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Abstrakt 

Název práce: Úrazy v parašutismu 

Title: Injuries in parachuting 

Cíle práce: Cílem této práce Je zjistit, k jakým druhům úrazů nejčastěji dochází 

v parašutismu, popsat příčiny, mechanismy a procesy vzniku úrazů. Pomocí dotazníku chci 

zjistit úrazovost při parašutismu u vybraných skupin parašutistů. Dalším cílem práce je přispět 

ke zvýšení bezpečnosti při provádění parašutismu. 

Metoda: Zkoumaný soubor tvoří 2 skupiny parašutistů. První je složená z reprezentačních 

družstev ASO Dukla Prostějov a druhou tvoří náhodně vybraní parašutisté z několika 

aeroklubů v České republice. Celkový počet oslovených a dotazovaných parašutistů je 50. 

V první části průzkumu vycházím z evidence úrazů za uplynulých 5 let v Aeroklubu České 

republiky a ASO Dukla Prostějov, ve druhé části jsem použila metodu dotazníku. 

Výsledky: V části týkající se evidence úrazů bylo zjištěno, že tuto evidenci vede pouze 

Aeroklub České republiky. V průzkumu pomocí dotazníku jsem se snažila získat co nejvíce 

informací o každém z oslovených parašutistů, což jsem vyhodnotila v tabulkách a grafech 

v příloze číslo 7 a porovnat tyto dvě skupiny parašutistů z hlediska úrazů při parašutismu. 

Tyto výsledky jsou vyhodnoceny v závěru průzkumu. 

Klíčová slova: úraz, parašutismus, dotazník 



Abstract 

Aim of work: The aim of this work is to learn what kind of injuries are the most 

frequent in parachuting, to describe reasons, mechanisms and process of injury origin. 

U sing a questionnaire, I would like to learn typ es of injuries typical for the chosen 

group of paratroopers. Furthermore, another object of my work is a contribution 

to improve safety in parachuting. 

Working methods: Surveyed subject is made of two groups of paratroopers. The first 

group consists of ASO Dukla Prostějov representatives and the second one is made 

of members of different randomly selected Czech aeroclubs. The whole number 

of addressed and questioned paratroopers is 50. The first part ofmy survey results from 

Dukla Prostějov injury records of the last 5 years. In the second part, I work with the 

rnethod of questionnaire. 

Results: In the first part related to injury records I find out, that these records are only 

kept by the Aeroclub of the Czech Republic. In my survey, I intended to get as many 

information as possible about each addressed paratrooper. These information are 

evaluated in charts and diagrams in annex 7. The two groups of paratroopers are further 

compared from the aspect of injuries in parachuting. The results are evaluated at the end 

ofsurvey. 

Key words: injury, parachuting, questionnaire 
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1. ÚVOD 

K tématu diplomové práce mě přiměla vlastní zkušenost s parašutismem a také 

to, že jsem vystudovala Vyšší zdravotnickou školu, obor Diplomovan}- zdravotnický 

záchranář a 6 let pracovala jako záchranář na průzkumné četě u 43. výsadkového 

mechanizovaného praporu 4. brigády rychlého nasazení v Chrudimi. Tam jsem se při 

seskocích s padákem setkala s různými druhy úrazů, u kterých jsem poskytovala první 

pomoc a několik úrazů jsem i sama utrpěla. Tyto úrazy měly různou příčinu vzniku, 

různý mechanismus, ale většinou byly typické pro parašutismus. 

Parašutismus je v dnešní době velice moderní adrenalinový sport a přitahuje 

stále nové a nové zájemce, přichází se stále novými disciplínami, vylepšují se padáky 

i padákové vybavení a s tím samozřejmě souvisí větší v)-skyt úrazů. 

2. CfLE A ÚKOLY PRÁCE 

2. 1 cne práce 

Cílem této práce je zjistit, kjakým druhům úrazů nejčastěji dochází 

v parašutismu, popsat příčiny vzniku úrazů, mechanismy, procesy vzniku, typické úrazy 

pro parašutismus, rizika parašutismu, piTní pomoc, léčbu a prevenci. Pomocí dotazníku 

chci zjistit u reprezentačních družstev a u parašutistů z různých aeroklubů v České 

republice, jak jsou na tom po stránce úrazovosti při parašutismu, zda jsou častěji zraněni 

muži nebo ženy. Dalším cílem práce je přispět ke zvýšení bezpečnosti při provádění 

parašutismu. 
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2. 2 Úkoly práce 

Hlavním úkolem této práce je: 

• Podrobně popsat jednotlivé druhy poranění v parašutismu 

• Seznámit se s historií a činností Aeroklubu České republiky a ASO Dukla 

Prostějov 

• Sesbírat data o evidenci úrazů v Aeroklubu České republiky a v ASO Dukla 

Prostějov 

• Sestavit dotazník 

• Zjistit pomocí dotazníku nejčastější úrazy v parašutismu za posledních 5 let 

• Vyhodnotit dotazníky 

• Navrhnout možná opatření k zabránění dalších úrazů v parašutismu 

3. PARAŠUTISMUS 

3. 1 Definice parašutismu 

Parašutismus v angličtině "skydiving" je novodob)· outdoorový adrenalinový 

sport, který patří do odvětví leteckých sportů. Sestává z volného pádu, následného letu 

na otevřeném padáku a přistání. Jde o seskoky z letadla z různých yýšek s použitím 

padáku v klasických soutěžních disciplínách (výškové seskoky, seskoky na přesnost 

přistání, akrobatické seskoky jednotlivců a skupin), Y netradičních disciplínách (seskoky 

v noci, do vody apod.) a v branném parašutistickém víceboji. 

V roce 1950 byla ustavena parašutistická komise Mezinárodní letecké federace 

FAl, která schvaluje rekordy, vydává pravidla soutěží, určuje místo konání mistrovstYi 
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světa a jiných mezinárodních soutěží. První mistrovství světa v parašutismu bylo 

uspořádáno roku 1951 v bývalé Jugoslávii. Od roku 1954 se koná pravidelně každé dva 

roky. Od roku 1962 se na mistrovství světa soutěží v těchto disciplínách: komplex figur 

z výšky 2000 m, seskok na přesnost přistání z výšky 800 m, skupinový seskok 

na přesnost přistání z vyšky 1000 m; soutěží se v kategorii mužů a žen, jednotlivců 

a družstev. 

V České republice se začal parašutismus rozvíjet po sjednocení tělovýchovy. 

V roce 1952 byl parašutismus začleněn do Svazarmu. První mistrovství republiky bylo 

uspořádáno v roce 1951. Absolutními mistry světa se stali J. Maxová a G. Koubek. 

J. Jehlička, G. Koubek a Z. Kaplan utvořili v roce 1957 světov)· rekord seskokem 

z výšky 12 500 m, z toho ll 664 m voln)ID pádem (rekord překonán sovětskými 

parašutisty). Rekord při nočním seskoku byl z výšky 12 815 m, z toho 12 203m volným 

pádem. 

V současné době je parašutismus provozován celosvětově. Profesionální využití 

Je zejména v armádách (výsadkáři), velký rozmach však zaznamenal parašutismus 

sportovní. Rozšířen je zejména Y hospodářsky rozvinut)'ch zemích, kde vyšší kupní síla 

obyvatelstva umožňuje překonat poměrně vysoké náklady na jeho provozování. 

V posledních letech se prudce zvyšuje obliba tandemových seskoků, které může 

absolvovat v podstatě kdokoli a jen s minimální přípravou. Seskok totiž probíhá tak, že 

"pasažér" je připoután speciálním postrojem ke zkušenému parašutistovi, kter)· celý 

seskok řídí. Cena těchto "seskoků na zakázku" se pohybuje okolo 3.500 Kč. Zájemci 

o samostatný seskok musí absolvovat základní výcvik v rozsahu cca 1 O hodin. Seskoky 

pak probíhají nejprve na padácích s automatickým otevřením (pomocí výtažného lana, 

tzv. Static line metoda) nebo metodou AFF (anglicky accelerated free fall), kdy již první 

seskoky probíhají z výšky 4000 metrů, a se žákem skáčou dva zkušení instruktoři, kteří 

seskok sledují a žáka vedou. Při prvních seskocích jej dokonce celou dobu drží a rovněž 

mu otevírají padák. 

Do sportovního parašutistického v)·cviku mohou b)i zařazeny zdravotně 

způsobilé osoby starší 15 let , u osob mladších 18 let je nutný souhlas zákonného 

zástupce. (www.sportovni.net.cz) 
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3.2 Historie parašutismu 

Historie padáku 

V roce 1485 italský renesanční vynálezce a umělec Leonardo da Vinci popsal 

a nakreslil historicky první padák, kterým mohl člověk seskočit z věže nebo hořící 

budovy. Podobnou pomůcku sice používali už staří Číňané, ale neexistují o tom žádné 

písemné doklady či plánky. Leonardův padák měl tvar "pyramidy", pravidelného 

čtyr'bokého jehlanu o délce strany 12 m a skládal se z dřev-ěné konstrukce potažené 

plátnem, která byla pomocí pěti lan vycházejících z vrcholů jehlanu spojena 

se skokanem. Padák nebyl za vynálezcova života nikdy vyzkoušen. Až anglický 

parašutista Adrian Nicholas se rozhodl a přesně podle původních plánků postavil padák 

a vyzkoušel ho v červnu roku 2000 v Jihoafrické republice. Padák Leonarda da Vinciho 

navržený před půltisíciletím skutečně fungoval a Adrian Nicholas se dodatečně zařadil 

mezi průkopníky parašutismu. 

První parašutisté 

Až téměř sto let po Leonardovi publikoval myšlenku padáku, který nazýval 

"brzdič pádu", matematik Fausto Veranzino. Svoje myšlenky realizoval několika skoky 

z věže v Benátkách v roce 1595. Další vývoj padáku se poté zastavil téměř na dvě stě 

let. Teprve až koncem 18. století se s rozvojem balonového létání oživil zájem 

i o padák, coby prostředek pro záchranu havarujících vzduchoplavců. S historií padáku 

pak bývá častěji spojován francouzský fyzik, současník Montgolfiéru, Louis Sebastien 

Lenormand. Ten na padáku své vlastní konstrukce, pro který objevuje název 

"parachute" (ochránce před pádem), v roce 1783 úspěšně seskočil z věže pařížské 

observatoře. 

Další vývoj padáku balónové létání skutečně značně urychlilo a tak není divu, 

že se mezi pokračovateli ve vývoji padáku objevuje i jeden z nejznámějších balónových 

letců Francouz Jean Pierre Blanchard. V roce 1785 začíná své pokusy 

a z balónu shazuje různá zvířata, včetně svého psa, v košíku opatřeném padákem. 

12 



Po těchto úspěšných pokusech pak sám začíná s velkým padákem skákat z balónu 

v roce 1793. Později předvádí své skoky i v Anglii. Jeho největším úspěchem byl skok 

z výšky kolem 2 400 m. Padáky odvážlivců Lenormanda i Blancharda však měly stále 

ještě tvar jehlanu. 

Za nejvýznamnějšího průkopníka v historii parašutismu je poYažován další 

Francouz- Andre Jacques Garnerin. Vydělával si na živobytí tím, že jezdil po venkově 

a na poutích a oslavách předváděl různé atrakce. On i celá jeho rodina patřili 

k nadšencům létání balonem. V roce 1797 si vybral vhodné místo na okraji Paříže a 22. 

října tam předváděl svůj let. Let začal v 17.28 hod. a balón brzy dosáhl výšky 700 m. 

V tu chvíli balón explodoval. Diváci odvrátili hlavu od výbuchu a domnívali se, že je to 

Garnerinův konec. Po chvíli ale uviděli svého hrdinu, jak se snáší na 36 provazech 

domácky vyrobeného padáku o průměru 1 O m. Padák však tehdy ještě nebyl 

ovladatelný, a tak Garnerin přistál asi kilometr severně od místa startu. Gamerinem 

zkonstruovaný padák už měl tvar polokoule, byl deštníkovitého tvaru. Bylo možno jej 

složit, i když měl stále dřevěný rám. Nicméně yážným problémem byly veliké 

a nebezpečné oscilace, které stlačený vzduch způsoboval. On i jeho současníci se snažili 

najít příčinu těchto oscilací a problém odstranit. Podařilo se to až roku 1802 

Garnerinovu příteli Lalandovi. Řešení bylo Yelmi jednoduché, stačilo ve středu vrchlíku 

zhotovit díru, vzduch se tak usměrnil a oscilace zmizely. 

Modernizace padáku 

O další vylepšení padáku se postaral Francouz Bourget v roce 1804. Do té doby 

se používaly výhradně padáky s dřevěnou kostrou, která je držela otevřené. Bourget při 

seskoku v Německu použil padák, kter)· byl složený a v ote\Ťeném stavu ho držel tlak 

vzduchu při seskoku. Na vývoji padáku tohoto typu se pokračovalo a v roce 1887 

vyzkoušel americký kapitán Thomas Baldwin padák, který už vypadal téměř jako 

současné vojenské padáky- měl kopulovitý tvar, byl ušit)· z hedYábné látky a uprostřed 

vrchlíku měl otvor usměrňující proudící vzduch. Tři roky poté, v roce 1890, byl 

uskutečněn první seskok s padákem sbaleným do batohu. Provedli jej německá dvojice 

exhibičních skokanů Paul Letteman a jeho kolegyně Kaethe Paulus. 
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Všechny padáky používané do té doby byly, dnes bychom řekli, automatické. 

Jinými slovy řečeno, byly otvírány nuceně, bez vlivu skákajícího. Leo Stevens navrhl 

v roce 1908 padák, který mohl být otevřen skákajícím, zatažením za provaz. Mezníkem 

ve vývoji padáků však byl začátek roku 1911, kdy obdržel patent na padák nové 

konstrukce italsk)- vynálezce Pino. Základní myšlenka jeho vynálezu spočívala v tom, 

že se otevře nejprve malý padáček, který pak z parašutistova "ruksaku" vytáhne a otevře 

nosný padák. Jak je známo, tento způsob se používá dodnes. 

V následujících letech začala létat první letadla, což pro parašutisty znamenalo 

novou v)·zvu. Prvním mužem, který se odvážil seskočit z letadla byl pravděpodobně 

Američan Grant Morton, který seskočil koncem roku 1911 při letu nad Kalifornií. O rok 

později to zkusil kapitán Albert Berry poblíž St. Louis, pak následovali další. Mezi nimi 

byl i americký Slovák Stefan Banič, který je také považován za jednoho z vynálezců 

moderního leteckého padáku. V roce 1913 sestrojil vlastní prototyp padáku a testoval jej 

ve Washingtonu, D.C. skokem z 41 patrové budovy. Svůj seskok z letadla uskutečnil 

3. 6. 1914 a jeho vynález byl patentován v srpnu téhož roku. 

Nicméně až do poloviny 1. světové války bylo padáky vybaveno jen velmi málo 

balónu nebo letadel. Prvními, kteří pochopili, že piloti musí mít možnost záchrany 

života ,. případě nebezpečí, byli zřejmě Němci. Nejprve byly vybavovány padáky 

balóny, později, přibližně od roku 1916, i letadla. 

