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ÚVOD 
 

V športe môže byť svalová nerovnováha i limitujúcim faktorom pre dosahovanie potrebných 
výkonov. Nesprávne alebo jednostranné zaťažovanie hráčov ľadového hokeja môže viesť k 
nesprávnemu držaniu tela, ako aj k iným telesným oslabeniam, zraneniam, spôsobuje zvýšenú 
únavu a tým môže priamo ovplyvňovať výkon hráča, teda aj výsledok zápasu. Preto by sme po 
každej pohybovej aktivite (na ľade aj mimo ľadu) mali venovať 5 až 10 min. relaxácii a strečingu 
(proces uvoľňovania napätia vo svaloch). 

 
POHYBOVÝ SYSTÉM 
 

Aktívnou zložkou pohybového systému je priečnepruhované svalstvo a jeho základom je 
kontrakcie schopné svalové tkanivo.  

JANDA (1996) rozpoznáva tieto svaly a svalové skupiny vo vzťahu k určitému pohybu:  
Agonisti – svaly hlavné. Zúčastňujú sa na pohybe najväčšou mierou. 
Synergisti – svaly vedľajšie, výpomocné. Pomáhajú pri pohybe, samotne nie sú schopné vykonať 
pohyb, ale čiastočne môžu nahradiť svaly hlavné. 

Pohybový systém sa stáva limitujúcim faktorom u prevažnej väčšiny presilených detských 
športovcov (THURZOVÁ, 1990). 
 
SVALOVÁ NEROVNOVÁHA 
 

Pri nedostatočnej starostlivosti o pohybový systém dochádza veľmi rýchlo k poruche 
svalovej rovnováhy, teda k svalovej nerovnováhe (JIRKA, 1990). 

DLHOŠ (2002) uvádza, že svalová nerovnováha sa môže dostať do takého stupňa, kedy 
u zdravého jedinca sa z funkčného hľadiska môže stať limitujúcim faktorom pre dosiahnutie 
najlepších športových výkonov. 

Pretrvávajúca svalová nerovnováha vytvára určité syndrómy, charakterizované zoskupením 
skrátených a oslabených svalov, poruchami pohybových stereotypov. 

 
SKRÁTENÉ SVALY 
 

Skrátené svaly majú prvoradú úlohu v rozvoji svalovej nerovnováhy (THURZOVÁ, 1992). 
Ich primárnou vlastnosťou z funkčného hľadiska je, že majú silnú tendenciu ku skracovaniu, ku 
ktorému dochádza v priebehu života. Ku skracovaniu svalov dochádza pri nedostatku 
kompenzačného pohybu, nevhodným tréningom, chybným posilňovaním a tiež vysokým 
tréningovým zaťažením JIRKA (1990). 
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OSLABENÉ SVALY 
 

Majú horšiu regeneračnú schopnosť, vyšší prah vzrušivosti, sú chudobnejšie zásobené 
cievami a preto sa veľmi rýchlo unavia. Majú vysokú tendenciu k ochabnutiu a oslabeniu. 

Pri kompenzácii oslabených svalových skupín sa využívajú vhodné a cielené posilňovacie 
cvičenia. Je nutné brať do úvahy skutočnosť, že posilnenie oslabených svalov môžeme dosiahnuť za 
tri mesiace. 

 
 

ANALÝZA ZAŤAŽENIA POHYBOVÉHO APARÁTU HRÁČA  
ĽADOVÉHO HOKEJA 

 
Na hráča ľadového hokeja sa kladú nároky najmä po stránke všetkých foriem prejavu 

korčuliarskej rýchlosti a obratnosti, hokejovej sily, hokejovej vytrvalosti, hokejovej streľby, 
hokejovej koordinácie a hokejových zručností v neustále sa meniacich podmienkach hokejovej hry 
(STARŠÍ Jaroslav, 1980). 

