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Abstrakt 

Název: Tenisová zranění a jejich prevence 

 

Cíl: Na základě odborné literatury shrnout aktuální informace o nejčastějších 

úrazech, jejich příčinách a možné prevenci u tenistů. 

 

Metody: Bakalářská práce je realizována jako přehledová studie analyzující odbornou 

literaturu zabývající se tématem nejčastějších zranění a jejich prevencí u hráčů tenisu. 

Hlavními úkoly této práce bylo vyhledat různé odborné články, které obsahovaly téma 

tenisová zranění a jejich vhodnou prevenci a rehabilitaci, rozšířit poznatky o těchto 

tenisových zraněních, příčinách těchto zranění, možné lokalizaci na různých částech těla 

a také předcházení těmto úrazům. A v neposlední řadě upozornit na správnou regeneraci 

v průběhu výkonnostní činnosti, tak i vhodnou rehabilitaci a kompenzační cvičení v 

průběhu zranění. 

 

Výsledky: Z dostupné literatury vyplývá, že většina tenisových zranění je způsobena z 

přetížení, což znamená, že hráči tráví na tenisovém kurtu více času než je optimální. 

Dále jsou tenisová zranění způsobena nesprávným provedením úderů. Za tato zranění 

nesou částečně vinu i trenéři. Proto je důležité, aby trenéři dbali na správnou techniku 

už od raného věku. Téměř všechna tenisová zranění jsme schopni vyřešit konzervativní 

léčbou, jako jsou dostatečný odpočinek, masáže, rehabilitace a kompenzační cvičení. Je 

dobré, aby sportovci pravidelně regenerovali a tím předcházeli těmto zraněním a mohli 

se naplno věnovat sportu. Čím bude rehabilitace komplexnější a lépe strukturovaná, tím 

bude umožněn rychlejší a bezpečnější návrat ke hře. 

 

Klíčová slova: Přetížení, svalová dysbalance, poranění, prevence zranění. 
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Abstract 

Title: Tennis Injuries and Their Prevention 

 

Objectives: To summarize current information about the most frequent injuries of 

tennis players, their causes and possible prevention on the basis of scholarly and 

professional literature. 

 

Methods: The Bachelor´s thesis is carried out as an overview study analysing scholarly 

and professional literature that deals with the most frequent injuries and their prevention 

with tennis players. The main goals of work were to search for various professional 

articles containing the topic of tennis injuries, their appropriate prevention and 

rehabilitation as well as enlarge the knowledge of these injuries, their causes and 

possible localization on various parts of body. Another goal was to raise awareness of 

proper recovery during the performance period as well as appropriate rehabilitation and 

compensation exercises during the injury. 

 

Results: The relevant literature shows that most of the tennis injuries are caused by 

overload, which means players spend more time than optimum on the tennis court. 

Another cause of these injuries is an incorrect performance of tennis shot, for which 

tennis coaches are partly to blame too. Therefore, it is important that the coaches insist 

on the correct technique from the early childhood of player. Almost all tennis injuries 

can be healed through conservative treatment such as sufficient relaxation, massages, 

rehabilitation and compensation exercise. It is appropriate for sportspeople to relax and 

recuperate regularly so that they prevent these injuries from happening and 

consequently they can fully devote themselves to the sport. The more complex and 

well-structured the rehabilitation is, the quicker and safer the comeback to the game is. 

 

Key words: Overload, muscle imbalance, inujury, injury prevention. 
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1. Úvod 

   

     Tenis patří k jednomu z nejrozšířenějších sportů na světě.  Jedná se o 

celoživotní sport, který můžeme hrát od dětství až po stáří. Pro mnoho lidí co 

milují tento sport, je důležité vylepšit si svou formu, ale také se u toho nezranit a 

není důležité, jestli tenis hrajeme profesionálně nebo rekreačně.  

     Tématem mé práce jsou tenisová zranění a jejich prevence. Toto téma jsem se 

rozhodla zpracovat, protože tenis hrají již od útlého věku a vím, že tenis nemá jen 

pozitivní stránky ale bohužel i ty negativní a to v podobě častých zranění, které 

tvoří akutní úrazy ale i chronické obtíže různých částí těla, ke kterým může 

docházet z přetěžování určitých svalových nebo kloubních struktur nebo také 

špatnou technikou úderů.   

     Jako tenisová trenérka vím, že hráči ale i trenéři se nevěnují regeneraci a 

kompenzaci, tak jak by měli. Většina si myslí, že není tolik potřeba, ale to je 

bohužel jen mylná představa. Mnoho mladých tenistů a tenistek mají problémy se 

svalovými dysbalancemi, jak v podobě ochablých zádových svalů tak i celkové 

zkrácení svalů nebo také velmi malý rozsah pohybu v některých kloubech. To 

způsobuje bolesti v různých částech těla.  Díky tomu je potřeba dostatečná 

regenerace a kompenzace, aby k takovým problémům docházelo minimálně. 

      Proto bych se chtěla více dozvědět o těchto problémech, abych i jako trenérka 

věděla jak správně pomoci svým svěřencům předejít těmto zraněním a zvolit 

vhodnou rehabilitaci nebo správná cvičení. 
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2. Metodika 

 

     Má práce je vytvořena formou přehledové studie. Zaměřila jsem se hlavně na 

poranění pohybového aparátu jak u juniorů, tak i u dospělých. Dále jsem se 

zabývala prevencí těchto zranění a vhodnou rehabilitací. V mé práci jsou uvedeny 

i určité dysbalance, které postihují tenisové hráče, ale také i kompenzační cvičení 

které mohou pomoci předejít nebo i odstranit jednostranné přetížení. Tato cvičení 

jsou ve formě uvolňovacích, protahovacích i posilovacích cviků a jsou velmi 

potřebné jak u profesionálních tak i u rekreačních hráčů. 

 

 

2.1. Cíle práce 

 

     Cílem práce bylo na základě odborné literatury shrnout aktuální informace o 

nejčastějších úrazech, jejich příčinách a možné prevenci u tenistů 

 

Úkoly 

1. prostřednictvím internetových databází Scopus a PubMed vyhledat různé 

oborné články, které obsahovaly téma tenisová zranění a jejich vhodná prevence a 

rehabilitace.  

2. rozšířit poznatky o těchto tenisových zraněních, příčinách těchto zranění, 

možné lokalizace na různých částech těla a také předcházení těmto úrazům.  

3. upozornit na správnou regeneraci v průběhu výkonnostní činnosti, tak i 

vhodnou rehabilitaci a kompenzační cvičení v průběhu zranění. 
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3. Charakteristika tenisu 

    

     Tenis řadíme ke sportovním hrám, charakteristický je pro něj rychlý let malého 

míče po dvorci a rychlé střídání soupeřů ve styku s míčem. V tenisu se kladou 

velké nároky na psychickou a fyzickou přípravu hráče (Mazáková, 2008). 

     Tenis vyžaduje pevnost, ohebnost, vytrvalost a rychlost a k tomu je důležité, 

abychom správně trénovali systém svalstva. Jednotlivé povrchy tenisových kurtů 

ovlivňují styl předváděné hry. 

     Na antukových dvorcích je hra založena na delších tenisových výměnách, 

oproti tvrdému povrchu jako je např. beton, umělá tráva, umělá hmota, kde se 

zvyšuje význam podání a volejů. Nejrychlejším povrchem jsou travnaté kurty. 

Tenisté, kteří hrají především na antukových dvorcích, potřebují více trénovat 

vytrvalost, za to hráči hrající na rychlejším povrchu by měli trénovat hlavně 

svalovou sílu nebo kombinaci síly a vytrvalosti.  

     Hrací plochy soupeřů jsou od sebe odděleny sítí a jde tedy o sportovní hru 

neinvazivní. Cílem hry je zahrát míč pomocí rakety do vymezeného prostoru tak, 

aby jej soupeř nemohl vrátit. Rotaci, dráhu letu míčku i jeho rychlost je možné 

ovlivnit technikou úderů (Jankovský, 2006).  

     Hrají proti sobě jednotlivci, muži nebo ženy – tzv. dvouhry neboli singly, 

muži, ženy nebo smíšené dvojce – tzv. čtyřhry neboli debly – výsledky utkání 

jednotlivců nebo párů se sčítají (Táborský, 2005). Pravidla jsou vymezena 

Mezinárodní tenisovou federací. 

 
 
 
 

3.1.  Charakteristika tenisu jako sportovní disciplíny  

    

     Tenisové soutěže se dělí dle věkových kategorií: minitenis (6-7 let), baby-tenis 

(8-9 let), mladší žáci (10-12 let), starší žáci (13-14 let), dorost (15-18 let), a 

dospělí (19 a více). Hráč může startovat v té věkové kategorii, která odpovídá 

jeho věku a také ve všech vyšších věkových kategoriích bez jakéhokoliv souhlasu 

tenisových nebo zdravotnických orgánů.  
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     Soutěže pro kategorii minitenisu a babytenisu (dětí) jsou nemistrovské a pro 

tyto věkové kategorie se nesestavují žebříčky a děti se nemohou zúčastnit soutěží 

ve vyšších věkových kategoriích. Od kategorií mladších žáků až po dospělé si 

musí hráči pořídit registrační průkaz, aby mohli začít jezdit na turnaje. V těchto 

kategoriích se turnaje hrají vyřazovacím způsobem tzv. pavoukem. Hráči jsou 

nalosováni a postupnými zápasy dochází k vyřazování, až vznikne celkový vítěz.  

     Tenisovou sezónu dělíme na zimní a letní období. Zimní sezóna na českých 

turnajích začíná na přelomu listopadu a prosince a končí na přelomu března a 

dubna a hraje se v halách. Po tomto období začínají soutěže družstev, které se 

hrají téměř každý víkend po dobu 7 týdnů. Následně navazují turnaje letního 

období. Tyto turnaje se hrají na venkovních dvorcích. Po uplynutí celé sezóny 

Český tenisový svaz sestavuje celostátní žebříček všech věkových kategorií pro 

následující sezónu. 

 

 

 

3.2.  Požadavky na fyzickou kondici v tenisu 

 

      Tenisový zápas může trvat několik desítek minut až několik hodin. Téměř 

každá výměna obsahuje mnoho úderů, při kterých je hráč nucen startovat do 

různých směrů. Poměr zatížení vůči odpočinku při tenisovém zápase je cca 1:2. 