Z vojenského hlediska byl vynález padáku převratným objevem. Padáky byly 

postupně standardizovány. Bylo tedy třeba vyrobit padák, jenž by svým charakterem 

umožňoval pilotovi ho mít neustále při sobě a aby fungoval, i když pilot vypadne 

z letadla nebo dokonce ztratí vědomí. A to se podařilo ruskému vynálezci Clebovi 

Kotělnikovi zkonstruováním padáku RK-I. Padák byl stále uložen v hliníkovém obalu, 

ale JIZ připevněném na těle pomocí nosného postroje. Padák 

se otevíral ručně i automaticky. Dvojité dno opatřené silnými pery vyhazovalo vrchlík 

i šňůry z obalu. Otevření vrchlíku usnadňovala ocelová spirála, později struna, všitá 

do spodního okraje vrchlíku. Gumové amortizátory umožňovaly při přistání na vodu 

nebo při vlečení větrem odhodit vrchlík pomocí dvou karabin. 
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Ve 20. letech se padák stal běžnou součástí vybavení pilotů a kromě 

standardních padáků tvořících vak na zádech se objevují padáky jako poduška, na které 

letec sedí (sedací padák). Po skončení války začaly vznikat četné dílny a továrny na 

výrobu padáků, které se zabývaly i jejich dalším vývojem. Do začátku 2. světové války 

byly vycvičeny i první speciální bojové oddíly parašutistů. 

Parašutismus jako sport mohl vzniknout a rozvíjet se teprve po zkonstruování 

vícemístných letadel a zavedení tovární nebo alespoň dílenské výroby spolehlivých 

padáků. Tato situace nastala ve dvacátých letech minulého století. V těchto letech jsou 

pořádány soutěže, kterých se zúčastňují různé firmy vyrábějící padáky. I sami 

konstruktéři předvádějí nejnovější typy, aby získali odbyt pro své výrobky. Dalším 

prvkem výrazně ovlivňující vývoj padáku byl rozvoj výsadkových vojsk v průběhu 

válečných let. Ten přinesl mnoho nových zkušeností v otázkách metodiky 

a organizace výcviku, konstrukce padáků, výsadkových letadel apod. 

Vývoj parašutismu v Československu 

Po skončení první světové války převzalo vznikající československé letectvo 

od rakousko-uherské armády i malý počet padáků typu Heinecke. Tento padák se otvíral 

pouze výtažným lanem, takže hrozilo nebezpečí, že se zachytí o některou část 

padajícího letadla. Piloti neprocházeli žádnou přípravou k seskokům a mnohdy neuměli 

s padáky ani zacházet. Po několika katastrofách, při kterých se padák neotevřel, 

rozhodlo ministerstvo národní obrany zavést výrobu a povinné používání padáků vlastní 

konstrukce. 

První československý pilotní padák byl zaveden do výroby roku 1927. Byl 

to sedací padák typu FPS s hedvábným kulatým vrchlíkem, uzpůsobený pro ruční 

otvírání. O rok později patentoval další úspěšný typ padáku plzeňský pilot Ing. Rezler. 

Největšího uznání se dostalo typu PAK-VII z roku 1930, na kterém skákala i první 

československá parašutistka Krupičková. 

První ukázkové seskoky u nás předvedl na letišti Kbely u Prahy Američan Ford 

na padáku Irwing. O něco později i první Čechoslovák - pilot Kovanda s Italem Freri 

na padácích typu Salvator. 

15 



Po skončení 2. světové války se pokusili zahájit parašutistický výcvik nejprve 

členové bratislavského aeroklubu. V roce 1947 byla vyškolena za velmi primitivných 

podmínek skupina asi 25 parašutistů, kteří používali k seskokům padáky typu RZ-20. 

V Praze probíhal výcvik v tzv. Svazu brannosti, organizaci, která byla po únoru 

1948 rozpuštěna pro svůj reakční charakter. Její členové neuskutečnili ani jediný 

seskok. V roce 1947 byly založeny i naše výsadkové jednotky. 

V listopadu roku 1952 se svazy branných sportů sloučily v jednotnou brannou 

organizaci - Svaz pro spolupráci s armádou. Od roku 1953 pak pracovali všichni 

parašutisté jako členové základních organizací Svazarmu. V té době se používalo 

padáků PD-6 a PDT-1. V roce 1953 pak padáky PD-47 sovětské výroby, které později 

náš průmysl začal vyrábět v licenci. 

Dnes má vrchlík kruhového padáku zpravidla plochu 50 - 80 m2 a při 

maximálním zatížení (okolo 120 kg) má rychlost klesání 5 - 7 mls, tj. jako seskočení 

z výšky asi 1 - 2 m. Minimální bezpečná výška oteYření se pohybuje mezi 100 až 

300m. Padáky dnes slouží také k jiným účelům, než byly původně navrhovány. Kromě 

seskoků osob slouží např. ke shazování vojenské techniky a humanitární pomoci. 

Padáky jsou bržděna proudová letadla a raketoplány. 

V 60. letech byl padák zdokonalován v NASA. Byl vytvořen nový typ padáku ve 

tvaru křídla, který je lépe ovladatelný než klasický kopulovitý padák. Sportovní 

parašutisté dnes skáčou běžně na padácích typu křídlo s plochou 

30 m2
, ale i menší vrchlíky nejsou výjimkou. Na nejmodernějších padácích lze přistát 

tak bezpečně, jako byste jen došlápli na zem při běžné chůzi. Vývoj padáků byl již 

koncem 60 let tak daleko, že bylo možno pravidelně přistávat na cíl o průměru 1 O cm. 

A zde také začíná svoji historii sportovní disciplina parašutismus. (www.antwo.cz) 

16 



3.3 Rozděleni seskoků 

Podle podmínek 

a! denní - uskutečněné mezi východem a západem slunce podle místního poledníku 

bl noční - uskutečněné mezi západem a východem slunce podle místru'ho poledníku 

cl výškové - uskutečněné z výšky větší než 4000m nad mořem (denní nebo noční) 

Podle účelu 

a! cvičné- seskoky dle výcvikových osnov, povoluje vedoucí leteckého provozu 

bl soutěžní- seskoky na soutěžích dle propozic, které jsou v souladu se sportovními 

řády F AI a směrnicemi pro provádění seskoků, povoluje vedoucí letového provozu 

cl rekordní- s cílem ustavit nebo překonat národní či mezinárodní rekord v seskoku 

padákem. Jakýkoliv pokus o rekord musí být předem hlášen sportovnímu komisaři 

AeČR nebo uveden v propozicích soutěže. 

dl propagační - za účelem propagace parašutismu před veřejností 

el zkušební - s cílem vyzkoušet novou leteckou techniku, padáky, výstroj, druhy 

seskoků 

fl nouzové -při ohrožení života osob na palubě letadla, nařizuje velitel letadla 

gl speciální - seskoky které nejsou zahrnuty ve směrnici VP ARA 1 a 2 

Podle počtu parašutistů 

a/ individuelní- z pracovního náletu letadla \)'skočí pouze jeden parašutista 

bl skupinové - z pracovního náletu letadla vyskočí více než jeden parašutista 

cl hromadné- z více letadel najednou 
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Podle způsobu otevírání padáku 

• seskoky s automatickým otevíráním - padák je otevřen výtažným lanem 

(do plně funkčního stavu): 

aJ nucené stažení vaku vrchlíku, kontejneru 

b/ průběžné otevření - obal padáku otevírá výtažné lano a padák se otevírá pomocí 

výtažného padáčku 

c/ průběžné otevření - obal padáku otevírá instruktorem odhozený výtažný padáček 

• seskoky se stabilizací - obal padáku otevírá výtažné lanoo padák se zcela otevře 

po odjištění zádržkového zámku nebo vytažením ručního uvolňovače při rychlé 

stabilizaci 

• seskoky s ručním otevřením - padák je otevřen ručním uvolňovačem nebo 

vyhozením výtažného padáčku 

• s okamžitým otevřením, t.j. do tří sekund po výskoku 

• se zpožděným otevřením, t.j. po více jak 3 sekundách po výskoku. 

(www. wikipedia.cz) 

3.4 Parašutistické disciplíny 

Parašutismus se během své téměř padesátileté existence rozrostl do celé řady 

disciplín, z nichž některé ani nejsou provozovány výskokem z letadla. 

Kategorie s letadlem 

Do této kategorie patří následující disciplíny: 

Přesnost přistání 

Klasická a zřejmě nejstarší parašutistická disciplína. Parašutisté vyskakují 

z letadla ve výšce 1000 metrů nad zemí a téměř okamžitě otevírají padák. Na samotný 
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let na padáku nejsou kladeny žádné nároky, vše přichází až při přistání. Smyslem této 

disciplíny je přesně přistát na střed vyznačeného cíle, který dnes představuje tzv. ,,nula" 

o průměru pouze 3 cm. 

Individuální akrobacie (style jumping) 

Druhá z klasických parašutistick)·ch disciplín je individuální akrobacie. Hodnotí 

se rychlost a preciznost provedení otáček v horizontální i vertikální ose během volného 

pádu ve zkrácené poloze, tzv. "komplexu" šesti figur (otáčka doprava, otáčka doleva, 

salto vzad, otáčka doprava, otáčka doleva a salto vzad). Parašutisté opouštějí letadlo 

ve výšce 2200 metrů nad zemí a na provedení soutěžní sestavy mají 30 vteřin 

RW (relative work), FS (formation skydiving) - skupinová akrobacie 

Skupiny 4, 8 nebo 16 parašutistů se v této disciplíně během volného pádu v prsní 

poloze vzájemně chytají za ruce a nohy a vytvářejí ze svých těl předem domluvené 

formace a různé změny těchto obrazců, např. hvězdy nebo hady. Výška seskoků je do 

4000 metrů, skokani mohou své formace tvořit a měnit po dobu 35 vteřin. Průběh 

celého seskoku natáčí kameraman. 

Freestyle 

Je "gymnastikou v oblacích", někdy se nazývá vzdušný balet. S akrobatickou 

precizností jsou během volného pádu prováděny sestavy těch nejtěžších figur. 

Posuzována a hodnocena je technická obtížnost, preciznost provedení a nejvíce 

umělecký dojem - kreativita a choreografie sesta\ry. Seskoky se provádějí 

ve dvoučlenných t)·mech, skokan a jeho kameraman. 
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Skysurfmg 

Parašutista (skysurfer) stojí na speciálním prknu, podobném prknu 

snowboardovému, dělá salta, točí vývrtky nebo prostě jen tak surfuje po nebi. Během 

volného pádu se pod prknem tvoří vzduchový polštát, na němž může skokan surfovat 

jako na vlnách. Po otevření padáku zůstává prkno připnuté, ale před dopadem - ve výšce 

asi dva metry nad zemí -jej skokan zpravidla sundává. 

Freefly 

Je nejmladší parašutistická disciplína velmi podobná freestyle, ve které je "vše" 

dovoleno. Skokani padají nebo lépe řečeno létají ve všech možných i nemožných 

polohách, stojí na hlavě, létají v sedě, v leže, ve stoje, zaujímají ty nejbláznivější, 

nejveselejší a nejzábavnější polohy. Figury se provádějí ve všech třech rovinách. 

Zřejmě z freefly se vyvinula speciální disciplína speeddiving, která je zaměřena 

na maximální rychlost volného pádu. Jejím základem je jedna z freefly poloh, 

tzv. "headdown", pomocí které ti nejlepší parašutisté dosahují rychlostí volného pádu 

až 500 km/hod. 

Fun dumping 

Když na nebi uvidíte člověka sedícího v dětském nafukovacím bazénku, 

tak to se někter)· z funjamperů řítí k zemi. Fun jumps jsou skoky pro radost, při nichž 

parašutisté provádějí různé nesmyslné kousky. Často jako pomůcky používají právě 

nafukovací předměty. 
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CRW ( canopy relative work) - spolupráce na otevřených padácích 

Disciplína velmi podobná R W, kdy skupiny parašutistů tvoří různé formace, 

ale s tím zásadním rozdílem, že v tomto případě se tak děje na otevřených padácích. 

Parašutisté pak mohou ve skupině vytvářet různé obrazce, nejčastěji pyramidy, žebříky, 

diamanty a stejně jako u RW jsou sestavy bodově hodnoceny. CRW se skáče 

ve skupinách 4 nebo 8 parašutistů a ve dvou disciplínách. Jednou z nich jsou formace, 

kde se hodnotí kolik různých sestav parašutisté zvládnou provést. Druhou disciplínou 

jsou tzv. sekvence, kde se hodnotí, kolikrát se stihne vyměnit horní parašutista 

se spodním v tzv. žebříku (parašutisté sedí jeden druhému na vrchlíku a tvoří žebřík). 

AFF (accelerated free fall) 

AFF není sportovní parašutistickou disciplínou, ale formou výcviku začínajících 

parašutistů. Princip této metody zrychleného výcviku volného pádu spočívá v tom, 

že spolu s žákem seskakují ve skupině dva zkušení instruktoři, kteří si žáka během 

volného pádu podávají a přímo v reálném prostředí s ním nacvičují základní dovednosti 

volného pádu. Tyto seskoky se provádějí z výšky 4000 metrů a pracovní čas je tak 

dostatečně dlouh)·. 

Tandemový seskok 

Tandemový seskok není parašutistickou disciplínou v pravém slova smyslu, 

protože je určený komukoliv z příchozích, kteří si chtějí pocity z volného pádu a z létání 

na padáku jenom vyzkoušet. Takový pasažér absolvuje pouze krátkou 

několikaminutovou instruktáž a seskok pak absolvuje připoutaný ve speciálním postroji 

k pilotovi tandemového padáku. Seskoky se provádějí z výšek od 3000 do 4000 metrů 

nad zemí, s délkou volného pádu od 30 do 50 vteřin. Padák se otevírá ve výšce 1500 

metrů. Piloti tandemových padáků jsou opravdovými mistry ve svém oboru. 
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Swooping, Blade Running 

Jsou to nové disciplíny ze stále se rozšiřující rodiny parašutistických sportů. 

Obě jsou to disciplíny provozované na otevřených, velmi malých a velmi rychlých 

padácích. Jsou to soutěže v maximální rychlosti, doletu a přesnosti přistání. Blade 

running je slalom na otevřeném padáku na slalomové dráze postavené na prudkém 

svahu. Vše podstatné se tedy odehrává v naprosto minimální výšce nad zemí, ale také 

ve zcela mimořádných rychlostech. 

BW (big ways) -velké sestavy 

Koordinované seskoky početnějších skupin, nejčastěji kolem 8 - 16 lidí. Český 

rekord tvoří 30 parašutistů, světový rekord z roku 2006 tvoří stěží uvěřitelné číslo 400. 

Hodnotí se počet parašutistů zapojených do předem určené formace. 

Birdman 

"Ptačí muž" je parašutista ve speciální kombinéze, která využívá vlastností 

křídla a umožňuje téměř ploché klouzání po vzduchu. Volný pád se prodlužuje 

na několik minut a parašutista skutečně "létá". Přistává však na otevřeném padáku, 

byť neustále probíhá snaha o přistání Birdmana. 

Kategorie bez letadla 

Do kategorie bez letadla patří: 
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Base jumping 

Base znamená zkratku slov building (budova), antennas (vysílač), span (mostní 

oblouk, někdy s jako stene) a earth (země - útes, někdy e jako edge). Base jumping 

je souhrnný název pro skákání ze skal, výškových budov či televizních vysílačů. 

Je to velice nebezpečný sport, a proto je téměř po celém světě zakázaný. Parašutista 

vyleze například na střechu mrakodrapu, seskočí a otevírá padák většinou těsně nad 

zemí. Vzrušující na takovém seskoku je právě načasování otevření padáku (člověk 

se nesmí zpozdit ani o desetinu vteřiny). 

Paragliding 

Sportovní odvětví vzdáleně příbuzné s parašutismem. Je to letecký sport, 

k pohybu vzduchem se používá paraglidingové křídlo - padákový kluzák, který spadá 

do kategorie sportovních létajících zařízení. Startuje se z kopce rozběhem nebo 

z roviny pomocí vlečného zařízení. (www.sportovni.net.cz) 

4. ÚRAZY 

4. 1 Definice základních pojmů 

Úraz 

Úrazem rozumíme zevní událost působící na organismus náhle nebo poměrně 

krátkou dobu v určitém čase, mající za následek poruchu zdraví postižené osoby. 