Hráči korčuľujú v ťažkom hokejovom výstroji, ktorý váži približne 10 kilogramov u detí 
a tým zvyšuje nároky na kondičné i technické zaťaženie pri ich pohybe na ľade. Rozvíjanie 
schopností a zdokonaľovanie zručností sa deje v podmienkach veľkého fyzického zaťaženia. Hráči 
sú často v zníženom postoji a v predklone, kedy majú hokejky na ľade a tak sú zaťažované 
najčastejšie svaly celého trupu (trapézové svaly, prsné svaly) a dolných končatín (priamy stehenný 
sval, flexory kolien a trojhlavý lýtkový sval), ktoré sa podieľajú na celom pohybe pri korčuľovaní. 

Vo vrcholovom hokeji sa najčastejšie presadzujú a dostávajú dôveru od trénera hráči, ktorí 
sú energickí, aktívni, psychicky odolní v rôznych situáciách, ale aj odolní voči zraneniam, ktoré sa 
v hokeji často vyskytujú.  

V záujme zvyšovania výkonnosti hráčov a prevencie úrazovosti, respektíve predčasnému 
ukončeniu športovej kariéry v dôsledku úrazov, zvláštna pozornosť by sa mala venovať hráčom, 
ktorí sú ešte v etape športovej predprípravy, kde sa tvorí základ pre prípravu detí a mládeže do 
ďalšieho hokejového pôsobenia. 

 
 
 

ODSTRÁŇOVANIA SVALOVEJ NEROVNOVÁHY 
 

Postup pri odstraňovaní svalovej nerovnováhy je nasledovný: 
• získanie informácií o svalovom tonuse, o dĺžke svalu,  
• získanie informácií o svalovej sile antagonistov skrátených svalov, 
• výber prostriedkov na preťahovanie, uvoľňovanie,  
• sledovanie účinnosti. 

 
Cvičenia na odstránenie svalovej nerovnováhy rozdeľujeme podľa účinnosi na: 

• cvičenia uvoľňovacie (mobilizačné), ktorými odľahčujeme zablokované kĺbové spojenia 
a uvoľnenie zvýšeného svalového tonusu okolo kĺbových svalov, 

• cvičenia naťahovacie slúžiace na natiahnutie skrátených svalov na ich základnú dĺžku, 
• cvičenia posilňovacie pomáhajú zvýšiť napätie, a tým spevniť uvoľnené kĺby.     

 
 
 
 
ZÁVERY 
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Pre športovú prax odporúčame: 
• trénerom oboznámiť sa s možnosťami vyšetrovania a sledovania zmien najrizikovejších 

svalových skupín s tendenciou ku skráteniu a oslabeniu, nesprávnych pohybových 
stereotypov a držania tela. 

• zaraďovať kompenzačné cvičenia na odstraňovanie svalovej nerovnováhy do každej 
tréningovej jednotky. 

• používať rôzne metódy kompenzačných cvičení, zamerané v prvom rade na uvoľňovanie, 
relaxáciu skrátených posturálnych svalov, ich vyťahovanie, na posiľňovanie oslabených 
svalových skupín s nácvikom správnych pohybových stereotypov. 

• pri realizácii cvičení u hokejistov v predpubertálnom a pubertálnom období klásť dôraz na 
edukatívnu zložku. 

• kompenzačné cvičenia vykonávať technicky správne, systematicky a hlavne dlhodobo 
s dôrazom na metodiku cvičenia, správnu techniku, východiskovú polohu, dýchanie počas 
cvičenia a uvedomovanie si svalového tonusu. 

 
 
 

V prílohe sme použili batériu cvičení na najrizikovejšie svalové skupiny, na naťahovanie 
skrátených svalov, posiľňovanie oslabených svalov a na nácvik správnych pohybových stereotypov. 
K strečingu je nevyhnutné zaradiť aj kompenzačné cvičenia, ktoré nám slúžia na uvoľnenie celého 
tela a vyrovnanie svalovej disbalancie po jednostrannom zaťažení. Snažíme sa o prehĺbenie 
nádychu i výdychu. K zlepšeniu a prehĺbeniu účinku týchto cvikov môžeme použiť cvičebné 
pomôcky (fitlopta, bosu....). 
 