Zápas, který trvá déle než hodinu a je kratší než čtyři hodiny tvoří cca 20-30 % 

z celkového času, ale to neznamená, že se hráč nenaběhá (Reid a kol., 2008). 

     Hráči průměrně naběhají okolo pěti až osmi kilometrů a většinu z toho 

naběhají při pohybu ze strany na stranu a také vpřed a vzad (Roetert, 2007). Na 

základě těchto herních vlastností je tenis definován jako nesouvislý acyklický 

anaerobní sport s aerobní fází zotavení. Jednou z nejdůležitějších součástí tenisu 

jsou fyzické komponenty, jako je rychlost, funkční síla a agility (Boyle, 2004). 

     Každý tenista má různý styl techniky a hraje různou rychlostí. Je důležité, aby 

byl úder zahrán přesně a dostatečně rychle. Většina úderů kromě podání je 

uskutečňována převážně v pohybu. U tenistů je velmi důležitá práce dolních 

končetin, které provádí pohyby, jako jsou krátké sprinty a skluzy před zahájením 

úderů a poté následuje návrat zpět na střed hřiště. Dolní končetiny by měly být 
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svalově vyrovnané a připravené k pohybu a k tomu je zapotřebí vhodný trénink. 

Mnoho úderů je při zápase odehráno v nestabilní pozici a pod časovým tlakem, 

proto je potřeba zařazovat tréninky, které se zaměřují na statickou a dynamickou 

rovnováhu (Vágner, 2016). 

     Nesmíme zapomenout, že během výměn se střídají polohy těla vyžadující 

koncentrickou, excentrickou i izometrickou kontrakci svalů a to několikrát po 

sobě, přibližně několik hodin. Tyto zmiňované kontrakce je nutné cíleně rozvíjet 

tréninkem. Nesmíme zapomínat ani na turnaje, které bezpochyby patří 

k výkonnostnímu tenisu. Při turnajích je velmi malá možnost regenerace, proto by 

hráči neměli zapomínat na důkladné a pravidelné rozcvičení před každým 

tréninkem či zápasem a na kompenzační cvičení (Vágner, 2016). 
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4. Tenisová zranění 

 

4.1. Mechanismy úrazů  

 

     Na základě četných studií se vyskytují dva mechanismy přispívající ke zranění 

mladých tenistů. 

     Poranění makrotraumata zahrnují akutní výrony, akutní poranění kloubů, 

zlomeniny, vymknutí nebo pohmoždění. Obvykle se vyskytují na dolní končetině 

a jsou výsledkem jednorázové události. 

    Poranění mikrotraumaty zahrnuje záněty šlach, chronické natažení svalů a 

nestabilita kloubů. Mohou se vyskytovat na horních i dolních končetinách a jsou 

výsledkem opakovaného tréninku s místními i vzdálenými změnami tkáně.  

    Tyto vzorce zranění u mladých tenistů jsou podobné těm, které se vyskytují u 

dospělých (Hutchinson a kol., 1995, Kibler a kol., 1988, Kibler a kol., 1989, 

Kibler a kol., 1994, Reese a kol., 1986, Winge a kol., 1989). 

 

 

 

4.2. Maladaptace a inherentní požadavky 

 

     Tenis může být považován za prudkou hru z hlediska rychlosti a pohybu, které 

jsou vlastní běžným tenisovým aktivitám. Rychlost otáčení ramene se blíží 1700° 

za sekundu; horizontální addukční rychlost ramene přibližuje se 1150° za 

sekundu; rychlost natahování lokte je přibližně 895° za sekundu; flexe zápěstí je 

315° za sekundu a rychlost rotace trupu je 350° za sekundu (Kibler, 1995).    

Glenohumerální rotace ramene zahrnuje oblouk o 146° (Kibler, 1995). 

    Mladí tenisté nemají stejnou rychlost jako dospělí, ale dosažená rychlost je stále 

vysoká. Tyto zásahy jsou kombinovány s opakovanými běhy, spouštění a 

zastavování činností, které se týkají nohou (Kibler, 1995). 

    Průměrný tenisový bod vyžaduje 8,7 změn směru. Každá změna směru způsobí 

noze, koleni a kotníku zatížení 1,5 až 2,7 násobkem tělesné hmotnosti. Změny 

směru a aplikace zatížení vyžadují svalovou práci v koncentrickém a 

excentrickém režimu. Metabolické hodnocení ukazuje, že metabolické požadavky 
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na tenis jsou 70% alaktátových anaerobních, 20% mléčných anaerobních a 10% 

aerobních (Kibler, 1995). 

     Získávání dovedností a vysoký výkon v tenise vyžadují časté tréninky. Jedna 

studie odhalila, že mladí tenisoví hráči zprůměrovali 2,3 hodiny tréninku nebo 

zápasů 6,1 dní v týdnu (Kibler a kol., 1988). 

     Při tenisu se objevují časté zranění hlavně u mladých hráčů, kteří nejsou 

fyzicky připraveni na tuto zátěž. Důležité je, aby byla dobře připravena především 

muskuloskeletální základna, která reaguje na tyto změny a chrání tělo před 

zraněním.   

 

 

 

4.3. Muskuloskeletální odezva (adaptace) 

 

     Lidské tělo se přizpůsobuje napětím, které na něj působí během sportu. Mnohé 

adaptace jsou pozitivní, a to i u mladých tenistů.  

     U mladých tenistů můžeme pozorovat zvýšenou hustotu kostí, obsah kolagenu 

šlachy, VO2max a anaerobní práh. Kibler a kol. (1994) uvádí, že přizpůsobení 

flexibility, síly a vytrvalosti nemusí být pozitivní a může to být příčinou zranění, 

rizika a snížené výkonnosti. Dále uvádí, že mladí tenisoví hráči mají sníženou 

flexibilitu zad. Nejčastěji je tato flexibilita měřena „sit-and-reach“ (protažení 

v sedě) a hráči se porovnávají s kontrolami podle věku (Kibler a kol., 1994). Také 

se často projevuje slabost extenzorů trupu v maximálním rozsahu pohybu 

(Ellenbecker, 1995). 
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4.4. Biomechanika a dovednosti  

 

     Literatura hovoří o raném věku, kdy je doporučené učit se dovednostem 

z hlediska pozitivního dopadu na výkon a prevenci zranění. Nesprávné učení však 

může mít negativní účinky. Dalším problémem může být trénink s nesprávným 

vybavením, či snaha naučit se dovednosti, které vyžadují více svalové síly, než 

může sportovec vytvořit (Kibler, 1995). 

     Pro tvrdý zásah do míče nebo údery s velkým množstvím topspinu vyžadují 

koordinované propojení všech segmentů těla. Tato koordinace segmentů se 

nazývá kinetický řetězec. To také vyžaduje svalovou sílu, zejména v nohách a 

trupu (Kibler, 1995).  

    Aby byl rozvoj koordinace segmentů kinetického řetězce plynulý, mělo by se 

předcházet pokusům o rozvoj silových výstřelů. Mnoho mladých tenistů nemá 

dostatečnou sílu v dolních končetinách k tomu, aby trefili míč stejným způsobem 

jako starší hráči. Musí se spoléhat na správnou techniku tenisových úderů, aby 

zasáhli míč přesně a dosáhli tak účinného rychlého úderu, dokud nebudou mít 

hormonální schopnost rozvíjet sílu. K nesprávným a neefektivním technikám patří 

příliš velký záklon trupu u servisu, klesnutí nebo chybné vedení lokte u servisu a 

forehandu (Kibler, 1995).  
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4.5. Umístění a výskyt tenisových zranění 

 

     Podle Crespa a Miley (2001) jsou nejčastější místa výskytu tenisových zranění 

nejvíce u dolních končetin, poté horní končetiny, následuje trup záda a břišní 

svaly a v neposlední řadě ostatní jako jsou stehna, boky, hlava nebo oči. 

Procentuální výskyt těchto zranění jsou graficky znázorněna na obrázku č. 1.  

 

   

 

Obr. č. 1: Procentuální výskyt zranění u částí těla (Crespo, Miley, 2001) 

 

     V tenise je míra zranění velmi nízká oproti jiným sportům, ale přesto se 

zranění v tenise objevují a spousta z nich je z důvodu nevhodné přípravy tréninku. 

Každých 1000 hodin si sportovec trénující na kurtu nebo hrající turnaj přivodí 2 – 

20 zranění, takže k poranění dochází 0,002 až 0,02 % herního času (Kibler a kol., 

2005). 

     Finch a kol. (1998) uvádí, že u tenisových úrazů, které vyžadovaly cestu na 

pohotovost, byla míra poměrně nízká, naopak u tenisových zranění, při kterých 

byla potřeba lékařská pomoc nebo ošetření, byla míru vyšší (Hutchinson a kol., 

1995, Silva a kol., 2003). 

      Je důležité zdůraznit, že akutní poranění postihují více dolní končetiny, kdežto 

chronická poranění postihují více horní končetiny a trup (Pluim a kol., 2006, 

Pluim a kol., 2010, Baxter-Jones a kol., 1993). Většina chronických poranění 
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vznikají z důvodu přetížení (Roetert a Kovacs, 2014). Nejběžnější typy zranění 

z přetížení se nachází u ramene. Hlavní příčinou těchto úrazů je, že hráč odehraje 

tisíce servisů a základních úderů v rámci své kariéry. Dalším místem četných 

zranění z přetížení je loket a to z důvodu nesprávné techniky nebo nevhodného 

vybavení. V dolní části zad a břišních svalů se zranění objevují z důvodu 

dlouhodobé rotace těla. U dolních končetin, jako je kyčelní kloub nebo kolenní 

kloub se zranění vyskytují kvůli velké dynamičnosti u tenisu, častým startům nebo 

brždění, ale hlavně prudké změny směru. Lýtkové svaly a ploska nohy mají 

tendenci ke zranění z důvodu nárazů při hře na tvrdých površích a častými 

změnami směru. (Roetert a Kovacs, 2014) 

 

      

     V obrázku č. 2 uvádí Roetert a Kovacs (2014) graf celkové lokalizace 

nejběžnějších poranění u tenistů.   