Dochází k porušení integrity organismu působením zevních činitelů. (Nápravník, 1988) 
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Sportovní úraz 

Sportovním úrazem nejsou míněna jen ta zranění, ke kterým došlo při sportovni 

činnosti zaměřené na soutěživost a na dosažení co nejlepšího výkonu, ale i ta zraněni, 

která se přihodí při nezávodní činnosti (rekreační a základní tělesná Yýchova a sport). 

(K vapilík, 1991) 

Úrazovost 

Je číslo poměrné, které informuje o častosti výskytu úrazů ve vztahu k počtu 

sportovců. Úrazovost je udávána v procentech nebo promile, takže je úrazovost počet 

úrazů připadající na sto nebo tisíc sportovců v jednom roce. Je to statistický ukazatel 

intenzity, který informuje o počtu úrazů vztažený na sto nebo tisíc sportovců v jednom 

roce. ~ápravník, 1988) 

Sportovní traumatologie 

Je součástí nauky o úrazech a řeší obecnou problematiku úrazovosti a navíc 

některé specifické faktory vyplývající ze sportovní činnosti. Je zvláštní, do jisté míry 

samostatné odvětví chirurgie, které se zabývá úrazy z hlediska příčin, mechanismu, 

první pomocí, příznaky, léčením a prevencí. (Charvát, Kučera, 1978) 

Nehoda 

Každé náhlé a nepředvídané porušení anatomické nebo funkční celistvosti 

organismu, které vyžaduje neodkladné léčebné pomoci života či odvrácení trval}·ch 

škod na zdraví. ~ápravník, 1988) 
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4. 2 Charakter vzniku sportovních úrazů 

Sportovní úraz je průvodní jev sportovní činnosti. Podle pravidelného sledování 

se nejvíce úrazů vyskytuje u aktivních sportovců mezi 20. - 30. rokem. Znalost vzniku 

úrazů je předpokladem účinné prevence. 

Podle charakteru můžeme úrazy dělit na: 

1) úrazy typické pro příslušnou pohybovou činnost- jsou odrazem její mechaniky, 

pohybové struktury, odpovídající náplni sportu, výstroji i terénu, v němž 

se provádí 

2) úrazy pro sport netypické - vznikají provedením činnosti, která není vlastní 

náplní sportu. Jedná se o důsledky nepozomosti, nenadálého pohybu, 

ale i zásahu zevních okolností třetí osoby. 

3) Úrazy všeobecného charakteru -jsou to úrazy hlavně díky změnám zevního 

prostředí (chlad, horko, déšť) a vlivy změněného vnitřního prostředí (únava, 

psychické trauma, poruchy životosprávy) (Handzo a kol., 1988) 

4. 3 Faktory vzniku sportovních úrazů 

Každá sportovní činnost s sebou přináší jak pozitivní účinky, tak nás ovlivňuje 

i negativně. Negativní působení sporto-v-ního pohybu se projeYuje v akutní a subakutní 

formě. Je zajímavé a pro mnohé překvapující zjištění, že sportovní úrazy činí 

cca 15 - 20% všech mimopracovních úrazů 

Všeobecných faktorů, které se podílejí na úrazovém ději je hned několik. 

Rozdělují se na vnitřní, vnější a místní. 

Mezi nejčastěji udávané vnitřní faktory se řadí individuální dispozice - menší 

odolnost vazivové tkáně, obezita, dále věk, pohlaví, onemocnění sportoYce, nedoléčená 
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zranění, únava, nesprávně prováděný trénink a přetrénování, nedostatečná trénovanost, 

nedostatečné rozcvičení, narušení dynamického stereotypu, snížená koncentrace 

a porušení sportovních pravidel. 

K faktorům vnějším se pak řadí terén, klimatické podmínky, oblečení, obuv, 

doping, alkohol či jiná osoba. 

K místním faktorům, které se rovněž podílejí na úrazovém ději patří anatomická 

skladba a funkční připravenost příslušné tkáně. (Dylevský, 1999) 

4. 4 Mechanismus vzniku úrazů 

Mechanismem úrazu rozumíme biofyzikální popis úrazového jevu. Je to způsob 

výkladu objektivní skutečnosti zákonitostmi mechanického pohybu - detailní popis 

průběhu biofyzikálního děje. Můžeme se ptát ,jak" se úraz stal. (Nápravm'k, 1988) 

Při rozboru úrazového jevu sledujeme tyto nejdůležitější mechanismy: 

• pád- nechtěný- způsobený druhou osobou, terénem či nezvládnutím vlastního 

pohybu a chtěný - doskok 

• náhlá změna směru či rychlosti 

• úder- způsobený druhou osobou nebo pohybujícím se nářadím 

• náraz na překážku - stěna, nářadí, soupeř 

• srážka 

• nekoordinovaný pohyb 

• selhání vybavení, náčiní 

• působení klimatických jevů 

• jiný mechanismus 
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Dělení z časového hlediska vzniku poranění: 

1. úrazy- náhlá jednorázová poranění- zlomeniny, pohmožděniny, .. . 

2. chronická poškození - déletrvající nebo se opakující potíže, degenerativní 

změny- artróza, ... 

3. mikrotraumata - přechodný typ mezi oběma stavy- je patologick)· stav, který 

nejčastěji vyvolává náhlá drobná poranění. Je charakterizováno minimální 

bolestivostí a relativně malou změnou funkce. Jsou dvě základní formy 

vzniku- drobný zevní či vnitřní impuls nebo poškození z nadměrné námahy, 

v důsledku opakovaného přetěžování 

Vlastní úrazový děj potom znamená násilí v nepřirozeném směru a nadměrné 

intenzitě. (Cinglová, 2002) 

4. 5 Příčiny vzniku sportovních úrazů 

Příčinou úrazu rozumíme děj, který předcházel úrazu a je nutně následován 

zraněním. Je to bezprostřední jev vyv-olávající úraz. Můžeme se ptát "kdo" nebo "co" 

bylo příčinou zranění. (Nápravník, 1988) 

K příčinám vzniku sportovních úrazů patří: 

1. osobnost postiženého - momentální zdravotní stav, připravenost na podávaný 

výkon, poruchy denního režimu, poruchy výstroje a výzbroje, motivace 

prováděné činnosti a zejména pak psychický stav jednotlivých účastníků 

2. druhá osoba - soupeř nebo protihráč, spoluhráč, rozhodčí, divák nebo další 

osoba na akci nezúčastněná 

3. klimatické podmínky - kvalita terénu, teplota ovzduší, vlhkost vzduchu 

a z ní plynoucí změny výkonnosti a momentální reakční schopnosti sportovce 
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4. nedostatečná nebo nesprávná příprava - projevuje se nesprávným vedením 

tréninkového procesu 

5. vlastní neopatrnost a nekázeň - především nedodržování pravidel cvičení 

a metodického postupu 

6. únava 

7. další vnější faktory- hluk, osvětlení, povrch cvičební plochy (Dylevsk)-, 1999) 

4. 6 Specifika úrazů pří spottovních aktivitách 

Úrazy při tělovýchovných aktivitách se dělí do 4 základních skupin: 

1. úrazy vzniklé při rekreační pohybové aktivitě spontánního charakteru - patří 

sem úrazy vzniklé při turistice, cyklistice nebo cvičení 

2. úrazy vzniklé při organizovaných formách tělesné výchovy a sportu a to při 

• nezávodivých formách cvičení- aerobik, školní tělesná výchova 

• sportovních hrách základní výkonostní úrovně - sportovní kluby 

a kroužky 

• správně řízeném systematickém tréninku - kondiční cvičení a zdravotní 

tělesná výchova 

3. úrazy vzniklé při sportovních aktivitách vrcholové úrovně a to při 

• sportovních hrách s možným kontaktem soupeřů 

• úpolových sportech 

• provádění dalších sportů - atletika, gymnastika, krasobruslení 

• některých fyzicky 1 psychicky vysoce náročných činnostech 

i nezávodivého charakteru- horolezectví 

4. úrazy vzniklé při dalších pohybových aktivitách jako je např. motorismus, 

letectví, střelba a parašutismus (Dylevský, 1999) 
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4. 7 První pomoc pň sportovních úrazech 

První pomoc se poskytuje při náhlém onemocnění nebo úrazu. Podle zákona 

musí zraněnému pomoci ten, kdo je nablízku - týmový kolega, trenér nebo rozhodčí. 

Musí postupovat rychle, opatrně, svědomitě a s rozvahou, první pomoc nesmí 

postiženému ublížit. Jednoduchými úkony odstraní příčinu a zabrání dalšímu poškození. 

Po základním předběžném ošetření zajistí včasné odborné vyšetření. Většinou je lékař 

přítomen na doskočišti. Zraněnému může pomoci jen ten, kdo zná a umí poskytnout 

první pomoc, proto se první pomoc zařazuje do výuky trenérů a instruktorů. 

Specifikum sportovní první pomoci je v tom, že se ošetřující lékař musí rychle 

rozhodnout, zda povolí další start nebo zda bude nutný odborný lékařský zákrok 

či odvoz do nemocnice. (Charvát, Kučera, 1978) 

4. 8 Prevence sportovních úrazů 

Při rozboru příčiny úrazu se ve velké většině případů dojde ke zjištění, 

že se úrazu dalo předejít. Prevence spočívá v osobě sportovce samého, což zahrnuje: 

• dodržování životosprávy 

• disciplinovanost - důkladné rozcvičení před každým tréninkem a závodem, 

nenechat se vyprovokovat diváky, vystavovat se pouze námaze, na kterou 

je organismus trénovan)·, dodržovat soutěžní řád, respektovat pokyny trenéra, 

znát zásady psychologie, nezávodit při oslabeném zdravotním stavu, provádět 

pouze činnosti, které má dokonale zvládnuté a nacvičené z tréninku 

• dobrou fyzickou kondici 

• technickou připravenost 

• kvalitní sportovní vybavení. (Charvát, Kučera, 1978) 
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Trenér ovlivňuje trénink ve smyslu jeho: 

• , náročnosti 

• . délky 

• průběhu 

• dbá také na dostatečnou regeneraci (Cinglová, 2002) 

Prevence je především konzervativního charakteru, nejduležitější je klid 

a snížení tréninkových dávek. Prevence ve sportu se dělí na: 

1. prevenci primární - usiluje o snížení výskytu úrazu a bojuje proti vzniku úrazu. 

Metodou její práce je zjišťování a odhalování okolností vzniku úrazu - tedy 

zjišťování příčin a mechanismu zranění a odstraňování zjištěných příčin. 

U sportovních zranění je primární prevence záležitostí nejen tělovýchovných 

lékařU, ale především sportovcu, trenérů, rozhodčích a ostatních tělovýchovných 

pracovníků. 

2. prevence · sekundární - má na zřeteli péči o již úrazem postiženého sportov-ce. 

Jejím úkolem je zabránit poúrazovým komplikacím, zlepšit poúrazovou péči, 

zkrátit dobu léčení na minimum a případně snížit stupeň trvalé invalidity. Oblast 

sekundární prevence je záležitostí lékařů.. (Charvát, Kučera, 1978) 

4. 9 Rehabilitace 

Rehabilitace je obnova nezávislého a plnohodnotného tělesného 

a duševního života osob po úrazu, nemoci nebo zmírnění trvalých následku nemoci 

nebo úrazu pro život a práci člověka. Pod pojmem rehabilitace se rozumí péče 

o pacienta, která následuje po péči akutní, kdy je pacient z hlediska medicíny 

ve stabilizovaném stavu a další operační zákroky či jiné výrazné zásahy do organizmu 

již nejsou zapotřebí, nicméně organizmus pacienta se stále vzpamatovává 

z posttraumatického šoku a běžné funkce těla nefungují tak, jak mají. Rehabilitace 
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se zaměřuje především na pohybová ústrojí, na schopnost obnovení jejich normálního 

fungování u pacienta - pokud je to vzhledem k jeho individuálnímu zdravotnímu stavu 

možné. Rehabilitace může být lůžková nebo ambulantní. 

Rehabilitace zahrnuje v současné době řadu léčebných postupů, z nichž základní 

je fyzioterapie - zjednodušeně řečeno cvičení pacienta s odborným vedením lékaře 

a zdravotnického personálu. Kromě fyzioterapie zahrnuje rehabilitace masáže, 

elektroléčbu, vodoléčbu, léčbu za pomoci laseru, reflexní terapii či akupunkturu 

- zvolené prostředky závisí na rozhodnutí lékaře a možnostech daného zdravotnického 

zařízení. 

Rehabilitaci rozdělujeme na aktivní a pasivní. Aktivní rehabilitace je vždy 

výhodnější než pasivní, jelikož pasivními pohyby nikdy nedocílíme potřebné prokrvení 

končetin. Další výhodou aktivního cvičení je, že rahabilitant může cvičit několikrát 

denně. Akthní rehabilitační cvičení a cviky proti odporu jsou nejlepším prostředkem 

na zesílení atrofického svalstva, rozhýbání ztuhnutých kloubů, koordinaci inervování 

jednotlivých sv-alových skupin, lepší prokrvení tkání a podpora látkové v)·měny. 

V rehabilitaci poúrazových stavů postupně nahrazujeme jednotlivé cviky 

sportovní činností. Zpočátku je vhodné volit ty druhy sportu, které kladou 

na poškozenou část co nejmenší nároky a působí hlavně uvolnění.. Později 

se rehabilitant postupně specializuje zase na svůj sport. (Marl, 1968) 

4. 10 Regenerace 

Regenerace se týká zdravého člověka a jejím smyslem je urychlení zotavovacích 

procesů a plánovitá likvidace akutní i chronické únavy, která vznikla na podkladě 

intenzivní zátěže. 
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Pojem regenerace ve sportu zahrnuje veškeré činnosti, které mají za cíl rychlé 

a dokonalejší zotavení. Pojem regenerace sil zahrnuje v sobě veškerou činnost, která 

je zaměřena k plnému a rychlému zotavení všech tělesných i duševních procesů, jejichž 

klidoYá rovnováha byla nějakou předchozí činností posunuta do určitého stupně únavy. 

Prostředky a metody, které zefektivňují zotavné procesy nazýváme regenerací. 

Rozlišujeme: 

• pasivní regeneraci (např. spánek) 

• aktivní regeneraci Gednou ze základních regeneračních možností Je aktivní 

odpočinek) 

Prostředky regenerace 

Dělení regeneračních prostředků se ustálilo na třech skupinách: 

• pedagogické prostředky regenerace 

• biologicko - lékařské prostředky regenerace 

• psychologické prostředky regenerace 

Pedagogické prostředky regenerace 

Pedagogické prostředky nelze chápat jen jako prostředky odstraňující únavu. 

Obsahují zpravidla i aspekt prevence únavy. Významnou roli sehrává celkoYý životní 

režim sportovce, stejně tak je důležitá i racionální stavba tréninkového procesu. 

K ní patří: 

• střídání zatížení a odpočinku 

• doplňkové činnosti 
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• vyrovnávací (kompenzačm') cvičení 

• relaxační cvičení 

Všeclmy uvedené prostředky je vhodné vzájemně kombinovat a tím zvyšovat 

účinnost. 

Biologicko - lékařské prostředky regenerace 

Obvykle se člení na: 

• výživu 

• fyzikální prostředky 

• farmakologické prostředky 

Výživu obohacujeme o látky prohlubující účinnost zotavné fáze tréninku. 

Fyzikální prostředky jsou nejobsáhlejší a také nejvýznamnější. Patří sem: masáže, vodní 

procedury, elektroprocedury, světelné procedury a sauna. 

Farmakologické prostředky jsou pouze doplňkové, ale v jistých případech velmi 

účinné. Výběr i dávkování patří výhradně do rukou lékaře. 

