hry a nesmí být nahrazen. Zároveň bylo poprvé 

spatřena hra za brankou, to bylo nazýváno jako rafinovaná past, jelikož se tak stalo 

při jednom utkání a soupeř o této možnosti nevěděl. Postupně docházelo k úpravě 

pravidel- zvětšování hřiště, prodlužování hrací doby, podoba kotouče a branky, snížení 

počtu hráčů na ledě a možnost mít náhradníky, změna hole, střídání nejen jako důsledek 

úrazu hráče. Co se týče oděvu, měli hráči obyčejné čepice a svetry, brankáři 

upřednostňovali tlusté svetry, až později se začalo hovořit o jakési ochraně hráče 

jako prevence úrazů a o sjednocených barvách družstva. Přilby se poprvé objevily 

v roce 1920 u některých kanadských hráčů, přilby byly kožené a zakrývaly čelo, spánky 

a temeno hlavy a využívaly se výhradně při tréninku, až v roce 1948 se postupně přilby 
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dostávaly do zápasů, kdy se hra stávala rychlejší a začínala být více kontaktní. Stále 

však šlo o vlastní iniciativu hráče, nikoliv nutnost (Jenšík, 2011). 

Název pro tento sport- hokej, hockey, lze přeložit více způsoby a je potřeba zajít 

do slovníků starších významových. Francouzský hoqueter, ze kterého pravděpodobně 

název znamená: opakovaně do něčeho tlouci/ bušit a podstatné jméno hoquet má 

význam: pěstní úder na bradu. Nikdo se však nepřiklání k možnosti, že by název 

pocházel z názvu pro vyřizování účtů a pěstních soubojů, i když bývají při této hře 

časté. Poangličtělý výraz hockey pocházející z hoquetu nabízí v záhlaví odstavce 

i význam pro pasteveckou ohnutou holi v rukojeti pro podporu chůze (Jenšík, 2011). 

 Sezona 1967-68 se často uvádí jako období vzniku moderní hokejové éry, 

kdy došlo k rozšíření NHL z 6 týmů na 12, které byly rozprostřeny po celém kontinentu 

a došlo tak ke změnám dopravy a vlaky byly nahrazeny letadly. Došlo i k úpravám 

pravidel, například bylo možno uvádět dva brankáře na soupisce v rámci jednoho 

utkání, dříve byl podmínkou pouze jeden. Zároveň došlo ke střetu dvou hokejových 

světů, za Kanadu hráči z NHL a za tehdejší SSSR hráči z KHL, právě tato hokejová 

bitva vedla k obnově hokejových vztahů a oživování hokejového světa (Bárta a spol., 

2005). 

 

2.1.2  Definice a charakteristika hry 

 

 Lední hokej je kolektivní sport, který je velmi kontaktní. Hraje se na lední ploše 

se dvěma brankami, kde se hráči soustředí jak na útok, tak na obranu a snaží se vstřelit 

kotouč vedený hokejovou holí do branky soupeře. Herní činnost a taktika se odvíjí 

u každého týmu jinak, záleží na schopnostech a dovednostech hráčů a na úmyslu 

trenérů. Podstatným faktorem je bruslení, při kterém hráči musí překonávat překážky, 

především přímo soupeře, ale i snaha se vyhnout mantinelům, které ohraničují lední 

plochu a rozhodčím, kteří musí být v centru dění pro spravedlivé hodnocení. Hokej 

je brán jako mužský a čestný boj k dosažení výhry, jelikož je zde prostor pro uplatnění 

tvrdého prosazování v osobních soubojích. Lední hokej je fyzicky velmi náročný, nejen 

z hlediska rychlosti a maximální síly, ale také nutnosti koncentrace a schopnost sledovat 

hru a podle toho rozhodnout, jak se hra bude vyvíjet dál. Toto nasazení si žádá časté 

střídání hráčů. Tato kolektivní branková hra má pro každý národ jiný charakter 
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a je různě společensky oceňován, nicméně pro všechny státy platí mezinárodní platné 

pravidla, která se striktně při hře dodržují. 

Hráči jsou v průběhu hry střídání přibližně po 40-60 sekundách čistého času hry, takže 

ve skutečnosti to bývá delší časový interval, jelikož hra bývá často přerušována 

rozhodčími. Pauza pro odpočinek na střídačce bývá v rozsahu 3 až 4 minut hrubého 

času hry. Co se týče samotného intenzivního nasazení hráče při vedení puku, bývá 

vystaven maximálnímu výkonu přibližně 5-28 sekund, které se mohou několikrát 

opakovat v rámci jednoho střídání. Hráči musí perfektně ovládat pohyb na bruslích 

(vpřed, vzad, překládání, obraty, přeskakování překážek, rychlé starty, náhlé změny 

směru a prudké zastavení) a práci s hokejovou holí. Všechny tyto schopnosti se musí 

umět využít při hře při obehrávání soupeře, vyhýbání se překážkám, při snaze skórovat, 

to vyžaduje velmi dobrou koordinaci jedince a schopnost časté diferenciace pohybu 

přičem se podmínky hry neustále mění. Hráči se obvykle vyznačují vysokým rozvojem 

svalstva s vysokou adaptační schopností na zatížení. O velkém fyzickém zatížení 

vypovídá i fakt, že průměrná tepová frekvence hráčů při utkání je 170-180 tepů/min 

a hraniční hodnoty se dotkají až 200 tepů/min. Hráči ledního hokeje jsou také schopni 

pracovat na kyslíkový dluh s vysokou oběhovou zdatností a maximální spotřebou 

kyslíku (Kostka, 1986). 

 Rozměry hřiště jsou dány maximální velikostí 61 m dlouhé a 30m široké 

a minimální velikostí 56 m dlouhé a 26 m široké, rohy musí být zaobleny s poloměrem 

7-8,5 m. Hrazení hřiště musí být bílé barvy (s možností uvedení sponzorů), minimálně 

1,17 m a maximálně 1,22 m vysoké, musí být hladké s bez výstupků se žlutým 

ochranným pásem na dolní části, který je 15-25 cm vysoký. Dvířka pro hráče se musí 

otvírat směrem od hrací plochy a prostor mezi dvířky a hrazením nesmí být větší než 

3 mm. Ochranná skla po stranách hřiště jsou 80-120 cm vysoká a na koncích 

hřiště  160-200 m vysoká. Nad hrazením a skly na koncích hřiště musí být nataženy 

ochranné sítě. Hřiště je rozděleno na tři pásma- pásmo obranné, střední pásmo a útočné 

pásmo. Celé hřiště je rozděleno pěti čárami vedoucími přes celou šířku hřiště, tyto čáry 

kromě toho, že vyznačují pásma hřiště, vyznačují i brankové čáry, které se nachází 4 m 

od obou konců hřiště. Na ledové ploše jsou také označené body pro vhazování a kruhy, 

které slouží ke správnému rozmístění hráčů při vhazování kotouče při začátku hr, každé 

třetiny a po každém přerušení hry. Brankoviště je vyznačeno červenou rovnou čárou 

pro lepší orientaci při vstřelení branky a červeným půlkruhem o poloměru 180 cm, který 
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je vybarven světle modře, a hráči by se při hře neměli do tohoto prostoru dostat.  

Branky jsou připevněny pružnými brankovými kolíky, aby při nárazu došlo k odsunutí 

branky a nedošlo tak k úrazu hráčů. Brankové tyče jsou 1,22 m vysoké, vzdáleny 

od sebe 1,83 m, červené a nesou síť. Součástí hřiště jsou i hráčské lavice pro 16 hráčů 

a 8 funkcionářů a trestné lavice pro 5 hráčů každého týmu. Při průběhu hry nesmí hrát 

hudba, ale smí hrát při rozcvičení hráčů a kdykoliv při přerušení hry, s výjimkou, 

kdy leží zranění hráč na ledě. Hřiště musí být dostatečně osvětleno (Píša a spol., 2010; 

Adamec, 1999). 

 

2.1.3  Pravidla hry 

 

 Utkání se hraje 3 x 20 minut čistého času hry, případně dochází k prodloužení 

hry či k samostatným nájezdům, jestliže je výsledek nerozhodný k určení vítěze. Proti 

sobě hrají dva týmy, které se snaží vstřelit do soupeřovi branky kotouč, tým který vstřelí 

více gólů je vítězem. Hráči pomocí hokejové hole posouvají a přihrávají puk 

spoluhráčům k překonání soupeře všemi povolenými postupy. Nedílnou součástí je hra 

tělem, která je nejčastější volenou formou k získání kontroly nad pukem, ale má řadu 

podmínek, kterou budou uvedeny níže. Při porušení pravidel dochází k trestům, 

které udělují rozhodčí během hry. 

Každá třetina má 15 ti minutovou pauzu, po které dochází k výměně stran soupeřů 

na hřišti. Během této pauzy se musí upravit ledová plocha, stejně jako 

před prodloužením. Prodloužení nastává ve chvíli, kdy je stav po základní délce hrací 

doby nerozhodný a hraje se způsobem náhlé smrti, přičemž vyhraje tým, který vstřelí 

branku jako první. Délka prodloužení může být 5, 10 nebo 20 minut. V případě, 

že ani prodloužení nerozhodne stav utkání, dochází k samostatným nájezdům. Každý 

tým má 3 nájezdy, je-li to potřeba, pokud nedojde k rozhodnutí výsledku ani po těchto 

nájezdech, jsou znovu nájezdy na principu náhlé smrti. Časomíra běží od vhození puku 

do zapískání rozhodčího, kdy je hra zastavena. Časomíra se odečítá od základního času 

do 0:00. V případě, že časoměřič opožděně stopne čas nebo předčasně spustí čas, 

je potřeba provést nezbytnou nápravu času (Malá, 2015). 

Před utkáním je povinnost nahlásit hlavnímu rozhodčímu nebo zapisovateli 

seznam jmen a čísel hráčů a brankářů, kteří nastoupí do utkání. Tuto činnost prování 
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vedoucí týmu nebo trenér. Každý tým má svého kapitána a případně jsou uvedeni 

nanejvýš dva náhradní kapitáni. Kapitán je označen písmenem ,,C´´ a náhradní kapitán 

písmenem ,,A´´ 8 cm vysokým v přední části dresu (Píša a spol., 2010). 

 Hra musí mýt zahájena vhozením puku rozhodčím, každá třetina začíná 

vhozením puku ve středu hřiště, další vhazování po jakémkoli přerušení hry 

je provedeno na jednom z devíti určených míst na ledové ploše, dle pravidel hry. 

Jestliže je hra přerušena bez dalších norem, je puk vhozen na nejbližším místě od místa, 

kde se hrálo naposledy. Pokud byla hra přerušena z důvodu porušení pravidel, dojde 

k vhazování puku na straně, která neposkytne výhodu týmu, který nedodržel pravidla. 

Jestliže puk zasáhne jakoukoli překážku nad ledem následné vhazování je na nejbližším 

místě odkud byl puk zahrán. Vhazování se účastní vždy jen jeden hráč z každého týmu 

stojící od sebe na vzdálenost jedné hole čelem k sobě. V případě, že se vhazuje 

v obranném pásmu jednoho týmu, tak se musí čepel bránícího hráče dotknout ledu dříve 

než hráče útočícího týmu, vhazuje-li se však ve středním pásmu, na led pokládá čepel 

jako první hráč týmu domácího. Ostatní hráči musí být rozestaveni mimo vhazovací 

kruh. 

Komerční přestávky jsou zařazeny komerční přestávky do IIHF vysílané televizí a to 

v každé třetině v časech 14:00 a 8:00 dle časomíry. Komerční přestávky nemohou být 

po zakázaném uvolnění, v průběhu přesilové hry, po gólu, a pokud je nařízeno trestné 

střílení. V takových případech je komerční přestávka při prvním přerušení hry. 

Komerční přestávky nejsou povoleny během prodloužení. 

Každý tým si může během čisté hrací doby vzít jeden oddechový čas v délce 30 sekund 

na požádání hlavního rozhodčího přímo od trenéra nebo od jakéhokoli pověřeného 

hráče v poli trenérem. Nelze však o něj žádat po ukončení střídání hráčů a během hry. 

Jestliže hráč týmu o stejném či vyšším počtu hráčů na ledě odehraje puk ze své poloviny 

hřiště až k soupeřově za čáru zakázaného uvolnění, aniž by se puku dotkl jakýkoli jiný 

hráč, nastane zakázané uvolnění. Pokud je taková situace odpískána, musí hráči bojovat 

o puk a o pozici v souladu s pravidly a dochází k vhazování na vyznačeném místě 

na straně týmu, který zakázané uvolnění odehrál nejblíže od místa odehraného puku. 

V případě, kdy se dostane puk mimo hru, je vystřelen či odražen mimo hřiště, je hra 

přerušena a vhazování je na nejbližším bodu vhazování, odkud byl vystřelen. Pokud 

se puk dostane na lištu hrazení nebo kamkoli v rámci hřiště, je považován za puk ve hře 
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a hra pokračuje. Jestliže je puk zastaven, zachycen nebo jakkoli znehybněn a narušuje 

plynulost hry, je hra přerušena. Pokud je puk vystřelen z útočného pásma do obranné 

sítě, je vhazování mimo útočné pásmo, v případě, že je tento vystřelený puk tečován 

bránícím hráčem a puk opět vletí do obranné koncové sítě, vhazování bude v místě, 

odkud byl puk vystřelen, stejně tak v případě, když byl puk vystřelen mimo útočné 

pásmo. 

Hráč nesmí sevřít puk v ruce a pokračovat tak ve hře, hráč smí přihrát rukou v případě, 

že je hráč i puk v obranném pásmu svého týmu. Je také zakázáno přihrát vysokou holí, 

což znamená, že hráč přijme puk hokejkou nad výškou svých ramen a buď on sám, 

případně jeho spoluhráč, tak získá kontrolu nad pukem, pak bude hra přerušena. 

V případě, že tímto způsobem však získá puk protihráč, hra bude pokračovat. 

Ofsajd je postavení mimo hru. Toto porušení pravidel je odpískáno v případě, že útočící 

hráč přejede útočnou modrou čáru dříve než odehraný či přihranný puk nebo hráč 

s kotoučem. 

Je-li na ledě vážně zraněný hráč, který není schopen odjezdu na hráčskou lavici, je hra 

okamžitě přerušena a zavolána zdravotnická pomoc. V ostatních případech se hra 

nepřeruší, pokud má tým zraněného hráče gólovou příležitost a má jeho tým puk 

pod kontrolou. 

Hráč bez ochranné helmy se nesmí účastnit hry, pokud mu spadne, musí neprodleně 

opustit led a nesmí se účastnit jakékoli herní akce, nesmí si helmu zpětně nasadit 

a nesmí se dotknout puku. 

Za hráče mimo led je označen ten, kdo má jednu brusli na ledě a druhou na hráčské 

střídačce, pokud nehraje pukem a neúčastní se jakékoli akce proti soupeři. 

Gól nebude uznán v případě, že byl puk do branky kopnut bruslí, zahrán vysokou holí 

soupeře, vhozen rukavicí soupeře, zatlačen do branky i s bránícím hráčem, odražen 

od rozhodčího či po odpískání přerušení hry. 

Pokud při herní situaci dojde k porušení pravidel ze strany hráčů, dojde k uložení trestů 

ze strany rozhodčích kdykoliv během hry. Rozhodčí může udělit menší trest na 2 

minuty na časomíře nebo větší trest na 5 minut na časomíře + automatický osobní trest 

do konce utkání, který se na časomíře neuvádí. Může být i udělena kombinace menšího 

a většího trestu, kdy je přiděleno 5 minut + 2 minuty + automatický osobní trest 

do konce utkání. Osobní trest na 10 min bývá obvykle udělen za nesportovní chování 
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nebo nevhodné chování k rozhodčím, osobní trest může být také kombinován s menším 

trestem a také kvalifikován jako osobní trest do konce utkání. U menších trestů není 

povolena náhrada na ledě jiným hráčem a hraje se v oslabení, pokud dostane oslabený 

tým gól, trest je ukončen, ale trestaný hráč se nesmí vrátit ihned na led. U větších trestů 

musí trestaný hráč odejít do šaty a trenér určí hráče, který půjde za něj trest odpykat, 

tento trest se neukončuje ve chvíli, kdy oslabený tým dostane gól, po uplynutí 5 ti minut 

trestu smí tým nahradit vyloučeného hráče a hrát v plném počtu. U osobních trestů 

je dovoleno ihned nahradit hráče jiným. 

Puk je zhotoven z vulkanizovaného kaučuku a musí převažovat černá barva, tištěné 

logo, obchodní značka či reklama na puku může zaplňovat maximálně 35% obsahu 

z každé strany puku (Malá, 2015). 