 

 

 

Obr. č. 2: Lokalizace nejčastějších poranění u tenistů: A) zepředu, B) zezadu 

(Roetert a Kovacs, 2014) 
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5. Horní končetina 

 

     Crespo a Miley (2001) uvádějí v obrázku č. 3, že nejčastější zranění u 

tenisových hráčů na horních končetinách se vyskytují především u ramenního 

kloubu, loketního kloubu a zápěstí. S tím se shodují s autory Pluim a kol., (2010) 

kteří uvádí, že mezi nejčastější zranění horních končetin patří loket a rameno, 

 

 

Obr. č. 3: Procentuální výskyt zranění u horní končetiny (Crespo, Miley, 

2001) 
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5.1. Ramenní kloub 

 

     Rameno je pro tenisty jedním z nejdůležitějších kloubů v těle. Je to část těla, 

kde vznikají častá zranění. Ramenní kloub, jinak také nazýván glenohumerální se 

řadí mezi víceosé klouby, které mají hlavici a kloubní jamku. V tomto kloubu 

dochází k největší kloubní mobilitě a umožňuje velký rozsah pohybu. Pro tenisové 

hráče je velký rozsah pohybu jistou výhodou a při hře může být velmi užitečný, 

ale naopak je tento hypermobilní kloub velmi nestabilní a proto může docházet 

k častým zraněním při nadměrné zátěži (Roetert a Kovacs, 2014). 

    

     Bylo provedeno mnoho výzkumů, které zaznamenaly výskyt nebo prevalenci 

bolesti ramene hráčů, kteří utrpěli zranění při hraní tenisu (Hutchinson a kol., 

1995, Sallis a kol., 2001, Winge a kol., 1989, Kühne a kol., 2004). Procento 

tenisových hráčů na všech úrovních s poraněním ramen v těchto studiích se 

pohybovalo od 4 % do 17 % (van der Hoeven a kol., 2006, Neuman a kol., 2011).         

     V jedné studii byla například zjištěna bolest ramene u tenistů hrajících na 

vysoké úrovni ve věku od 12 do 19 let 24 % a více než 50 % u účastníků středního 

věku (Lehman, 1988). 

 

 

5.2. Poranění ramen 

 

     Povaha hry způsobuje to, že jsou tenisté náchylní k rozvoji poruch ramene. 

Jedním z nejčastějších úrazů ramene je zánět rotátorové manžety. Toto zranění je 

běžné u všech úrovní tenistů (Bylak a kol., 1998). 

     U mladých tenistů je bolest ramene většinou způsobena nestabilitou (Nirschl, 

1989). Neer (1983) klasifikoval bolest v ramenou (impingementní syndrom) do tří 

stupňů podle závažnosti.  

     Stupeň 1 je obecně pozorován u sportovců mladších 25 let a je charakterizován 

edémem a krvácením ze subacromial bursa (tenké polštáře mezi kostmi a 

pohyblivými částmi těla, v rameni pomáhá při pohybu rotátorové manžetě).    

Stupeň 2 je pozorována u sportovců starších 25 let, jedná se o zjizvení 



20 

 

subacromial bursa. Stupeň 3 je pozorován u sportovců starších 40 let a zahrnuje 

(rotator cuff) rotátorovou manžetu, která může být roztržena. 

     Obecně platí, že většina pacientů s bolestí ramene (impingementní syndrom) v 

1 a 2 stupni dobře reagují na konzervativní léčbu. Je důležité pochopit chronologii 

symptomů, předchozí léčbu a tréninkový plán hráče. Pacienti, u kterých selhala 

konzervativní léčba nebo kteří mají pokročilý impinegment syndrom ve stadiu 2 

nebo 3 může těžit z subakromiální dekomprese (Kuhn a kol., 1995). 

     Servis a smeč jsou pohyby, které tenisté nejčastěji uvádějí jako zodpovědné za 

nástup bolesti ramene (Priest,1988).  

     Syndrom mrtvého ramene (dead arm) může také souviset s nestabilitou (Rowe 

a kol., 1981). Fyzikální vyšetření začíná prohlídkou ramene porovnáním s 

asymptomatickou stranou, aby bylo možné vyhodnotit atrofii a asymetrii.  

     Další zranění ramene je tenisové rameno, jedná se o zapadlé a vnitřně otočené 

rameno způsobené natažením velkých ramenních elevátorů (způsobují pohyb): 

svaly rombické, zdvihač lopatky a trapéz (Priest a kol., 1976). 

     Prohlídka zadního aspektu ramene by měla být také provedena za účelem 

pozorování stabilizátorů lopatky a posouzení lopatkového protahování. Palpace 

ramene by měla být úplná, včetně sternoklavikulárních a akromioklavikulárních 

kloubů, klíční kosti, dlouhé hlavy bicepsu, vložení deltoidu, větší tuberozity, 

lopatky a akromionu (Marx a kol., 2001). 

     Je třeba vyhodnotit rozsah pohybu obou ramen. Dominantní rameno u hráčů 

tenisu obvykle má sníženou vnitřní rotaci a zvýšenou vnější rotaci, což souvisí se 

zadní kapsulární těsností (Harryman a kol., 1990). Všechny tyto problémy lze 

zjistit vhodně zvolenou diagnostikou ať už u lékaře nebo funkčními testy.    

Rentgenové vyšetření by mělo zahrnovat anteroposteriorní (AP), laterální a 

axilární pohled na lopatku. Pokud je vzdálenost mezi spodním povrchem 

akromionu a vrchním povrchem humerální hlavy menší než 6 mm, mělo by se 

předpokládat, že dojde k roztržení rotátorové manžety (Barry a kol., 1996). MRI 

(magnetická rezonance) je nyní testem „zlatého standardu“ v diagnostice poruch 

ramene u sportovců (Marx a kol., 2001). 

     Mezi další příčiny bolesti ramen, které je třeba vzít v úvahu, patří bicepsová 

tendinitida, akromioklavikulární (AC) kloubní artritida, patologická změna 

(labrum) vazivového chrupavčitého lemu a chrupavčité poranění. Mělo by se také 
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zvážit onemocnění meziobratlových plotének krční páteře (Cervical disc disease), 

která se může projevovat jako bolest na rameni (Marx a kol., 2001).  

     Většina zranění ramen se léčí pouze konzervativně. Zahrnuje vhodnou terapii, 

která je zaměřena na posílení vnitřních a vnějších rotátorů ramene pomocí 

izometrických, izokinetických a izotonických cvičení (Jobe a kol., 1989).  

     Důraz musí být kladen na poučení hráčů o změně mechaniky ramene a také na 

správnou rehabilitaci. Cílem léčby je obnovit normální mechaniku ramene a 

zajistit, aby hráč neměl bolesti (Ellenbecker, 1995). Pacienti, kteří nereagují na 

terapii, mohou předejít bolestem podáním lokální injekce steroidů do ramene. 

Doporučuje se omezit počet injekcí na maximálně tři a mezi injekcemi musí být 

pauza minimálně 3 měsíce (Barry a kol., 1996). 

     Chirurgický zákrok může být indikován u pacientů se stupněm 2, kteří 

nereagovali na konzervativní léčbu během 3 až 6 měsíců (Beach a kol., 1993).   

Bylo prokázáno, že včasný chirurgický zákrok u těchto pacientů zlepšuje funkci, 

snižuje bolest a brání progresi k úplnému přetržení. Dokonce i přetržení 

rotátorové manžety u tenisových hráčů má po chirurgickém zákroku dobré 

klinické výsledky. V jedné studii se 83% pacientů dokázalo se bez bolesti vrátit 

do své presymptomatické úrovně hry (Bigiliani a kol., 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

5.3. Poranění lokte 

 

5.3.1. Laterální epikondylitida 

 

     Tenisový loket (laterální epikondylitida) patří rovněž k velice častým zraněním 

u tenistů. Odhaduje se, že se vyskytuje u více než 50 % tenistů. Hlavní příčinou 

tohoto poranění je nesprávná technika bekhendu, většinou se jedná o špatné 

vedení lokte během tohoto úderu a předčasná rotace trupu (Marx a kol., 2001, 

Barry a kol., 1996, Peters a kol., 2001, Kandemir a kol., 2002). 

     Začátečníci se špatnou technikou opakovaně natahují zápěstí při bekhendu, což 

vede k laterální epikondylitidě. K rozvoji laterální epikondylitidy přispívá také 

hmotnost a velikost rakety (Marx a kol., 2001). Mezi další rizikové faktory patří 

věk starší 35 let, vysoká aktivita (třikrát a více/ týdně nebo 30 minut a déle na 

jeden trénink) a nároky na techniku (Nirschl a kol., 2003). 

Diagnostika pomocí magnetické rezonance zahrnuje vyšetření radiálního nervu 

(radial tunnel syndrome) a zadního mezikostního nervu (posterior interosseous 

nerve) (Nirschl a kol., 2003, Whaley a kol., 2004). 

     Mezi typické fyzikální nálezy patří citlivost a bolest na pohmat nad laterálním 

epikondylem a bolest při uchopovacích pohybech (Barry a kol., 1996, Peters a 

kol., 2001, Kandemir a kol., 2002, Kulund, 1979). 

     Rentgeny mohou prokázat tvorbu osteofytů v epikondylech, degenerativní 

onemocnění kloubů nebo zlomeniny. Ultrazvukové studie mohou prokázat 

zahušťování a heterogenní echogenitu. MRI je užitečná při prokazování 

degenerativního zahušťování šlach, fibrovaskulární proliferace a degenerace 

mukoidů (Wilson a kol., 2005). 

     Léčba spočívá v neoperačních a operačních technikách. Bylo zjištěno, že 

neoperativní léčba je úspěšná při zmírnění příznaků až u 90% pacientů. 

Neoperativní léčba zahrnuje odpočinek, následovaný doplňujícími činnostmi jako 

je ledování, masáže, použití kineziotejpů, protahování a někdy i kortikosteroidové 

injekce. Pokračující rehabilitace zahrnuje protahování a posilovací programy s 

cílem postupného návratu ke sportu s bezbolestnou aktivitou. Operativní léčba se 

doporučuje pouze v případě, že symptomy nezmizely po 6 měsících od začátku 
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rehabilitace (Peters a kol., 2001, Kandemir a kol., 2002, Nirschl a kol., 2003, 

Whaley a kol., 2004, Kulund, 1979). 