Biologicko - lékařské prostředky regenerace je vhodné kombinovat a střídat, 

a tím jejich účinek podstatně zesilovat. 

a) Vodní procedury 

Hlavním regeneračním činitelem vodních procedur je teplo. Teplota při níž 

člověk nepocit'uje teplo ani chlad, se nazývá indiferentní a je v rozmezí 34-36°C. Nižší 
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teplota působí dráždivě, vyšší sedativně, příliš vysoká opět dráždivě. Vhodnými 

vodními procedurami pro regeneraci jsou: 

• otěry - částečné i celkové, studené i teplé - využívají se zvláště při lokální 

únavě 

• zábaly - teplé, studené či vlažné; studené ochlazují tkáň a jsou vhodné zvláště 

při akutních stavech, teplé ohřívají tkáň a dráždivé (střídav-é) způsobují velkou 

cévní reakci. Lze využít nejen vodu, ale i peloidy (kašovinu a bahno). 

• polévaní - využívá mechanických účinků dopadu vody na tělo . Po polévání 

by měl následovat suchý zábal. Vhodné je při místní únavě, bolesti svalů, 

po dlouhém a namáhavém cvičení. 

• sprchy - teplá sprcha má relaxační účinek a chladná tonizuje a dráždí, střídání 

obou teplot se doporučuje zvláště pro otužování 

• střiky - mohou být teplé, studené či střídavé. Kromě toho, že tlumí psychickou 

tenzi, mají též masážní účinek. Pro regeneraci jsou nejvhodnější skotské 

(střídavé) střiky. 

• koupele - lze doplnit i různými přísadami (plyny, chemikáliemi, rostlinnými 

přísadami, minerální v-odou apod.). Lokální únavu dolních končetin dobře 

likviduje šlapací koupel ve vaničkách o rozdílné teplotě vody. 

• 

• 

regenerační bazén - umožňuje kombinaci zmiňovaných procedur, umožňuje 

i cvičení s využitím hydrostatického vztlaku a tlaku, napomáhá uvolnění 

svalových spasmů a napětí 

parní lázeň - je celková hypertermická vzdušná procedura, pro regeneraci 

je méně vhodná 

• sauna je procedura, při které jde o manipulaci s teplem. Spočívá v prohřátí 

organismu a jeho následném zchlazení. Ovlivňuje kardiovaskulární systém 

(samozřejmě i další systémy). Saunování je prostředek nejen regenerační, 

ale slouží i k postupnému otužování a adaptaci na vyšší teplotu. Zařazování 

sauny je třeba \'ždy obezřetně zvažovat s ohledem na trénink a soutěže. Není 

dobré ji využívat více než jednou týdně a několik dnů před soutěží. 

34 



b) Sportovní masáž 

Patří k nejstarším prostředkům regenerace. Praxe rozlišuje dva základní druhy 

masáže: dráždivou a uklidňující. Účinek závisí na charakteru hmatu, tlaku, frekvenci 

jednotlivých hmatů, místu aplikace a provedení jako celku. Masáž ovlivňuje prokrvení, 

psychické napětí, kloubní pohyb a svalové napětí. 

Za základní techniku regenerační masáže je považována manuální masáž. Dále 

se může využívat masáž ve vodním prostředí, automasáž, reflexní masáž i různé 

masážní přístroje. 

c) Elektroprocedury 

Mají přísné indikace a kontraindikace, jež může specifikovat jen odborně 

školený lékař. Jejich použití podléhá řadě bezpečnostních předpisů a jejich aplikaci 

může provést jen odborně školený zdravotní pracovník. 

Účinek stejnosměrného proudu tzv. galvanizace se proJevuJe zejména 

v iontovém prostředí, které sekundárně provokuje některé biologické pochody. 

V regeneraci je možno použít zejména analgetického a hyperemizujícího vlivu. Zvýšení 

prokrvení znamená rychlejší odstraňování katabolitů i rychlejší obnovování 

energetických zásob. 

d) Akupresura a akupunktura 

Využívají reflexních podnětu drážděním dostředivých drah. Akupunktura působí 

na reflexní body vpichem jehličky, akupresura využívá pouze tlaku na tyto body. 
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d) Infračervené záření 

Zv-yšuje prokrvení kůže cestou vazodilatace kožních a podkožních cév, 

ovlivňuje dráždění nervových zakončení, které vede k relaxaci a zvýšení resorpce 

katabolitů. 

e) Ultrafialové záření 

Zlepšuje látkovou v)měnu, zvětšuje i obsah hemoglobinu v krvinkách a zvyšuje 

aktivitu řady enzymů. 

t) Aromaterapie 

Základem jsou éterické oleje (ese~ce) získané z rostlin lisováním nebo destilací. 

Existuje několik možných způsobů používání - masáže, koupele, inhalace, obklady, 

zábaly a prostředky osobní hygieny. Hlavní účinky jsou analgetick)·, antiseptický, 

čistící, harmonizující, posilující, regenerační, tonizující a uklidňující. 

Psychologické prostředky regenerace 

Psychologické prostředky prolínají regenerací pedagogickou a v regeneraci 

biologicko-lékařské jsou jedním z podstatných spolupůsobících faktorů. Mohou však 

působit i samostatně. 
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Regenerační procedury by měly probíhat v psychicky optimálním klimatu, 

ve kterém se sportovec může uvolnit a aktivně se regenerace zúčastnit. 

Při procedurách by měla panovat optimistická atmosféra, bez stresů. Prostředí by mělo 

být čisté a upravené, procedury by měly být dobře organizované a obsluhující personál 

přívětivý. 

Z psychologických prostředků působících samostatně se nejčastěji používá 

pohovorů, besed, zájmové a tvořivé činnosti, autoregulačních cvičení 

a farmakologických preparátů. 

Uvedené psychologické prostředky mohou být využívány samostatně, ale mají 

též doplňovat ostatní druhy regenerace. Rychlé a kvalitní zotavení však především 

spočívá ve správné životosprávě (v kvalitní výživě a dostatečném spánku) a zejména 

v plánov-itém přiměřeně náročném tréninkovém procesu. (Jirka, 1990) 

4. 11 Proces vzniku úrazu 

Úrazový proces je charakteristický tím, že je důsledkem selhání adaptace tkáně. 

N a úrazovém ději se podílejí jednak všeobecné faktory- obezita, věk a pohlaví a místní 

faktory dané anatomickou skladbou a funkční připraveností příslušné tkáně. Svůj podíl 

mají i případné pohybové abnormality. 

Podle typu zraňující síly se celý proces dělí na přetížení lineární, rotační nebo 

torzní. Tento proces potom charakterizuje typ poranění, lze podle něj již velmi záhy 

stanovit předběžnou diagnózu. 

Četnost typu poranění ve sportu je následující: 

1. oděrky 

2. drobná pohmoždění kůže a podkoží 

3. krevní výrony do měkkých tkání 
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4. podvrtnutí kloubu s následným krevnim výronem 

5. zhmožděni tkáně 

6. zlomeniny 

7. rány (Dylevsk)-, 1999) 

4. 12 Nejčastější úrazy v parašutismu 

Z vyhodnocení dotazníku vyšly nejčastější úrazy u parašutistů. Jsou to: 

• sportovní úrazy 

• úrazy končetin 

• úrazy hlavy 

• úrazy páteře 

• úrazy hrudníku 

• polytraumata 

4. 12. 1 Sportovní úrazy 

Typické formy poraněni jsou: 

• poranění měkkých tkání končetin - menšího rozsahu - rány - tržnězhmožděné, 

silně znečištěné a Yětšího rozsahu - devastující poraněni svalů a končetin, 

syndrom ze stlačení a zhmoždění tkání 

• poranění svalů - naražení (kontuze), natržení svalu, svalových vláken, svalové 

křeče a brnění 
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• poranění kloubů - vymknuti (distorze)~ vykloubení (luxace) a zlomeniny 

(fraktury) 

• poranění šlach a vazů - přetržení, natržení a odtržení (Pudil, 1998) 

4. 12. 2 Úrazy končetin 

K úrazům končetin se řadí rány, krvácení, luxace, poranění měkkých tkání, 

vymknutí, zlomeniny kostí, poranění cév a nervů působením vnější síly. 

Příznaky jsou určeny druhem, rozsahem a stupněm závažnosti zranění - jsou 

to bolest, poruchy pohybu, citu, otoky, známky naražení, rána, ktYácení, kostní úlomky, 

abnormální postavení a nebo pohyblivost, nemožnost pohybu, amputační poranění, 

studená a bledá končetina, zrychlen)· nebo nehmatný tep, chybění pulsu pod místem 

lomu a pokles krevm'ho tlaku. 

Terapeutické postupy: 

• polohování podle stavu vědomí - stabilní poloha na boku nebo pozice, která 

umožňuje znehybnění postižené končetiny 

• zabezpečení vitálních funkcí 

• zástava krvácení 

• fixace zlomenin 

• sterilní krytí rány, ponechání cizích těles v ráně 

• zakrytí a sledování vitálních funkcí (Múller, 1992) 

Poranění kostí 

I. roztržení okostice a podokosticový krevní výron 
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• nejlehčí stupeň poranění kosti, vyznačuje se ohraničenou bolestivostí 

a ztluštěnfm kosti i bez poruch funkce 

2. zlomeniny kostí = fraktury 

• porušení celistvosti kosti takovou silou, která překoná strukturální pevnost 

a soudržnost kosti 

• rozdělení: -podle mechanismu úrazu - trakční /přepětí/, flekční /ohnutí/, torzní 

/stočení/, kompresivní /stlačeni/ a střelné 

- podle porušeni celistvosti kožního krytu - otevřené a zavřené 

- podle postavení úlomků kostí - bez dislokace a s dislokací 

- podle komplikací -jednoduché a komplikoYané /s poškozením 

sousedních orgánů/ 

• diagnostika zlomenin - omezení nebo ztráta funkce, změna tvaru v místě 

a okolí zlomeniny, bolest v místě zlomeniny stupňující se při pohybu, 

abnormální pohyblivost v místě zlomeniny, krepitace /vrzání, drásat/, slyšitelné 

prasknutí v okamžiku úrazu, otevřená rána s trčícími úlomky kostí, příznaky 

hemoragicko-traumatického šoku 

Krevní ztráty u zlomenin jsou: 

• femur- 2000 ml 

• bérec - 1000 ml 

• pánev- 3000 ml 

• pažní - 1 000 ml 

• předloktí - 400 ml 

Příznaky jsou: svalová křeč - ztvrdnutí, natržení svalu - píchavá až řezaYá bolest, 

natržení šlachy- nestabilní vazivový aparát, silné otoky, zvětšená kloubní pohyblivost, 

vymknutí kloubu - změněná poloha kloubu, silné klidové i pohybové bolesti. 
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Terapeutické postupy: 

• zklidnění 

• fixace 

• polohování - elevace končetiny 

• terapie chladem- obklady, voda, spray 

• zakrytí, sledování vitálních funkcí a prokrvení periferní části končetiny 

• nikdy nepodávat nic perorálně (Múller, 1992) 

Poraněni kloubů 

1. pohmoždění kloubu - krvácení do jednotlivých vrstev kolem kloubních nebo 

do dutiny kloubu, mohou b)i poraněny i kloubní vazy a pouzdro 

• příznaky jsou: bolest, otok a porucha hybnosti v kloubu 

2. podvrtnutí= distorze kloubu - často spojeno s poškozením tkáně kolem kloubu, 

ošetřujeme jako zlomeninu 

3. vymknutí= luxace kloubu- posunutí dvou kloubních styčných ploch proti sobě 

tak, že se buď vůbec nedotýkají nebo se dotýkají jen z části /luxace, subluxace/, 

jde většinou o nepřímé násilí 

• rozdělení: otevřená, zavřená, jednoduchá a komplikovaná 

• příznaky: značná bolest, omezení nebo nemožnost pohybu v kloubu, změna 

tvaru kloubu, uchýlení osy končetiny, pérovit}· odpor při snaze o pasivní pohyb, 

zkrácení nebo prodloužení končetiny a poruchy prokrvení 

• terapie: nikdy se nepokoušíme o repozici a dokonalá imobilizace kloubu v dané 

poloze (Pudil, 1998) 
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4. 12.3 Úrazy hlavy 

Patří mezi nejzávažnější, v oblasti sportovních úrazů jsou nejčastější příčinou 

úmrtí. Působení násilí na hlavu s přímým nebo nepřímým poškozením mozku. 

Rozdělují se na poranění bez porušení skeletu lbi - komoce, kontuze, komprese 

mozku a s porušením kostí - zlomeniny spodiny a báze lební. Podle klinického stupně 

se rozeznává: 

• úraz lebky - zranění hlavy bez poruchy funkce 

• poranění mozku a lebky 1. stupně - komoce mozku (otřes), krátce trvající 

porucha vědomí 

• poranění mozku a lebky 2. stupně - lehká kontuze (pohmoždění) 

• poranění mozku a lebky 3. stupně - těžká kontuze, těžké poranění mozku, 

krvácení, výrazné poruchy funkce 

Poranění lbi 

• příznaky - bolest hlavy, závrať, výpadky paměti, poruchy vidění a pohyblivosti, 

nevolnost, neklid, poruchy Yědomí až bezvědomí, křeče, rozšířené zornice, 

krvácení z nosu, úst, uší, poruchy řeči, ochrnutí, vzestup krevního tlaku 

• terapie - uklidnění, polohování naboku se zvýšenou horní částí těla, ošetření 

otevřených poranění, zástava krvácení, překrytí sterilním kr)iÍm, zakrytí 

a sledování vitálních funkcí 
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Otřes mozku = komoce 

• náhle vzniklé, krátce trvající bezvědomí s poúrazovou amnézií, bez znatelného 

poškození mozku, jde o funkční poruchu centrálního nervového systému, mozek 

nebývá primárně poškozen 

• příznaky - ztráta vědomí /nemusí být vůbec/, amnesie /ztráta paměti/, nauzea, 

zvracení, krevní tlak je normální, zpomalen}- puls, mělké dýchání, bledost, 

studená zpocená kůže, bolest hlavy, závratě, únavnost, netečnost, poruchy 

spánku, poruchy hybnosti 

• terapie - vždy je nutná hospitalizace z důvodu sledování a vyloučení 

komplikací, zajištění základních životních funkcí, transport vleže na zádech, 

hlava v neutrální poloze 

Zhmoždění mozku = kontuze 

• poškození mozku vzniklé obvykle na základě hrubého násilí s prokazateln)wi 

patologicko-anatomickými změnami mozkové tkáně 

• mechanismus úrazu- translační úraz - pohybující se hlava narazí na pevnou 

překážku, akcelerační - z urychlení, rotační - náraz způsobí prudké otočení 

hlavy, decelerační poranění 

• příznaky bezvědomí, poruchy hybnosti, dezorientace, zmatenost, 

psychomotorický neklid, delirantní stavy, amnesie, epileptické křeče, poruchy 

termoregulace 

• terapie - zajištění základních vitálních funkcí, imobilizace krční páteře, transport 

vleže na zádech, hlava v neutrální poloze, sledování 
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Stlačení mozku = komprese 

• jde o útlak mozkové tkáně z různých příčin, dochází k nárůstu 

intrakraniálru'ho tlaku 

• příznaky - bezvědomí, poruchy hybnosti, široké zornice, neklid, studený 

pot, křeče 

• terapie - zajištění základních vitálních funkcí, imobilizace krční páteře, 

transport vleže na zádech, hlava v neutrální poloze, sledování 

(Rossi, Dobler, 1995) 

, v 

4. 12. 4 Urazy pátere 

Působení násilí na páteř s posuny nebo frakturami obratlů s poškozením míchy 

nebo bez jejího poškození. Hlavní nebezpečí spočívá právě Y poškození míchy 

zhmožděním, krvácením nebo protětím se vznikem obrny z příčného porušení, život 

ohrožující je především z důvodu možnosti vzniku obrny d)·chání. 