 

2.1.4  Hráči a potřebná výstroj 

 

 Výstroj hráčů je složena z holí, bruslí, ochranné výstroje a dresů. Ochranná 

výstroj (kromě rukavic, přileb a betonů brankářů) musí být zcela pod oblečením. Hráči 

při předzápasovým rozcvičení musí být již oblečeni v kompletní výstroji. Hokejová hůl 

nesmí mít žádné výčnělky a všechny hrany musí být zkoseny. Hole mohou být omotány 

v kterémkoli místě nefluoreskující páskou libovolné barvy. Ochranná přilba speciálně 

vyrobena pro lední hokej musí být pevně nasazena s vůlí mezi řemínkem a bradou 

maximálně na jeden prst, jestliže běhen utkání spadne přilba, hráč se dále nesmí účastnit 

hry a musí odjet na hráčskou lavici. Jestliže dojde v průběhu utkání k prasknutí 

či poškození mřížky nebo chrániče očí, hráč smí dohrát jeho střídání, ale po opuštění 

ledu musí chránič obličeje opravit nebo vyměnit, jinak se nesmí vrátit do hry. Všem 

hráčům je doporučeno nosit celoobličejovou masku (košík), avšak hráči mladší 18 ti let 

a ženy hrající hokej musí mít celoobličejové masky. Ostatní musí mít alespoň chránič 

očí, který musí překrývat oblast očí a špičku nosu, a to jak z bočního, tak čelního 

pohledu. Chrániče očí či mřížky nesmí být barevné či jakkoli tónované. Chrániče krku 

a hrdla jsou povinností u hráčů a brankářů mladších 18ti let, ostatním je tento ochranný 

prvek doporučován. Všichni hráči v kategorii U20 let musí nosit individuálně 

přizpůsobený chránič úst a zubů, starším hráčům je to doporučováno. Chrániče loktů 

jsou povinné všem hráčům a zároveň se považují jako nebezpečná výstroj, jestliže 

nemají měkký ochranný vnější povrch z houbovité pryže či podobného materiálu. 
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Hráčské rukavice musí krýt ruce i zápěstí a hřbetní strana musí být z měkkého materiálu 

s podšitými vycpávkami.  Dále všichni hráči musí být ustrojeni do chráničů ramenních 

pletenců a hrudníku, kalhot s ochrannými prvky a holenních chráničů. Všichni hráči 

musí mít brusle určené pro lední hokej s bezpečnými čepelemi, brankáři nosí speciální 

brankářské brusle dle schváleného vzoru. Brankáři jsou navíc vybaveni vyrážečkou, 

lapačkou a chráničemi nohou (betony). Brankářská přilba musí být zhotovena tak, aby jí 

nemohl proniknout puk ani čepel hole. Všichni hráči musí být oblečení do jednotného 

oblečení a stejných dresů, kalhot, štulpen a helem (Píša a spol., 2010). 

 

 

2. 2  Anatomie pletence ramenního 

 

2.2.1  Kosterní systém 

 

 Scapula 

Lopatka, scapula, má trojúhelníkovitý tvar a jedná se o kost plochou. Má přední, 

anteriorní, část a zadní, posteriorní. Zadní plocha, facies posterior, je mírně konvexně 

zakřivená, kdežto přední plocha, facies costalis (anterior) je konkávní.  

Z facies posterior vybíhá spina scapulae v horní třetině. Spina scapulae začíná 

na mediálním okraji lopatky a přechází nad laterální úhel, postupně se vyvyšuje 

a odděluje od zadní plochy lopatky, kde přechází v plochá výběžek- acromion. Celá 

oblast spina scapulae, hřeben lopatky, i acromion lze palpačně nalézt. Acromion, 

nadpažek, tvoří skloubení s klíční kostí díky mediálně oválné plošce facies articularis 

acromii. Spina scapulae rozděluje lopatku na dvě jámy, a to na fossa supraspinata 

a fossa infraspinata, což jsou místa začátku svalů lopatky. Hřeben lopatky je v první 

polovině, blíže k mediálnímu okraji, rozšířen a nazývá se tuberculum deltoideum, 

zde končí zadní okraj musculus deltoideus a nachází se zde úpon vzestupné části 

musculus trapezius. 

Facies costalis obsahuje fossa subscapularis, která je tvořena třemi až čtyřmi lineae 

musculares vedoucí od mediálního okraje lopatky. Jedná se o zdrsnatělé vyvýšené čáry 

pro spojení svalu musculus subscapularis. 



21 
 

Cavitas glenoidalis se vyskytuje na laterálním okraji lopatky a tvoří kloubní jamku 

ramenního kloubu, která je mělká a kraniálně užší. Nad horním okrajem jamky 

je tuberculum supraglenoidale pro začátek musculus biceps brachii caput longum. Pod 

dolním okrajem jamky se nachází tuberculum infraglenoidale, kde začíná musculus 

triceps brachii. Zúžené místo mezi kloubní jamkou a laterálním okrajem lopatky 

se nazývá colllum scapulae (Čihák, 2016). 

Scapulu tvoří margo superior, medialis a lateralis. Je umístěna ve výši 2. - 7. 

žebra a je obklopena zádovými svaly. Je zakončena laterálně jako nadpažek, acromion, 

a je místem skloubení s klíční kostí (Netter, 2006). 

Osifikace lopatky nejprve začíná v blízkosti collum  scapulae, kde se nachází 

hlavní jádro, koncem 8. týdne fetálního vývoje, další osifikující jádro leží v processus 

coracoideus, které se projevuje v 1. - 2. roce života dítěte. Pod tímto jádrem se nalézá 

další jádro, subcoracoideální, které osifikuje v 10. - 12. roce. Další jádra můžeme nalézt 

v acromiu, které osifikují mezi 13. - 16. rokem dítěte. Srůsty samostatných osifikací 

s okolím začínají v horní části jamky mezi 14. rokem u dívek a 17. rokem u chlapců, 

u jader v processus coracoideus v 15. roce a u acromia po 16. roce (Čihák, 2016). 

 Clavicula 

Klíční kost, clavicula, je esovitě prohnutá štíhlá kost o délce 12-16 cm. 

Transversálně spojuje sternum, hrudní kost, s akromiem lopatky a jedná se o tzv. 

distanční kost, jelikož vymezuje vzdálenost sterna a horní končetiny. Vnitřní dvě třetiny 

se vyklenují vpřed, laterální třetina vzad a od acromia se lehce svažuje kaudálním 

směrem ke sternu. Mediální konec klíční kosti, extremitas sternalis, je kloubně spojen 

s manubrium sternia přes kloubní plochu facies articularis sternalis. Laterální konec 

klíční kosti, extremitas acromialis, je místem skloubení s acromiem pomocí facies 

articularis acromialis. Kost je hladká na horní straně kosti, na spodní straně se nacházejí 

typické drsnatiny jako je tuberositas coracoidea, kde se upíná ligamentum 

coracoclaviculare a nachází se v laterální části klíční kosti. Tato drsnatina se obvykle 

dělí na dvě části, tuberculum conoideum a linea trapezoidea, na obě místa se připojují 

lig. conoideum a lig. trapezoideum. Dalším útvarem je impressio ligamenti 

costoclavicularis, kam se upíná lig. costoclaviculare a sulcus musculi subclavii, což je 

mělká podélná rýha procházející prostředkem kosti, kde se nalézá začátek musculus 

subclavius (Čihák, 2016; Dylevský, 2009). 
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 Osifikuje jako první kost v těle člověka, již u embryí začátkem 6. týdne, 

a objevuje se v ní první kostní krvetvorba. Osifikace probíhá ze dvou jader, která 

se nacházejí mediálně a laterálně uprostřed klíční kosti a velmi rychle splývají. 

U novorozence je klíční kost již plně osifikována a ve sternální části se v období 

puberty vytváří epifysové osifikační jádro, která později splyne s okolní kostí (Čihák, 

2016). 

 Humerus 

 Typická dlouhá kost horní končetiny a rozděluje se na tři části:  

1) Hlavice, caput humeri, je součástí ramenního kloubu, jedná se o kulovitý útvar, na který 

se po obvodu upíná kloubní pouzdro. Kloubní pouzdro je tvořeno collum anatomicum, 

krčkem, kam se kloubní pouzdro upíná po obvodu hlavice. Pod hlavicí se nachází dva 

hrboly, tuberculum majus et minus, kam se upínají svaly. Tyto hrboly plynule 

přecházejí ve výčnělky zvané crista tuberkuli majoris et minoris, které jsou také místem 

svalových úponů. Součástí hlavice je i prohloubení mezi tuberculum majus et minus, 

kudy probíhá šlacha dlouhé hlavy musculus biceps brachii a nazývá se sulcus 

intertubercularis. 

2) Tělo, corpus humeri, má trojhranný tvar a na laterální straně je drsnatina tuberositas 

deltoidea, kam se upíná musculus deltoideus. Po zadní straně corpus humeri probíhá 

sulcus nervi radialis, kterým prochází nervus radialis. 

3) Distální část, condylus humeri, je součástí loketního kloubu a jeho okraje se nazývají 

epicondylus medialis et lateralis. Tyto nápadné výčnělky slouží jako místa pro začátky 

svalů předloktí. Rýha za epicondylus medialis se nazývá culcus nervi ulnaris, kudy 

prochází nervus ulnaris. Pro spojení s radiem a ulnou jsou pod epikotyly kloubní 

plochy, capitulum humeri a trochlea humeri. Nad těmito plochami na přední straně kosti 

se nachází prohlubně fossa radialis a coronoidea. Fossa olecrani je hlubší a nachází 

se na zadní straně, nad trochlea humeri (Čihák, 2016; Hudák, Kachlík a spol., 2013). 

K osifikaci humeru dochází od poloviny druhého fetálního měsíce, později vytvářejí 

jádra v tuberculum majus et minus a epikondylech. Jádra v proximální části humeru 

splynou kolem 6. roku dítěte, s diafýzou splynou kolem 20. roku. Jádra distálního konce 

humeru mezi 14. -16. rokem (Čihák, 2016). 
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2.2.2  Svalový systém 

 

Ke svalům pletence ramenního se kromě vlastních svalů horní končetiny v rámci 

funkce, z vývojového hlediska a z hlediska inervace řadí i svaly spinohumerální, 

kam spadá m. trapezius, m. latisimus dorsi, mm.rhomboidei a m. levator scapulae, které 

topograficky patří mezi svaly zádové a také svaly thorakohumerální, jež tvoří 

m. pectoralis major et minor, m. subclavius a m. serratus anterior řadící se mezi svaly 

hrudníku. Vlastní svaly pletence ramenního se dělí na svaly ramenní a lopatkové a svaly 

paže (Čihák, 2016). 

 Svaly spinohumerální 

První, povrchová vrstva obsahuje m. trapezius a m. latissimus dorsi. 

 Musculus trapezius je široký, plochý sval, který můžeme dle probíhajících svalových 

snopců rozdělit na 3 úseky- pars descendent (= pars cranialis, sestupná část), 

pars transversa (příčná část) a pars ascendens (vzestupná část). M.trapezius začíná 

na protuberencia occipitalis externa a linea nuchalis superior, dále na trnových 

výběžcích krčních a hrudních obratlů včetně posledního trnového výběžku, úpon tohoto 

svalu se odvíjí dle jednotlivých výše zmíněných snopců. Sestupné, kraniální, snopce 

se upínají na laterální konec claviculy- extremitas acromialis, na acromion a na spina 

scapulae. Příčné, střední, snopce se upínají na spina scapulae a vzestupné, kaudální, 

snopce se upínají od spodní hrany spina scapulae až k tuberculum deltoideum.  

Funkcí m. trapezius je fixace a stabilizace lopatky, sval jako celek přitahuje lopatku 

k páteři a zároveň má zevně rotační účinek. Kraniální svalové snopce způsobují elevaci 

ramene a kaudální snopce způsobují tah lopatky kaudálním směrem. Sval je inervačně 

zásobován díky nervus accessorius a rami anteriores nervorum spinalium vystupující 

z úseku třetího a čtvrtého krčního obratle (Čihák, 2016). 

Musculus latissimus dorsi je rozsáhlý zádový sval trojúhelníkovitého tvaru, 

který začíná jako thoracolumbální fascie od crista iliaca posterior superior, dorzální 

plochy kosti křížové a trnů bederních a hrudních obratlů. Zároveň začíná na 10. - 12. 

žebru. Upíná se na crista tuberkuli minoris, příčemž překrývá dolní úhel lopatky 

a přechází v silnou šlachu. 

Tento sval provádí addukci, vnitřní rotaci a extenzi paže. Je to také pomocný nádechový 

sval při fixaci horní končetiny, kdy dochází ke zdvihání žeber a zároveň plní funkci 
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i pomocného výdechového svalu, který se účastní například rychlého výdechu nebo 

kašle, zvýrazňuje zakřivení hrudní páteře. Při abdukci paže je viditelný na dorzální 

straně paže jako zadní axilární řasa, která ohraničuje podpažní jamku. Je inervován 

z C6-8 nervus thoracodorsalis (Čihák, 2016). 

 Druhou vrstvu tvoří mm. rhomboidei a m. levator scapulae, které probíhají 

od páteře k lopatce. 

Musculus rhomboideus major et minor mají paralelní snopce. Jedná se o tenký sval, 

který se rozpíná od dolní krční a horní hrudní páteře k mediálnímu okraji lopatky, v celé 

jeho délce. M. rhomboideus minor začíná na trnových výběžcích C6-7 a končí v horní 

třetině margo medialis scapulae. M. rhomboideus major má začátek na trnových 

výběžcích Th1-4 a upíná se na spodních 2/3 margo medialis scapulae (Čihák, 2016). 

Funkcí obou svalů je elevace a retrakce lopatky. Inervačně jsou zásobeny z nervus 

dorsalis schapulae z kořenové inervace C4-5 (Hudák, Kachlík a spol., 2013). 

 Musculus levator scapulae jde od horní krční páteře k hornímu úhlu lopatky. 

Jedná se o štíhlý sval, který se v překladu jmenuje zdvihač lopatky, což je také jeho 

funkce. Začátkem m. levator scapulae je tubercula dorsalia processus transversi C1-4 

a upíná se na angulus superior scapulae a mírně přechází na margo medialis scapulae 

až ke spina scapulae. 

Funkcí svalu, jak již bylo zmíněno, je elevace lopatky, zároveň dolní úhel lopatky natáčí 

do vnitřní rotace a při fixaci lopatky provádí lateroflexi krční páteře. M. levator 

scapulae je inervován z nervus dorsalis scapulae, z kořenové inervace C3-5 (Čihák, 

2016). 

 Svaly thoracohumerální 

Jde o svaly, které se řadí mezi svaly hrudníku, ale původem jde o svaly 

končetinové, které byly anatomicky rozloženy na pletenec ramenní nebo přímo 

na humerus. Až v rámci druhotného vývoje jejich začátky byly rozšířeny na hrudník. 

Mezi tuto svalovou skupinu se řadí m. pectoralis major et minor, m. subclavius 

a m. serratus anterior (Čihák, 2016). 

Musculus pectoralis major je mohutný sval, který lze rozdělit na 3 části dle jeho 

začátku. Pars clavicularis začíná na mediální části claviculy, pars sternocostalis má 

začátek na sternu a na chrupavkách první šesti žeber a pars abdominalis začíná 
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na přední části 6. žebra a v aponeuróze přímého břišního svalu. Všechny 3 části 

se sbíhají do společného úponu, který se nachází v crista tuberkuli majoris humeri. 

Úponové snopce z jednotlivých částí svalu se kříží (pars clavicularis se upíná vepředu 

a distálně, kdežto pars abdominalis vzadu a proximálně), což vede k dojmu stočení 

šlachy o 180°. Sval vpředu ohraničuje podpažní jamku a tvoří tak přední axilární řasu 

(Čihák, 2016). 

Funkce m. pectoralis major se liší dle jeho částí. Pars clavicularis se účastní předpažení- 

flexe, pars sternocostalis a abdominalis provádí addukci a vnitřní rotaci paže, zároveň 

plní funkci pomocného nádechového svalu při fixované horní končetině. Je inervován 

z nn. pectorales mediales et laterales z pars supraclavicularis plexus brachialis. 

Klavikulární část je vyživována z kořenové inervace C5-7 a ostatní složky svalu 

z kořenové inervace C8-Th1 (Hudák, Kachlík, 2013; Čihák, 2016). 

 Musculus pectoralis minor je štíhlý sval krytý m. pectoralis major. Začátek 

tohoto svalu na 3. -5. žebru z ventrální strany a upíná se na processus coracoideus. 

Funkčně sval provádí tah lopatky do protrakce a deprese při otáčení kloubní jamky 

ramenního kloubu vpřed a při fixované horní končetině je i pomocný nádechová sval. 

Inervačně je zásoben z nervus pectoralis medialis z kořenové inervace C5 (Hudák, 

Kachlík, 2013). 

  Musculus subclavius je sval relativně malý a štíhlý, který se nachází mezi klíční 

kostí a prvním žebrem. Začíná na spodní ploše klíční kosti, na sulcus musculi subclavii, 

a upíná se na mediální straně prvního žebra.  

Funkcí je deprese klíční kosti a elevace prvního žebra při fixaci sternoclaviculárního 

skloubení. Inervace vychází z nervus subclavius při kořenové inervaci z C5 (Netter, 

2006; Hudák, Kachlík a spol., 2013). 

 Musculus serratus anterior je plochý sval nalézající se na boční straně hrudníku 

a jdoucí k mediálnímu okraji lopatky. Začíná na zubech 1. - 9. žebra a upíná 

se na margo medialis scapulae, svalové snopce jdoucí od 4. žebra a níž se upínají 

až na angulus inferior scapulae. 

Hlavní funkcí svalu je fixace lopatky k hrudníku, dále provádí protrakci lopatky a zevní 

rotací dolního úhlu lopatky, což je podmínkou pro možnost abdukovat paži 

nad horizontálu. Při fixaci horní končetiny se jedná o pomocný nádechový sval. 

Je inervován z nervus thoracicus longus z C5-7 (Čihák, 2016). 
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 Svaly ramenní a lopatkové 

Mezi svaly ramenní a lopatkové spadá m. deltoideus, m. supraspinatus, 

m. infraspinatus, m. teres major et minor a m. subscapularis. Všechny tyto svaly 

doplňují funkci spinohumerálních a thorakohumerálních svalů (Čihák, 2016). 