 

     Epidemiologické šetření 4783 finských tenistů všech úrovní zjistilo prevalenci 

1,3 %, bez rozdílu mezi pohlavím (Shiri a kol., 2006). V dalším výzkumu zjistili 

(Gruchow a kol., 1979) prevalenci 14,1 % u více než 500 subjektů hrajících tenis 

ve věku 20–50 let. Celkový výskyt laterální epicondylitidy je uváděn někde od 

35% do 51% (tabulka 1), (Pluim a kol., 2010, Shiri a kol., 2006, Gruchow a kol., 

1979, Carroll, 1981). 

 

 

Tab. č. 1: Popisy studií uvádějících epidemiologii laterální epikondylitidy u 

tenistů (Pluim a kol., 2010).  

Studie Typ studie Sběr dat Populace Poranění Míra 

zranění 

Kitai a spol., 

1986 

Retrospektivní Dotazník, 

Rozhovor 

150 členů 

mužského 

tenisového 

klubu 

Žádná 

bolest v 

lokti z 

tenisu 

51% výskytu 

v kariéře 

Gruchow a 

spol., 1979 

Retrospektivní  Dotazník 532 členů 

místního 

tenisového 

klubu 

Vlastní 

hlášení 

tenisového 

lokte 

40% výskytu 

v kariéře 

Carroll, 1981 Retrospektivní Dotazník 74 hráčů 

tenisové ligy 

Vlastní 

hlášení 

tenisového 

lokte 

35% výskytu 

v kariéře 
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5.3.2. Mediální epikondylitida (golfový loket) 

 

     Mediální epikondiliytida se vyskytuje u tenisových hráčů méně častěji než 

laterární epikondylitida. Mediální epikondilytida způsobeno opakovaným 

namáháním a následným svalovým přetížením flexorů a pronátorů na předloktí v 

důsledku častého servisu. Degenerativní změny jsou obvykle viděny u svalů 

pronator teres a flexor carpi radialis, i když změny byly také pozorovány u svalů 

palmaris longus, flexor digitorum superficialis a flexor carpi ulnaris  (Barry a kol., 

1996, Kandemir a kol, 2002, Kulund, 1979, Ciccotti a kol., 2004). 

     Diferenciální diagnóza mediální epicondylitidy zahrnuje mediální kolaterální 

vazivové přetržení, nestabilitu mediálního lokte a patologickou změnu ulnárního 

nervu. Stejně jako u laterální epicondylitidy může při definitivní diagnóze pomoci 

pečlivé rentgenové vyšetření a elektromyografické studie. Rentgenové snímky 

ukazují nálezy podobné těm, které byly pozorovány u laterální epicondylitidy . 

Mezi nálezy fyzického vyšetření obvykle patří zákeřný nástup bolesti u středního 

epikondylu a citlivost s odolností proti flexi zápěstí a předloktí (Marx a kol., 2001, 

Barry a kol., 1996, Kandemir a kol., 2002, Wilson a kol, 2005, Ciccotti a kol., 

2004). 

     Léčba mediální epikondylitidy je podobná léčbě používané pro laterální 

epicondylitidu. Operativní léčba se zvažuje pouze v případě selhání neoperativní 

léčby po 3 až 6 měsících. Na rozdíl od chirurgických technik pro laterální 

epicondylitidu nezahrnují metody pro mediální epicondylitidu artroskopické 

techniky kvůli těsné blízkosti a možnosti poškození ulnárního nervu a ulnárního 

kolaterálního vazu (Ciccotti a kol., 2004). 
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5.4. Poranění zápěstí  

 

     Nadměrná zranění zápěstí jsou u tenistů běžná kvůli množství pohybu, který 

zahrnuje tento kloub během tenisového úderu (Rettig, 1983). Většina zranění 

zápěstí jsou způsobena přetížením, ale přímé trauma nebo špatná rotace tohoto 

kloubu mohou způsobit bolesti zápěstí. Je tedy důležité znát mechanismus 

poranění, jak dlouho byly příznaky pozorovány a jestli postupovaly (Marx a kol., 

2001). 

 

 

5.4.1. De Quervain’s tenosynovitis 

 

     De Quervain’s syndrome je jedním z nejčastějších problémů se šlachami u 

tenisového hráče. Jedná se o zánět dvou šlach (abductor pollicis longus a extensor 

pollicis brevis). Ulnární odchylka, zejména uchopením, může v této oblasti vést k 

zánětu a bolesti. Fyzikální vyšetření odhalí bodavou bolest nad radiálním 

styloidem a první dorzální komorou (Marx a kol., 2001, Posner, 1977, Rettig, 

1994). 

     Léčba De Quervainova syndromu zahrnuje nošení dlahy a NSAID (nesteroidní 

protizánětlivá léčiva). Ve vzácných případech je vyžadováno chirurgické 

uvolnění. Předpokládaný návrat ke hře může být 8 týdnů po dekompresi (Kibler a 

kol., 1988, Osterman a kol., 1988). 

 

 

5.4.2. Extensor carpi ulnaris tendinitis 

 

     Nejčastější stížností na zápěstí u tenisových hráčů je bolest ulnárního zápěstí, 

což lze často připsat extensor carpi ulnar tendinitis. Léčba zahrnuje nošení dlahy, 

odpočinek, NSAID, příležitostné injekce kortikosteroidů a důležitá je pozornost 

na úpravu techniky. Existují také zprávy o opakované dislokaci této šlachy. Pro 

tento stav se doporučuje chirurgická rekonstrukce karpálního tunelu šestého 

extenzoru (Rettig, 1994, Osterman a kol., 1988, Rayan, 1983). 
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5.4.3. Poranění Triangular (trojúhelníkový) fibrocartilage komplex  

 

     Kombinace nárazu a rotace, ke které dochází při tenisovém úderu, může vést 

k poškození triangular fibrocartilage komplexu. Pacient má bolesti v oblasti 

ulnárního bodcovitého výběžku (processus styloideus), která se zhoršuje se 

zatížením ulnokarpálního kloubu. Obyčejné rentgenové snímky nepomáhají určit 

diagnózu. Ke správnému určení diagnózy je potřeba MRI (Marx a kol., 2001). 

Pokud neoperativní léčba jako je dlaha, odpočinek a NSAID nejsou úspěšné, je 

indikována artroskopická očištění nebo oprava (Osterman, 1990, Osterman a kol., 

1991). 

  

 

5.4.4. Zlomenina Hamate kosti (kost na zápěstí) 

 

     Zlomenina této kosti se u tenisových hráčů vyskytuje méně často (Stark a kol., 

1977). Ke zranění dojde, když je uchopení rakety příliš uvolněné nebo když 

odstředivá síla rakety překoná sílu uchopení, tak může dojít k tomu, že tupý konec 

rukojeti udeří zápěstí a zlomí tuto kost (Marx a kol., 2001). Diagnostika se 

provádí s pomocí rakety. Pacient je schopen uchopit raketu, ale má potíže s 

houpáním rakety nebo pomocí CT (Rettig, 1994). 

     Mnoho autorů doporučuje včasné odstranění tohoto úlomku, protože i přes 

správnou imobilizaci často vede k (nonunionu) nesrůstu. Nonunion je trvalé 

selhání hojení po zlomené kosti, pokud není proveden chirurgický zákrok. 

Zlomenina s nonunionem obecně tvoří strukturální podobnost s vláknitým 

kloubem, a proto se často nazývá „falešný kloub“. Pokud není toto poškození 

rozpoznáno, může dojít k bolestivému nonunionu, který lze také odstraněním 

úspěšně léčit. Ale naopak může dojít až k vaskulární nekróze (Stark a kol., 1977, 

Carter a kol., 1977, Failla, 1993).      
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6. Poranění zad 

 

     Mezi aktivními sportovci byla prevalence bolesti zad údajně až 85 % 

(Ferguson a kol., 1974, Szot a kol., 1985, Eriksson a kol., 1996, Kujala a kol., 

1996). V případě série 148 profesionálních tenistů Marks a kol. (1988) zjistili, že 

38 % uvádí, že vynechali tenisový turnaj v důsledku bolesti zad a 29 % trpí 

chronickou bolestí v oblasti zad.  Jiná studie zjistila, že 50% elitních tenistů trpělo 

bolestí zad nejméně po dobu jednoho týdne, přičemž 20% těchto subjektů mělo to, 

co charakterizovaly jako „silnou“ bolest (Swärd a kol., 1990). 

     Servis je nejčastěji prováděným úderem během tenisové hry (Johnson a kol., 

2006). Jednou z uvažovaných příčin bolesti zad bylo opakované provádění 

servisového pohybu (Chow a kol., 2009). Laboratorní výzkumy prokázaly 

výrazně vyšší síly v zádech při kiku („topspin“) ve srovnání s přímým nebo 

bočním servisem, což potenciálně vede k většímu riziku zranění (Sheets a kol., 

2011, Abrams a kol., 2011). 

     Vzhledem k běžné stížnosti na bolesti zad u tenisových hráčů byly provedeny 

studie k určení prevalence rentgenových odchylek zad na tenisových hráčích. 

Alyas a kol. (2007) provedli MRI u 33 asymptomatických dospívajících elitních 

tenistů a zjistili, že více než 80% mělo odchylky na MRI. Ačkoli je známo, že u 

tenisových hráčů existuje patologie ve struktuře zad, nejčastější příčinou bolesti 

zad je spíše bederní napětí než přímá patologie páteře (Perkins a kol., 2006). 

 

 

6.1. Lumbar strain (bederní natažení/napětí/namožení) 

 

     Akutní bederní namožení je nejběžnější zranění zad u tenistů. Svaly, které jsou 

ohroženy tímto zraněním, jsou vzpřimovače páteře (erector spinaea), multifidus 

(malé svaly, který poskytují podporu páteře) kvůli natažení a rotaci trupu a také 

břišní svaly z opakovaného ohybu a rotace trupu. Tyto zadní a přední svalové 

skupiny pracují synergicky střídavě koncentricky soustředěným způsobem, což 

umožňuje plynulý pohyb trupu pro extrémy extenze-rotace až flexe-rotace 

(Hainline, 1995). 
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     Typickým projevem bederního namožení je jednostranná nebo oboustranná 

bolest dolní části zad, často doprovázena svalovým spazmem. Bolest se objeví 

náhle nebo postupně během několika hodin. Chůze a sezení jsou nepohodlné, ale 

ne nesnesitelné (Hainline, 1995). Při fyzickém vyšetření je obvykle ochablost nad 

paraspinálními svaly. Tam může být bolest s lumbálním rozsahem pohybu. 