 

CVIČENIA NA NAŤAHOVANIE FLEXOROV KOLENNÉHO KĹBU 
(ischiokrurálne svaly) 

 
 Obrázok 1 
Základná poloha: Sed pokrčmo pravou dovnútra, koleno 
na podložke tak, aby sa pravé chodidlo dotýkalo celou 
plochou vnútornej strany celého ľavého stehna. 
Cvičenie (obr.1): S nádychom vzpažiť a s výdychom sa 
s rovným chrbtom predkloniť k ľavej nohe. Rukami uchopiť 
členok alebo chodidlo, pritiahnuť hrudník k stehnu a hlavu 
ku kolenu. Výdrž v optimálnej polohe 10 sekúnd. 
 
 

       Obrázok 2 
Základná poloha: Stoj rozkročný. 
Cvičenie (obr.2): S výdychom sa pomaly hlboko guľatým 
chrbtom predkloniť. Dlane položiť na podložku alebo sa prstami 
dotknúť podložky. Obidve kolená sú napnuté. 
V optimálnej polohe výdrž 10 sekúnd. 
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CVIČENIE NA NAŤAHOVANIE M. LEVATOR SCAPULAE 
(zdvíhač lopatky) 

       Obrázok 3 
Základná poloha: Ľah vzadu, skrčiť roznožmo, 
chodidlá na zemi. Pri fixovanej hrudnej kyfóze podložiť 
hlavu. Upažiť skrčmo ľavou pažou, ľavá ruka je pod 
hlavou, ktorá je uklonená vľavo, ruka ju udržuje 
v úklone. Pravá paža v upažení dolu sa pridržiava 
popruhu, umiestneného cez pravé chodidlo. Konce 
popruhu sú zviazané, aby sa mohli ohnuté prsty ruky 
voľne zachytiť za popruh, aby nebolo nutné popruh 
zvierať v ruke. 
Cvičenie (obr.3): Pomaly posúvať pravé chodidlo po zemi smerom do unoženia poniže pravou 
(zmenšovať skrčenie pravej nohy), tým naťahovať svaly na pravej a pravej zadnej strane krku. Po 
dosiahnutí pocitu príjemného natiahnutia výdrž 10 sekúnd, pokojne dýchať. Smer natiahnutia a teda 
aj smer pravej paže má byť približne rovnaký, ako smer svalových vlákien naťahovaných svalov, 
teda od hlavy smerom k ramenu. 
 

CVIČENIE NA NAŤAHOVANIE M. RECTUS FEMORIS 
(priamy sval stehna) 

                    Obrázok 4 
Základná poloha: Kľak s miernym roznožením. Zapažiť a oprieť 
sa rukami o podložku. 
Cvičenie (obr.4): Stiahnutím brušných a sedacích svalov 
vytlačiť panvu smerom hore. Výdrž v tejto polohe 10 
sekúnd. 
 
 
 

CVIČENIA NA POSIĽŇOVANIE M. GLUTEUS MAXIMUS 
(extenzorov bedrového kĺbu) 

       Obrázok 5 
Základná poloha: Ľah vpredu, pravá noha ohnutá 
v kolennom kĺbe v uhle 90 stupňov. Brucho je 
podložené tak, aby sa zmenšil sklon panvy vpred a 
prehnutie v drieku. Ruky pod čelom, prsty sa 
prekrývajú. 
Cvičenie (obr.5): Pri výdychu pomocou brušných a 
sedacích svalov spevniť držanie panvy a driekovej chrbtice a pomaly zanožiť pravou 
nohou pokrčenou v kolennom kĺbe v uhle 90 stupňov v plnom možnom rozsahu pohybu 
v pravom bedrovom kĺbe (za normálnych okolností asi 10 stupňov). Výdrž v tejto polohe 10 
sekúnd s pokojným dýchaním. 5 opakovaní. 
                Obrázok 6 
Základná poloha: Ľah vpred na fitlopte v oblasti 
panvy, pokrčiť predpažmo s lakťami fixovanými na 
podložke, chrbát vystrieť, panvu tlačiť do lopty. 
Cvičenie (obr.6): S výdychom napnúť sedacie svaly 
a súčasne zanožiť ľavú nohu v plnom možnom 
rozsahu pohybu v ľavom bedrovom kĺbe. Výdrž 
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v tejto polohe 5 sekúnd. 5 opakovaní. 
 