Musculus deltoideus je oddělen od vnějšího okraje m. pectoralis major pomocí 

trigonum deltoideopectorale. Tento svaly můžeme rozdělit na tři části- pars spinalis, 

pars acromialis a pars clavicularis. Toto členění je podle začátku svalu. Pars spinalis 

začíná na laterální části spina scapulae, pars scromialis začíná na acromiu lopatky a pars 

clavicularis začíná na zevním konci claviculy. Úpon tyto tři částí mají společný, a to 

na tuberositas deltoidea humeri. 

Z funkčního hlediska celý sval tiskne hlavici humeru do jamky a zvyšuje tak stabilitu 

ramene. Pars spinalis provádí dorzální flexi a zevní rotaci paže, pars acromialis 

se účastní abdukce paže a pars clavicularis zprostředkovává ventrální flexi, abdukci 

a vnitřní rotaci paže. Inervace pochází z nervus axillaris z C5-6 (Hudák, Kachlík a spol., 

2013). 

 Musculus supraspinatus začíná ve fossa supraspinata lopatky a vyplňuje ji, upíná 

se v tuberculum majus na zadní straně humeru. Funkcí svalu je abdukce a zevní rotace 

paže. Je inervačně zásoben z nervus suprascapularis z C5 (Netter, 2006; Čihák, 2016). 

 Musculus infraspinatus začíná ve fossa infraspinata a vyplňuje ji. Úpon 

se nachází v tuberculum majus stejně jako u m. supraspinatus. Funkčně se sval podílí 

na zevní rotaci a addukci paže. Inervace vychází z C5-6 z nervus suprascapularis 

(Hudák, Kachlík a spol., 2013). 

 Musculus teres minor překrývá caput longum et laterale musculi tricipitis 

brachii. Začíná na laterálním okraji lopatky přibližně ve střední části a upíná 

se na tuberculum majus humeri. Funkčně provádí zevní rotaci ramenního kloubu. 

Je zásobován z nervus axillaris z C5 (Netter, 2006; Janda, 2004). 

 Musculus teres major se nachází pod m. teres minor a začíná na dolním úhlu 

lopatky z dorsální strany a dolní části margo lateralis scapulae. Úpon se nachází 

na crista tuberkuli minoris humeri. Funkcí tohoto svalu je addukce, vnitřní rotace 

a extenze paže. Inervován je pomocí n. subscapularis z C6 (Netter, 2006; Janda, 2004). 
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 Musculus subscapularis má mnohočetné zpeřené snopce, které prochází 

od vnitřní plochy lopatky k přední straně ramenního kloubu, zpevňuje tak přední stranu 

ramenního kloubu. Začíná na kostální ploše lopatky a upíná se na tuberculum minus 

humeri. Provádí vnitřní rotaci paže. M. subscapularis je zásobován z nervus 

subscapularis z C5-6 (Čihák, 2016). 

  Svaly paže 

 Svaly paže lze rozdělit na přední a zadní svalovou skupinu. Mezi přední 

svalovou skupinu řadíme m. biceps brachii, m. coracobrachialis a m. brachialis. Zadní 

svalová skupina je tvořena m. triceps brachii. Přední skupina, nazývaná také jako 

flexorová skupina, je inervačně zásobena nervus musculocutaneus. Zadní svalová 

skupina, extenzorová , je inervován z nervus radialis. Obě svalové skupiny jsou od sebe 

odděleny vazivovými septy, a to septum intermusculare brachii mediale, které jde 

od šlachy m. latissimus dorsi a m. teres major k mediálnímu epikotylu humeru a septum 

intermusculare brachii laterale, které se táhne od m. deltoideus na laterální epikotyl 

humeru. Tyto septa vytvářejí osteofasciální protory (Čihák, 2016). 

 Musculus biceps brachii je tvořena dvěma hlavami, caput longum et caput breve. 

Caput longum začíná na tuberculum supragleoidale scapulae a caput breve na processus 

coracoideus scapulae. Přibližně v polovině celé délky svalu se hlavy spojují ve společné 

bříško a přechází na úpon, který je pomocí dvou šlach. Silná hlavní šlacha se upíná 

na tuberositas radii a povrchová plochá šlacha na mediální stranu předloktí, na fascia 

antebrachii pomocí aponeurosis musculi bicipitis brachii. Tímto dochází k přenosu tahu 

z m. biceps brachii i na ulnu. 

M. biceps brachii je dvoukloubový sval, tudíž plní funkci jak v ramenním, 

tak v loketním kloubu. V ramenním kloubu jde především o addukci a flexi pomocí 

caput breve, a o abdukci paže tahem caput longum. V loketním kloubu je tímto svalem 

prováděna supinace a flexe při supinovaném předloktí. Nervus musculocutaneus 

vychází z kořenové inervace C5-6 (Čihák, 2016; Netter, 2006). 

 Musculus coracobrachialis začíná na processus coracoideus scapulae a upíná 

se přibližně uprostřed délky humeru. Sval vykonává pomocnou addukci a ventrální flexi 

paže. Také uskutečňuje návrat paže z vnitřní či zevní rotace do středního postavení. 

N. musculocutaneus vychází z kořenové inervace C6-7 (Hudák, Kachlík a spol., 2013). 
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 Musculus brachialis je sval uložený relativně hluboko pod m. biceps brachii. 

Začátek svalu je umístěn na distálním konci přední plochy humeru a úpon se nachází 

na tuberositas ulnae. Provádí flexi v loketním kloubu při supinačním i pronačním 

postavení předloktí. Nervus musculocutanes s kořenovou inervací z C5-6 (Hudák, 

Kachlík a spol., 2013). 

 Musculus triceps brachii spadá již do extenzorové svalové skupiny, je jediným 

svalem v této skupině a má tři hlavy, caput longum, caput laterale a caput mediale. 

Začátek pro caput longum je na tuberculum infraglenoidale scapulae, pro caput laterale 

se začátek nachází proximálně od sulcus nervi radialis na zadní ploše humeru 

a pro caput mediale leží distálně od sulcus nervi radialis. Caput longum ohraničuje 

foramen omotricipitale a foramen humerotricipitale spolu s teres mino ret major. Caput 

longum, laterale et mediale se spojují do úponové šlachy, která končí na olecranon 

ulnae.  

Funkcí svalu je extenze loketního kloubu, zároveň caput longum je pomocným svalem 

při dorzální flexi a addukci v ramenním kloubu. Inervačně je zásoben z nervus radialis 

s kořenovou inervací z C6-8 (Čihák, 2016). 

 

2.2.3  Inervace 

 

 Svaly pletence ramenního jsou inervovány z plexus brachialis. Větve vybíhají 

od C5 (zde se připojuje i větev z C4) až po Th1 (zde se připojuje větev z Th2). Tento 

plexus můžeme rozdělit na 5 částí, přičemž první část obsahuje pět kořenů míšních 

nervů (rami ventrales spinálních nervů C5, C6, C7, C8 a Th1)- z C5 vychází nervus 

dorsalis scapulae a vybíhá zde větev k nervus phrenicus. Ze všech pěti míšních kořenů 

vychází rami musculares k musculus longus colli et musculi scaleni. Druhá část 

obsahuje tři primární svazky (trunci plexus brachialis), které jsou rozděleny na superior, 

medius a inferior. Superiorní větev je spojením C5,6 a vychází zde nervus 

suprascapularis a větev pro m.subclavius. Mediální větev je pokračováním z kořenové 

inervace C7. Inferiorní větev je spojením C8 a Th1. Ve druhé části se také odvětvuje 

nervus thoracicus longus (C5,6,7). Třetí část je spojení tří předních a tří zadních 

primárních svazků. Čtvrtá část obsahuje tři sekundární svazky (fasciculi plexus 

brachialis) a rozděluje se na lateralis, posterior a medialis. Laterální svazek je spojení 
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superiorní a mediální větve a vychází zde nervus pectoralis lateralis. Posteriorní svazek 

je spojením všech tří primárních svazků a vychází zde nervus subscapularis superior, 

nervus thoracodorsalis a nervus subscapularis inferior. Mediální svazek vychází 

z inferiorní větve a odvětvuje se zde nervus pectoralis medialic, nervus cutaneus brachii 

medialis a nervus cutaneus antebrachii medialis. Poslední, pátá, část je tvořena 

terminálními větvemi odkud vybíhá nervus musculocutaneus  z laterální větve, nervus 

axillaris z posteriorní větve, nervus radialis z posteriorní větve, nervus medianus 

ze spojení laterální a mediální větve a nervus ulnaris z mediální větve (Netter, 2006). 

 

2.2.4  Vybrané kineziologické aspekty 

 

 Vnitřní skelet má kromě oporné funkce kostry také význam pro vznik depozita 

minerálů. Kosti plní 5 základních funkcí- vytváří ochranný a podpůrný systém, jsou 

hematogenní, zabezpečují minerální homeostázu v organismu, obsahují žlutou kostní 

dřeň, což je zásobárna energie a poskytují plochy pro svalové úpony a začátky, díky 

nimž lze provést orientovaný pohyb na principu funkčního působení pák (Dylevský, 

2007). 

 V rámci osifikace, což je proces, při kterém dochází k syntéze specifických 

kolagenů, proteoglykanů a procesem depozice hydroxyapatitu, se nejdříve tvoří kost 

primární (nezralá), která je následně nahrazena kostí sekundární (zralá). Desmogenní 

osifikace vzniká z primárního osifikačního jádra z mezenchymových buněk ve vazivu 

(shluk těchto buněk má přibližný tvar budoucí kosti), které se v osifikačním procesu 

diferencují na osteoblasty. Mezibuněčná hmota vzniklá z osteoblastů postupně 

kalcifikuje, tyto kalcifikáty buňky ohraničují a izolují. Po tomto procesu dochází 

k přeměně osteoblastů na osteofyty a vznikají ostrůvky kostní tkáně, které se postupně 

zvětšují a splývají a vzniká tak osteoid. Tímto procesem vznikají ploché kosti lebeční, 

některé kosti v obličeji a klíční kosti. Chondrogenní osifikace se vztahuje na kosti 

tvořené nejprve z chrupavčitého modelu jako součást hlubokého skeletu. Z chrupavčité 

kosti vznikne fibrilární kost pokrytá vrstvou chrupavčitých buněk, která po vzniku 

okostice zmizí (Vajner, Uhlík, Konrádová, 2010; Dylevský, 2007). 

  Růst kostí do dálky je zprostředkování proximální a distální epifýzou. Tyto fýzy 

se na růstu kosti podílejí nestejnou měrou a v průběhu vývoje člověka je aktivita fýz 
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různorodá. Růstové faktory lze rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní faktory jsou uložené 

genetické informace zakódované v genomu chondroblastů, chondrocytů a fibroblastů. 

Zevní faktory se skládají z hormonálních vlivů jedince, nutričních příjmech, působení 

zevních mechanických faktorů a různé fyzikální faktory (Dylevský, 2007). 

Do šířky kosti narůstají z periostu díky mechanismu zvaným apozice. Tento 

mechanismus je doplněn o odbourávání kosti, resorpci, z periostu i endosteu (Čihák, 

2016). 

 Modelace a remodelace kosti jsou dva odlišné procesy. Modelace kosti 

je dočasný proces, který probíhá v průběhu morfogeneze a je řízen globálně 

se současným působením místních faktorů. Remodelace, neboli přestavba, je trvalý 

proces, který probíhá cyklicky pomocí osteoklastů. Dochází k opakované aktivaci 

kostního povrchu, k resorpci kosti a také k formování nové kosti. Tato přestavba, 

je řízena lokálně a hlavním faktorem je intermitentní zatížení. Remodelace je nejvíce 

patrná v prvních letech života, u dospělého jedince dochází k remodelaci spongiózní 

kosti přibližně z 20% a kompaktní kosti z 5-7% (Dylevský, 2007). 

  Tvar kosti je prenatálně dán dědičným faktorem, jedná se o základní tvar. 

Základní tvar se v postnatálním růstovém období remodeluje dle mechanických 

momentů, které na kost působí. Ať už je tah kosti či tlak na kost způsoben přímou zátěží 

nebo tahem či tlakem okolních upínajících se svalů a šlach, dochází k přestavbě vnitřní 

struktury kosti a k přizpůsobení silových trajektorií v kosti. Na remodelaci povrchu 

kosti se podílejí kosti v okolí s přiléhající částí, šlachy, nervy i cévy. Působením těchto 

struktur dochází ke vzniku prohloubených míst či rýh, případně k tvorbě vyvýšených 

míst a hrbolků (Čihák, 2016). 

 

2.2.5  Vybrané biomechanické aspekty 

 

 Horní končetina je mimořádně pohyblivá (ramenní kloub je nejpohyblivějším 

kloubem těla), díky čemuž nám umožňuje komunikaci s okolím a spojení s okolím 

a vlastním tělem. Tato pohyblivost a manipulační schopnost je výsledkem nejen díky 

subtilní stavbě skeletu, ale také díky svalovým skupinám v okolí pletence ramenního. 

Vícekloubové mohutnější svaly v tomto segmentu umožňují stabilizaci ramenního 

kloubu pro nižší segmenty předloktí a ruky, kde jsou spíše svaly štíhlé 
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a zprostředkovávají manipulaci a jemnou motoriku s velmi diferencovaným pohybem. 

V dětství uplatňují horní končetiny i svou lokomoční funkci, teprve později dochází 

k doladění funkcí manipulačních a komunikačních, kdy se dítě učí volnímu úchopu 

(Dylevský, 2009). 

 Kořenový, proximální, segment horní končetiny je tvořen hlavicí humeru, 

jamkou lopatky a klíční kostí, tyto části tvoří pasivní komponentu ramenního pletence. 

Aktivní komponentu tvoří svaly pletence, které, stejně jako pasivní komponenty, musí 

neustále čelit tlakovému a tahovému zatížení a zároveň je absorbovat. Pří zvýšené 

tahové zátěži dochází k přenesení působení tahu na sternoclaviculární skloubení 

a ke zvýšení napětí jeho pouzdra. Napětí vysílá signály, které vedou k reflexní aktivaci 

m. trapezius a m. pectoralis minor, což způsobí tah klíční kosti směrem ke sternu. 

Naproti tomu tlaková zátěž, náraz, je směřován především do fossa glenoidalis, kudy 

přes vazivové spoje lopatky dochází k přenosu tlaku i na první žebra a klíční kost. 

Transmise tlakové zátěže mají tedy velkou roli v mechanismu traumatizací jak 

na pletenec ramenní, tak na horní aperturu hrudníku (Dylevský, 2009). 

 Mobilita pletence se dá rozdělit na primární a sekundární. Primární mobilitu 

zprostředkovává klíční kost s kostí hrudní a sekundární je zajištěna vlastnostmi 

ramenního kloubu, jakožto kloubu kulového a volného. Pohyb pletence ramenního, 

respektive kloubní jamky, vyvolá pohyb lopatky vzhledem k hrudnímu koši, přičemž 

klíční kost má roli vzpěry, která vymezuje tyto polohy. Délka klíční kosti je podstatná 

pro pohyb lopatky po hrudní stěně, jelikož při pohybu paže dochází k tomu, že se jamka 

ramenního kloubu pohybuje po kruhovém obvodu, přičemž rádius tohoto obvodu je dán 

délkou klíční kosti. Výsledkem tohoto specifického pohybu lopatky za spoluúčasti 

klíčku je, že při pohybu paže dochází ke vzájemným změnám polohy klíční kosti 

a lopatky a určují tak rozsah tuhosti akromioclaviculárního spoje a limitují tak mobilitu 

horní končetiny. 

Klíční kost, krom určení vzdálenosti mezi sternem a volné horní končetiny, také přenáší 

tlaky a nárazy na hrudní kost vycházející od pletence ramenního. Tímto mechanismem 

často dochází k frakturám klíční kosti, především v oblasti zevního klíčku a střední 

části, i při nepřímém násilí (Dylevský, 2009). 

Ramenní kloub, jak již bylo zmíněno, je nejpohyblivějším kloubem v těle a má 

tři stupně volnosti, které umožňují velký rozsah pohybu zároveň s ohledem na tři roviny 
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a tři osy těla. Roviny těla se rozdělují na frontální, sagitální a transverzální. Osy těla 

jsou také tři základní, a to sagitální, příčná a podélná. Pohyblivost v kloubu může být 

omezena mnoha faktory, mezi které se řadí kostěné segmenty a výběžky, které jsou 

ve vzájemném kontaktu, poměr plochy kloubní jamky a hlavice, napětí měkkých tkání 

v oblasti kloubu, volnost ligament a kloubního pouzdra, věkem, pohlavím, navyklými 

stereotypy (zaměstnání, sport). Rozsah pohybu může být buď fyziologický 

či patologický. Fyziologickým rozsahem pohybu rozumíme takový pohyb, který 

se odehrává v optimálním rozmezí. Patologický rozsah pohybu může být takový, který 

je buď snížen, ale i zvýšen (hypermobilita). Na snížení rozsahu pohybu může mít vliv 

například zkrácení svalů, dislokace kostěných segmentů, degenerativní onemocnění 

kloubu apod. Rozsahy kloubní se měří různými způsoby, například aspekcí, RTG 

metodou, fotografickými metodami, planimetrickými či obkreslovacími (Janda, Pavlů, 

1993). 