Bederní flexe může být bolestivá a omezená, z paraspinálního a hamstringového 

svalového spasmu nebo z výchozí nepružnosti. Bederní prodloužení obvykle není 

omezeno bolestmi; je-li bolest s prodlužováním závažná, je třeba zvážit další 

diagnózy, včetně fazetového onemocnění, spondylolýzy a onemocnění bederních 

disků (Hainline, 1995).  

     Léčba u akutního namožení zahrnuje počáteční léčba odpočinek. Aplikace ledu 

může být účinná.  Svalové křeče mohou být také dočasně uvolněny protažením 

(Calliet, 1981). Tento způsob léčby může být doplněn o další způsoby, jako je 

ultrazvuk a masáž. Poté následuje rehabilitace a posílení hlavně ramen a dolních 

končetin, aby kinetický řetězec neměl slabé spojení, který by dále namáhalo svaly 

dolní části zad. Poté se sportovec může vrátit ke hře do několika dnů od akutního 

bederního natažení (Hainline, 1995). 

 

 

 

6.2.  Degenerace bederního disku a herniace  

 

     Akutní herniace bederního disku může být důsledkem náhlého přetížení 

meziobratlové ploténky s následnou akutní prstencovou (v obratli) trhlinou. 

Častější patologické nálezy tohoto poranění pozorované u tenistů vyplývá z 

opakovaných mikrotraumat, které vznikají v důsledku zatížení bederního disku, 

zejména při opakovaných rotacích zad a při hypertenzi (nadměrný pohyb kloubu, 

za jeho normální rozsah) (Hainline, 1995). 

     Vznik především při podání (Marks a kol., 1988). Projevuje se bolestí zad, 

bolestí nohou nebo kombinací. Bolest se nemusí projevit hned (akutní), ale může 

se projevit po několika dnech od vzniku poranění. Pacienti mají většinou problém 

s běžnou chůzí a sezením. Pacienti mohou zmírnit bolest tím, že leží s ohnutými 
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koleny nebo stojí se zvednutou nohou. Bolest se může zvyšovat se změnou polohy 

(Hainline,1995). 

     Pokud je silně podezření na patologickou změnu disku, měly by být získány 

jednoduché rentgenové snímky a MRI. MRI může prokázat akutní, subakutní a 

chronické změny disků a odhaluje vztah jakékoli patologické změny disku k 

páteřnímu kanálu, nervovým foramenům a kořenům nervů (Hainline, 1995). 

     Pokud tenisový hráč má při fyzickém vyšetření smyslové nebo motorické 

deficity, měly by být provedeny elektrodiagnostické studie. Počáteční léčba 

zahrnuje odpočinek a kontrolu bolesti pomocí NSAID (nesteroidní léky). U 

pacientů se silnou bolestí způsobenou akutní výhřezem bederního disku mohou 

perorální nebo epidurální kortikosteroidy poskytnout další úlevu od bolesti 

(Benzon, 1986, Green, 1975). 

     Léky proti opioidům mohou být také krátkodobě podávány hráčům se silnou 

bolestí. Fyzikální terapie by měla zahrnovat uvolnění trupu a břicha a posilovací 

cvičení. Mimořádně důležité jsou techniky stabilizace beder, aby si sportovec 

uvědomil polohu bederní páteře během všech cvičení a poloh těla. Pokud 

sportovec neopraví vadné držení těla nebo techniku úderu, je pravděpodobné, že 

se zranění vrátí. (Hainline,1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

7. Poranění dolních končetin 

    

     Crespo a Miley (2001) uvádí v obrázku č. 4, že výskyt zranění na dolních 

končetinách nejčastěji vznikají na koleni a to poranění vazů, dále časté zranění 

vzniká na chodidle a prstů u nohy kvůli častým změnám směru a prudkému 

zastavování. Málo časté zranění se vyskytují na lýtku a kotníku.  

 

 

Obr. č. 4: Procentuální výskyt zranění u dolních končetin (Crespo, Miley, 

2001). 

 

 

     Velká epidemiologická studie zdokumentovala 17 397 sportovců všech úrovní 

a stáří a celkem 19 530 sportovních úrazů v průběhu 10 let. Bylo zjištěno skoro 

300 zranění kolen spojených s tenisem, přičemž 11 % mělo diagnostikováno 

poranění předního zkříženého vazu (Majewski a kol., 2006). 

     Stejné studie ukázala, že patologie postranního kolaterálního vazu a patologie 

mediálního menisku byla častější u tenisových hráčů ve srovnání s jinými sporty 

(Majewski a kol., 2006).  

    Jiné studie podpořily tyto nálezy a zjistily, že 10% až 13% sportovců s 

poraněním kolene utrpělo poškození předního křížového vazu (ACL), (Kühne, 

2004, Powell a kol., 1988). 
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     Další studie zkoumala poranění nohy způsobené při tenisu. Zkoumala 720 

sportovců všech výkonnostních úrovní v průběhu 12 let a zjistila, že v 16 % všech 

zranění, byla příčina zranění spojená s tenisem (Millar, 1979). 

Samostatná studie ukázala, že lýtko a Achillova šlacha představovaly někde okolo 

4% až 9% všech hlášených tenisových zranění (Winge a kol., 1989, Pluim a kol., 

2010). 

    S tím se ale neshodují autoři, jako jsou Bylak a kol. (1998), Hutchinson a kol. 

(1995), Hjelm a kol., (2010) a Pluim a kol. (2010) ti uvádí, že nejčastějšími 

zraněnými částmi dolních končetin jsou kotník a stehno, přičemž nejčastějším 

akutním poraněním je vymknutí kotníku a to z důvodu skluzu za úderem, 

rychlými změnami směru nebo špatné šlápnutí při dobíhaní míče. 

 

    V šestileté studii zaměřené na úrazové zranění provedené na mužské národním 

mistrovství Spojených států v tenisové asociaci byla prevalence zranění 21,1%, 

přičemž nejčastějším anatomickým místem zranění byla záda (3,4%), poté stehno, 

rameno a kotník (Hutchinson a kol., 1995). 

Množství akutních zranění dolních končetin však byla téměř dvojnásobná než u 

horních končetin a trupu, s akutním zraněním kotníku prokazujícím prevalenci 

2,4%. Další šetření švédských juniorských tenistů podpořilo závěry předchozí 

studie a zjistilo, že v průběhu 2 let byly nejčastějšími akutními zraněními výrony 

kotníku, zatímco nejčastějším chronickým poraněním byla bolest dolních zad 

(Hjelm  a kol., 2010). 

 

     Shoduji se s autory Bylak a kol. (1998), Hutchinson a kol. (1995) a Hjelm a 

kol., (2010) a Pluim a kol. (2010) protože jako aktivně hrající hráčka jsem se 

setkala s mnoho akutními poraněními, které vyskytovaly na kotníku. I mně se 

mnohokrát přihodilo zranění kotníku a znám mnoho tenisových hráček a hráčů, 

kteří měli stejný problém. 
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7.1. Poranění kyčelního kloubu  

 

     Bylo zjištěno, že zranění kyčelního kloubu představují okolo 1 % a 27% 

zranění u tenisových hráčů (Hutchinson a kol., 1995, Sallis a kol., 2001, Pluim a 

kol., 2010, Kühne, 2004).   

     Během šestiletého období Hutchinson a kol. (1995) zjistili prevalenci 1,3 

poranění kyčle na 100 elitních juniorských tenistů. 

     Sanchis-Moysi a kol. (2011) zkoumali velikost iliopsoas a gluteal svalů u 

profesionálních tenistů i profesionálních fotbalistů s použitím MRI. Zjistili, že 

tenisté dokazují asymetrickou hypertrofii svalu iliopsoas a obrátil normální 

dominantní a nedominantní rovnováhu pozorovanou u neaktivního řízení, zatímco 

gluteální svaly jsou asymetricky hypertrofované. Vzhledem k tomu, že iliopsoas 

může způsobovat bolest v tříslech způsobenou tendonitidou nebo burzitidou, 

mohou být tenisoví hráči na tyto patologie náchylnější ve své dominantní noze 

(Mozes a kol., 1985). 

 
 

 

7.2. Poranění kolene 

 

     Poranění kolenního kloubu jsou běžná u tenisových hráčů, kvůli potřebným 

ostrým bočním pohybům a rychlých změn směru. Mezi nejčastější zranění patří 

patellofemoralní dysfunkce (bolest mezi čéškou a stehenní kostí), jumper’s knee 

(zánět patelární šlachy/čéšky), meniscal injuries (úrazy menisků) a bursitis (tenké 

polštáře mezi kostmi a pohyblivými částmi těla) (Gecha a kol., 1988). 
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7.2.1. Patellofemoralní dysfunkce (bolest mezi čéškou a stehenní kostí) 

 

     Je způsobena mechanickým přetížením a abnormalitami v mechanismu 

extenzoru kolena. Dalšími faktory jsou obecná vazivová laxita (laxnost) a 

abnormální zarovnání končetin (musí být v určité pozici vůči jiné kosti 

v kloubech) nebo Q úhel (Barry a kol., 1996, Gecha a kol., 1988). Úhel Q je rozdíl 

mezi výslednou linií tahu čtyřhlavého svalu a anatomickou polohou ligamentum 

patellae (distální část společné šlachy z čtyřhlavého svalu, který pokračuje z čéšky 

na holenní kost). Normální úhel je mezi 13 až 18 stupni. Když je tento úhel 

zvýšen, přispívá to k rozvoji patellofemorální dysfunkce (Barry a kol., 1996). 

     Bolest se často prezentuje zákeřně a je popisována jako tupá, bolestivá a 

obtížně lokalizovatelná. To je obvykle lokalizováno vpředu kolem peripatellarní 

oblasti, ačkoli to někdy vyzařuje do retropatellární oblasti. Zpočátku bolest 

přestává po zastavení aktivity; s rostoucí závažností však bolest zůstává po 

aktivitě a nakonec je přítomna nepřetržitě. Pacienti někdy vykazují pocit slabosti v 

kvadricepsu (Barry a kol., 1996). 

