
Anketa: 
 
žena/muž 
 
RDJ,RDA,RDB 
 
věk 
 
1. Jak dlouho se věnuješ alpskému lyžování? 
 volná odpověď 
 
2. Došlo u tebe někdy k poranění ACL? 
 ANO/NE 
 
3. Pokud ano, kolikrát? 
 volná odpověď 
 
4. Proč podle tebe došlo ke zranění?  
⁃  Nedostatečná fyzická kondice 
⁃  Únava/přetrénovanost 
⁃  zjištěné fyziologické předpoklady  
⁃  Jiná 
 
5. Kde ke zranění došlo? 
⁃  v tréninku na lyžích 
⁃  v závodě 
⁃  při letní přípravě 
⁃  jinak, než při lyžování 
 
6. Kdy ke zranění došlo? 
⁃  v přípravné fázi na ledovci 
⁃  v závodním období 
⁃  na jaře 
 
7. Došlo k operaci bezprostředně po zranění, nebo se čekalo na odeznění otoku? 
⁃  po zranění 
⁃  po 6 týdnech (odeznění otoku, obnovení hybnosti) 
 
8. Jak dlouho ti trvala rekonvalescence a navrácení zpět na lyže? 
⁃  2-3 měsíce 
⁃  4-5 měsíců 
⁃  půl roku 
⁃  víc jak půl roku 
⁃  rok 



 
9. Pociťuješ nyní bolestivost v oblasti kolenního kloubu při sportu? (několik odpovědí 
možných)  
⁃  Ano, téměř u všeho, co dělám 
⁃  Ano, hlavně u lyžování 
⁃  Ano, ale ne u lyžování 
⁃  Pokud jsem unavený/přetrénovaný 
⁃  Ne, koleno je v kondici jako před zraněním 
⁃  Vlastní odpověď  
 
10. Pociťuješ nejistotu, nebo strach po zranění? 
⁃  Ano, mám často strach, že se znovu zraním  
⁃  Ano v určitých nekontrolovatelných situacích 
⁃  Vyjímečně 
⁃  Ne, zranění jsem zcela vyselektoval  
 
 
11. Máš nějaké další problémy po operaci spojené s kolenním kloubem?  
⁃  Ne, vše je jako po zranění 
⁃  Nemohu dosednout na paty 
⁃  Bolest při každém sportu  
⁃  Bolest i při běžné chůzi 
⁃  Vlastní odpověď 
 
12. Jak by si zhodnotil svůj vlastní přístup k rehabilitaci?  
⁃  Cvičil jsem od prvního dne po operaci, téměř každý den, co mi lékař a fyzioterapeut řekl  
⁃  Snažil jsem se plnit vše, co mi lékař a fyzioterapeut řekl, ale někdy jsem zapomněl 
⁃  Často jsem na cvičení zapomínal a rehabilitaci jsem zahájil pozdě 
⁃  Na rehabilitaci jsem nedocházel 
 
12. Posiluješ se svým fyzioterapeutem stabilizátory kolenního kloubu cíleně i po skončení 
rehabilitace? 
 
⁃  ANO/NE 
 
 
 
 
 
 