Mechanismus úrazu je -přímý náraz v podélném směru /pád z 'v-ýše na hlavu 

nebo na nohy do sedu!, prudké ohnutí vpřed nebo vzad, komprese. 

Příznaky jsou: bolesti v krajině zad, známky obrny z příčného přerušení 

JSOU - neschopnost pohybu, ztráta citlivosti, ochablé končetiny, chybějící obranné 

reakce, porucha vědomL pokles krevního tlaku a inkontinence. 

Terapeutické postupy: 

• poloha- podle stavu vědomí, je-li možné položit rovně 

• zajištění vitálních funkcí 

• zakrytí a sledování vitálních funkcí 

• fixace páteře, transport v neutrální poloze na pevné podložce (Múller, 1992) 
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4. 12. 5 Úrazy hrudníku 

Působení násilí na hrudník, které vede k poranění kostěných částí nebo orgánů 

hrudníku, může být provázeno život ohrožujícími komplikacemi jako jsou 

pneumotorax, hemotorax a nestabilní hrudru'k. 

Příznaky jsou - zevní poranění, dušnost, bledost až cyanóza, bolesti závislé 

na dýchání, rychlé dýchání, přeplněné krční žíly, kašel, vykašlávání krve, podkožní 

emfyzém, tachykardie a pokles krevního tlaku. 

Známky poranění hrudníku jsou často málo výrazné, proto bývají často 

přehlédnuty. Intenzita úrazového násilí působící na hrudní stěnu - malé násilí 

- poranění měkkých tkání hrudní stěny, střední násilí - poranění měkkých tkání 

+ poranění žeber, velké násilí -poranění hrudní stěny + nitrohrudních orgánů. Dále 

může jít o tupé nebo ostré, přímé nebo nepřímé násilí. 

Terapeutické postupy: 

• poloha - podle stavu vědomí - stabilní poloha na boku, na zraněné straně, horní 

část těla výše 

• zajištění vitálních funkcí 

• sterilní překrytí otevřených ran 

• ponechání cizích těles v ráně 

• zakrytí a sledování vitálních funkcí (Rossi, Dobler, 1995) 

Dále může jít u poranění hrudníku o tyto závažné stavy - pneumotorax 

- vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny, může být zavřený, otevřen)· a přetlakový, 

hemotorax - nahromadění krve v dutině hrudní, poranění plíce, poranění průdušek 

a průdušnice, poranění srdce a perikardu, hemoperikard = srdeční tamponádu, poranění 

bránice, poranění hrudní stěny a zlomeniny žeber. (Pudil, 1998) 
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4. 12. 6 Polytraumata 

Současná poranění různých krajin těla nebo orgánových systémů, která 

jednotlivě nebo v kombinaci ohrožují žiYot. Příkladem typick)·ch polytraumat je pád 

z výšky - kombinace zlomenin spodiny lebeční, páteře a končetin. Závažnost a 

prognóza závisí od počtu postižených orgánových systémů, času od doby poranění až ke 

kvalitnímu ošetření, postižení vitálních funkcí, nutnosti operačního výkonu v časné fázi 

poranění, celkové reakce organismu na trauma, od systému organizace první pomoci na 

místě, na způsobu transportu a na odbornosti definitivního ošetření. 

Syndrom odpovědi orgánů na traumata: 

• do 30 minut iniciace kaskádových systémů 

• do 2 hodin funkční změny ve vzdálených - neporaněných orgánech 

• do 6 hodin anatomické poškození struktury vzdálených orgánů 

• do 24 hodin začátek klinické manifestace poškození orgánů 

• do 72 hodin manifestace multiorgánového selhání 

Příznaky jsou určeny druhem poranění, rozhodující je proto vyhledání Yedoucích 

symptomů, které mohou poskytnout údaje o rozsahu Yitálního ohrožení. Jsou to bolesti, 

poruchy vědomí až bezvědomí, příznaky poranění lebky, mozku, páteře, hrudníku, 

břicha a končetin, zrychlený nebo nehmatný tep, pokles krevního tlaku a krvácení. 

Celkový vzhled poraněného - spavost, neklid, akrocyanóza a studený pot. 

Terapeutické postupy: 

• poloha- podle stavu Yědomí a druhu poranění, většinou stabilní poloha na boku 

• zajištění vitálních funkcí 
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• sterilní překrytí ran a znehybnění zlomenin 

• zástava krvácení, ponechání cizích těles v ráně 

• zakrytí a sledování vitálních funkcí 

Základní postup při hodnocení stavu poraněného: 

• zhodnocení dýchacích funkcí 

• zhodnocení funkce srdce a oběhu 

• zhodnocení stavu vědomí 

• stanovení nejzákladnějších poranění - poranění mozku a lbi, míchy, hrudníku, 

břicha 

• oteYřené rány, krvácení 

• poranění končetin, fraktury 

Přístup k poraněnému: 

Vždy musíme předpokládat, že: 

• postižený utrpěl poranění krční páteře 

• postižený utrpěl život ohrožující poranění 

• i přes řádnou diagnostiku a řádné ošetření se jeho stav během transportu 

a před předáním do zdravotnického zařízení může náhle a kriticky zhoršit 

Prvních 20 minut až 1 hodina po úrazu je pro další osud těžce raněného kritická 

- tzv." zlatá hodinka". (Múller, 1992) 
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5. AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY 

Aeroklub České republiky je neziskovou sportovní spolkovou institucí 

s celostátní působností, zajišťující reprezentaci České republiky v leteckých sportech 

a parašutismu v souladu se zásadami a pokyny Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy Čéské republiky. (www.aecr.cz) 

5. 1 Historie Aeroklubu České republiky 

Název Aeroklub se v našich zemích poprvé objevuje na podzim roku 1909, 

kdy se 2. října ustavil přípravný výbor Českého aeroklubu, ustavující valná hromada 

se konala až 27. dubna 1910. Tento Aeroklub přetrval až do roku 1914. 

S neutěšenou situací v českých leteckých spolcích se nehodlala smířit skupina 

studentů, kteří s podporou redaktorů některých pražských deníků svolali na 24. září 

1913 poradní schůzku za účasti 27 osob, na které bylo dohodnuto, že 1. října 1913 bude 

ustaveno volné sdružení, nazvané "Kroužek přátel aviatiky". 15. října byl vypracován 

návrh stanov, které byly následně schváleny pražským místodržitelstvím pro království 

České. 7. ledna 1914 se uskutečnila ustavující valná hromada "Českého aviatického 

klubu pro království České" se sídlem v Praze. Činnost tohoto klubu ukončila 1. světová 

válka. Krátce po vzniku Československé republiky pokračoval "Če.ský aviatický klub" 

ve své činnosti, od března 1919 byl jeho název změněn na "Československý aviatický 

klub", který se stal členem "Mezinárodní letecké federace" (F AI - Fédération 

Aéronautique Internationale ). V průběhu dalších let byl název postupně měněn na 

"Československý aeroklub" a "Aeroklub republiky Československé". Jeho činnost 

znovu přerušila válka. V poválečném období bylo jeho jméno změněno na "Aeroklub 

Československé socialistické republiky". 
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Dne 16. června 1990 byl ustaven "Aeroklub Čech a Moravy", který byl 

po rozdělení československé federace 86. generální konferencí F AI dne 14. října 1993 

přijat za člena F AI pod názvem "Aeroklub České republiky'' (Sviták, 2002) 

5. 2 Oko/y aeroklubu 

• podpora sportovní letecké činnosti a dalších aktivit s touto činností spojených 

a zajišťování reprezentace České republiky v leteckých sportech a parašutismu 

• poskytování technické pomoci ve formě opravárenství či servisu letecké 

techniky 

• aktivní dohled na plnění podmínek bezpečnosti leteckého provozu 

• je jediným zástupcem České republiky v Mezinárodní letecké federaci F AI 

se všemi právy a povinnostmi, z tohoto zastoupení vzniklými, organizuje 

celostátní i mezinárodní letecké a parašutistické soutěže, plní reprezentační 

funkci a homologuje národní rekordy ve všech leteck)'ch sportech 

a kosmonautice 

• sdružuje a organizuje aerokluby a jejich členy 

• vydává interní právní akty, které upravují organizaci sportovních a doplňkových 

leteckých činností, podmínek servisu a údržby letecké techniky a dalších oblastí 

s letectvím spojených (W\\w.aecr.cz) 

Parašutistické nehody, vážné incidenty a incidenty řeší směrnice " Šetření PN, 

VI, I" ( Postup pro odborné zjišťování příčin leteck}-ch nehod a incidentů) vydané 

pod č.j. 1014/2004 - ÚZPLN ze dne 22.11.2004. Směrnice je závazná pro všechny 

účastníky parašutistického provozu, kteří ji musí znát v rozsahu potřebném pro výkon 

svých funkcí, získaných kvalifikací a oprávnění. (V P ARA 1) 
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6. ASO DUKLA PROSTĚJOV 

6. 1 Historie 

V zník armádního sportovního oddílu parašutismu sahá do roku 1961 , 

kdy rozkazem náměstka MNO č. 016 z 8. ll. 1961 byla ustanovena "Reprezentační 

četa", která se stala součástí 22. výsadkové brigády Prostějov. Cílem založení této čety 

byla reprezentace naší armády na "Letní spartakiádě spřátelených armád v parašutismu" 

v roce 1962. Velením čety byli pověřeni kpt. Stanislav Blažej - trenér, por. Jindřich 

Starý - zástupce a pprap. Ladislav Laubert - staršina. Četa měla celkem 

28 závodníků, a to jak vojáků z povolání, tak vojáků základní služby. Vystoupení našich 

parašutistů skončilo velkým úspěchem - prvenstvím v soutěži družstev i jednotlivců 

a ziskem celkem devíti medailí. 

V náYaznosti na tento úspěch bylo v březnu 1963 rozkazem ministra NO 

vytvořeno "Armádní sportovní družstvo parašutistů" s cílem vychovávat sportovce 

pro státní i armádní reprezentaci. Velením byli pověřeni mjr. Stanislav Blažej - starší 

trenér a velitel a kpt. Jaroslav Jehlička - trenér ( jeden z nejlepších světových 

parašutistů své doby, který byl pro v}-kon této funkce aktivován ze zálohy). Do družstva 

byli zařazeni bývalí příslušníci reprezentační čety por. Jaroslav Chromek, čet. Václav 

Kumbár, svob. Josef Pospíchal, voj. Václav Hynek, voj. Bedřich Chudoba, voj. Milan 

Gdovin, voj. Josef Havránek a voj. JosefLeibl. 

Náročné požadavky, zejména na fyzickou připravenost a psychickou odolnost, 

vedly k značné migraci, ale kádr se postupně stabilizoval a v letech 1963 -1964 bylo 

příslušníky družstva vytvořeno 14 světových rekordů. 

Vrcholem úspěchů byly medaile z MS v Jugoslávii ( Bled ) v roce 1970 a v USA 

( Tahlequah ) v roce 1972. Po triumfálním nánatu z USA odjelo doplněné družstvo 

na VI. mistrovství spřátelených armád ( MSA ) do Bulharska. 
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Tam došlo k tragické události, dne 21. září 1972 do autobusu přepravujícího 

naši výpravu v husté mlze narazil na nechráněném železničním přejezdu rychlík. 

Zahynulo ll členů z 13 členné výpravy- přežili jen rtm. Ivan HOŠŠO a por. Bedřich 

CHUDOBA. 

Po této nehodě bylo rozhodnuto o obnově družstva. Rozkazem MO bylo 

ustanoveno nové velení družstva. 

Dnem 1. října 1974 bylo na základě usnesení vlády ČSSR č. 96 z ll. 4. 1974 

a rozkazem MNO č. 04 ze dne 27. 3. 1974 zřízena Správa vrcholového a výkonnostního 

sportu a Armádní středisko vrcholového sportu. Armádní sportovní družstvo 

parašutismu tak bylo přeřazeno od 22. výsadkové brigády do podřízenosti ASVS 

DUKLA Olomouc, se stávající dislokací v Prostějově. 

Překvapivě velmi brzy se podařilo navázat na předchozí úspěchy, už v roce 

1974, kdy ČSSR získala na MS v mad'arském Szolnoku titul mistrů světa, startovali 

v reprezentačním týmu příslušníci ASD -nrtm. Ivan Hoššo a por. Václav Hynek. 

V roce 1985 bylo Armádní sportovní družstvo parašutismu - převeleno 

do podřízenosti Armádnímu střediska vrcholového sportu DUKLA Liberec. 

(Blaška, 2000) 

6. 2 Oko/y ASO Dukly Prostějov 

• reprezentace České republiky a Armády ČR na soutěžích v ČR i zahraničí 

do úrovně mistrovství světa, Evropy 

• výchova nov)·ch reprezentantů ( SDJ - sportovní družstvo juniorů ) 

• propagace a reprezentace ČR a armády ČR na veřejnosti 

• podíl na vývoji a posuzování nového materiálu 

• pomoc specialistům AČR v odborné přípravě (www.duklaprostejov.cz) 
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7. PRUZKUM 

7. 1 úvod 

K tématu průzkumného projektu mě přiměla záliba v záchranářství i škola, 

kterou jsem vystudovala a poté v této oblasti i několik let pracovala. Z vlastní praxe 

vím, že při sportovní činnosti a zejména při parašutismu dochází k mnoha úrazům. 

Můj průzkum se má zaměřit na evidenci úrazovosti v Aeroklubu České 

republiky a ASO Dukla Prostějov a na porovnání výsledků z dotazníku. 

V první části průzkumu se proto pokusím oslovit organizace zabývající 

se parašutismem a zjistit, zda se úrazy v těchto organizacích evidují či nikoli a když 

ano, tak jakým způsobem. Zda jsou z nich dělány nějaké statistiky či psána hlášení 

o úrazech za uplynulý rok nebo zda jen slouží k založení a archivaci pro případ, 

že by bylo někdy potřeba se k nějakému konkrétnímu úrazu vrátit.. 

Druhá část průzkumu má formu dotazníku a týká se utrpěn}-ch úrazů 

u oslovených parašutistů a je vyhodnocena a zpracována do tabulek a grafů. 

7. 2 Průzkumné záměry 

Projekt byl plánován se snahou zjistit, k jakým úrazům v parašutismu nejčastěji 

dochází, jak jsou evidovány a pokusit se navrhnout nějaká opatření, aby se těmto 

úrazům předešlo. 
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Na tomto základě byly zformulovány základní průzkumné záměry: 

• ověřit, zda se vůbec evidují počty a druhy úrazů v parašutismu, popsat, jakým 

způsobem jsou evidovány a vyhodnocovány úrazy v parašutismu u Aeroklubu 

České republiky a u ASO Dukla Prostějov za posledních 5 let a shrnout 

je do tabulek a grafů 

• zjistit u parašutistů z různých aeroklubů v České republice 

a u reprezentantů, jaké úrazy utrpěli, jejich příčinu, mechanismus úrazu, první 

pomoc, léčbu, rehabilitaci a popřípadě jinou alternativní léčbu, a zda by se jim 

dalo nějak předcházet. K tomu použiji dotazník. 

7. 3 DHčí úkoly 

1. Zjistit za pomoci dotazníkové metody u vybraných skupin parašutistů nejčastější 

úrazy 

2. zjistit, zda jsou náchylnější k úrazům reprezentanti nebo parašutisté 

v aeroklubech České republiky 

3. zjistit, zda bude více úrazů u mužů či u žen 

7. 4 Hypotézy 

Ze záměrů, úkolů, na základě praktické zkušenosti a studia literatury vyplynuly 

následující pracovní hypotézy: 

• Předpokládám, že budou častěji zraněni muži než ženy. 
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• Předpokládám, že větší výskyt úrazů bude u parašutistů z aeroklubů Y České 

republice než u reprezentantů České republiky v parašutismu. 