     Diagnostika se provádí pomocí testu. Pacient leží na zádech a má nataženou 

nohu. Vyšetřovatel tlačí na čéšku (patella) posouvá ji distálně (od středu pryč). 

Pacient je instruován, aby si zkrátil kvadricepsy (ohnul nohu v koleni) zatímco 

zkoušející pokračuje v aplikaci odolnosti proti čéšce. V případě patellofemorální 

dysfunkce dochází k bolesti při pohybu a pacient okamžitě uvolňuje nohu. 

Mediální a laterální retinaculum by mělo být vyšetřeno na citlivost. Měla by být 

zkontrolována hypermobilita čéšky (patelly). Tento test je užitečný při diagnostice 

akutní patelární subluxace nebo dislokace. (Barry a kol., 1996, Gecha a kol., 

1988). 

     Rengenové vyšetření je užitečné při vyloučení dalších kostních patologických 

nálezů (Gecha a kol., 1988). Rehabilitace by měla zahrnovat protahovací program, 

které se zaměřují na protažení hamstringů a svalů na vnější straně stehna (iliotibial 

band) a také program posilovací, který se zaměřuje na posílení quadricepsů. 

Chirurgický zákrok by měla být zvažován až po 8 až 9 měsících konzervativní 

léčby. (Barry a kol., 1996, Gecha a kol., 1988). 
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7.2.2. Jumper’s knee (zánět patelární šlachy/čéšky) 

 

     Jiný termín pro patellární a kvadricepsovou tendinitidu.  Jedná se o zranění 

způsobené přetížením, ke kterému dochází u sportů, které vyžadují opakované 

skoky nebo časté ohýbání v koleni. Opakovaná aktivita má za následek 

mikroskopické poškození tkáně. Progres bolesti se řídí stejným způsobem jako u 

patellofemorální dysfunkce, s výjimkou toho, že v posledním stadiu může dojít k 

prasknutí šlachy (Gecha a kol., 1988). 

     Diagnostika je pomocí fyzikálního vyšetření, které má odhalit bodovou 

citlivost a občasné otoky v dané oblastí. Při fyzickém vyšetření nejsou zjištěny 

žádné hmatatelné vady, ale může dojít k atrofii (zmenšení tkáně) čtyřhlavého 

svalstva a hypermobilitě patelly. Obyčejné rentgenové snímky mohou kromě 

jiných nálezů vykazovat řadu změn, včetně cystické radiolucence (cystic 

radiolucency) nebo nepravidelnosti na dolním pólu patelly, kalcifikaci na tibial 

tubercle nebo kostní avulzi na horním pólu patelly. Ultrazvuk je užitečný k 

prokázání zahušťování šlachy, snížení echogenicity a kalcifikaci šlachy. MRI je 

užitečná pro prokázání chronických degenerativních změn šlachy (Wilson a kol., 

2005, Gecha a kol., 1988). Léčba je typicky konzervativní a zahrnuje upravené 

aktivity, pasivní metody pro odstranění bolesti a posilovací cvičení zaměřené na 

čtyřhlavý sval. Chirurgie je jen zřídka indikována a obvykle vyhrazena pro případ 

prasknutí šlachy (Gecha a kol., 1988). 

 

 

7.2.3. Poškození menisku 

 

     Meniskové poranění se obvykle vyskytují, když sportovec stojí na noze a na 

koleno se působí torzní napětí (to děje při otočení). Mediální a laterální meniskus 

může být poraněn, i když nedojde k rotaci. Počáteční příznaky jsou bolest na 

postižené straně kolena a otok. Pacient si může stěžovat na nepohyblivost a 

uzamčení kolenního kloubu (Gecha a kol., 1988). 

     Fyzikální vyšetření může odhalit citlivost kloubní linie, atrofii svalů 

čtyřhlavého svalstva a pozitivní testy McMurray a Apley. Pro diagnostiku se dále 

využívají rentgenová vyšetření, která by měla zahrnovat pohledy předozadní, 
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zadopřední a boční. Dále se využívá MRI, který je užitečný pro prokázání 

podrobností o měkkých tkáních (Wilson a kol., 2005, Gecha a kol., 1988). 

     Léčba pomocí rehabilitace, která je zpočátku konzervativní (Odpočinek, 

pasivní metody k odstranění bolesti, berle, zpevnění), následované postupným 

protahováním a posilováním čtyřhlavých svalů. Poté, co pacient má plný rozsah 

pohybu bez bolesti, bez mechanických potíží a má plnou sílu, může začít běhat v 

přímé směru a zvětšovat postupně zátěž (Gecha a kol., 1988). 

 

 

7.2.4. Bursitis (tenké polštáře mezi kostmi a pohyblivými částmi těla)  

 

     Jedná se membránové vaky, které slouží jako ochranná funkce v kolenním 

kloubu a snižují tření mezi dvěma sousedními strukturami, když kloužou po sobě. 

Bursitis mohou být podrážděné a oteklé neustálým třením při přetížení nebo při 

akutním úrazu (Gecha a kol., 1988). 

     Bursitida se obvykle vyskytuje v anteromediální proximální tibiální metafýze a 

posteromediálním rohu kolene. Diferenciální diagnóza zahrnuje kontrolu poranění 

menisku a mediální kolaterální zranění. Fyzikální vyšetření odhalí citlivost na 

různých místech, v závislosti na tom, která bursita je podrážděná.  Léčba je 

konzervativní, je sestavena z relativního odpočinku, pasivních programů pro 

odstranění bolesti, je důležité zpevnění ortézou a poté začít s protahovacími a 

posilovacími cvičeními (Gecha a kol., 1988). 
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7.3. Poranění nohou 

 

     Mezi běžné poranění nohou v tenise patří tenisová noha, poranění Achillovy 

šlachy, shin splints (bolest holeně) a křeče. Tato zranění jsou běžná u sportů, které 

vyžadují neustálý běh a opakované skoky (Barry a kol., 1996, Leach, 1988, 

Zecher a kol., 1995). 

 

 

7.3.1. Tenisová noha  

 

     Jedná se o částečné utržení (mikrotrhliny) v místě mezi svalem a šlachou 

v mediální části lýtkového svalu (Bianchi a kol., 1998, Delgado a kol., 2002, Blue 

a kol., 1997). Mechanismus poranění zahrnuje náhlou dorzální flexi kotníku u 

poraněné nohy, kde bylo koleno předtím nataženo a kotník byl v plantární flexi.  

     V tenisu se s touto pozicí obvykle setkáváme na zadní noze při následném 

podávání v tenisu. Predispozičními faktory jsou zvyšující se věk, nedostatečné 

protahování, únava a předchozí poškození svalů.  Diferenciální diagnóza zahrnuje 

hlubokou žilní trombózu, popliteální cystu a nádor (Gecha a kol., 1988, Blue a 

kol., 1997). 

     Typickým projevem je náhlá intenzivní bolest lýtka. Nálezy fyzického 

vyšetření zpočátku zahrnují hmatatelnou mezeru ve svalu, která postupem času 

zmizí kvůli zvýšenému otoku (Gecha a kol., 1988, Leach, 1988, Millar, 1979).  

Léčba je konzervativní, s okamžitou pozorností ke snížení množství otoku. 

Pacienti mohu krátkodobě využít berle, poté následuje zahájení protahování a 

posilování zadních lýtkových svalů. Předchozí úrovně nemůže být dosaženo, 

dokavaď se sportovce nevyléčí a nebude moci bez bolesti vykonávat pohyb. 

Obvykle se může začít 2 až 12 týdnů po zranění (Leach, 1988, Zecher a kol., 

1995, Blue a kol., 1997). 
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7.3.2. Achilleova tendonitida (podráždění Achillovy šlachy)  

 

     Podráždění Achillovy šlachy prochází různými fázemi v závislosti na 

závažnosti poranění. Zpočátku se paratendon (pouzdro šlachy) zanítí a oteče. 

S pokračující zátěží se zánět rozšíří do šlachy. To vede k oslabení pevnosti 

v zátěži, což nakonec vede k prasknutí šlachy, které může být částečné nebo úplné 

(Barry a kol., 1996, Zecher a kol., 1995). 

     Pacienti s Achillovou tendonititdou  si mohou z počátku stěžovat na bolest 

pouze po namáhavé činnosti. Při pokračujícím cvičení je během aktivity přítomna 

bolest. Bolest je lokalizována do spodního aspektu zadního lýtka. Pacient si může 

stěžovat na slabost během aktivity a na ranní ztuhlost. Diagnostika se provádí 

pomocí fyzikálního vyšetření, které může prokázat sníženou pohyblivost kotníku 

při dorzální flexi, natažení hamstringů a také citlivost při palpaci 2 až 6 cm nad 

Achillovou šlachou. Léčba je pomocí dostatečného odpočinku, po kterém 

následuje protažení a posílení lýtkových svalů (Barry a kol., 1996).  

     Pozitivní Thompsonův test je ukazatelem pro úplné přetržení (Leach, 1988, 

Zecher a kol., 1995). MRI je nejužitečnější při stanovení rozsahu přetržení 

(Wilson a kol., 2005).  

     Léčení ruptury je nechirurgické nebo chirurgické. Mezi faktory, které je třeba 

vzít v úvahu při rozhodování o tom, zda operovat patří délka diagnostiky, věk, 

atletická úroveň pacienta a kvalita šlachy. Cílem rehabilitačního programu je v 

obou případech obnovit normální délku a sílu komplexu svalové šlachy. Je 

důležité si uvědomit, že při neoperační léčbě je vyšší riziko ruptury (Zecher a kol., 

1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

7.3.3. Medial tibial stress syndrome (Shin splints) – bolest holenní kosti 

   

     Označuje se tak bolest, která se nachází na dolní hranici (posteromedial) 

holenní kosti. Předpokládá se, že pochází ze svalů, které normálně absorbují 

nárazy, ale kvůli nadměrné únavě už to nezvládají a otřesy se přenášejí na kost 

(Zecher a kol., 1995, Blue a kol., 1997). 

     Diagnostika se provádí většinou pomocí MRI. Je užitečná při definování 

rozsahu a stupně postižení bolesti holenní kosti. Léčba spočívá především 

v dostatečném odpočinku (Zecher a kol., 1995, Blue a kol., 1997). 