Flexe a extenze v ramenním kloubu se odehrává v sagitální rovině 

a v transverzální ose. Flexe je pohyb s největším rozsahem a dosahuje až 180°, extenze 

je naopak směr s malým rozsahem pohybu, okolo 45°- 50°. Addukce paže je možná 

pouze se současnou flexí či extenzí, jelikož v je přímý pohyb limitován přítomností 

trupu. Addukce probíhá ve frontální rovině, addukce s extenzí pouze naznačuje osu 

pohybu tímto směrem, addukce s flexí je měřitelná přibližně ve 30°- 45°. Abdukce paže 

je prováděna rovněž ve frontální rovině a v plném rozsahu pohybu dosahuje stejné 

pozice jako při plně provedené flexi paže a to 180°. Při abdukci paže je třeba 

si uvědomit spojitost s dalšími segmenty těla, které pohyb doprovází. Při abdukci 0°-60° 

je pohyb pouze v ramenním kloubu, dále 60° - 120° je vyžadována spoluúčast 

scapulothorakálního spojení, kdy dochází k posunu lopatky po hrudním koši 

a v rozmezí 120°- 180° se k pohybu ramenního kloubu a lopatky přidává i vychýlení 

trupu na opačnou stranu. Rotace ramenního kloubu hodnocena ve vertikální výchozí 

pozici těla je zároveň flektována v 90°v loketním kloubu a paže je v sagitální rovině. 

Zevní, neboli laterální, rotace je možná až do 80°, vnitrní, neboli mediální, rotace 

se hodnotí za trupem s mírnou extenzí v ramenním kloubu a je možné dosáhnout 100°-

110°. Horizontální flexe a extenze je prováděna horizontálně s extendovanou paží 

v loketním kloubu ve vertikální pozici těla. Horizontální flexe dosahuje až 140°, 

horizontální extenze se obvykle pohybuje mezi 30°a 40° (Kapandji, 1982). 
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Lopatka vykonává posuvné pohyby, kterými jsou elevace (55°), deprese (5°), 

abdukce či protrakce (10°), addukce či retrakce (10°) a otáčivé pohyby, kterými se mění 

poloha dolního úhlu lopatky a sklon kloubní jamky. Při anteverzi lopatky dochází 

k oddálení dolního úhlu lopatky od páteře (30°) a při retroverzi k přiblížení dolního úhlu 

lopatky k páteři (30°). Při těchto rotačních pohybech lopatky dochází ke změně sklonu 

kloubní jamky až o 50°. Pohybové možnosti lopatky jsou dány nejen svalovými 

komponentami pletence, ale také pohyblivostí acromioclaviculárního kloubu 

a sternoclaviculárního kloubu. Pohyby v acromioclavickulárním skloubení jsou 

minimální posuny v rámci tzv. čistých pohybů v tomto segmentu, jinak se klíční kost 

pohybuje s lopatkou jako funkční celek. Lig. coracoclaviculare omezuje pohyb 

laterálního konce klíčku a při frakturách způsobuje dislokaci této části. 

Sternoclaviculární kloub umožňuje jemné posuny probíhající ve všech směrech, jelikož 

se jedná o kulový kloub. Drobné tlaky a nárazy přenesené z klíční kosti 

zprostředkovává intraartikulární disk. Z funkčního hlediska je důležitý 

i thoracoscapulární kontakt mezi přední plochou lopatky a hrudní stěnou, který 

je vyplněn vmezeřeným řídkým vazivem umožňující posun lopatky po hrudním koši, 

nejedná se tedy o skloubení, ale o funkční spoj (Dylevský, 2009). 

 Klíční kost se při plné abdukci paže rotuje do 50° axiálním směrem, 

což umožňuje dosáhnout plné abdukce paže s postupnou elevací ramenního kloubu. 

Při pasivní fixaci klíční kosti je abdukce paže možná maximálně do 120°. Při abdukci 

paži dochází k retrakci okolo 15-20° a k elevaci okolo 30° akromioklavikulárního 

spojení. Deprese a protrakce akromioklavikulárního kloubu se vyskytuje při pohybu 

paže do extenze a do addukce, nicméně úhly pohybu jsou mnohem menší (Placzek, 

2017). 

 Ramenní kloub je sestaven z multiarticulárního komplexu, který je navzájem 

spolupracující. Můžeme ho rozdělit na dvě skupiny. První skupina je tvořena dvěma 

klouby, které jsou brány za hlavní anatomické klouby při pohybu ramenního pletence. 

Patří sem scapulohumerální kloub a subdeltové spojení. Druhá skupina obsahuje tři 

klouby, které jsou pro pohyb ramenního kloubu fyziologicky neoddělitelné. Řadíme 

sem scapulothorakální spojení, acromioclavikulární a sternoclavikulární skloubení. 

Tyto dvě skupiny jsou mechanicky spojené a musí mezi sebou funkčně spolupracovat 

(Kapandji, 1982). 
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2.3  Úrazy v ledním hokeji 

 

2.3.1  Příčiny a mechanismus vzniku 

 

Hokej je kontaktní sport, u kterého často dochází ke zranění. Hráči ledního 

hokeje se pohybují rychlostí až 60 km/h a puk až 160 km/h. Agresivní přístup hráčů 

a typ prostředí (led, tvrdé mantinely, pevné tyče bran, hokejky, puk) je jedním 

z důvodů, proč dochází během hry k obvyklým zraněním i přes ochranné prvky 

výstroje, která je pro hru nutností a hráči s chybějícím jakýmkoliv článkem výstroje, 

vyjma hokejky, musí okamžitě opustit hru. Poziční postavení hráče nemá výrazný vliv 

na četnost výskytů úrazů (Smith, 2016; Ornon, 2011). 

Úrazy v ledním hokeji jsou také důsledkem častých nedovolených zákroků, 

zejména holí a surovou hrou. Mezi ostatními týmovými sporty se řadí na přední místo 

počtem úrazů při hře. 60,7% z celkových zranění je způsobeno bodycheckingem 

a kontaktem s pukem. Úrazy bez cizího zavinění a přímého kontaktu jsou obvykle 

po kontaktu s pukem či při nadměrném nekoordinovaném pohybu při hře. Nejčastějšími 

typy zranění jsou tržné rány, podvrtnutí, otřesy a zlomeniny. V dolní polovině těla 

dochází často ke zranění kolenních kloubů a v horní polovině těla jsou nejvíce zasaženy 

ramenní pletence, které jsou nejčastěji postiženou oblastí. Dále dochází k úrazům hlavy, 

krční páteře, hrudníku a břicha (Tuominen et al., 2014; Gut a spol., 1986). 

Otřesy, nejčastěji vzniklé po přímém kontaktu s jiným hráčem či po nárazu 

na mantinel, jsou většinou bez ztráty vědomí. Obvykle se ale dostaví pocit nevolnosti 

a bolesti hlavy, kdy se hráč již nevrací do hry a je ošetřen lékařem, který je přítomen při 

každém zápasu. U úrazů ramenních pletenců se nejčastěji jedná o luxaci či subluxaci 

ramenního kloubu a o zlomeniny či luxace klíčních kostí. Mechanismem vzniku tohoto 

typu zranění je přímý náraz ramen dvou hráčů, boční nájezd na mantinel, či pád na led. 

Úrazy loketních kloubů nebývají tak časté, ale může docházet při frekventovanějších 

nárazech o mantinel k burzitidám a zánětům. Při hře obvykle dochází i ke zranění 

v oblasti zápěstí. Zápěstí je náchylné ke zlomeninám a při nájezdech na mantinel, 

kdy se hráč snaží chránit při čelním nárazu, dochází často k naražení či k fraktuře. 

Velmi častým problémem hráčů ledního hokeje je bolest bederní části zad z důvodu 

flexního držení těla při hře a současným rotacím při odehrávání puku. Dalším faktorem 

působící bolest dolní části zad je zkrácení mnoha svalových skupin od flexorů, 
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adduktorů a extenzorů kyčlí, přes břišní svaly po přetížení a zkrácení svalů zad. 

Opakovaným problémem hokejistů je bolest kyčlí a svalů v oblasti třísel. To bývá 

zapříčiněno přetížením a zkrácením adduktorů a flexorů kyčlí, což je dáno bruslařskou 

aktivitou, kdy se tyto svaly výrazně namáhají, a vzhledem k tréninkovému nasazení 

není možno dostatečné regenerace. Posledním častým zraněním při této hře je zranění 

kolenních kloubů. U kolenních kloubů dochází k poškození vnitřních postranních vazů, 

které jsou technikou bruslení velmi namáhány nebo při prudkém zastavení na ledě 

bočním zabržděním (Stuart, 2010; Emery et al, 2010). 

 

2.3.2  Úrazy způsobené přímým kontaktem a bez přímého kontaktu 

 

Vzhledem k úrazovosti je lední hokej na druhém místě v četnosti úrazů po karate 

a judu v jedné kategorii (Kujala et al, 1995). 

Při ledním hokeji se vyskytují často úrazy přímým kontaktem s jiným hráčem, s pukem 

či s hokejkou. Výsledkem jsou podlitiny, tržné rány, vyražené zuby, vyražený dech, 

naražení, zlomeniny, luxace či subluxace, otřes mozku (Tuominen et al, 2016).  

Nejčastější příčinou úrazu při ledním hokeji je bodychecking, náraz či vražení 

a zasažení pukem. Vzhledem k pozici hráčů bývají nejvíce zranění útočníci, 

poté obránci a hráči na pozici center, gólmani jsou zraněni nejméně. Zranění 

se vyskytují na všech segmentech těla, nejčastěji je to hlava a obličej, dále pak dolní 

končetiny, horní končetiny, páteř a trup (Tuominen, 2014). 

Mezi úrazy, které se nejvíce vyskytují s cizím zaviněním, patří otřes mozku, 

luxace AC skloubení, poranění vazů kolenních kloubů a poranění kotníků. Otřes mozku 

se projeví nevolností, bolestí hlavy, zvracením, rozmlženým viděním a nevolností. 

Luxace či subluxace se nejvíce vyskytují u akromioklavikulárního skloubení (50%) 

a u kloubní hlavice humeru (40%), kdy mechanismus vzniku úrazu je při přímém 

kontaktu ramen dvou hráčů či při nárazu o mantinel nebo o led. Na dolních končetinách 

bývá nejčastěji poškozen vnitřní postranní vaz v kolenním kloubu (56%), meniskus 

(14%) a přední zkřížený vaz (10%). K poranění vazů dochází také při nárazech o tvrdou 

překážku nebo při nárazu do protihráče, ale častěji k tomuto zranění dochází při rychlé 

změně směru či bočním zabrzdění. Vymknutí kotníků nebývá tak časté, jelikož je noha 

pasivně a pevně fixována v hokejové brusli, nicméně dochází k poranění nebo 
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i k frakturám nad oblastí kotníků, pukem či hokejkou. Nicméně jsou zde rizika, kdy 

se může brusle zaseknout nebo uvíznout v ledu, což vede k vymknutí (Kintec, 2015; 

Tuominen, 2014). 

Úrazy bez cizího zavinění a bez přímého kontaktu tvoří až 15% úrazů 

z celkového počtu. Jsou způsobeny především přetěžováním daného segmentu, vysokou 

mírou únavy, nedostatečnou regenerací a nedostatečným či nevhodným protahováním. 

Za nejčastější příčinu zranění bez zavinění jiného hráče se udává únava, jak fyzická, 

tak psychická a extrémní rozsah pohybu nad individuální možnosti jedince, dále pak 

přetížení svalů dolních končetin při prudkých změnách jízdy, při rychlém rozjíždění 

nebo při náhlém zabrždění. Mezi takové případy se řadí poranění svalů v oblasti 

kyčelních kloubů, které bývají velmi zkrácené, bolest třísel, impingement syndrom (jak 

v oblasti ramenního pletence, tak v oblasti třísla), bolest bederní části zad, golfový 

či tenisový loket, poranění m. guadriceps femoris a hamstringy (Smith, 2016; Kintec, 

2015; Spencer, 2017; Witvrouw, 2017). 

 

2.3.3  Přetížení a únava 

 

Na hráče je kladen velký tlak jak ze strany trenérů, tak ze strany spoluhráčů 

v rámci týmového přístupu. Hráči spolu trénují denně a snaží se o maximální 

spolupráci, o sjednocení v taktice hry k dosažení výhry. V takovém nasazení jednotlivci 

často přehlížejí různá nachlazení, obtíže či menší zranění, jelikož by mohlo dojít 

k oslabení celého týmu a následně k prohře. Tento přístup však vede k zátěži, na kterou 

není tělo schopno optimálně reagovat a dostatečně regenerovat. Dochází 

tak k přetěžování organismu a následně ke vzniku chronických obtíží a únavě, která 

může být patologická a vést k vážným zdravotním problémům. Úrazy z přetěžování lze 

klasifikovat do dvou skupin. První skupina je akutní přetížení, kdy dojde k nárazovému 

překročení hranice těla regulovat zátěž určitého tělesného segmentu a dojde 

k poškození, často je to patrné u rychlého rozjezdu na bruslích, prudkého zabrzdění 

nebo u nekoordinované prudkého pohybu, kdy je vyvolána velká síla aplikována 

na měkkou tkáň, přičemž dojde k jejímu poškození. Druhou skupinou je opakované 

přetěžování nižší intenzity bez dostatečné regenerace, kdy vznikají mikrotraumata 

v měkkých tkáních, které hráče obtěžují diskomfortem i bolestí v průběhu výkonu. Tyto 

mikrotraumata se ozývají hráčům týdny až měsíce při dané aktivitě, přičemž se mohou 
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kumulovat a následně vzejít v makrotrauma, které hráče zcela postaví mimo hru 

(Listola, 2013). 

U sportovců se často dostavuje únava, únava je stav, kdy dochází ke snížení 

výkonnosti jedince na základě předchozích aktivit a nutí jedince aktivitu snížit 

či ukončit. Každý jedinec vnímá únavu jinak a její nástup je zcela individuální, proto ji 

lze i velmi těžko objektivně vyjádřit. Ve chvíli, kdy jedinec začne pociťovat únavu, 

dochází k vyčerpávání energetických zásob. Tento pocit je ochranná reakce organismu, 

aby nedošlo k jeho poškození (Aaronson, 1999). 

Únava může být rozdělena na psychickou a fyzickou, dále na akutní 

a chronickou. Akutní únava se dále dělí na místní a celkovou. Fyzická a psychická 

únava jsou ve velmi úzkém vztahu a navzájem se ovlivňují. Únava duševní se projevuje 

nesoustředěností, zpomalení přijímání a vedení podnětů, podrážděnost, neadekvátní 

reakce, zhoršená vnímavost, nechuť pokračovat ve sportu. Tělesná únava se projevuje 

jak na periferii, tak v řídících centrech a ovlivňují tak jedince ve všech ohledech. Akutní 

místní únava má vždy dopad na celý organismus a stejně jako celková tlumí CNS. 

Chronická únava je vždy patologická, kdy dochází k přetížení a přetrénování jedince, 

což může vést k bolestem, křečím, nauzee, poruchám spánku a ireverzibilním změnám 

ve svalových tkáních (Bartůňková, 2006). 

Nástup fyzické únavy u hráčů ledního hokeje je velmi rychlý, jelikož ve chvíli, 

kdy vkročí na led, musí podat 100% výkon s maximální silou a rychlostí, proto je také 

střídání tak časté v průběhu hry. Při trénincích obvykle dochází k přetěžování hráčů. 

Zde dochází k maximálním výkonům, které nemusí být správně rozloženy 

do tréninkového a hracího procesu, a u jedince začne nastupovat akutní svalová únava. 

To se projevuje charakteristickými změnami ve svalech. Dochází k akumulaci laktátu 

a vyčerpání fosfokreatinu. Při únavě dochází také ke snížení kapacity pro generování 

ATP, což vede ke zvýšenému katabolismu adenin nukleotidu ve svalových vláknech 

a vzniká svalová únava (Sahlin, 1992). 

Únava je důležitým faktorem, který ovlivňuje nejen výkonnost hráče, 

ale i mechanismus pohybů a jeho psychiku. Když je hráč vyčerpaný dochází k vymizení 

flektovaného držení těla, k prodloužení pohybu, snížení rychlosti a úhlů při flektování 

kolen a kotníků, což vede ke zpomalení hráče a jeho reakcí, což může být nebezpečné 

(Hagg at al, 2007). 
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2.3.4  Prevence vzniku úrazů 

 

Pro snížení či zamezení vzniku úrazů je nutné dodržovat principy, které různým 

typům zraněním předchází a eliminují je. Nejdůležitějším prvkem pro hráče ledního 

hokeje je správně padnoucí výstroj, která má sportovce ochránit před ostatními hráči 

a před zasažením pukem či hokejkou. Tato výstroj je pro každého povinná a pro zletilé 

a nezletilé se liší pouze v jednotlivých prvcích. Na ledě je potřeba dodržovat určitá 

pravidla, aby nedocházelo ke zbytečným kolizím jako je neútočit na oblast hlavy 

při hře, nedívat se na puk či za sebe, ale sledovat vyvíjení hry, snaha o zasažení 

mantinelu tělem a ne hlavou při nájezdu, znát techniku bodycheckingu. Dalším 

důležitým faktorem je zahřátí před tréninkem či zápasem, kdy dojde k přípravě 

organismu a svalů na zátěž a bude schopno se rychleji adaptovat. Stejně tak je potřeba 

fyzická příprava mimo led, kde by mělo docházet ke kompenzačnímu cvičení celého 

těla a zároveň k trénování svalů středu těla- core, což je nezbytné pro zpevnění 

při bodycheckingu, který je nejčastější příčinou úrazů. Nezbytným a často opomíjeným 

prvkem prevence je pozátěžová pasivní či aktivní regenerace a strečink, který může 

eliminovat poranění měkkých struktur z důvodu přetížení. Pokud je hráč zraněn 

a je potřeba jeho ošetření a delší rekonvalescence, je obvykle problém s předčasným 

návratem do tréninkového i herního procesu, kdy se zranění zcela nedoléčí a může 

to vést k dalšímu poškození, tomu je třeba předcházet a hráči by se měli vracet 

až po úplném zotavení (Spencer, 2017; Popkin, 2016; Stuart, 2016). 