• Předpokládám, že jedno z nejčastějších zranění bude distorze kotníku. 

7. 5 Metodika průzkumu 

7. 5. 1 Průzkumný soubor 

Průzkumný soubor tvoří 2 skupiny parašutistů. Jedna skupina jsou parašutisté 

z reprezentačních družstev juniorů a seniorů z ASO Dukla Prostějov a druhá je složena 

z náhodně vybraných parašutistů z několika aeroklubů v České republice. Celkov}

počet oslovených a dotazovaných parašutistů je 50. 

7. 5. 2 Použité metody 

V první části průzkumu yyjdu ze statistiky evidence úrazů za uplynulých 5 let 

v Aeroklubu České republiky a ASO Dukla Prostějov, ve druhé části použiji metodu 

dotazníku. 
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7. 6 Postup prací na projektu 

Ke zjištění evidence úrazů oslovím Aeroklub České republiky a armádní 

sportovní oddíl Dukla Prostějov a zjistím, zda evidují úrazy, jakou formou a k čemu 

poté tyto záznamy slouží a zaznamenám zjištěné výsledky. 

Dále sestavím dotazm'k a rozdám ho k vyplnění reprezentantům České republiky 

v parašutismu a vybrané skupině parašutistů z aeroklubů Y České republice. Dotazníky 

osobně rozdám i sesbírám a provedu vyhodnocení do tabulek a grafů. Poté přikročím 

k závěrečnému vyhodnocení a navržení změn v prevenci úrazů .. 

7. 7 Dotazník 

7. 7. 1 Úvod 

Pro druhou část průzkumu jsem zvolila metodu dotazru'ku. Tato forma dotazníku 

je nejpřijatelnější z hlediska časové náročnosti, z hlediska srozumitelnosti a umožňuje 

se ptát více parašutistů najednou. Průzkum pomocí dotazníku jsem prováděla mezi 

reprezentačními družstvy České republiky v parašutismu a parašutisty z aeroklubů 

v České republice. 

7. 7. 2 Sestavení dotazníku 

Dotazru'k byl sestaven tak, abych získala co nejvíce informací o každém 

z parašutistů a poté, abych si udělala celkov)- přehled o těchto dvou skupinách 
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parašutistů. Dotazm'k byl zaměřen na několik částí. První byla zaměřena tak, abych 

se dozvěděla obecné informace o každém parašutistovi, jak dlouho se věnuje 

sportovním aktivitám. Druhá část se týkala toho, jak často a jak dlouho se věnuje 

konkrétně parašutismu, zda startuje v nějakých soutěžích či nikoli, zda utrpěl během 

sportovní činnosti a zejména při parašutismu nějaká zranění, zda byla nutná 

hospitalizace a o jaký úraz se jednalo. Poslední část dotazm'ku se týkala léčení zranění, 

jejich následků, nutnosti přerušit trénink po úraze, jaká byla příčina úrazu, zda mají 

nějaké zkušenosti s rehabilitací a alternativní medicínou, zda by uměli poskytnout první 

pomoc při úraze, kolik času věnují odpočinku a regeneraci, a zda se rozcvičují před 

každou sportovní aktivitou. 

7. 7. 3 Postup při předávání a sbírání dotazníku 

Sestavila jsem dotazník, který měl 23 otázek. Dotazník jsem osobně rozdala 

parašutistům ASO Dukla Prostějov a náhodně vybrané skupině parašutistů z aeroklubů 

v České republice, které jsem oslovila a požádala o spolupráci. 

8. VÝSLEDKY PRŮZKUMU 

8. 1 Evidence úrazů 

Nejprve jsem oslovila ASO Duklu Prostějov, trenéra juniorské reprezentace Jana 

Wantulu a poté i trenéra seniorské reprezentace Dukly Prostějov Ctibora Vacha. 

Z vyjádření obou trenérů musím bohužel konstatovat, že v ASO Dukla Prostějov 

se úrazy neevidují ani nezahrnují do žádných statistik. Každý z reprezentantů, pokud 
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si přivodí úraz je povinnen jako voják z povolání dojít po ošetření ke svému lékaři 

a sepsat protokol o úraze. Bohužel, ani tyto protokoly o úraze se nikde neevidují a jsou 

k dispozici pouze u praktického lékaře dotyčné osoby. 

Druhou oslovenou organizací byl Aeroklub České republiky. Spojila jsem 

se s panem Noskem - hlavním inspektorem pro parašutismus, který má na starosti 

evidenci úrazů v parašutismu i v leteckých sportech. Požádala jsem o pomoc s evidencí 

úrazů za posledních pět let, tedy v období 2003 až 2007. Tyto údaje jsou u Aeroklubu 

České republiky vedeny v listinné podobě jako "záznamy o úraze v parašutismu", a poté 

jsou jen statisticky zpracovány do výročních zpráv za uplynulý rok. 

8. 1. 1 Přehled seskoků a parašutistické nehody 

Rok2003 

Parašutisté provedli celkem 72. 158 seskoků, z toho bylo 8.585 seskoků 

základního výcviku. V parašutismu se celkoYý počet seskoků oproti roku 2002 zvýšil 

o 19.081. 

V parašutismu nemůžeme z hlediska bezpečnosti hodnotit situaci jako příznivou, 

neboť v České republice došlo ke třem případům smrtelného zranění. Pouze v jednom 

z těchto případů se však jednalo o člena Aeroklubu České republiky. 

Rok2004 

Parašutisté proyedli celkem 60.213 seskoků, z toho bylo 8.172 seskoků 

základního výcYiku. V parašutismu se celkoYý počet seskoků oproti roku 2003 snížil. 

V parašutismu můžeme z hlediska bezpečnosti hodnotit situaci jako příznivou, 

neboť v Aeroklubu ČR nedošlo k žádné para nehodě se smrtelnými následky. 
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Rok2005 

Parašutisté provedli celkem 66.000 seskoků, z toho bylo 8.172 seskoků 

základního výcviku. V parašutismu se celkový počet seskoků oproti roku 2004 zvýšil. 

Počty nehod uvádí tabulka číslo 1. z v)Toční zprávy za rok 2005. 

Tabulka číslo 1: Počty nehod za rok 2005 

Odbornost vážný incident paranehody z toho úmrtí z toho zraněni 

Parašutismus 54 9 1 8 

Rok2006 

Parašutisté provedli celkem 103.000 seskoků, z toho bylo 2.350 seskoků 

základního výcviku. V parašutismu se celkový počet seskoků oproti roku 2005 zvýšil. 

V parašutismu nemůžeme z hlediska bezpečnosti hodnotit situaci jako příznivou, 

neboť v České republice došlo k jednomu smrtelnému zranění. 

Rok2007 

Parašutisté provedli celkem 104.500 seskoků, z toho bylo 2.120 seskoků 

základního v)·cv-iku. V parašutismu se celkov)- počet seskoků oproti roku 2006 zvýšil. 

V parašutismu nemůžeme z hlediska bezpečnosti opět hodnotit situaci jako 

příznivou, neboť v České republice došlo ke třem smrtelným úrazům . 

(v)-roční zprávy Aeroklubu České republiky) 
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Tabulka číslo 2: Celkový poěet seskoků v České republice v letech 2003 - 2007 

Rok 
očetseskoků 

Celkový počet seskoků v ČR v letech 2003 - 2007 
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Graf číslo 1 : Celkový počet seskoků v ČR v letech 2003 - 2007 



0\ o 

Tabulka číslo 3: Paranehody evidované v Aroklubu České republiky v letech 2003 - 2007 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 
nehody- vážné úrazy 10 16 18 22 24 

Smrtelné nehody 3 o 1 1 3 
Vážné incidenty + lehké úrazy 56 58 60 83 97 

Celkový počet seskoků (v 
tisících) 73 95,1 88 103 104,5 

Paranehody evidované v Aeroklubu české republiky v letech 2003 - 2007 
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Graf číslo 2: Paranehody v Aeroklubu ČR v letech 2003 - 2007 
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Tabulka číslo 4: Počty osob v para výcviku v České republice v letech 2003 - 2007 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 I 

osoby v základnfm výcviku 2520 2390 2660 2350 2120 
sportovci celkem 1360 1420 1550 1600 1630 

s_Qortovci Aeroklubu ČR celkem 1360 1200 1120 1160 1180 
sportovci - nečlenové Aeroklubu ČR 

celkem 60 125 210 305 362 

Počty osob v para výcviku v České republice v letech 2003 - 2007 
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8. 2 Vyhodnocení dotazníku 

Dotazník byl rozdělen na několik částí. Každou část i otázku jsem zpracovala 

nejprve do tabulek a poté do grafů. Tabulky i grafy jsou součástí přílohy. Počet 

respondentů byl 50, z toho 45 mužů a 5 žen. 

I. část dotazníku 

Jelikož byl dotazník anonymní, podařilo se mi získat v první části dotazníku 

pouze základní údaje o pohlaví, věku, vzdělání, oddílu a fyzické aktivitě. 

Otázka číslo 1 - Oddíl 

21 oslovených parašutistů patřilo do reprezentačních družstev, ať už seniorského 

nebo juniorského armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov, 7 parašutistů bylo 

z klubu Paraform Pardubice, 1 O z Aeroklubu v Jihlavě. Dalších 5 patří do Aeroklubu 

v Příbrami a posledních 7 parašutistů se hlásí k Aeroklubu Jaroměř. Tyto aerokluby 

jsem vybrala z toho důvodu, že jsem v nich někdy předtím již byla, ať již jako účastník 

provozu nebo jen jako divák. 

Otázka číslo 2 - Povolání 

Jako svoje povolání uvedlo 29 dotazovaných, že jsou vojáky z povolání a většina 

z nich slouží buď v ASO Dukla Prostějov nebo v brigádě rychlého nasazení v Chrudimi 

nebo Žatci. 8 z dotázaných parašutistů uvedlo, že jsou podnikatelé, proto mohou 

parašutismu věnovat tolik času a peněz, kolik chtějí. 3 z dotázaných učí 

na střední škole, 5 se věnuje "právničině", 2 jsou manažeři ve velkých firmách, 
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1 je lékař v nemocnici v Pardubicích a poslední 2 jsou studenti denního studia vysoké 

školy a seskoky jim platí rodiče nebo si je financují výdělky z brigád. 

Otázka číslo 3 - Věk 

Věkové rozpětí se pohybovalo od 17 do 40 let. Nejpočetnější bylo zastoupení 

ročníků 1980, 1979 a 1975. 

Otázka číslo 4 - Pohlaví 

Výzkumu se zúčastnilo pouze 5 žen a 45 mužů. 

Otázka číslo 5- Vzdělání 

Většina z dotazovaných, tedy 28 respondentů, měla střední vzdělání s maturitou, 

pouze 2 střední vzdělání bez maturity. Ostatní byli vysokoškolsky vzdělaní, z toho 5 

bakalářů a 15 magistrů nebo inženýrů. 

Otázka číslo 6 - Kolik hodin týdně se věnujete sportovní činnosti? 

Sportovní činnosti se respondenti věnují různě dlouho, většinou je to 

od 1 hodiny týdně až po 12 hodin týdně, což byla většina reprezentantů v parašutismu, 

tedy 21, kteří mají hlavní náplň své práce přípravu a zdokonalování se. 12 z dotázaných 

se sportu věnuje jen 1 hodinu týdně, ale nepočítají do toho víkendy, které tráví na letišti. 

6 respondentů se věnuje sportu 2 hodiny týdně, 4 respondenti 3 hodiny, 3 respondenti 

pak 4 hodiny a 4 respondenti 6 hodin týdně. Většina uvedla, že sport v týdnu potřebují 

využít k odreagování po sYé náročné práci. 
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Otázka číslo 7 - Od kolika let se věnujete sportovní činnosti? 

Nejvíce dotázaných na tuto otázku odpovědělo, že od 15 let, bylo jich celkem 

13. Nejdříve se sportováním začali 3 respondenti, kteří si myslí, že se sportem začali 

již ve 4 letech. Od 5 let do 12let začalo sportovat 24 dotázaných. 7 respondentů začalo 

sportovat od 18 let, tedy poté, co opustili střední školu a začali studovat vysokou školu 

nebo nastoupili do práce. Poslední 3 respondenti začali sportovat až od 21 let 

a byl to právě parašutismus, kterému se začali věnovat. 

ll. část dotazníku 

Druhá část dotazníku se týkala informací o parašutismu - od kdy se věnují 

parašutismu, jestli startují v soutěžích a jaká zranění si při tomto sportu přivodili. 

Otázka číslo 8- Jak dlouho se věnujete konkrétně parašutismu? 

6 respondentů bylo v podstatě "nováčky" v parašutismu, protože se mu věnují 

až poslední rok. 5 dotázaných se parašutismu věnuje 1 - 3 roky, 3 respondenti 3- 5 let. 

5 - 10 let se věnuje seskokům hned 7 dotázaných a největší počet odpovědí jsem 

zaznamenala na odpovědi více než lOlet. Zase se jednalo převážně o reprezentanty 

a těchto odpovědí bylo celkem 29. 

Otázka číslo 9- Startujete v soutěžích? 

V soutěžích startuje většina z dotázaných, i když jsou to velmi rozdílné soutěže. 

21 parašutistů startuje v mezinárodních soutěžích a reprezentují tedy Českou republiku 

v tomto sportu. 6 parašutistů se účastní národních soutěží, 4 okresních a 8 chodí soutěžit 

jen tak pro radost v rámci oddílu. Většinou se jedná o soutěže mezi parašutisty 

v aeroklubu. Celkem ll dotázaných parašutistů se žádných soutěží neúčastní. 
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Otázka číslo 10- Zranil/a jste se někdy při parašutismu? 

Na tuto otázku bylo jednoznačně u všech dotázaných odpovězeno ano. 

Z 50 dotázaných nebyl/a ani jeden/na bez zranění. Jednalo se o zranění od úplně 

banálních jako oděrky, přes distorze, naraženiny, zlomeniny, otřesy až po těžká zranění 

jako např. polytrauma. Počet zranění se pohyboval od jednoho až po pět na osobu. 

Lehká zranění - distorzi kotníku utrpělo 7 dotázaných, 3 pak distorzi ramene. 

1 parašutista si poranil koleno, 1 ruku a 5 mělo odřeninu - ránu. 

Otázka číslo ll - Prodělal/a jste nějaká těžší zranění s nutností hospitalizace 

v nemocnici? 

Bohužel i v parašutismu se stávají těžké úrazy a ani dotázaní parašutisté nebyli 

výjimkou. Těžký úraz utrpělo 12 z dotázaných parašutistů. 

1 utrpěl tržnou ránu na hlavě, 1 si zlomil horní končetinu, zlomenina dolní 

končetiny byla u 3. 4 dotázaní parašutisté utrpěli otřes mozku, 1 parašutistka si poranila 

páteř a 2 parašutisté si dokonce přivodili polytrauma. 

III. část dotazníku 

Poslední část dotazníku se zabývala tím, co předcházelo zranění, v kterém 

období jich mají parašutisté nejvíce, následkům po zranění, zkušenostmi s rehabilitací, 

první pomocí, alternativními prostředky a regenerací. 

Otázka číslo 12 - Máte po nějakém zranění dlouhodobé následky? 

Dlouhodobé následky má 14 z dotázaných. Jako dlouhodobé následky považuje 

9 z dotázaných nutnost nosit ortézu po předchozím zranění, jelikož bez ní by se mohlo 

zranění znovu obnovit. 1 z dotázaných zůstala navždy titanová destička v páteři, 2 velký 
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šroub v noze a dalším 2 zpevňovač kostí (malý vnitřní fixátor nebo šroubek na 

zpevnění kosti). 

Otázka číslo 13 - Pokud si dokážete vzpomenout, zaškrtněte prosím, co si myslíte, 

že předcházelo Vašim předchozím zraněním. 