 

 

 

7.4. Poranění chodidel a kotníků 

 

     Častá poranění kotníku a chodidel v tenise zahrnují vymknutí kotníku, plantar 

fasciitis (bolest paty), „tenisovou špičku“ a degenerativní kloubní onemocnění 

prvního metatarsofalangálního kloubu (na chodidle), (Leach, 1988, Zecher a kol., 

1995). 

 

 

7.4.1. Vymknutí/Podvrtnutí kotníku  

 

     Nejběžnější podvrtnutí kotníku je způsobené inverzí kotníku, které způsobí 

poškození postranních vazů. Podvrtnutí kotníku má tři úrovně podle počtu vazů, 

které poškodíme. Podvrtnutí prvního stupně se týká pouze předního 

talofibulárního vazu, zatímco podvrtání druhého stupně se také podílí na 

kalkanofibulárním vazu. Podvrtnutí třetího stupně zahrnuje všechny  vazy kotníku 

a vyžaduje operativní zásah (Leach, 1988, Zecher a kol., 1995). 

    Diagnóza se provádí na základě anamnézy a fyzického vyšetření pacienta. K 

poranění dochází nadměrnou supinací a inverzí plantární flexované nohy, zatímco 

se holenní kost otáčí zvnějšku. Otok a ekchymóza jsou přítomny v různých 

množstvích v závislosti na závažnosti podvrtnutí. Součástí fyzického vyšetření by 

měly být testy předního a šikmého sklonu (Zecher a kol, 1995). 
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     Léčba pro první a druhý stupeň podvrtnutí je stejná, i když druhá stupeň je 

časově delší. Počáteční rehabilitace se skládá z odpočinku, ledovaní a RICE 

(léčebná metoda první pomoci při poranění měkkých tkání. V případě správného 

aplikování může zkrátit dobu léčby a minimalizovat vzniklé nepohodlí. Cílem 

tohoto postupu je omezit vnitřní krvácení a otok poraněné části těla). Důraz je 

kladen na normální chůzi paty a špičky. Dorsální flexe a plantární flexe jsou 

zahájeny brzy, aby se udržel rozsah pohybu, a posilovací a proprioceptivní cvičení 

se přidávají postupně. Ochranné ortézy mohou být použity po dosažení plné 

zátěže, aby se zabránilo dalším zraněním, protože podvrtnutí kotníku se často 

opakuje a vede k trvalé nestabilitě (Zecher a kol, 1995). 

 

 

 

7.4.2. Plantar fasciitis (bolest paty) 

 

     Vzniká při přetížení plantarní fascie (místo kde se spojuje patní kost s prsty na 

nohou). Nadměrná pronace nohy a natažení svalového komplexu gastrocnemius-

soleus (lýtkový sval) jsou považovány za přispívající faktory vzniku bolestivé 

paty (Leach, 1988, Zecher a kol., 1995). 

     Diagnóza se provádí z anamnézy a fyzického vyšetření pacienta. Bolest je 

přítomna při mediálním zavedení kalcineální plantární fascie a někdy vyzařuje 

distálně směrem k chodidlu. Zpočátku je bolest horší ráno s několika prvních 

kroků a poté zmizí. Časem se bolest projevuje během činnosti. Obyčejné 

rentgenové snímky mohou vykazovat kalcanální podnět, který se vyskytuje v 

důsledku chronického zánětu při zavedení plantární fascie (Leach, 1988, Zecher a 

kol., 1995). 

    Léčba je konzervativní, vyžaduje odpočinek, ledování a ortotiky, aby se 

korigovaly biomechanické abnormality chodidel, gelové vložky a injekce 

kortikosteroidů. Chirurgie je zřídka indikována (Leach, 1988, Zecher a kol., 

1995). 
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7.4.3. Tennis toe (tenisová špička) 

 

     Tenisová špička vzniká při náhlém zastavení a to způsobí, že se prsty zapřou 

proti špičce boty a způsobí bolest. Nejčastěji je postižen palec. Bolest je 

způsobena tlakem, který je způsobený krvácením pod nehtem. Tlak může být 

zmírněn navrtáním malého otvoru v nehtu.   

     Léčba zahrnuje zkrácení nehtů na nohou, nošení kvalitní obuvi a odpovídající 

velikost bot (Kulund, 1979, Zecher a kol., 1995). 

     Nadměrná dorsální flexe prováděná opakovaným způsobem může způsobit 

degenerativní onemocnění kloubů prvního metatarsofalangálního (MTP) kloubu. 

Sportovec si může během náporu stěžovat na bolest. Obvykle je lokalizovaná 

citlivost, otok a snížená dorsální flexe postižené špičky. Prostý rentgenový snímek 

ukazuje zúžení kloubní a subchondální sklerózy MTP. Léčba je zaměřena na 

symptomatickou léčbu a může sem patřit námraza a lepení špičky. Chirurgické 

ošetření zahrnuje očištění kloubu MTP a někdy i artrodézu kloubu MTP u 15° až 

20° dorzální flexe (Leach, 1988, Zecher a kol., 1995). 

 

 

 

7.4.4. Únavové zlomeniny 

 

     Nedávná studie únavových zlomenin, kterou provedli Maquirriain a kol. 

(2006) sledovala 139 elitních tenistů v průběhu 2 let. Zjistili výskyt únavových 

zlomenin ve 13%, přičemž nejčastěji byl postižen tarzální navikulus. (27%), 

následované pars interarticularis (16%), metatarsaly (16%) a holenní kost (11%). 

Ve srovnání s dospělými byli postiženi lidé mladší 18 let.  
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8.  Poranění pohybového aparátu u juniorů   

   

     Nejčastějšími typy zranění u tenistů všech věkových kategorií jsou vazivové a 

svalové natažení nebo vymknutí způsobená přetížením. Trochu jiná situace je u 

hráčů v adolescentní skupině. Zranění u mladších hráčů obvykle nejsou 

dlouhotrvající. Chronické problémy pozorované u starších hráčů, jako je zánět 

čéšky a tenisový loket, nejsou tolik běžná u mladších hráčů (Bylak a kol., 1998). 

     Kibler a kol. (1994) uvádí, že průměrný mladý tenista zažívá relativně málo 

těžkých zranění. Pokud se však mladý tenista intenzivně účastní turnajů, zranění 

se vyskytují častěji. Někteří hráči mohou mít špatné návyky, při adaptaci na 

výkon a při přetížení z hlediska síly a flexibility. Špatné návyky se s počtem 

odehraných turnajů stupňují. Mohou být příčinou nesprávné biomechaniky 

kloubů, mění svalové síly kolem kloubu, mohou být považovány za rizikové 

faktory příčin poranění a snižují maximální produkci síly. Neefektivní 

biomechanika a fyziologie sníží konečný výkon a vytvoří podmínky pro zvýšené 

riziko zranění (Kibler, 1995). 

    

     Předběžná studie Kiblera a Safrana (2000) porovnávala vzorce zranění u 

elitních juniorských sportovců během tříletého období (1996–1998) na tenisových 

mistrovstvích Spojených států (USTA). Šestnáctiletý a osmnáctiletý chlapec 

utrpěl více zranění během národních mistrovských turnajů USTA v porovnání s 

šestnáctiletými dívkami na národním mistrovství dívek USTA během tří let 

studia.  

     V celkovém počtu zranění (nových a opakujících se) mezi chlapci a dívkami 

však nebyl významný rozdíl. Chlapci a dívky měli podobný výskyt a prevalenci 

úrazů dolních končetin; počet zranění dolních končetin byl však u dívek v 

porovnání s chlapci neúměrně vyšší. Úrazů na břiše, zádech a tříslech bylo 

výrazně  méně u tenistek ve srovnání s tenisty. Dívky měly více zranění chodidel, 

nohou, lýtek a zápěstí. Chlapci utrpěli více zranění kotníku, třísel a rukou. Obě 

pohlaví měla vysokou míru zranění zad a ramene, přičemž převládalo namožení, 

které následovalo zánětem a poté výrony. Chlapci měli větší kromě výše 

zmíněného rovněž výskyt pohmožděnin, odřenin a tržných ran.  
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     Během ročníku 1998 tenisového mistrovství Spojených států (USTA) Safran a 

kol., (1999) sledovali prevalenci zranění u elitních juniorských hráčů. Pouze 23 % 

dívek a 45 % chlapců nezaznamenalo žádné zranění, které by jim bránilo hrát po 

dobu jednoho týdne nebo déle. Zatímco 53 % dívek a pouze 29 % chlapců 

zaznamenalo v minulosti více než jedno zranění při hraní tenisu (Safran a kol., 

1999). 

     Bolest v zádech byla nejčastějším onemocněním pro chlapce i dívky (Safran a 

kol., 1999). Bolest v přední části ramene byla dalším nejčastějším zraněním ale 

pouze u dívek. 
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9. Příčiny vzniku tenisových zranění někam umístit  

 

     Nejčastější příčiny zranění uvádí Crespo a Miley (2001): 

 

 Nevhodné vybavení – jako je těžká raketa, ta může způsobit bolestivé 

problémy jako je tenisový loket 

 Příliš těsná obuv – může docházet ke vzniku puchýřů 

 Špatný výběr obuvi, který může způsobit to, že na kluzkém povrchu kurtu 

dochází k riziku vymknutí kotníku  

 Neodborné vedení tréninku a která může vést ke špatné technice úderů a tím 

i k dalším zraněním  

 Špatná fyzická kondice  

 Přílišná snaha jdoucí až přes maximální rozsah pohyb, vede k natažení, 

natržení či přetržení svalů. 

 

 

9.1. Rizikové faktory specifické pro tenisové hráče 

 

 

9.1.1. Objem hry  

 

     Studie (Gruchow a kol., 1979) uvedli, že rekreační hráči, kteří hrají tenis déle 

než 2 hodiny denně, uváděli častější bolesti lokte než ti, kteří hráli méně než 2 

hodiny denně. Další studie (Kitai a spol., 1986) zjistili, že průměrné množství 

času pro amatérské tenisové hráče s příznaky tenisového loktu bylo 8 hodin týdně, 

zatímco ti, kteří neměli bolesti lokte, hráli v průměru 5,5 hodiny týdně. 