Ke snížení rizika poškození AC skloubení a jako prevence úrazů tohoto 

segmentu jsou nutností ramenní chrániče při sportech, kde je osobní kontakt velmi 

častý. Tyto chrániče by měly zabránit traumatizaci a poškození v oblasti ramenního 

pletence. Správně konstruované chrániče horní apertury hrudníku (ramenní pletenec 

a hrudní koš) musí perfektně padnout, nehledě na velikost či model, a zároveň 

stabilizovat trup. Chránič by pak měl přenést aplikovanou sílu nárazu k hrudnímu koši 

a minimalizovat tak následky nárazu. Ke zvýšení efektivity a ochrany se mohou 

ramenní vesty vystlat pěnovými polštářky, které tlumí nárazy. Tyto pěnové vycpávky, 

či podložky dokáží také snížit otřes hlavy při bočním bodycheckingu až o 56%, přičemž 

integrované podložky eliminaci zvyšují ještě o 18-21% (Placzek, 2017; Wolfinger, 

2016; Richards 2016). 
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Obr. 1 : Hokejová ochranná vesta značky Easton (Převzato 

z: https://www.hockeygiant.com/support/hockey-shoulder-pad-sizing/pg_id/20234, 

2016) 

 

2.4  Charakteristické změny postury u hráčů ledního hokeje 

 

 U jedinců hrajících lední hokej se objevují společné rysy, které se týkají nejen 

psychických faktorů, ale také fyzických. Fyzické parametry poukazují na mezomorfický 

typ postury, dále na schopnost využít aerobního i anaerobního energetického systému. 

Vysoká intenzita síly a energie při hře a vyšší hodnoty krevního laktátu v klidu 

dokazuje potřebu využití anaerobního systému, přičemž rychlost střídání a rychlost hry 

poukazují na využívání aerobního systému. Primárně dochází k využití glykogenových 

zásob z pomalých vláken svalů, nicméně je glykogen využíván i z rychlých svalových 

vláken vzhledem k charakteru hry. Tento výsledek organismu využívající oba systémy, 

je dán právě kombinací rychlosti a vytrvalosti, kterou musí hráči během výkonu zvládat.  

Hráči hrající v obraně jsou obvykle vyšší, těžší a obecně silnější, mají vyšší 

absolutní hodnoty VO2 a absolutní aerobní síly než útočníci či gólmani. Také mají vyšší 

hodnoty anaerobní síly, což je dáno nejspíše pozičními požadavky hry. Útočníci bývají 

mladší, mívají vyšší relativní VO2 a relativní aerobní sílu. Golmani jsou spíše menšího 

vzrůstu s menším obsahem tělesné hmoty, jsou flexibilnější a mají nižší hodnoty VO2. 

https://www.hockeygiant.com/support/hockey-shoulder-pad-sizing/pg_id/20234
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Obecně mají hráči ledního hokeje nižší procenta tělesného tuku a větší schopnost 

vyvinout maximální sílu a rychlost za krátkou časovou jednotku (Roczniok, 2016; 

Quinney, 2008; Burr, 2008; Montgomery, 1988). 

 Charakteristika hry vede k charakteristickým změnám postury a ke strukturální 

adaptaci hráče. Důsledkem síly, rychlosti a intenzity hry je velmi výkonný sportovec 

s variabilními schopnostmi, nicméně dlouhotrvající kombinace těchto faktorů a typicky 

hokejového držení těla při hře může vést ke změnám v postuře jedince a k úrazům. 

Typicky hokejové postavení těla se vyznačuje extenzí krční páteře a hlavy, flektovaným 

trup, flexí v kyčelních a kolenních kloubech, vnitřně rotačním postavením ramenních 

kloubů a úklonem ke straně hokejové hole. V této pozici setrvávají až minutu čisté hry, 

kdy se zároveň snaží podat maximální výkon a ve chvíli, kdy se ocitnou na střídačce, 

odpočívají ve stejné pozici, tudíž v tomto držení těla mohou být až 2 hodiny. To vede 

k neustálému přetěžování a zkracování určitých svalových skupin a ke zhoršení kvality 

pohybu (DeLorenzo, 2013). 

 

2.4.1  Horní a dolní zkřížený syndrom 

 

Výsledkem držení těla zmiňovaného v předešlém odstavci je horní a dolní 

zkřížený syndrom dle Jandova přístupu. Horní zkřížení syndrom je kombinací zvýšené 

hrudní kyfózy, protrakcí ramenních kloubů a předsunutým držením hlavy. Toto 

postavení je dáno dysbalancí mezi zkrácenými a přetěžovanými svaly a nedostatečností 

svalů oslabených a méně využívaných. Mezi zkrácené svaly patří suboccipitální svaly, 

m. sternocleidomastoideus, m. levator scapulae, m trapezius pars cranialis, 

mm. scalenii, m. pectoralis major et minor. Mezi svaly oslabené patří hluboké flexory 

krku, m. trapezius pars lateralis et caudalis, mm. rhomboideii a m. serratus anterior. 

Při oslabení dolních fixátorů lopatek dochází vlivem změněného postavení lopatky 

k vertikalizaci glenohumerálního kloubu a vzniká protrakce ramen, tato změna vede 

k přetížení m. supraspinatus a následně i k jeho degeneraci. Dolní zkřížený syndrom 

se vyznačuje zvýšenou bederní lordózou a anteverzí pánve, což zapříčiňuje zkrácený 

m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, m. iliopsoas a vzpřimovače trupu 

v lumbosakrálním segmentu. Naopak mezi svaly oslabené spadají mm. gluteii a břišní 

svaly. V důsledku těchto změn dochází k omezené extenzi v kyčelních kloubech 
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při chůzi, to následně vede k dalšímu zvýšení anteverze pánve, dále k výraznému 

přetížení LS přechodu (Morris, 2015; Kolář, 2009; DeLorenzo, 2013). 

 

 

Obr. 2 : Horní a dolní zkřížený syndrom dle Jandy (DeLorenzo, 2013) 

 

U hráčů ledního hokeje se vyskytuje zkrácení pelvických svalů (m. rectus 

femoris) a hamstringů až ze 77, 2%, kdy dochází k anteverzi pánve, ke zvětšení bederní 

lordózy, k flekčnímu postavení kolen. Tyto změny mohou vést ke zhoršené flexibilitě 

v těchto segmentech, imbalanci a následně k bolesti dolní části zad a kolen. Dalším 

důsledkem typického zatížení u ledního hokeje je snížení efektivity kontrakce m. rectus 

abdominis (77% hokejistů), zvýšení tonu m. pectoralis major (54, 4% hokejistů) 

a ke snížení tonu dolních fixátorů lopatek (61, 2% hokejistů), (Solovjova et al., 2013). 

 

2.4.2  Protrakce ramen 

 

Ramenní kloub je komplex anatomických struktur, které se navzájem ovlivňují. 

Mobilita a stabilita ramenního kloubu je dána souhrou a správnou koaktivací všech 

struktur, které ramenní pletenec zahrnuje. V tomto segmentu existuje spousta svalových 

skupin, které určují postavení kloubu a jeho biomechaniku. Svaly, které se podílejí 
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na funkci ramenního kloubu, můžeme rozdělit na fázické a tonické, přičemž každé mají 

jiné tendence. Tonické svaly například m. trapezius pars cranialis nebo m. pectoralis 

major et minor má tendenci ke zkrácení, kdežto fázické svaly jako mm. rhomboideii 

mají tendenci k ochabování. Tyto dysbalance se při nedostatečně vyváženém cvičení 

a protahování zvyšují a dochází ke změně postavení, k protrakci ramen, kdy 

m. pectoralis major et minor převládá a tahem svalu dochází k protrakčnímu držení 

ramen a k omezení pohybu lopatky v superiorním a posteriorním směru. U hokejistů 

je protrakce ramen patrná, jelikož základním postojem při hře je flekční držení trupu 

a horní končetiny jsou před tělem pro manipulaci s hokejkou (Long, 2014; Muraki, 

2009).  

Protrakce ramen je často spojená s jejich elevací a s předsunutým držením hlavy, 

což vede ke svalovým dysbalancím a následně k možným chronickým bolestem krční 

páteře, bolestem mezi lopatkami, ramen i hlavy. Tato nerovnováha v postavení hlavy, 

krční páteře, hrudní páteře a ramen se obecně vyskytuje více u mužů a prokazatelně jde 

ruku v ruce s inhibicí m. serratus anterior, zkráceným m. pectoralis minor, s vnitřně 

rotačním postavením a elevací lopatky během flektování paže, což značí o ovlivnění 

biomechaniky lopatky, aniž by jedinec musel pociťovat jakoukoliv bolest (Thigpen, 

2010; Borstad, 2006; Raine, 1994). 

 

2.4.3  Asymetrie výšky ramenních kloubů 

 

Asymetrie ramenních pletenců je zřejmá téměř u všech hráčů ledního hokeje. 

Tato asymetrie může mít spoustu příčin. Od skoliózy a skoliotického držení, přes 

svalové dysbalance, odlišnost délky dolních končetin až po různé odchylky 

v anatomickém vývoji přizpůsobené charakteristickému postoji hokejových hráčů. 

Nejčastěji je tato asymetrie způsobená právě skoliotickým držením. Bylo doloženo, 

že druhou nejčastější příčinou může být i asymetrické zkrácení hamstringů, 

které zapříčiní tah za tuber ischiadicum, které vede k jednostrannému naklopení pánve, 

což způsobí změnu v postavení sacra a lumbální části páteře. Řetězením těchto obtíží 

dojde ke skoliotickému zakřivení páteře a následné asymetrické výšce ramenních 

pletenců (Lindgern, 1988). 
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2.4.4  Skoliotické držení těla a skolióza 

 

 Skolióza se vyznačuje stranovým zakřivením ve frontální rovině současně 

s rotací v rovině transverzální a obratle jsou tvarově deformovány. Na konvexní straně 

skoliotického zakřivení je vrcholový obratel vyšší než na straně konkávní. Se změnami 

na páteři dochází také ke změnám na žebrech (tvar, délka, průběh), konkávní strana 

vtahuje žebra k sobě, kdežto na konvexní straně jsou žebra roztažena a vzniká gibbus. 

Dochází také ke změně postavení lopatky, která je na vybočené straně posunuta 

kraniálně a laterálně. Skoliózu lze klasifikovat na nestrukturální (funkční), kam se řadí 

skolióza posturální, kompenzační, hysterická, reflexní či při kořenovém dráždění. 

Druhou skupinu tvoří strukturální skolióza, kam spadá skolióza idiopatická, 

kongenitální, neuromuskulární a při traumatech, nádorovém onemocnění, zánětech, 

metabolických onemocnění a neurofibromatóze (Kolář, 2009). 

U hráčů ledního hokeje lze předpokládat vzhledem k typickému hokejovému 

postoji skoliotické držení či skoliózu. Ze studie vyplývá, že celých 48% hokejistů má 

skoliotické křivky, přičemž z toho je 80% funkční skolióza, nebo - li skoliotické držení, 

dané tahem svalů (především m. erector spinae a m. quadratus lumborum), které 

se přizpůsobují postoji, a 20% trpí strukturální skoliózou, tedy jsou patrné strukturální 

změny na páteři. Toto zakřivení je nejvíce patrné v thoracolumbální oblasti a může být 

často spojená s bolestí bederní části zad (Lindgren, 1988). 

U některých hokejistů s diagnostikovanou strukturální skoliozou byla zjištěna 

asymetrická délka končetin (4 z 10 jedinců hrajících hokej se skoliózou) o 1 až 1,5 cm. 

U funkčních skolióz, byla zjištěna zvýšené napětí a asymetrická délka m. erector spinae 

(29% hráčů), častěji na pravé straně dochází ke zkrácení. Důsledkem této asymetrie 

dochází k charakteristickému postavení páteře, tzv. ,,hokejová záda´´, kdy dochází 

k oploštění thoracolumbárního úseku páteře se současným konkávním zakřivením 

tohoto regionu vpravo (Lindgren, 1988). 
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2.4.5  Typické svalové skupiny v přetížení 

 

 Měkké tkáně, mezi které se řadí svaly, ale také kůže, podkoží, fascie, kloubní 

pouzdra, vazy a šlachy, mohou být určitými stereotypy ovlivněny a může docházet 

k jejich narušení. Nejčastěji dochází k omezení mobility měkké tkáně, kdy dochází 

k její strukturální přestavbě a může vést k omezení pohybu v příslušném pohybovém 

segmentu. Omezení mobility měkké tkáně je velmi často způsobeno patologickými 

změnami ve svalech, jako je svalové zkrácení či oslabení. To, jak již bylo zmíněno, 

může vést k omezení pohybu daného segmentu, jelikož dojde k narušení i okolních 

tkání a postupně se mohou projevit jako funkční kloubní poruchy (blokády), retrakce 

kloubního pouzdra (patrné u chronických potíží vyústěné např. v artrózu či kapsulitidu), 

tendinózy či entezopatie. Etiologie narušení měkkých tkání je multifaktoriální, jsou zde 

vlivy endogenní i exogenní. Mezi endogenní faktory se řadí cévní, metabolické 

a endokrinní vlivy, ale také mechanické přetížení, které je umocňováno anatomickými 

předpoklady, např. osové odchylky ve skloubení, svalová nerovnováha nebo poruchy 

kloubní flexibility. Exogenní faktory zahrnují zejména opakující se zátěž, která může 

vyvolat otok v daném segmentu a ischemizaci, dále také trama a mikrotraumatizace. 

Často se tyto obtíže vyskytují u sportovců, přičemž hlavním důvodem obtíží bývá 

chybná tréninková metodika a způsob zatěžování problematického segmentu (Kolář, 

2009). 

V tomto sportovním odvětví jsou tréninky i zápasy velmi vyčerpávající z důvodu 

maximálního nasazení silových dovedností, ale i těch rychlostních. Hráči nemají příliš 

času na regeneraci neboť tréninky bývají dvoufázové denně u juniorských 

a dorosteneckých kategoriích a téměř denně u dospělých skupin. Při takovém tempu 

dochází často k přetížení svalových skupin, které jsou nejvíce namáhány. Při bruslení 

dochází k čerpání aerobních i anaerobních energetických systémů. Svalový laktát 

je vyplavován rychle, stejně jako glykogenové zásoby z rychlých svalových vláken. To 

je dáno rychlou anaerobní povahou hry a dochází k brzké svalové únavě z důvodu 

vzniku acidózy ve svalových vláknech (Montgomery, 1998). 

Svaly, které jsou dlouhodobě přetěžovány, mají tendenci k hypertonii, 

ke zkracování a následně je zde mnohem vyšší riziko úrazu. V dolní polovině těla bylo 

zaznamenáno ve 100% zkrácení m. illiopsoas  a v 63% m. rectus femoris vlivem 
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současného flekčního držení těla a zátěže. S flekčním držením těla souvisí také zkrácení 

m. rectus abdominis (Kawalek, 2013). 

Další přetěžovanou svalovou skupinou jsou adduktory kyčelních kloubů. Mají 

hlavní úlohu při bruslení, kdy dochází ke střídání excentrického zatížení 

s koncentrickým a zároveň jsou velmi namáhány při náhlé změně směru, ke které 

během hry dochází velmi často. Toto přetěžování vede k namožení a hypertonii, 

což hráč vnímá jako bolestivý podnět a zároveň dochází k jejich zkracování. Pokud se 

tato problematika neřeší, přechází potíže do chronického stádia, které může vést k FAI 

(femoroacetabular impingement) nebo k poškození svalových vláken a mít 

pro sportovce vážné následky (Khandekar, 2017; Eckard, 2017; Wolfinger, 2016). 

Pohyby při hře jsou jak v sagitálním, tak horizontálním směru. Společně 

s vybočením trupu na stranu držené hokejky a s flekčním držením těla dochází 

k přetěžování zádových svalů, především m.erector spine a m. quadratus lumborum. To 

vede k bolestem zad, ke svalovým dysbalancím a ke skoliotickému držení až skoliózám 

(Lindgren, 1988). 

 Mezi přetěžované svalové skupiny neodmyslitelně patří hamstringy, které svým 

zvýšeným napětím a zkrácením vyvíjí tah za tuber ischiadicum, naklápí pánev, a mohou 

vyhlazovat bederní lordózu, to se v některých případech vyskytuje jako primárním 

probléme při bolestech bederní páteře u hokejistů (Lindgren, 1988). 

 

2.4.6  Zbytnělá retrocalcaneární burza 

 

Retrocalcaneární burza je umístěna mezi úponem Achillovy šlachy 

a posteriorním úhlem os calcaneus. Je náchylná k zánětům a k hypertrofii vznikající 

přetěžováním Achillovy šlachy a nošením nevhodné obuvi, která tlačí na šlachu v místě 

úponu. K chronickému zbytnění šlachy dochází pomalu a postupně na základě dráždění 

a lehkému zánětu, což vede k přeměně fibrózní povahy burzy na periost (Frey, 2016). 

Díky pevné a vysoké fixaci dolních končetin v bruslích je obvyklý výskyt 

zbytnění úponů Achillových šlach v retrocalcaneární burze. Tyto výrůstky jsou 

zpočátku mírně bolestivé, ale později hráče nijak neomezují a jsou bezbolestné. 