Bylo možné si vybrat z 10 odpovědí popřípadě napsat jinou možnost. Nejvíce 

respondentů jako příčinu svého úrazu vidí ve špatném rozcvičení a to hned 12. 

Následují v 8 případech špatné podmínky k seskokům, v 7 případech nekázeň 

a v 6 případech fyzické vyčerpání. Shodně po 5 odpovědích vidí respondenti jako 

příčinu nepozomost, únavu, nemoci či nedo1éčená zranění. Zbývající odpovědi byly, 

že příčinou mohl být v jednom případě alkohol a ve druhém nevyspání. 

Otázka číslo 14- V jakém období tréninku máte nejvíce zranění? 

Skoro shodně vyšlo přípravné a hlavní období a to 23 a 20 odpovědí. Nejméně 

úrazů se stalo v přechodném období a to u 7 dotázaných. 

Otázka číslo 15- Na jak dlouho jste musel/a přerušit trénink z důvodu zranění? 

Přerušení tréninku z důvodu zranění bylo různě dlouhé. 23 respondentů přerušilo 

trénink na 1 týden, 10 respondentů na 1 - 2 týdny, 8 parašutistů na 2- 4 týdny. 4- 6 

týdnů přerušení mělo 5 dotázaných, 6 - 10 týdnů už jen 2. 1 z dotázaných musel 

přerušit trénink na 1 O - 20 týdnů a 1 dokonce na více než 20 týdnů. 
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Otázka číslo 16- Máte zkušenosti s rehabilitací? 

Na otázku týkající se zkušeností s rehabilitací většina, tedy 43 respondentů 

odpovědělo, že ano a jen 7 respondentů s rehabilitací zkušenost nemá. 

Otázka číslo 17 - Jaké rehabilitační procedury jste vyzkoušel/a? 

Nejvíce, 38 dotázaných, odpovědělo, že masáž, 20 respondentů vyzkoušelo 

i vodní procedury a 7 z dotázaných dokonce elektroprocedury. 

Otázka číslo 18 - Myslíte si, že Vám rehabilitace pomohla po zranění? 

Většině z respondentů rehabilitace po zranění pomohla, přesně 46 dotázaným 

parašutistům a pouze 4 respondentům nepomohla nebo si toho nejsou vědomi. 

Otázka číslo 19 - Myslíte si, že je odpočinek a regenerace důležitou součástí 

tréninku? 

Všech 50 dotázaných na tuhle otázku odpovědělo, že ano, odpočinek 

a regenerace jsou důležitou součástí tréninku. 

Otázka číslo 20- Kolik času věnujete odpočinku a regeneraci? 

Čas věnovaný odpočinku a regeneraci byl u respondentů velmi rozdílný. Nejvíce 

času tráví odpočinkem a regenerací reprezentanti, celkem 16, a to kolem 300 minut 

za týden. Druhou nejčastější odpovědí bylo 120 minut a to dokonce u 9 respondentů 

a 150 minut u 7 respondentů. 4 dotázaní věnují odpočinku jen 20 minut, 2 z dotázaných 

50 minut a 3 dotázaní 60 minut. 5 respondentů regeneruje 90 minut týdně a 4 pak 180 

minut. 
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Otázka číslo 21 - Rozcvičujete se před každým tréninkem? 

38 respondentů uvedlo, že se rozcvičují vždy před tréninkem, 9 se rozcvičuje 

občas a 3 respondenti se nerozcvičují před tréninkem nikdy. 

Otázka číslo 22- Umíte poskytnout první pomoc při úrazech v parašutismu? 

Na tuto otázku odpovědělo 42 dotázaných, že první pomoc umějí poskytnout 

a Jen 8 dotázaných uvedlo, že ne. Je jen otázkou, jak by se ti, 

co napsali ano zachovali v reálné situaci, a zda by doopravdy zvládli postiženému 

pomoci. 

Otázka číslo 23 - Vyzkoušel/a jste někdy po úraze alternativní medicínu, pokud 

ano jakou? 

S alternativní medicínou nemají dotazovaní respondenti moc zkušeností, 

44 z nich odpovědělo, že ne. Pouze 6 odpovědí bylo ano. Většinou se jednalo 

o homeopatika, přírodní produkty a léčitele. 
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8. 3 Závěr průzkumu 

V průzkumu pomocí dotaznťků jsem se snažila získat co nejvíce informací 

o každém z oslovených parašutistů, což jsem vyhodnotila v tabulkách a grafech 

v příloze číslo 9 a 1 O. Dále jsem se chtěla pokusit porovnat tyto dvě skupiny parašutistů 

z hlediska úrazů při parašutismu. Z vyplněných dotazníků je možné sestavit následující 

tabulky a grafy týkající se úrazů pro tyto dvě skupiny. 

Tabulka číslo 5: Parašutisté ASO Dukla Prostějov -lehká i těžká zranění 

Druh Distorze 

zranění kotníku 

Počet 2 

Distorze Zranění Odřenina- Otřes 

ramene ruky rána mozku 

1 1 1 1 

Lehká i těžká zraněni- ASO Dukla Prostějov 

1!1 distorze kotniku 

1!1 distorze ramene 

c zraněni ruky 

o odřenina 
1!1 otřes mozku 

o zlomenina dolnf končetiny 

Graf číslo 4: Lehká i těžká zranění - ASO Dukla Prostějov 
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Tabulka číslo 6: Parašutisté z aeroklubů - lehká i těžká zranění 

Druh zranění 

Počet 

Druh zranění 

Počet 

Distorze kotníku Distorze ramene Zranění Zranění 

kolene ruky 

5 2 1 1 

Otřes mozku Zlomenina dolní Zlomenina horní 

končetiny končetiny 

3 2 1 

Lehká i těžká zraněni u parašutistů z aeroklubů 

~ distorze kotníku 

o distorze ramene 

o zranění kolene 

o zranění ruky 

GJ odřenina 

o polytrauma 

c otřes mozku 

o zlomenina dolnl končetiny 

m zlomenina homi končetiny 

G poranění páteře 

l!l tržná rány 

Graf číslo 5: Lehká i těžká zraněni u parašutistů z aeroklubů 

Odřenina Polytrauma 

4 2 

Poranění Tržná rána 

páteře 

1 1 

Z tabulek i grafů lehkých a těžkých zraněni u těchto dvou skupin vyplývá, 

že více jsou úrazy postiženi parašutisté z aeroklubů. 
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Z dotazníků vyplývá, že: 

• Těžkých úrazů bylo celkem 12. Jako nejvíce náchylná skupina se jeví parašutisté 

ve věku 28 - 33 let, kteří tráví sportovní činností pouze 1 - 3 hodiny t)'dně a 

parašutismu se věnují průměrně 1 - 5 let. I dva nejtěžší úrazy - polytraumata se 

vyskytly právě v této skupině. Tato zranění si samozřejmě vyžádala nejdelší 

dobu léčení a neobešla se bez trvalých následků. Podle mého názoru trénuje tato 

skupina, v porovnání s ostatními, o něco méně, protože většinu času věnují své 

práci. Používají padákové vybavení, na které nemají dostatečný počet seskoků a 

zkušeností. Při seskocích se velmi často "hecují" a předhánějí se, kdo to lépe 

zvládne. Chtějí se za krátkou dobu vyrovnat zkušenějším parašutistínn. U této 

skupiny bych doporučovala více času trávit sportovní činností a zejména 

parašutismem. Taky je důležité dbát na dostatečné rozcúčení a kompenzační 

cvičení po seskocích, na odpočinek, regeneraci a sbírání dalších zkušeností. Dále 

bych doporučovala pořizovat si vybavení, které odpovídá jejich schopnostem a 

počtu seskoků. 

• Nejméně úrazů bylo u mužů ve věku 34 - 40 let, kteří se parašutismu věnují 5 až 

více než 10 let a pravidelně sportují od 4 do 12 hodin t)-dně. Většina z nich se 

pravidelně rozcvičuje před každou sportm·ní činností a odpočinku a rehabilitaci 

přisuzují velkou váhu. Tato skupina je věkově již vyzrálá a uvědomuje si rizika 

a možné úrazy, které se mohou při parašutismu stát. Mají spoustu zkušeností a 

seskoků a padákové vybavení, které dobře ovládají. 

• 

• 

Ani skupině žen se úrazy nevyh)·bají. Převažovali u nich lehčí úrazy, pouze 

byl těžší. Věkově se skupina žen pohybovala od 23 do 32 let, parašutismu se 

věnují od 1 do 5 let a sportují pravidelně 4 až 6 hodin týdně. Příčinu svých 

zranění Yidí ve špatných podmínkách k seskokí1m a fyzickém vyčerpání. Ženy 

by se měly důkladně rozcvičovat před každou sportovní činností, měly by 

věnovat dostatek času odpočinku a regeneraci. U žen je dobré se šetřit v období 

menstruace a těhotenství. 

U reprezentantů v parašutismu převažovaly lehké úrazy. Všichni reprezentanti 

jsou vojáky z povolání, pohybují se ve Yěkuvém rozpětí 17 - 38 let, začali 
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většinou sportov-at velmi brzy, sportovní či1mosti se věnují až 12 hodin t)-dně a 

dbají na dostatek odpočinku a regenerace. Pravidelně chodí na lékařské 

prohlídky, ovládají sví1j sport a zbytečně neriskují. Nejvíce úrazů se u této 

skupiny vyskytlo v přípravném období a jako příčinu úrazu vidí v nemoci nebo 

nedoléčeném zranění, nedostatečném rozcvičení a fyzickém vyčerpání. Tito 

parašutisté jsou mistry ve svém sportovním odvětví, takže všechna doporučení 

ohledně prevence a předcházení úrazům jsou jim denně připomínány jejich 

trenéry. 

• Z lehkých úrazů převažovala distorze kotníku, která se stala hned 7 

parašutistům. Nejvíce distorzí bylo u parašutistů ve věkovém rozmezí 23 - 29 

let, se středním vzděláním s maturitou, kteří se začali sportu věnovat ve 12 až 15 

letech a konkrétně parašutismu se věnují 1 až 5 let. Těmto zraněním předcházela 

hlavně nekázel1 a špatné podmínky k seskokům. U těchto parašutistů by bylo 

dobré zařadit před každým tréninkem rozcvičení, po tréninku protahovací 

cvičení a strečink a dodržovat dostatek odpočinku a regenerace. Používat 

padákové vybavení, které odpovídá jejich schopnostem a počtu seskoků a 

neustále připomínat důležitost bezpečnosti při seskocích a opatření k zabránění 

úrazům. 

• Přerušení tréninku z důvodu zranění souvisí s druhem úrazu. U lehčích úrazů 

trvala doba přerušení tréninku pouze několik dní, u těžších úrazú se jednalo 

většinou o týdny až měsíce. U léčení úrazů bych doporučovala dbát na 

doporučení ošetřujícího lékaře a dodržování stanovené doby k doléčení zranění a 

využití rehabilitačních procedur. 

9.PŘEDCHÁZENÍÚRAZŮM 

Podle slov pana Noska z Aeroklubu České republiky, je na tom Česká republika 

v porovnání se světem v úrazovosti v parašutismu velmi špatně. Dokazuje 
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to i naše tabulka úrazovosti. Zvyšující se počet seskoků má za následek i zvyšující 

se počty zranění. Je to způsobeno nedostatečnou přípravou od instruktorů, protože 

v jejich výcviku je jen velmi malá část věnována prevenci v předcházení úrazům. 

Dalším dt1vodem je touha vydělat co nejvíce peněz na základních výcvicích. 

Neustále se zvyšující počet zájemcú o tento adrenalinový sport má za následek 

to, že instruktoři do základních v)·cYikú zahrnují i osoby, které by neměly tento sport 

vúbec zkoušet. Většina úrazú prý pramení z nezvládnutí psychiky ve vzduchu, 

nedostatečné přípravy, špatného technického vybavení včetně radiospojení, nekázně 

v-e vzduchu, používání rychlé padákové techniky, kterou nelze zvládnout 

s nedostatečnými schopnostmi a nízkým počtem seskoků, chtění se vyrovnat lepším 

a zkušenějším parašutistům, neuposlechnutí instruktora a špatných podmínek 

k seskok-Lun. 

Pro seskoky s padákem by měla platit na prvním místě především bezpečnost 

sebe i ostatních kolem. Více pozornosti by se mělo věnovat tak hojně v literatuře 

zmiňované prevenci, které se ve skutečnosti vůbec nevěnuje pozornost. Pokud jsem 

fyzicky nebo psychicky vyčerpaná, mám nedoléčená zranění, jsem pod vlivem alkoholu 

nebo návykové látky, jsou špatné podmínky k seskokům, neměla bych vúbec do letolmu 

jít. Zahrávám si tak s možností zranit sebe nebo ostatní. V základním výcviku by se na 

tyto zásady předcházení úrazl\m mělo zvláště dbát, protože úplný nO\·áček neví, co ho 

čeká a instruktor se musí snažit vcítit se do něj a pomoci mu. 

Podle slov pana Noska by bylo potřeba změnit i některá ustanovení 

v novelizovaném zákoně o civilním letectví z roku 2006. Týká se to především 

lékařských prohlídek. Zdravotní zpúsobilost uchazečú zjišťuje a lékařský posudek 

o zdravotní způsobilosti vydává na základě lékařské prohlídky a dalších potřebných 

odborných vyšetření posuzující lékař. 
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Doba platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti je pro piloty 

sportovních létajících zařízení neomezená u osob do 60 let, nestanoví-li lékař s ohledem 

na zdravotní stav posuzované osoby omezení doby jeho platnosti a 12 měsíců u osob 

od 60 let, nestanoví-li příslušný lékař s ohledem na zdravotní stav posuzované osoby 

lhůtu kratší. To by tedy znamenalo, že ať mám po této odborné lékařské prohlídce 

jakékoli zdravotní komplikace (např. amputace končetiny), tak můžu jít kdykoli skočit 

padákem, protože mám platné lékařské pot\Tzení. 

Já osobně bych navrhovala, aby se počty hodin týkající se prevence, bezpečnosti 

a předcházení úrazům u instruktoru i v základním výcYiku zvýšily a instruktoři museli 

třeba každé dva roky absolvovat povinné semináře týkající se těchto témat. A dále bych 

navrhovala, aby se začalo více dbát na rozcvičování před seskoky a na strečink a 

kompenzační cvičení po seskocích, stejně tak jako na dostatečný odpočinek a 

regeneraci 

10. ZÁVĚR 

Předkládaná diplomová práce se zabývá úrazy v parašutismu. Problematika byla 

zpracována z různých pohledů (historie, medicíny, regenerace a rehabilitace). 

Postupným plněním jednotlivých pracovních úkolú jsem splnila cíle tohoto projektu 

a ověřila stanovené hypotézy. 

Snažila jsem se zjistit, zda Aeroklub České republiky a ASO Dukla Prostějov 

evidují úrazy u parašutistů. Můj prúzkum prokázal, že úrazy jsou evidovány pouze 

v Aeroklubu České republiky. 
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Dále jsem chtěla u vybrané skupiny parašutistů pomocí dotazníků zjistit 

infonnace o úrazech v parašutismu. V hypotéze jsem předpokládala, že budou více 

a častěji zraněni muži než ženy. Ani na tuto hypotézu nemůžu říct, že by se potvrdila. 

Ona se ale ani nevyvrátila, protože nelze z tohoto prúzkumu jednoznačně říct, že by byli 

častěji zraněni muži než ženy. Ze 45 dotazovaných mužů a 5 dotazovaných žen měli 

úraz, ať lehký či těžký, všichni z dotázaných. 