CVIČENIA NA POSIĽŇOVANIE MM. FLEXORES CERVICIS PROFUNDI 
(hlboké flexory krku) 

       Obrázok 7 
Základná poloha: Ľah vzadu, skrčiť prednožmo, 
chodidlá na zemi. Jednu alebo obe ruky zopnuté alebo 
položené cez seba priložiť zozadu na hornú krčnú 
chrbticu, lakte smerujú hore. Ramená ťahať smerom 
nadol. 
Cvičenie (obr.7): Hlavu ťahať v smere pozdĺžnej osi tela, 
zmenšením krčného prehnutia pritlačiť zadnú stranu krku k rukám. Výdrž 10 sekúnd, 5 opakovaní. 
                Obrázok 8 
Základná poloha: Ľah vzadu, skrčiť prednožmo, 
chodidlá na zemi. Horné končatiny voľne vedľa tela, 
dlaňami nahor. Krk je podložený pevnou, nie tvrdou 
podložkou tak, aby sa hlava dostala do mierneho záklonu. 
Cvičenie (obr.8): Pri výdychu zmenšovaním krčného 
prehnutia vytiahnuť hlavu v smere pozdĺžnej osi tela. 
Oblúkovitým pohybom postupne ohýbať najskôr hlavu 
a potom krk, až sa brada priblíži nad horný okraj prsnej kosti. V predklone výdrž 10 sekúnd, 
pokojne dýchať, 5 opakovaní. 
 
 

CVIČENIE NA POHYBOVÝ STEREOTYP ABDUKCIE V BEDROVOM KĹBE 
               Obrázok 9 
Základná poloha: Ľah na pravom boku, pravá ruka vo 
vzpažení a hlava leží na paži. Skrčiť prednožmo ľavou, čím 
sa zabraňuje sklonu panvy vpred a prehnutiu v drieku. 
Ľavá ruka stabilizuje trup opretím o podložku pred telom 
alebo je pripažená s natiahnutými prstami a kontroluje, aby 
sa pravý bok nepriťahoval k hrudníku. Ľavá noha 
vystretá, položená na podložke. 
Cvičenie (obr.9): Pokojne sa nadýchnuť. Pri výdychu unožiť pravou v plnom možnom rozsahu (35 
– 40 stupňov). Výdrž v tejto polohe 15 sekúnd, pokojne dýchať. 6 opakovaní. 
 

 
CVIČENIE NA POHYBOVÝ STEREOTYP DÝCHANIA 

            Obrázok 10 
Základná poloha: Ľah vzadu, pravá ruka voľne pozdĺž tela, 
ľavá pokrčmo položená na bruchu. 
Cvičenie (obr.10): Precvičujeme hlboké bráničné a 
brušné dýchanie. 

                                                                                                                              
Obrázok 11 

S nádychom vypučiť brucho, zadržať dych. 
S výdychom celkom stiahnuť brucho (obr.11). 
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CVIČENIE NA POHYBOVÝ STEREOTYP KĽUKU 

                Obrázok 12 
Základná poloha: Vzpor kľačmo, v kolennom kĺbe uhol 90 
stupňov, paže zvislo, prsty rúk smerujú  vpred. 
Cvičenie (obr.12): Spevniť držanie celého tela: aktivitou 
brušných svalov „podoprieť“ trup, hlavu vytlačiť                                
temenom v smere pozdĺžnej osi tela, ramená rozložiť 
široko po stranách hrudníka a stiahnuť smerom k panve. 

O      Obrázok 13 
Pomaly prejsť do kľuku  
(v ramennom kĺbe uhol 45 stupňov) a približovať hrudník 
k podložke (obr.13). Následne návrat späť 
do východiskovej polohy vzporu kľačmo. 6 opakovaní. 
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