Nicméně dochází zde k nahrazení fibrózní burzy calcaneárním periostem, což může vést 



46 
 

k případnému vzniku tendinitid a následně vyústit v zánětlivou reakci či ke vzniku 

parciálních ruptur (Myerson, 1998). 

 

2.4.7  Plochonoží 

 

Jedním z problémů týkajících se hráčů ledního hokeje je plochonoží, které má 

velmi úzkou spojitost s trávením velkého množství času v bruslařské obuvi. Brusle jsou 

tvrdé, pevné, téměř bez jakékoliv vůle pro pohyb nohy uvnitř a dosahují nad hlezenní 

klouby dolních končetin. Bylo prokázáno, že čím dříve dítě začne nosit uzavřenou obuv, 

tím větší je šance na vznik plochonoží. Vzhledem ke skutečnosti, že malí hokejisté 

se začínají učit bruslit ve věku kolem 4 let, je zde velká pravděpodobnost vzniku tohoto 

problému (Sachithanandam, 1995). 

Základem fyziologického chodidla je mediální podélná klenba a příčná klenba. 

Klenba je tvořena vazy a svaly, které ji podpírají a důležitou roli hrají i kostní segmenty 

nohy. Krátké svaly nohy se diferencují přibližně do období 3-4 let, což vede 

k formování klenby. V ideálním případě dochází díky příčné a podélné klenbě 

k optimálnímu rozložení váhy celého těla, ke zlepšení stability těla, k normální 

neuromuskulární funkci a vedení exterocepce. Zároveň dochází k tlumení nárazů 

a otřesů při chůzi, běhu či doskocích. Noha se ale potřebuje dále rozvíjet, potřebuje 

prostor v obuvi a možnost vyrovnávat nerovnosti terénu, aby docházelo k aktivaci 

svalů, které funkci klenby podporují, což v bruslích není možné (Popova- Dobreva, 

2016). 
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2.5  Změněné postavení AC skloubení u hráčů ledního hokeje 

 

 Opakované zatěžování ve změněné postavení v acromioclaviculárním kloubu 

může mít souvislost s následnou limitací jedince. Kombinace vnějších vlivů, jako jsou 

chyby při trénování (jak po fyzické stránce, tak po technické), okolní prostředí (nárazy 

na mantinel, pád na led či do protihráče) s vnitřními vlivy, mezi které můžeme zařadit 

anatomické faktory, kostní uspořádání, snížení flexibility měkkých tkání, vede 

ke zraněním z přetížení. Přetěžování může vést ke vzniku sekundárních obtíží, jako 

je bolest, omezení rozsahu pohybu, artróza, případně až nemožnost pokračovat 

v činnosti z důvodu bolestí (Krivickas, 1997). 

 

Obr. 3 : Mechanismus úrazu AC skloubení (De Dobbeleer, 2018) 
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Poranění acromioclaviculárního skloubení představuje až polovinu zranění 

ramenních pletenců u sportovců provozující kontaktní sporty. Zranění, která nejsou tak 

vážná se většinou řeší symptomaticky, pasivní fixací a klidem. V případě, že se jedná 

o komplikovanější poranění, musí se ošetřit chirurgicky, jelikož bývá velmi bolestivé 

a je důležité, aby byla následně zachována co největší možná pohyblivost (Warth, 

2013). 

 

2.5.1  Anatomie a fyziologie optimálního spojení AC kloubu 

 

 Acromioclaviculární kloub tvoří spojení mezi klíční kostí a acromionem lopatky. 

Spina lopatky pokračuje jako akromiální výběžek a stýká se s laterálním koncem klíční 

kosti, který je ztenčený a povrch obou spojů je plochý nebo mírně konvexní směrem 

inferiorním, posteriorním a laterálním. Mezi tímto spojením je malý disk, který 

umožňuje pohyby, které si v běžném životě neuvědomujeme. Tento disk a spojení 

je zpevněno vazy, a to lig. acromioclaviculare, který zpevňuje horní část pouzdra 

a lig. coracoclaviculare (dělící se na lig. trapezoideum a lig. conoideum), které tvoří 

spojení s processus coracoideus. Pevnost i stabilita lig. acromioclaviculare je posílena 

díky deltotrapézové fascii, která zde probíhá. Vrchní propletená vlákna trapézových 

a deltových ligament udržuje akromioklavikulární spojení pospolu a zároveň limituje 

tendenci klíčku k subluxacím. Podílí se také na glenohumerálním, scapulothoracálním 

a sternoclaviculárním skloubení (Warth, 2013; Kapandji, 1982). 
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Obr. 4 : Anatomie AC skloubení (De Dobbeleer, 2018) 

 

Klíční kost poskytuje jediné kostní spojení mezi horními končetinami a axiálním 

systémem. Zároveň zlepšuje biomechanickou efektivitu svalů axiohumerálního 

segmentu. Při plné abdukci v ramenním kloubu klíční kost rotuje do 50° axiálním 

směrem. Tato rotace dovoluje fossa glenoidale, aby umožnila pokračování v pohybu 

se současnou elevací ramene. V případě, že z jakéhokoliv důvodu není umožněno, aby 

klíční kost plně rotovala, dochází k limitaci pohybu abdukce ramenního kloubu do 120°. 

Pod klíční kostí se nachází m. subclavius, nepatrný sval, který začíná na prvním žebru 

a upíná se přibližně uprostřed klíční kosti na spodní části. Je inervován z horní větve 

brachiálního plexu spadající pod C5, 6. jeho funkcí je stabilizace sternoclaviculárního 

spojení při pohybech sterna (Placzek, 2017). 
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Obr. 5 : RTG snímek fyziologického ramenního kloubu (Netter, 2006) 
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Obr. 6 : RTG snímek s atypickým postavením AC skloubení účastníka (hokejisty) této 

studie 

 

2.5.2  Možné příčiny 

 

A- Traumatizace a úrazy 

Zranění je jednou z možností, kdy dojde k ireverzibilní změně postavení v AC 

kloubu. Klasifikace dle Rockwooda uvádí 6 stupňů poškození AC skloubení. I stupeň 

neobsahuje žádné výrazné obtíže, ale dochází zde k vymknutí či k parciálním rupturám 

měkkých tkání v oblasti kloubu, pohyb je volný v plném rozsahu pohybu, pohyb 

je lehce až středně bolestivý a AC skloubení může být palpačně citlivé. II stupeň 

zahrnuje kompletní rupturu acromioclaviculárních ligament, ale coracoclaviculární 
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ligamenta zůstávají bez poškození, dochází k výrazné bolestivosti jak v AC, tak v CC 

skloubení, je patrná limitace pohybu paže. Při III stupni jsou již poškozena obě 

ligamenta, jak AC, tak CC, ale klíční kost není dislokována, pohyb není možný. 

IV. stupeň má kromě poškozených obou ligament i poškozenou deltotrapézovou fascii 

a dochází k posteriorní dislokaci laterálního konce klíční kosti. Stupeň V. se prokazuje 

gradací IV. stupně, kdy dojde k ještě větší dislokaci laterálního konce klíční kosti. 

Stupeň VI. se vyznačuje inferiorní dislokaci s poškozením AC i CC ligament 

a prostupuje až do subcoracoideálního prostoru. V případě poškození vazů (stupeň III) 

v oblasti acromioklavikulárního skloubení může následně být patrná tzv. Step 

deformity, která se vyznačuje vyvýšením laterálního klíčku a vytváří viditelný hrbolek 

v této oblasti připomínající schod (De Dobbeleer, 2018; Warth, 2013). 

 

Obr. 7 : 6 stupňů poškození AC skloubení dle Rokwooda (Warth, 2013) 



53 
 

Při léčbě I. stupně nedochází k imobilizaci, poškozená tkáň se leduje ke snížení 

bolesti a jedinec se může vrátit do tréninku dle svých možností se zvýšenou opatrností. 

Léčení II. stupně poškození obvykle probíhá pomocí krátkodobé imobilizace, ledování 

a pasivních pohybů, které následně vystřídají aktivní cvičení. Sportovec se vrací 

do svého programu po 2-3 týdnech od zranění. III. stupeň poškození se léčí dle stavu 

jedince operativně, kde dochází ke stabilizaci postižené části, či konzervativně 

imobilizací. Stupeň IV, V a VI se vždy řeší operativně (Placzek, 2017). 

 

 

Obr. 8 : Step deformity neboli stair step deformity u poškození AC skloubení III. stupně 

(Melenevsky, 2011) 
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B- Hyperonie a zkrácení m. trapezius pars cranialis 

M. trapezius pars cranialis je sval rozpínající se od laterálního konce claviculy, 

acromionu a spiny scapulae přes processus spinosus C2-7, po protuberencia occipitalis 

externa. Je inervačně zásoben n. accesorius z plexus cervicalis (Grim, 2014). 

Hypertonie a zkrácení m. trapezius pars cranialis je často patrný u sportovců. 

Vlivem přetěžování, nevhodných pohybových stereotypů a stresových situací dochází 

ke vzniku hypertonu a možných trigger pointů, které mohou způsobovat bolest. 

Hypertonus ve spojení se zkrácením tohoto svalu může způsobovat přes kraniální 

vlákna upínající se na laterální část klíční kosti prominenci s mediocraniální či kraniální 

deviací (Liebenson, 2007). 

 

 

Obr. 9 : Mediokraniální deviace laterálního klíčku způsobené zkráceným m. trapezius 

pars cranialis (Liebenson, 2007) 
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C- Subluxace acromioclaviculárního kloubu 

 Glenohumerální kloub je kloub s velkým rozsahem pohybu ve všech směrech, 

tato variabilita ale vede k náchylnosti daného segmentu k subluxacím a větším 

dislokacím. Nejdůležitějšími dynamickými stabilizátory jsou svaly rotátorové manžety, 

svaly jako m. pectoralis major, m. latissimus dorsi a m. teres major jsou dalšími 

podstatnými faktory pro stabilizaci ramenního pletence. K dislokacím dochází obvykle 

přímým nárazem, případně opakovanými nárazy u daného sportu nebo jako důsledek 

opakovaných mikrotraumatizací a přetížení, které vedou k dysbalanci měkkých tkání 

v okolí kloubu (Hafezi-Nejad, 2015). 

K subluxaci acromioclavikulárního kloubu při hokeji nejčastěji dochází 

v důsledku bodycheckingu, kdy dojde ke střetu dvou hráčů rameny, při bočním nárazu 

na mantinely při zápasu o puk či při pádu na led ramenním kloubem. Obvykle 

nedochází k výraznému poškození, které by hráče vyřadilo ze hry nebo pro něj bylo 

bolestivé. Opakované subluxace laterálního klíčku mohou vyvolat chronickou dislokaci, 

která se může projevovat kraniální translací (Mazzocca, 2017; Stuart, 2010). 

 

 

Obr. 10 : Bodychecking protihráčem se současným nárazem o mantinel (Převzato 

z: https://physicsofhockeyproject.weebly.com/body-checks.html, 2012) 

 

https://physicsofhockeyproject.weebly.com/body-checks.html
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Jakékoliv úrazy v ledním hokeji jsou z 38% současně způsobeny 

i nedostatečným ochranným vybavením, v oblasti horní části těla je to například 

celoobličejové krytí či ramenní chrániče s vycpávkou. K poranění horních končetin 

a horní apertury hrudníku dochází nejvíce při nedovoleném zákroku hráče nebo 

při nedostatečné ochranné výstroji (Caputo, 2005). 

Lední hokej, jak již bylo zmíněno, je vysoce kontaktní sport, při kterém dochází 

k úrazům až z 88% přímým tělesným střetnutím dvou hráčů. Jedním z nejvíce 

postižených segmentů těla při těchto kolizích jsou ramenní pletence. Zřejmě tento fakt 

vedl k tomu, že byly ramenní chrániče dělány odolnější a pevnější, aby hráče chránily. 

Dle posledních studií ovšem bylo zjištěno, že čím tvrdší chrániče jsou, tím více mohou 

zvyšovat riziko otřesů při nárazu, proto se již týmy v NHL obrátily k chráničům, 

které mají rozšířené pěnové výstelky, tlumí nárazy a zároveň jsou měkčí a celkově 

menší než standardní plastové. Zásadní faktor chrániče ramen a hrudníku, nebo - li 

vesty, je ten, že musí hráči výborně padnout. Ve chvíli, kdy je některá část této výstroje 

nevyhovující (malá, velká, široká, úzká), nemusí zcela plnit svou funkci a může dojít 

ke snížení efektivity chrániče. Vesta by měla přenést aplikovanou sílu při nárazu 

k hrudnímu koši a minimalizovat tak riziko úrazu ramenních pletenců, žeber a otřesů. 

(Kendall, 2014; Richards 2016).  

 

D- Horní zkřížený syndrom s protrakcí ramen 

 Hokejové držení postury je velmi specifické. Při hře dochází k flexi trupu, 

kyčelních a kolenních kloubů. Toto postavení vede k vyvolání izometrické síly, která 

je aplikována na svalové synergisty potřebné k udržení této postury, což vede k jejich 

přetěžování a naopak k útlumu svalů antagonistických. Pojem horní zkřížený syndrom 

využil Dr. Janda, který tento problém popsal. Dochází k oslabení a útlumu hlubokých 

flexorů krku, dolního m.trapezius a m. serratus anterior. Na druhou stranu jsou neustále 

facilitovány a zatěžovány mm. pectorales, horní m. trapezius a m. levator scapulae. 

zmíněné svalové dysbalance vedou ke změně postavení krční i hrudní páteře, což má 

vliv na dechové funkce sportovce, dochází k útlumu funkce bránice, to vede k hornímu 

hrudnímu typu dýchání s přetížením m. sternocleidomastoideus a mm.scaleni. Pozice 

krční a hrudní páteře ovlivňuje postavení lopatek a ramenních pletenců. Ramenní 

pletence jsou neustále ve vnitřní rotaci, stejně jako dolní úhel lopatky. Toto postavení 
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může být predispozicí ke vzniku impingement syndromu, bolestivým stavům ramen 

případně zvyšovat pravděpodobnost vzniku úrazu v tomto segmentu. Protrakce ramen 

vede i k protrakci a retroverzi lopatky, tak dochází ke změně sklonu kloubní jamky 

ramenního kloubu až o 50°, což vede ke změně postavení klíční kosti (Placzek, 2017; 

Dylevský, 2009). 
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3  Metodologie práce 
 

3.1  Vědecké otázky 

 

Vzhledem k tématice diplomové práce, která se zabývá atypickým postavením AC 

kloubů u hráčů ledního hokeje, byly stanoveny následující vědecké otázky, které by 

měly ozřejmit, zda se tyto změny projevují jen u hráčů ledního hokeje. Zjišťování 

probíhá v rámci prevence sportovního zatížení v tomto sportovním odvětví a také zjistit, 

zda jsou přítomny konkrétní příčiny vzniku těchto změn. 

Objevuje se atypické postavení AC kloubu u hráčů ledního hokeje ve statisticky 

významné míře oproti jedincům, kteří hokej profesionálně nehrají?  

Jaké jsou možné příčiny tohoto atypického postavení v AC kloubu?  

 

3.2  Hypotéza 

 

Dle výše uvedených vědeckých otázek a konkrétnímu zaměření této diplomové 

práce byla stanovena následující hypotéza: 

 H1: Četnost výskytu atypického postavení akromioklavikulárního kloubu bilaterálně 

je signifikantně vyšší u hráčů ledního hokeje než u jedinců, kteří profesionálně lední 

hokej nehrají. 

 

3.3  Cíle práce 

 

Prvotním cílem této diplomové práce je ověřit hypotézu, zda se atypické 

postavení acromioclaviculárního kloubu u hokejistů vyskytuje je značně vyšší míře než 

u jedinců nehrajících lední hokej profesionálně. Dalším z cílů je pokusit se zjistit 

případné příčiny, které by se mohly podílet na výskytu tohoto postavení. Ve snaze zjistit 

příčiny jsou využita a prezentována fakta z oboru anatomie, fyziologie, kineziologie 

a biomechaniky pletence ramenního. Dále jsou zmiňována témata týkající se zatížení 

hráčů ledního hokeje, nejčastější patologie a úrazy týkající se tohoto sportovního 
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odvětví. Pro zjednodušení vyjádření je pro skupinu probandů nehrající lední hokej 

profesionálně využit termín nehokejisté. 

Vzhledem k problematice této práce byly provedeny fotografické záznamy, 

aspekční a palpační vyšetření pro zjištění prevalence atypického postavení u hokejistů 

a nehokejistů. Výsledky obou skupin byly pečlivě porovnány a zhodnoceny. 

Pro zpřesnění vysvětlení atypického postavení AC skloubení byl pořízen RTG snímek 

jednoho hokejového probanda. 

 

3.4  Metodika práce 

 

3.4.1  Charakteristika sledovaného subjektu 

 

Ze tří hokejových klubů bylo náhodně vybráno 100 hráčů ledního hokeje, 

u kterých probíhalo měření pro sběr dat v rámci výzkumu této diplomové práce. 

Hokejoví hráči jsou všichni aktivně hrající a účastní se tréninků minimálně 3x týdně + 

1x týdně zápas. Fotografování probíhá u světlého pozadí v uzavřené a speciálně 

oddělené místnosti. Probandi jsou při měření bez svrchního oděvu v klidném a jim 

přirozeném stoji. Fotoaparát se stativem je vzdálen přibližně 1m od jedince pro co 

nejpřesnější fotografii. Věkové rozmezí se pohybuje od 13 let po 33 let. Byli vybráni 

hráči, kteří neměli frakturu nebo luxaci klíční kosti. Tento vzorek hokejistů byl 

porovnán vzhledem k AC skloubení se vzorkem 100 náhodně vybraných studentů 

gymnázia v Mladé Boleslavi stejného věku, kteří nehrají, případně nehráli, lední hokej 

profesionálně. Dle nasbíraných dat a posouzení podobnosti v postavení AC kloubu 

u ledních hokejistů a u vrcholově nesportující populace zjistíme, zda může mít lední 

hokej vliv na postavení v acromioclaviculárním skloubení. V Případě potvrzení této 

teorie budou dále zkoumány případné příčiny vzniku atypického postavení AC kloubu 

a jejich řešení v rámci prevence. 