  

 

 

 

 

 



44 

 

9.1.2. Úroveň dovedností 

 

    Jaynathi a kol. (2005) zkoumali výskyt a prevalenci zranění utrpěných během 

tenisu a na zjištění výsledků použili úroveň dovedností. Zatímco celkový výskyt a 

prevalence zranění se nemusí lišit mezi úrovněmi dovedností, méně zkušení hráči 

se mohou vystavit větší únavě, čímž se zvyšuje jejich riziko zranění.  

     Byl zkoumán vliv úrovně dovedností na velikost vibrací na zápěstí a lokti 

během bekhendového úderu. Autoři zjistili, že oproti zkušenějším hráčům byli 

méně zkušení hráči vystaveni vyšším vibračním zatížením v lokti a zápěstí během 

tohoto úderu (Hennig a spol., 1992).  

     Wei a kol. (2006) zjistili, že zkušení hráči byli schopni snížit dopad vibrací 

rakety na loketní kloub o 89% během bekhendového úderu, zatímco začínající 

hráči snížili dopad pouze o 62%. Hennig a kol. (1992,2007) uvedli, že snížené 

úchopové síly umožňují snížení přenos vibrací z rakety na paži, což může vést k 

menšímu počtu zranění horní končetiny. Ačkoli profesionální hráči tenisu zlepšili 

techniku, a proto teoreticky snížili riziko zranění, jejich zvýšený objem hry ve 

srovnání s neprofesionálním může odpovídat za podobnost míry zranění mezi 

oběma skupinami.  

 

 

 

9.1.3. Poloha držení rukojeti rakety 

 

     Různé polohy uchopení mohou ovlivnit biomechaniku úderu a celkové 

biomechanické zatížení přenášené na horní končetinu. Klasicky existují čtyři 

různé polohy uchopení rakety.         

     Kontinentální, východní, polozápadní a plné západní. Kontinentální rukojeť 

umisťuje druhý kloub do úrovně 1 na rukojeti, zatímco plná západní rukojeť má 

druhý kloub umístěn na spodní straně rukojeti (obrázek 5A, B) (Tagliafico a kol., 

2009). 
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 Obr. č. 5 (A) Na levé straně je znázorněno osm aspektů tenisové rukojeti 

pro identifikaci různých úchopů. Na pravé straně jsou znázorněny východní 

a západní úchopy; Všimněte si, že ruka hráčů je ve stejné poloze, zatímco se 

sklon rakety mění. Obr. č. 5 (B) znázorňuje kontinentální a polozápadní 

úchopy (Tagliafico a kol., 2009). 
 
 

 

     Za účelem zkoumání vlivu zranění na sevření zápěstí studoval Tagliafico a 

kol., (2009) 370 neprofesionálních tenistů. Tagliafi a kol., (2009) jistili, že ulnární 

strana zranění (extensor karpi ulnaris tendonitida a trojúhelníková fibrocartilage 

komplexní patologie) byly významně spojeny se západními nebo polozápadními 

úchopy, zatímco u hráčů s východní přilnavostí byly častější úrazy (flexor carpi 

radialis tendonitis, DeQuervianova tendinopatie a průnikový syndrom). 

 

 

9.1.4. Povrch kurtu 

 

    Studie (Kulund, 1979) zjistila, že hraní na trávě nebo tvrdém povrchu způsobilo 

větší riziko potřeby lékařského ošetření než ve srovnání s antukou.  
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10. Předcházení úrazům 

 

    Pro to abychom předešli možným zraněním, je důležité, aby hráč používal 

kvalitní vybavení například obuv. Je velmi důležité mít vhodnou tenisovou obuv a 

na vhodný povrch. Na antuku se využívá podrážka ve stylu tzv. stromečku, 

naopak na tvrdý povrch by byla tato podrážka spíše nebezpečná.  

     Dále je vhodné používat kvalitní sportovní náčiní, jako jsou například tenisové 

rakety. Je důležité si vybrat vhodnou raketu.  Každému hráči vyhovuje jiný typ 

rakety, váha a vyplétání strun do raket. Proto je důležité se poradit a vyzkoušet 

různé typy raket aby v budoucnu nevznikaly zranění horních končetin.  

     Dalším faktorem pro omezení rizika úrazu je ovládání a rozvíjení správné 

techniky. Toto záleží spíše na trenérech, aby svoje svěřence naučili správnou 

techniku úderů.  

     Je velmi důležité získání dobré fyzické kondice. Při tenise není vhodné mít jen 

tenisové tréninky, ale je velmi podstatné absolvovat i kondiční tréninky, kde 

kondiční trenéři pomáhají svým svěřencům pomáhat zdokonalovat všechny 

pohybové schopnosti ale také pomáhat odbourávat svalové dysbalance pomocí 

různých posilovacích a kompenzačních cvičení.  

     V neposlední řadě musíme respektovat limity našeho těla, což je velmi 

podstatným faktorem. Je potřeba pravidelně protahovat a regenerovat. Pokud jsme 

unaveni, je vhodné si dopřát dostatečný odpočinek a nepřeceňovat své síly. 
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10.1. Prevence tenisových zranění 

 

     Prevence dle odborného článku od autorů Bylak a Hutchinson (1998) jedná 

především o zjištění požadavků na daný sport, diagnostika a nastavení správných 

programů, pro odstranění nedostatků. Jakmile jsou požadavky sportu pochopeny, 

mohou být navrženy konkrétnější testovací mechanismy pro hodnocení hráčů. 

Tento proces zahrnuje pochopení požadavků spojené s tenisem a předběžné 

zkoumání individuální flexibility a vytrvalosti (Chandler a kol., 1993). Metody 

pro provedení předběžného zkoumání zahrnují flexibilitu zad, ramen a loktů, 

odhad síly, jako jsou kliky a sedy lehy, izokinetické hodnocení ramene a kolena, 

vertikální skok, člunkový běh a posouzení anaerobní kapacity.  

     Pro mladé tenisty to bude pravděpodobně zahrnovat protažení hamstringů a 

vnitřních rotátorů ramen a posilování břišních svalů, ramenních rotátorů a 

šikmých stabilizačních svalů, následované praktickými sportovními dovednostmi. 

Dále by měl zahrnovat intervalový trénink krátkých úseků po dlouhou dobu, který 

napodobuje zátěžové požadavky zápasu.  Kromě toho jsou realizována kondiční 

cvičení zaměřená na tenis. Ty by měly zahrnovat dřepy na posílení nohou, 

simulovat energetické krytí při tenise, rotace trupu, lopatkové stabilizace a 

společné kontrakce ramen a zápěstí, aby se integroval celý kinetický řetězec a 

zlepšily se páry spojující stabilitu kloubu (Kible a kol., 1994, Matsen a kol., 1991, 

Chandler a kol., 1990). 
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10.2. Rehabilitace  

 

     Důkladná rehabilitace je nezbytná pro bezpečný návrat k aktivní sportovní 

účasti. U většiny akutních poranění je rehabilitační proces závislý na diagnóze. 

Pro mladého tenistu je třeba vzít v úvahu i správnou mechaniku a techniku, 

vhodné vybavení, související zranění, aktivně se rozvíjející tělo sportovce a 

chroničnost zranění. Léčbu a komplexní rehabilitaci lze zahájit až po provedení 

úplné a přesné diagnózy a po zjištění všech souvisejících faktorů. Poté je možné 

sestavit cílený program obnovy a rehabilitace (Bylak a Hutchinson, 1998) 

Dle Kiblera a kol. (1992) jsou popsány tři fáze rehabilitace: 

 akutní fáze;  

 regenerační fáze 

 udržovací fáze 

Akutní fáze zahrnuje počáteční léčebný proces pro snížení symptomů a kontrolu 

poškození tkáně. Fáze zotavení zahrnuje proces hojení tkáně, použití způsobů 

normalizace funkčních deficitů a snížení přetížení tkáně. Udržovací fáze zahrnuje 

nasměrování všech předchozích přínosů směrem k podpoře progresu ve sportu. 

Dokončení rehabilitačního procesu končí splněním funkčních kritérií pro návrat 

do hry. 
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11.  Závěr  

 

     Zdá se, že zranění jsou u tenisových hráčů v dnešní době velmi častým problémem, 

proto jsem na základě dostupné literatury zjistila, že většina tenisových zranění jsou 

způsobena z přetížení, což znamená, že hráči tráví na tenisovém kurtu více času než je 

optimální. To způsobuje, že hráč má mnoho jednostranné zátěže a to může vyvolat řadu 

negativních změn v pohybovém systému. Dále jsou tenisová zranění způsobena také 

nesprávným provedením úderů. Za tato zranění jsou většinou zodpovědní trenéři. Proto 

je důležité, aby trenéři dbali na správnou techniku už od raného věku.  

     Za jeden z hlavních úderů se považuje servis, kterým se zahajuje každá tenisová 

výměna. Servis musíme trénovat velmi často a je fyzicky velmi náročný, proto z tohoto 

úderu vzniká mnoho zranění ramenního kloubu a dolní části zad.  

     V odborných článcích jsem se dočetla i o určitých neshodách autorů o nejčastějších 

zraněních dolních končetin. Někteří autoři uvádí, že nejčastější zranění dolních končetin 

je kolenní kloub a jeho vazy, druzí uvádí kotník a to zejména vymknutí kotníku. Na 

základě mých zkušeností si myslím, že častým akutním tenisovým zraněním je právě 

vymknutí kotníku. Hlavni příčinou tohoto zranění je střídání rychlých změn směru. 

     Téměř všechna tenisová zranění jsme schopni vyřešit konzervativní léčbou, jako jsou 

dostatečný odpočinek, masáže, rehabilitace a kompenzační cvičení. Kompenzační 

cvičení by měly být součástí tréninkové jednotky, proto aby se předcházelo svalovým 

dysbalancím, které jsou v tenisu velmi časté.  

     Při tenisových trénincích jsem se setkala s tím, že mladí tenisté ale i ti starší nevědí 

jak přesně kompenzovat, proto je vhodné, aby trenéři pomohly svým svěřencům naučit 

a dodržovat pravidelný preventivní program cvičení s cílem maximalizovat výkon a 

minimalizovat riziko zranění. 

Při zranění by měla být rehabilitace komplexnější a lépe strukturovaná, což umožní 

rychlejší a bezpečnější návrat ke hře. Je dobré, aby sportovci pravidelně regenerovali a 

tím předcházeli těmto zraněním a mohli se naplno věnovat sportu.  
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