Kritéria pro zařazení ze studie jsou vymezena:  

Studie se účastní pouze muži. 

Věk minimálně 13 let a maximálně 33 let. 

Bez úrazu klíční kosti (fraktura, luxace). 
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3.4.2  Metoda měření 

 

Měření probíhalo pomocí fotogrammetrické metody, která je velmi často 

využívá k hodnocení různých segmentů těla a postury jako celku. Je to jedna 

z nejstarších a nejrozšířenějších metod využívaná k měření postury a segmentů těla. 

Fotografický snímek lze hodnotit pouhou aspekcí případně ve spojení s konkrétním 

měřením- fotogrammetrií. Fotografické záznamy se nevyužívají pouze ke statickým 

měřením, ale také k dynamickým, jak tomu poprvé bylo již na konci 19. století, kdy 

se tato technika využila jako první zobrazovací technika pro analýzu pohybu (Biskup, 

2009). 

Fotogrammetrie je technika, kde objekt je pomocí fotografických snímků popsán 

vzhledem k jeho rozměrům, tvarům či uspořádáním jednotlivých segmentů vůči sobě 

samým nebo vůči svému okolí (Döhnert, 2008). Jedná se o neinvazivní metodu, která 

má spoustu výhod při použití v klinické praxi a to především časová nenáročnost, nízké 

náklady, jednoduchá fotointerpretace, snadné použití, vysoká přesnost a spolehlivost 

(Omkar, 2007). 

Fotogrammetrické měření nejčastěji probíhá v rovině frontální a sagitální. 

Vzhledem k měření celkové postury je často využívána olovnice jako referenční bod 

a pevný bod na podlaze pod spuštěnou olovnicí pro umístění sledovaných objektů. Tyto 

předměty jsou využívány především k hodnocení stranových asymetrií postury 

(Do Rosário, 2014). Tento směr hodnocení byl například využit ve studii, kde bylo 

měřeno postavení hlavy, ramen a zakřivení hrudní páteře ve vzpřímeném stoji 

pro zkoumání vlivu věku a pohlaví na držení těchto částí těla (Raine, 1997). Obdobně 

bylo hodnoceno zakřivení krční a bederní lordózy v rovině sagitální (Fedorak, 2016). 

Další možností vyhodnocování měření je pomocí tělesných nalepovacích 

markerů, které jsou shodné s danými anatomickými body na těle. Nejčastěji to je patní 

hrbol, malleolus medialis/lateralis, tuberositas patellae, caput fibullae, trochanter major, 

acromion, trnový výběžek C7, dolní úhel lopatky, manubrium sterni, mental 

protuberance, cristy mohou být využity pro spolehlivost pouze u štíhlých jedinců. Tyto 

jednotlivé body jsou následně digitalizovány manuálně (Zonnenberg, 2016; Do Rosário, 

2014). Existují systémy, které sami dokáží díky svému softwaru tyto dané markery 

rozpoznat a následně i digitalizovat (Van Niekerk, 2008). 
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Lze využít i souřadnicového systému pomocí referenčních tabulí, kde je znázorněna 

horizontála a vertikála, díky níž se dají následně hodnotit jednotlivé tělesné segmenty 

nebo vhodně stanovit úhly jednotlivých tělesných bodů vůči sobě či svému okolí 

(Braun, 1989). Díky měření úhlů lze stanovit velikost asymetrie, která se dá počítat buď 

v rovině frontální, kde horizontální spojnice dvou bodů tvoří 0°(respektive 180°) nebo 

v rovině sagitální, kde vertikální spojnice dvou bodů tvoří 90°. Tímto způsobem se dá 

hodnotit například postavení hlavy vůči ramenům, kdy jsou stanoveny anatomické 

body- zevní zvukovod, akromion, jejichž spojnice je následně úhlově měřena 

s vertikální osou těla (Döhnert, 2008). Penha (2008) ve své studii využívá 

fotogrammetrickou metodu a pouze aspekční vyhodnocení. Využil k tomu referenční 

tabuli simetrografo, kde hodnotil odchylky jednotlivých tělesných struktur. 

Fotogrammetrickou metodu hodnotili ve studii u idiopatických skolióz, kde 

se snažili vyhodnotit validitu a reliabilitu fotogrammetrické metody. Hodnocení 

probíhalo na základě porovnání s RTG měřením dle Cobbova úhlu, které bylo doplněné 

o fotografické snímky. Výpočty zahrnovaly Chronbachovu alfa metodu. Tato metoda 

prokázala, že hodnocení skoliozy pomocí fotogrammetrie by mohla být využita jako 

doplňková metoda při hodnocení stavu pacientů se skoliózou a snížit tak množství 

rentgenových snímků, které jsou využívány pro sledování stavu pacientů s touto 

diagnozou (Saad at al., 2009). Podobný odborný článek hodnotí držení horní části těla 

středoškolských studentů vsedě, kdy využili opět měření pomocí RTG snímků 

v porovnání s fotogrammetrickou metodou ke stanovení reliability a validity této 

metody (r= 0,78-0,99). Studie závěrem uvádí, že měření pomocí fotogrammetrie 

je spolehlivou metodou k hodnocení postury (Van Niekerk, 2008). 

 

3.4.3  Sběr dat 

 

Sběr dat byl proveden aspekcí, palpací, fotogrammetrickou metodou a RTG 

metodou. Měření pomocí RTG bylo provedeno u jednoho náhodně vybraného hráče 

ledního hokeje s viditelnou změnou v acromioclaviculárním kloubu pro přesnou vizi 

změněného postavení v tomto segmentu. Fotografický záznam byl proveden pouze 

jednou v klidném stoji jedince. Aspekce probíhala pohledem zepředu a zezadu. Palpační 

vyšetření bylo provedeno při klidném stoji, který je pro jedince přirozený. Následně 

byly fotografické snímky převedeny do digitalizované podoby, kde byla dosazena 
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referenční síť ve vhodném měřítku, kde bude znázorněna odchylka v AC kloubu. Tuto 

metodu využil ve své studii Penha (2008), který hodnotil posturální odchylky u chlapců 

a děvčat školního věku. Ve zmiňované studii probíhalo fotografování ve frontální 

a sagitální rovině, při čemž hodnotil postavení hlavy, ramen, lopatek, páteře, pánve, 

kolen a kotníků. Hodnocení probíhalo pomocí referenční sítě.  

Fotografické záznamy jsou anonymizovány a zaměřeny pouze na horní aperturu 

hrudníku a pletence ramenní. Časový harmonogram sbírání dat probíhá v dubnu 2017. 

Fotografie budou pořizován pomocí fotoaparátu Nikon DX AF-S Nikkon s ohniskovou 

vzdáleností 18-55mm,s poměrem zobrazení 1:3,5-5,6 G s optickým stabilizátorem, 

který bude umístěn na stativu pro minimalizaci odchylek fotografování. 

 

3.4.4  Zpracování dat 

 

Fotografické snímky byly převedeny do digitalizované podoby, kde byla 

dosazena manuálně referenční síť ve vhodném měřítku, kde bude znázorněna odchylka 

v AC kloubu, získáním vhodného softwaru bude toto měření dosazeno do statistických 

testů, kde bude možné následně určit konkrétní statistické hodnoty pro zhodnocení obou 

skupin vzhledem ke statistické významnosti prevalence. 

Konečný počet ledních hokejistů s atypickým postavením AC skloubení a bez 

atypického postavení bude následně porovnán s konečným počtem jedinců 

profesionálně nehrajících lední hokej s případným výskytem atypického postavení 

v daném segmentu nebo bez. Dále se pokusíme zhodnotit, zda se vyskytuje souvislost 

přítomnosti atypického postavení vzhledem k herní pozici hráče (útočník, obránce). 
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Obr. 11: Atypické postavení AC skloubení u hokejisty se znázorněnou odchylkou 

 

3.4.5  Analýza dat 

 

 K analýze dat a statistickému zpracování byl využit statistický software IBM® 

SPSS® Statistics 24 využívající se k analyzování dat, testování hypotéz 

a k prognostickým analýzám. Data byla hodnocena binárně (ANO/NE) a hodnotila 

se vzhledem k počtu přítomných změn u obou skupin, které následně byly porovnány 

a zhodnoceny. 

  Pro binární zhodnocení byly využity testy Chi Square test nebo také Person Chi 

Square test, který zjišťuje, zda existuje vztah mezi dvěma kategorickými/binárními 

proměnnými. Výsledná hodnota (P value) tohoto testu se následně hodnotí. Jestliže je 

P value v Person Chi Square testu menží než 0,05 (p ˂ 0,05 = hladina statistické 

významnosti) znamená to, že je ve výsledku statisticky signifikantní rozdíl. Dále byl 

využity Phi a Cramer´s V testy, což jsou statistické testy hodnotící sílu asociace 

předchozích výsledků. Jestliže je opět P hodnota menší než 0,05, je síla asociace silná. 

Tyto testy byly využity k porovnání atypického postavení u hráčů ledního hokeje 

a u jedinců, kteří lední hokej nehrají. Dále pak byly využity k porovnání četnosti 

výskytu dle hráčských pozic ke zjištění možných asociací.  
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4  Výsledky 
 

 Dle našich výzkumných otázek jsme se v šetření zaměřili na skutečnost, zda 

se atypické postavení AC skloubení vyskytuje ve významně vyšší míře u hráčů ledního 

hokeje bez předchozího zranění v oblasti ramenního pletence než u nehokejistů, dále 

pak dle našich výsledků jsme se pokusili vyjádřit i asociaci mezi hráčskými pozicemi 

v rámci dané problematiky AC skloubení. 

 Další výzkumnou otázkou bylo zjišťování možných příčin podílející 

se na vzniku tohoto změněného postavení v AC skloubení. 

 

 

Obr. 12: Atypické postavení AC skloubení u hokejisty 
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Obr. 13: AC skloubení bez atypického postavení 

 

Ověřování hypotézy H1 

 

H1: Četnost výskytu atypického postavení akromioklavikulárního kloubu bilaterálně je 

signifikantně vyšší u hráčů ledního hokeje než u jedinců, kteří profesionálně lední hokej 

nehrají. 

Následující tabulka (Tabulka č. 1) popisuje počet probandů ve skupině, kteří hokej 

nikdy profesionálně nehráli (nehokejisté) a počet probandů ve skupině hráčů ledního 

hokeje (hokejisté), zároveň je uveden celkový počet probandů. Tabulka č. 1 dále uvádí 

prevalenci atypického postavení AC skloubení vzhledem k těmto dvěma skupinám. 

Tabulku č. 1 doplňuje graf (graf č. 1), který znázorňuje rozdíl mezi výskytem 

atypického postavení v AC skloubení u hokejistů a u nehokejistů. 
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Group * ACjoint Crosstabulation 

 

ACjoint 

Total (n=) Normal Abnormal 

Group Nehokejisté Count 85 15 100 

Expected Count 67 33 100.0 

Hokejisté Count 49 51 100 

Expected Count 67 33 100.0 

Total (n=) Count 134 66 200 

Expected Count 134.0 66.0 200.0 

 

Tabulka č. 1: Počet probandů obou skupin včetně četnosti výskytu atypického postavení 

AC skloubení v porovnání obou skupin 

 

Graf č. 1 Rozdíl mezi výskytem atypického postavení u hokejistů a nehokejistů 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-

Square 

29.308
a
 1 .000 

  

Continuity 

Correction
b
 

27.702 1 .000 
  

Likelihood Ratio 30.540 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

29.161 1 .000 
  

N of Valid Cases 200     

 

Tabulka č. 2: Chi- Square tests znázorňují statistický rozdíl signifikantní 

v porovnání skupiny hokejistů a nehokejistů vzhledem k přítomnosti atypického 

postavení AC skloubení. 

 

Z tabulky č. 2 je patrné, že P value < 0.0001, tudíž je nižší než 0,05, která byla 

zvolena jako hladina statistické významnosti. Z toho vyplývá, že je tedy statisticky 

signifikantní asociace mezi výskytem změny v AC skloubení ve skupině hokejistů a 

skupině nehokejistů. 
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Pro podpoření těchto výsledků níže uvádíme tabulku č. 3, ve které dále 

zjišťujeme sílu výše zmíněné asociace mezi dvěma skupinami. 

 

Tabulka č. 3: Phi a Cramer´s V test vyjadřují sílu asociace výskytu atypického 

postavení AC kloubu mezi oběma skupinami 

 

Z výsledků tabulky č. 3, kdy P Value < 0.0001, tedy opět nižší než 0,05 (hranice 

statistické významnosti), vyplývá, že síla asociace je velmi silná.  

 

Hypotéza H1 byla plně podpořena. Bylo prokázáno, že prevalence atypického 

postavení acromioclaviculárního kloubu u hráčů ledního hokeje je signifikantně vyšší 

než u nehokejistů, kdy u skupiny hokejistů se toto atypické postavení vyskytuje v 51% 

případů a u skupiny nehokejistů je přítomnost změny pouze v 15%. Tento rozdíl a jeho 

statistická významnost byla potvrzena i pomocí výše uvedených testů, kde výsledkem 

byla nejen výrazná míra asociace výskytu atypického postavení AC skloubení mezi 

hráči ledního hokeje a nehokjisty, ale i síla asociace je velmi vysoká. 

Zhodnocen byl i vliv hráčských pozic vzhledem k přítomnosti atypického postavení 

v AC skloubení, přičemž jsme se snažili zjistit, zda se toto změněné postavení vyskytuje 

více u útočníků nebo u obránců. V tabulce č. 4 jsou uvedeni všichni hokejisté dle svých 

hráčských postů a vyjádření přítomnosti atypického postavení dle těchto pozic. Tabulka 

č. 5 zachycuje statistickou významnost rozdílného množství výskytu atypického 

postavení AC skloubení mezi útočníky a obránci pomocí Chi- Square tests. 

 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi .383 .000 

Cramer's V .383 .000 

N of Valid Cases 200  
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ACjoint2 * At_def Crosstabulation 

 

Typ hráče 

Total Obránce Útočník 

ACjoint2 Normal Count 20 29 49 

Expected Count 20.6 28.4 49.0 

Abnormal Count 22 29 51 

Expected Count 21.4 29.6 51.0 

Total Count 42 58 100 

Expected Count 42.0 58.0 100.0 

 

Tabulka č. 4: Vyjádření přítomnosti atypického postavení AC skloubení u útočníků 

a obránců 

 

Dle tabulky č. 4 je patrné, že není významný rozdíl v četnosti výskytu 

atypického postavení v AC skloubení u hráčských pozic útok či obrana. U hráčů 

hrajících na pozici útočník se atypické postavení AC skloubení vyskytovalo v 50% 

a u hráčů na pozici obránce se tato změna v postavení AC skloubení vyskytovala 

u 52%. 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .055
a
 1 .814   

Continuity Correction
b
 .001 1 .974   

Likelihood Ratio .055 1 .814   

Fisher's Exact Test    .842 .487 

Linear-by-Linear 

Association 

.055 1 .815 
  

N of Valid Cases 100     

 

Tabulka č. 5: Vyjádření statistické významnosti četnosti výskytu atypického postavení 

mezi útočníky a obránci 

 

Tabulka č. 5, kdy p hodnota 0.814 > 0.05 (0, 05 hranice signifikantní významnosti) nám 

říká, že není žádný signifikantní rozdíl ve výskytu atypického postavení AC skloubení 

v porovnání hráčských pozic útočníků či obránců. Tabulka č. 4 je doplněna o graf č. 2 

pro přehlednější zpracování, znázorňuje rozdíl mezi výskytem atypického postavení 

v AC skloubení u obránců a u útočníků. 
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Graf č. 2: Rozdíl četnosti výskytu atypického postavení AC skloubení mezi obránci 

a útočníky 
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4.1  Řízený rozhovor 

 

Byl proveden řízený rozhovor se specialistou na oddělení ortopedie v Motolské 

nemocnici pro ozřejmění této problematiky 

Na dotazy odpovídal doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. 

 

1) Mohl byste popsat jaké atypické postavení acromioclaviculárního skloubení je patrné 

na přiloženém RTG snímku? 

 

- ,, Na RTG snímku („true“ projekce) můžeme vidět prominenci zevního okraje klíčku, 

zevně rotační postavení, lehce přiostřená horní plocha klíčku a zvětšený zevní okraj.‘‘ 

 

2) Jaký je Váš názor na příčinu tohoto atypického postavení? 

 

- ,, Dle mého názoru se jedná o souhru opakovaných traumatizací, subluxací klíčních 

kostí v rámci bočních nárazů a v důsledku bodycheckingu hokejistů, a hypertrofie 

m. trapezius. Případně i vnitřně rotační postavení kloubní hlavice humeru může ovlivnit 

toto postavení.‘‘ 

 

3) Setkáváte se často ve své praxi s patologií AC skloubení (subluxace, luxace, fraktura 

klíční kosti? 

 

,, Ano, setkávám. Často jsou to fraktury, u sportovců také luxace a opakované 

subluxace.‘‘ 

 

4) Jak se tyto patologie řeší? 

 

- ,, Většinou se tyto potíže řeší symptomaticky v v závislosti na stupni poškození AC 

kloubu, chronicitě nálezu apod. Jsou 3 stupně luxačního poštižení AC skloubení dle 
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poškození vazů, které určují, zda se úraz bude řešit konzervativně či operativně. 

V rámci operační terapie lze s výhodou volit miniinvazivní artroskopický přístup. 

V případě pokročilých degenerativních změn či recidivy subluxace (např. selhání 

předchozí operace) lze operovat otevřenou technikou, kdy se provádí resekce postižené 

části AC kloubu a zkrácení laterálního okraje klavikuly, tzv. Stewartova operace.‘‘ 

 

5) Řešil jste již někdy potíže AC skloubení u hokejistů, pokud ano, jaké byly nejčastější 

a jaké byly jejich příčiny? 

 

-,, Ano. Příčinou byly zejména nárazy na mantinel, přímý pád na led, či náraz 

do protihráče. Nejčastěji to jsou luxace a stavy po opakovaných subluxacích v oblasti 

AC kloubu. Většinou v důsledku opakovaných subluxací dochází k hypertrofii 

kloubního pouzdra AC skloubení, které se řeší obstřikem nebo, v případě pokročilého 

stádia s následným rozvojem degenerativních změn, artroskopií.‘‘ 

 

6) Může mít toto postavení vliv na biomechaniku pletence ramenního, případně na výkon 

sportovce? 

 

-,, V případě, že sportovec nemá bolesti, nemělo by dojít ovlivnění jeho výkonu, třebaže 

může docházet k postupné změně biomechaniky pohybu v ramenním pletenci.‘‘ 

 

7) Dokážete říci, zda by mohla existovat prevence, případně kompenzace, která 

by předcházela tomuto atypickému postavení AC skloubení? 

 

-,, Určitě by se jednalo o úpravu svalových dysbalancí (hypertrofie horní části 

m. trapezius, zkrácený m. pectoralis, oslabené dolní fixátory lopatek). Zároveň 

kompenzace typicky hokejového držení těla.‘‘ 
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5  Diskuze 
  

 Hypotéza 

 

 Dle osobních praktických zkušeností s hráči ledního hokeje jsem si povšimla 

častého výskytu atypického postavení v AC skloubení u hokejistů, které bylo patrné 

i u jedinců, kteří neuváděli předchozí zranění v této oblasti, ani jiné obtíže či bolesti, 

které by mohly tuto změnu ovlivnit. Tato změna byla patrná pouhou aspekcí, 

vyskytovala se vždy bilaterálně a byla viditelná ve větší či měnší míře dle typu 

muskulatury jedince. Na základě těchto zkušeností byla provedena naše pilotní studie, 

s primární otázkou, v jaké míře se toto změněné postavení AC kloubu vyskytuje 

u hokejistů a u nehokejistů. Dílčími otázkami byly možné příčiny, které je mohou 

způsobovat.  

Stanovená hypotéza předpokládala, že výskyt atypického postavení 

AC skloubení se bude vyskytovat u hokejistů ve vyšší míře, než u nehokejistů. Naše 

hypotéza byla potvrzena, přičemž byla zjištěna statisticky významná data, která toto 

tvrzení podporují. Vzhledem k faktu, že tato problematika nebyla dříve nikým 

zkoumána, nemůžeme vycházet z konkrétních teoretických podkladů vztahujících 

se k dané problematice či z konkrétních hodnot a zkoumání dalších otázek by bylo 

součástí navazujících studií.  

Naší prioritou bylo zjistit, zda existuje u hokejistů a nehokejistů rozdíl 

ve výskytu abnormality AC skloubení, či nikoliv a pokusit se nashromáždit co nejvíce 

možných teoretických podkladů ke zjištění možných příčin. Teoretické podklady 

vycházeli nejen z oblasti anatomických, fyziologických a biomechanických faktů, 

ale také z oblasti ledního hokeje a náročnosti sportovního procesu, 

která je neoddělitelnou součástí, jelikož dochází k neustálým zatěžujícím faktorům 

ovlivňujících postury hráčů. Vysoká zátěž v ledním hokeji je všeobecně známá stejně 

jako velké procento úrazů při hře. Lední hokej se dle Tuominena (2014) řadí na druhé 

místo v četnosti úrazů mezi kontaktními sporty. Proto je zde otázka, jak je možné, 

že i přes popularitu a známá fakta, ohledně úrazovosti a náročnosti na organismus 

jedince, v rámci tohoto sportu, stále není u hokejistů dostatečná kompenzace 

sportovního nasazení a vhodná ochrana minimalizující traumatizace hráčů, 
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kdy důsledkem mohou být trvalé změny vedoucí k chronickým obtížím. Mezi tyto 

obtíže zarařil Krivickas (1997) omezerní rozsahu pohybu, bolest či následně vyzniklou 

artrózu, tyto faktory mohou vést k limitaci jedince a ke snížení jeho výkonnosti. 

 

 Měření 

 

 Dle nasbíraných dat formou fotogrammetrické metody, kdy probandi byli foceni 

v jejich přirozeném stoji ve frontální rovině, byla zjištěna statisticky významná data 

ve vztahu k četnosti výskytu atypického postavení AC skloubení v porovnání mezi 

hokejisty a nehokejisty. U hokejistů bylo změněné postavení AC skloubení u 51% 

a u nehokejistů pouhých 15%. V takové míře nás zajímaly nejen možné příčiny 

způsobující toto změněné postavení v AC kloubu, ale také zda může být rozdíl 

v četnosti výskytu této změny vzhledem k postu útočníků a obránců, přičemž výsledky 

statistického Chi- Square testu prokázaly, že mezi těmito posty neexistuje významná 

asociace a na výskyt atypického postavení tohoto segmentu nemá toto vliv. Chi-Square 

test (Tabulka č. 5) s výsledkem p=  0.814 > 0.05 (0,05 hranice signifikantní 

významnosti) nám říká, že není žádný signifikantní rozdíl ve výskytu atypického 

postavení AC skloubení mezi jednotlivými hráčskými posty. 

 V rámci měření proběhlo zároveň palpační a aspekční vyšetření, kdy byl 

hodnocen především tonus svalů v oblasti pletenců ramenních a případná palpační 

bolestivost tohoto segmentu. U všech jedinců s atypickým postavením AC skloubení 

byl zjištěn zvýšený tonus m. trapezius pars cranialis bilaterálně, ale nepociťovali 

palpační bolestivost v oblasti AC skloubení, glenohumerálního kloubu, ani lopatky. 

 

 Možné příčiny 

 

Dle našich teoretických východisek by mělo mít největší podíl na vzniku tohoto 

atypického postavení AC skloubení současné působení zkráceného a hypertonního 

m. trapezius pars cranialis, horní zkřížený syndrom a opakované mikrotraumatizace 

tohoto segmentu způsobené bočními nárazy hráčů (bodychecking). Dalším ovlivňujícím 

faktorem mohou být nedostatečné ochranné vesty, které nepodléhají platným pravidlům 
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ledního hokeje a nemají stanovené normy. Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní 

studii, bylo primárním cílem ověřit četnost výskytu této problematiky u hráčů ledního 

hokeje, která se v předchozích studiích ještě neobjevila. 

 Dle aspekčních a palpačních vyšetření byla prokázána přítomnost hypertonu 

m. trapezius pars cranialis bilaterálně u všech hráčů ledního hokeje, dále pak byla patrná 

i u jedinců nehrajících lední hokej s přítomností atypického postavení AC skloubení. 

Jak zmiňuje Liebenson (2007) může hypertonus tohoto svalu vyvolat tah za laterální 

konec klíční kosti a způsobit tak kraniální deviaci laterálního klíčku.  

Vzhledem k limitaci naší studie, která zahrnuje pouze jedince bez dřívějšího 

zranění, v oblasti AC skloubení a ramenního kloubu, můžeme vyloučit trauma tohoto 

segmentu, které může vést k ´´Step pozition´´ jak uvádí De Dobeleer (2018). 

K chronické deviaci klíční kosti může přispět také dle studií Hafezi-Nejad 

(2015) a Mazzocca (2017) opakované zatěžování a traumatizace měkkých tkání 

v oblasti tohoto kloubu, přičemž v rámci opakovaných subluxací při bodycheckingu 

může dojít ke kraniální translaci laterálního klíčku. 

Dalším možným faktorem je horní zkřížený syndrom. V rámci hráčů ledního 

hokeje a časté bolesti bederní části zad je často zmiňován dolní zkřížený syndrom, 

nicméně jak zmiňuje Placzek (2017) ve své studii, vzhledem k typicky hokejovému 

držení těla je u hráčů patrný i horní zkřížený syndrom, při kterém dochází k výrazné 

dysbalanci svalů v oblasti pletence ramenního. V důsledku horního zkříženého 

syndromu dochází k přetížení m. trapezius pars cranialis, mm. pectorales a m. levator 

scapulae. Zkrácení m. trapezius pars cranialis a m. levator scapulae ovlivňují sklon 

a pohyby lopatky, dále mm pectorales zapříčiňují tah za hlavici humeru a směřují ji 

do protrakce, která opět ovlivňuje postavení lopatky. V případě, kdy dochází 

k perzistentnímu hypertonu m. trapezius pars cranialis může dojít ke stálému postavení 

dolního úhlu lopatky do addukce a zevní rotace se současnou elevací horního úhlu 

lopatky s podílem hypertonního m. levator scapulae. Při těchto změnách dojde 

k retroverzi lopatky, při tomto rotačním pohybu lopatky dle Dylevského (2009) dochází 

ke změně sklonu kloubní jamky až o 50°, která může ovlivnit jak postavení klíční kosti, 

tak i humeru. 

Jako další zátěžový faktor pro vznik atypického postavení AC sloubení 

u hokejistů bychom neměli opomenout ochranné prvky výstroje hráčů. Hráči ledního 
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hokeje mají stanovené dle platných pravidel IIHF povinnou výstroj, která obsahuje 

ochranné prvky. Nicméně vesty, nebo- li chrániče ramen, nejsou v těchto pravidlech 

obsaženy, nepodrobují se náhodným kontrolám a hráči je využívají spíše jako ochranu 

před zasažením pukem. Při takovém přístupu se samozřejmě volí vesty, které jsou 

především dostatečně pevné, aby nedošlo k poškození trupu. Jak ale uvádí Richards 

(2016) ve své studii, vesty s pevnými a tvrdšími ochrannými výstelkami zvyšují riziko 

otřesu. Některé vesty vyšších tříd se již začali přizpůsobovat těmto faktorům a začali 

využívat různé vylepšené pěnové podložky, které obalují plast, dokonce byla 

vynalezena D3O materiál, který nejenže je pružnější, lehčí a měkčí, ale také mnohem 

lépe absorbuje tlakový náraz. Ovšem tato technologie je využita pouze u vest 

profesionálních na vysoké úrovni, které jsou finančně velmi náročně a hráči proto 

preferují vesty s jinými materiály, které nemusí být tak účinné. Podstatné je, proč nejsou 

vesty zařazeny do nejnovějších platných pravidel IIHF, když jsou tak podstatnou 

součástí ochranné výstroje a mohou mít vliv na prevenci úrazů.  

 

 Vnímání bolesti 

 

Nutnou otázkou zůstává vnímání bolesti sportovce. Dle studie Sharma et al. 

(2011) sportovci snesou více bolesti, než nesportovci. Jak je uvedeno v knize 

Doc. Véleho (2006) nocicepce je vnímána individuálně a nemusí zákonitě způsobovat 

bolest. Zároveň je známo, že při pohybové aktivitě dojde k vyplavení endorfinů, 

které mají schopnost blokovat bolestivé počitky (působí na morfinové receptory 

v mozku), což může vysvětlit, proč někteří hráči nemusí vnímat určitý stupeň 

traumatizace. Při ledním hokeji dochází v rámci týmového nasazení k velké motivaci 

podat co nejlepší výkon, přičemž vliv psychiky má na vnímání bolesti značný význam 

a při osobních soubojích může být bolest potlačena díky psychickému stavu mysli 

v krajním stavu dosáhnout cíle.  
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 Doporučení pro praxi 

 

Díky výsledkům zkoumání možných příčin a vlivů, které se mohou podílet 

na vzniku atypického postavení AC skloubení, můžeme uvést doporučení do praxe, 

která by v rámci prevence mohla snižovat výskyt změny v tomto segmentu. Vzhledem 

k určitým svalovým dysbalancím vyskytujících se u hokejistů dle teoretických podkladů 

této práce a dle palpačního vyšetření experimentální skupiny hokejistů by se jednalo 

především o vhodné protahování a uvolňování přetížených a zkrácených svalů v oblasti 

horní apertury hrudníku, především m. trapezius pars cranialis, dále pak posílení 

oslabených svalových skupin v této oblasti. Další možnou prevencí je práce 

s kompenzačním korekčním držením těla, které by snižovalo zátěž na ty segmenty, 

jež jsou u hokejistů nejčastěji přetěžované díky typickému hokejovému držení těla.  

Při prevenci musíme myslet také na minimalizaci otřesů a nárazů při bočních 

nájezdech a při bodycheckingu, přičemž k eliminaci otřesů horní poloviny těla je nutná 

schopnost maximálního zpevnění středu těla. Toho lze docílit posílením této oblasti 

pomocí cvičení na neurofyziologickém podkladě, nejen ve statické, ale i v dynamické 

formě, kdy jedinec musí propojit a zkoordinovat jednotlivé části těla, aby fungoval jako 

jeden celek, což je jak při bodycheckingu, tak při sportu obecně velmi důležité. 

 Velmi podstatnou součástí prevence úrazu jsou vhodné ochranné prvky výstroje 

hráčů, které by měly být plně využity vzhledem k jejich funkci, tedy k ochraně hráče 

a snížit tak riziko traumatizací a úrazů. Vzhledem k problematice této práce jsou 

především zmiňovány ochranné vesty hráčů, které chrání horní polovinu těla nejen před 

nastřelenými puky, ale také by měly zmírnit otřesy při bočních nárazech na mantinel 

či do protihráče. Aby vesty s ramenními chrániči plnily svou úlohu, musí perfektně 

padnout, musí mít bezpečné prvky a musí obsahovat vhodný materiál, který bude 

poskytovat maximální bezpečnost. Tyto faktory by měly být povinností u všech typů 

vest a měly by být zahrnuty v platných aktuálních pravidlech ledního hokeje. 
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6  Závěr 
 

 Lední hokej je velmi oblíbený sport, který se velmi rychle rozšířil a jeho 

atraktivita vtahuje každoročně více a více jedinců, kteří se chtějí stát součástí tohoto 

sportovního odvětví. Každý z hráčů se snaží podat maximální výkon a co nejlepší 

výsledek, přičemž často přechází i zdravotní rizika, které s sebou lední hokej přináší. 

Lední hokej je vysoce kontaktní sport, při kterém dochází často k úrazům, přetížení 

a k nedoléčeným obtížím. Vzhledem k náročnosti tohoto sportu, kdy hráči musí jak 

při trénincích, tak při zápasech, vydat maximální sílu, rychlost i obratnost lze očekávat 

při nedostatečné regeneraci a kompenzaci vznik akutních či chronických obtíží. Akutní 

obtíže ve formě zranění, ať už při osobním souboji nebo při zasažení pukem jdou jen 

stěží ovlivnit vzhledem k výbušnosti hráčů a charakteru hry, z tohoto důvodu mají hráči 

na sobě povinnou ochranou výstroj, která má tyto rizika minimalizovat. Hráči však 

často trpí chronickými potížemi, které jsou dány charakteristickým přetěžováním 

typických svalových skupin a tělesných segmentů nebo opakujícími se zatěžujícími 

faktory jako jsou například nárazy do protihráče (bodychecking) či na mantinel nebo 

pád na led. Tyto vlivy mohou způsobit chronické přetížení, mikrotraumatizace 

či poškození určité části těla hráče. 

 Na základě těchto faktorů a osobních zkušeností s hokejovými hráči jsme 

se rozhodli zjistit četnost výskytu atypického postavení acromioclaviculárního 

skloubení u hokejistů v porovnání s jedinci, kteří lední hokej profesionálně nehrají. 

Naším cílem bylo potvrdit hypotézu, že hokejisté mají vyšší prevalenci atypické 

postavení AC skloubení oproti nehokejistům. Dalším dílčím cílem bylo zjistit možné 

příčiny podílející se na vzniku tohoto atypického postavení v AC skloubení. 

 V naší studii šlo o 200 probandů ve věku 13-33 let, jež v předchozích letech 

neměli žádný úraz v oblasti pletence ramenního (fraktura, luxace). Z tohoto celkového 

počtu bylo 100 hráčů ledního hokeje a 100 jedinců, kteří lední hokej nikdy 

profesionálně nehráli. U těchto všech probandů byl proveden fotografický záznam 

ramenních pletenců v jim přirozeném stoji, dále pak aspekční a palpační vyšetření 

v oblasti ramenních pletenců. Pro objektivizaci problematiky byl proveden RTG snímek 

u jednoho náhodně vybraného probanda ze skupiny hokejistů, u něhož bylo atypické 

postavení v AC skloubení patrné. 
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 Naše hypotéza byla potvrzena a byl zjištěn statisticky signifikantní rozdíl 

ve výskytu atypického postavení AC skloubení u hokejistů a nehokejistů. Tento 

výsledek platí pouze u hráčů tohoto věku a u hráčů námi vybraných klubů, ve kterých 

šetření probíhalo. 

 Možné příčiny jsou zjišťovány především dle teoretických podkladů a jejich 

potvrzení by mělo být šetřeno v navazujících studiích. 
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