Hypotéza, že větší Yýskyt úrazů bude u parašutistů z aeroklubu ,. České 

republice než u reprezentantů České republiky v parašutismu se potvrdila. Úrazy 

se vyskytovaly u obou skupin, tedy u Yšech z 50 dotázaných parašutistů. Je však možné 

z vyplněných dotazníků vyčíst, jaké druhy zranění se u obou skupin vyskytovaly. 

U reprezentantů se převážně jednalo o lehčí úrazy, přestože počet seskoků je u nich 

nesrovnatelně vyšší než u parašutistú z aeroklubů, kde převažovaly úrazy těžší. 

V poslední hypotéze jsem předpokládala, že jedno z nejčastějších zranění bude 

distorze kotníku. Můj průzkum prokázal, že nejčastějším lehkým zraněním byla 

opravdu distorze kotníku a je to zpúsobeno tím, že parašutista přistává na nohy a ty jsou 

tedy nejvíce ohroženy úrazy. Poslední hypotéza se tedy potvrdila. 

Závěrem bych chtěla říct, že úrazy byly, jsou a budou. Je jen na nás, 

jak se budeme chovat při parašutismu a snažit se úrazům předcházet. Pravděpodobnost 

vzniku zranění u sportovců je velmi vysoká, neboť jsou neustále vystaveni zvýšené 

fyzické aktivitě, která se často stává příčinou jejich zranění. Ale dodržováním správné 

prevence se může riziko vzniku úrazů snížit. 
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17. Zákon o civilním letectví č. 49/1997 Sb. Praha: Parlament ČR, 1997 

18. Zákon o civilním letectví novela č. 22Y2006 Sb. Praha : Parlament ČR, 2006 
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Příloha číslo 1: Logo Aeroklubu České republiky 



Příloha číslo 2: Logo ASO Dukla Prostějov 





Příloha číslo 4: Loga mezinárodní federace FAl 



Příloha číslo 5: Seznam aeroklubů v České republice 

Název členské organizace Aeroklub Karlovy V ary 

1. Vojenský paraklub Plzeň, o. s. Aeroklub Karlštejn 

Aeroklub Benešov Aeroklub Kladno 

Aeroklub Beroun Aeroklub Kolín 

Aeroklub Bmo-Medlánky Aeroklub Kralupy nad Vltavou 

Aeroklub Brno-Slatina Aeroklub Kroměříž 

Aeroklub Broumov Aeroklub Křižanov 

Aeroklub Břeclav Aeroklub Kyjov 

Aeroklub Bystřice Aeroklub Liberec 

Aeroklub Česká Lípa, letiště "LADA" Aeroklub Mladá Boleslav 

Paraklub Ostrava Aeroklub Moravská Třebová 

Turnovský aeroklub Aeroklub Most 

Aeroklub České Budějovice Aeroklub Nesvačily 

Aeroklub ČR - letiště Krnov Aeroklub Nové Město nad Metují 

Aeroklub ČR- Slovácký aeroklub Aeroklub Panenský Týnec 

Aeroklub Dvůr Králové nad Labem Paraklub Skyteam 

Aeroklub Erpužice Aeroklub Plasy 

Aeroklub Falcon Air Aeroklub Plzeň- Bory, o. s. 

Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí Aeroklub Letkov 

Aeroklub Havlíčkův Brod Aeroklub Polička 

Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou Aeroklub Letňany 

Aeroklub Holešov Aeroklub Prachatice 

Aeroklub Hořice v Podkrkonoší Aeroklub Prostějov-Stichovice 

Aeroklub Hořovice Aeroklub Příbram 

Aeroklub Hradčany u Mimoně Aeroklub Přibyslav 

Aeroklub Hranice Aeroklub Rakovník 

Aeroklub Hronov Aeroklub Raná u Loun 

Aeroklub Chomutov Aeroklub Roudnice nad Labem 

Aeroklub Chotěboř Aeroklub Skuteč 

Aeroklub Chrudim Aeroklub Slaný 

Aeroklub Jaroměř Aeroklub Soběslav 

Aeroklub Jeseník Aeroklub Staňkov 

Aeroklub Jičín Aeroklub Strakonice 

Aeroklub Jihlava Aeroklub Šumperk 

Aeroklub Jindřichův Hradec Aeroklub Tábor 

Aeroklub Josefa Františka Prostějov Aeroklub Tachov 



Aeroklub Točná Sportovní klub IMP ACT Břeclav 

Aeroklub Toužim TUEBOR SPECIAL ACTNITY P ARA 

Aeroklub Ústí nad Orlicí TEAM 

Aeroklub Vlašim Valašský aeroklub Slavičín 

Aeroklub Vysoké Mýto Východočeský aeroklub Pardubice 

Aeroklub Vyškov Karlovarský paraklub, o. s. 

Aeroklub Zbraslavice Aeroklub Ústí nad Labem 

Aeroklub Žamberk Aeroklub Ostrava 

A viatic Sport Praha Aeroklub Prostějov-západ 

BASE Paraklub Praha Paraklub Olymp Praha 

Glider Aerobatic Club Letecký klub Břeclav 

Hanácký aeroklub Olomouc 

Hanácký paraklub 

Klub benešovských amatérských pilotů 

Krkonošský aeroklub Vrchlabí 

Klub adrenalinových sportů 

Letecké akrobatické centrum ČR 

Letecké centrum České republiky 

Para FORM Pardubice 

Para SPORT klub Praha 

Paraklub Česká Lípa 

Paraklub Děčín 

Paraklub DELTA 

Paraklub DUKLA Prostějov 

Paraklub Holešov 

Paraklub Hranice 

Paraklub Jeseník 

Paraklub Most 

Paraklub Říp 

Letecké akrobatické centrum Karlovy Vary 

Parateam Liberec 

Parateam Praha 

Podkrkonošský aeroklub Stará Paka 

Pošumavský aeroklub Klatovy 

Sdružení přátel volného pádu 

Slezský aeroklub Zábřeh 

Sportovní klub České ochranné společnosti 

Sportovní klub EASY SKY 



Příloha číslo 6: Dotazník 

Jmenuji se Ivana Spáčilová a JSem studentkou 4. ročníku Fakulty Tělesné 

výchovy a sportu, obor Tělesná výchova a sport. 

Obracím se proto na Vás se žádostí o Vaši pomoc tím, že odpovíte na otázky 

v mém dotazníku, který mi poslouží k vypracování mé diplomové práce na téma 

ÚRAZY V PARAŠUTISMU. 

Zaručuji Vám naprostou anonymitu, odpovídejte proto prosím pravdivě, 

samostatně a otevřeně. Zároveň prosím o vážné vyplnění, žertovné vyjádření 

znehodnotí celý dotazník. 

Děkuji Vám za spolupráci. Ivana Spáčilová 

1. Název oddílu: -----------------------------------------

2. Povolání: ---------------------------------------------

3.Věk: __ _ 

4. Pohlaví: a) muž 

b) žena 

5. Vzdělání: a) základní 

b) střední s maturitou 

c) střední bez maturity - výuční list 

d) bakalářské 

e) vysokoškolské 

6. Kolik hodin týdně se věnujete sportovní činnosti? ---------------------



7. Od kolika let se věnujete sportovní činnosti? ________ _ 

8. Jak dlouho se věnujete konkrétně parašutismu? 

a) poslední rok 

b) 1 - 3 roky 

c) 3-5 let 

d) 5 - 10 let 

e) více než 10 let 

9. Startujete v soutěžích? 

a) mezinárodních 

b) národních 

c) krajských 

d) okresních 

e) místních (v rámci oddílu) 

f) neúčastním se soutěží 

10. Zranil/a jste se někdy při parašutismu? 

a) ano kolikrát: _ ____ _ 

b)ne 

ll . Prodělal/a jste nějaká těžší zranění s nutnou hospitalizací v nemocnici? 

a) ano 

jaké 

zranění: -----------------------
b)ne 

12. Máte po nějakém zranění dlouhodobé následky? 

a) ano 

jaké: ____ ____________________ _ 

b)ne 



13. Pokud si dokážete vzpomenout, zaškrtněte prosím, co si myslíte, že předcházelo 

Vašim předchozím zraněním (můžete zaškrtnout i více odpovědí) 

a) nekázeň 

b) špatné rozcvičení 

c) nepozornost 

d) nevyspání 

e) alkohol 

f) nemoc či nedoléčené zranění 

g) únava 

h) špatné podmínky 

i) psychické vyčerpání 

j) fyzické vyčerpání 

k) jiné, vypište:--------------------

14. V jakém období tréninku máte nejvíce zranění: 

a) přípravné 

b) hlavní 

c) přechodné 

15. Najak dlouho jste musel/a přerušit trénink z důvodu zranění: _______ _ 

16. Máte zkušenosti s rehabilitací? 

a) ano 

b) ne 

17. Jaké rehabilitační procedury jste vyzkoušel/a? 

a) fyzikální (magnet, elektroléčba, solux) 

b) léčebná tělesná výchova 

c) vodní procedury 

d)jiné,jaké: -------------------



18. Myslíte si, že Vám rehabilitace pomohla po zranění? 

a) ano 

b) ne 

19. Myslíte si, že je odpočinek a regenerace důležitou součástí tréninku? 

a) ano 

b)ne 

20. Kolik času věnujete odpočinku a regeneraci? --------------

21. Rozcvičujete se před každým tréninkem? 

a) vždy 

b) občas 

c) nikdy 

22. Umíte poskytnout první pomoc při úrazech v parašutismu? 

a) ano 

b) ne 

23. Vyzkoušel/a jste někdy po úraze alternativní medicínu? 

a) ano 

jakou: ____________________________________________ __ 

b)ne 



Příloha číslo 7: Tabulky a grafy s vyhodnocením dotazníku 

Tabulka číslo 7: Přehled oddílů 

Přehled oddilů 

oddil počet 

ASO Dukla Prostějov 21 

Paraform Pardubice 7 
Aeroklub Jihlava 10 

Aeroklub Jaroměř 7 

Aeroklub Příbram 5 

Oddíly 

5 

7 

Graf číslo 6: Přehled oddílů 

1:1 ASO Dukla Prostějov 

o Paraform Pardubice 

IJJ Aeroklub Jihlava 

l!l Aeroklub Jaroměř 

l!!l Aeroklub PFibram 



Tabulka číslo 8: Povolání 

Povolání 

povoláni počet 

voják z povolání 29 

učitel 3 
podnikatel 8 

právník 5 

manažer 2 

student 2 

lékař 1 

Graf číslo 7: Povolání 

Povoláni 

r:1 l.()ják z povolání 

1!1 učitel 

o podnikatel 

m prá~.ník 

I!! manažer 

29 ostudent 

lil lékař 



Tabulka číslo 9: Ročník narození 

Ročník narození 

ročník narození počet 

1991 3 
1990 2 
1989 1 
1988 1 
1985 3 
1982 4 
1980 7 
1979 8 
1978 5 
1976 2 
1975 9 
1974 1 
1970 2 
1968 2 

Ročník narození 

O 1991 

1!11990 

1968 1991 o1989 

o 1988 

o 1985 

O 1982 

131980 

1!1 1979 
1975 1988 1.!11978 

r!l 1976 

o 1975 
1979 1980 

[::J 1974 

1!11970 

I! 1968 

Graf číslo 8: Ročník narození 



Tabulka číslo 10: Pohlaví 

Pohlaví 

muž žena 
45 5 

Pohlaví 

5 

45 

Graf číslo 9: Pohlaví 



Tabulka číslo ll: Vzdělání 

Vzdělání 

Druh počet 

střední s maturitou 28 
střední bez maturity 2 

bakalářské 5 

vysokoškolské 15 

Graf číslo 1 O: V zdě lání 

Vzdělání 

IJI střední s maturitou 

!!i!; střední bez maturity 

1!1 bakalářské 

28 o vysokoškolské 



Tabulka číslo 12: Věnování se sportovní činnosti 

Věnování se sportovní činnosti 

dobat/týden počet 

I hodinu 12 

2 hodiny 6 

3 hodiny 4 

4 hodiny 3 

6 hodin 4 

12 hodin 21 

Věnování se sportovní činnosti týdně 

21 

Graf číslo ll: Věnování se sportovní činnosti 

1!1 1hodinu 

o2 hodiny 

!!13 hodiny 

o4 hodiny 

1216 hodin 

l:ll12 hodin 



Tabulka číslo 13: Od kdy se věnují sportovní činnosti 

Od kdy se věnuji sportovní činnosti 

odkdy počet 

od 4let 3 
od Slet 4 
od 7let 3 
od Slet 8 
od 9let 2 
od 11let 2 
od 12let 5 
od 15let 13 
od 18let 7 

od 21let 3 

Věnování se sportovní činnosti- od kdy 

3 3 eJ od 41et 

• od51et 

o od ?let 

o od81et 

• od 91et 

o od 11 let 

8 ll od 121et 

l!l od 151et 

a od 181et 
5 l!l od 21 let 

Graf číslo 12: Od kdy se věnují sportovní činnosti 



Tabulka číslo 14: Věnování se parašutismu 

Věnování se parašutismu 

jak dlouho _počet 

poslední rok 6 
1-3 roky 5 
3 - 5 let 3 
5- 10 let 7 

více než 1 O let 29 

Věnování se parašutismu 

6 

Graf číslo 13: Věnování se parašutismu 

~ poslední rok 

o1-3 roky 

l!l 3- 5 let 

3 111 5- 10 let 

ID více než 1 O let 



Tabulka číslo 15: Start v soutěžích 

Start v soutěžích 

Soutěže Počet 

mezinárodní 21 
národní 6 
okresní 4 

místní (v rámci oddílu) 8 

neúčastní se ll 

Start v soutěžích 

4 6 

Graf číslo 14: Start v soutěžích 

Cl mezinárodnl 

o národnl 

1!1 okres ni 

o mlstnr (v rámci oddílu) 

neúčastni se 



Tabulka číslo 16: Zranění se při parašutismu 

Zranění se při parašutismu 

ano ne 
50 o 

Zraněni se při parašutismu 

o 

50 

Graf číslo 15: Zranění se při parašutismu 

~ 
~ 



Tabulka číslo 17: Těžší zranění s hospitalizací 

Těžší zranění s hospitalizací 

ano ne 
12 38 

Těžší zranění s hospitalizací 

Graf číslo 16: Těžší zranění s hospitalizací 



Tabulka číslo 18: Druhy těžších zranění 

Těžší zranění s hospitalizací 

druh zranění počet 

polytrauma 2 

otřes mozku 4 

zlomenina dolní končetiny 3 
zlomenina horní končetiny 1 

poranění páteře 1 
tržné rány 1 

Druhy zranění v parašutismu s nutnou hospitalizací 

2 

Graf číslo 17: Druhy těžších zranění 

111 polytrauma 

o otřes mozku 

c zlomenina dolní končetiny 

o zlomenina horní končetiny 

1!1 poraněni pátere 

1!1 tržné rány 



Tabulka číslo 19: Lehká zranění v parašutismu 

Zranění v parašutismu - lehká 

druh zranění počet 

distorze kotníku 7 

distorze ramene 3 
zranění kolene 1 
zranění ruky 1 

Odřenina - rána 5 

Lehčí zranění v parašutismu 

3 

Graf číslo 18: Lehká zranění v parašutismu 

7 1!1 distorze kotníku 

t'J distorze ramene 

o zranění kolene 

1!1 zranění ruky 

o odi'enina 



Tabulka číslo 20: Následky po zranění 

N ásledky po zranění 

ano ne 
14 36 

Následky po zranění 

Graf číslo 19: Následky po zranění 

~ 
~ 



Tabulka číslo 21: Druhy následků po zranění 

N ásledky po zranění 

následek počet 

titanová destička 1 
šroub 2 

zpevňovač kostí 2 

ortéza 9 

Následky po zranění 

1 

Graf číslo 20: Druhy následků po zranění 

1!1 titanová destička 

Sll šroub 

o zpevňovač kostí 

[Jl ortéza 



Tabulka číslo 22: Příčiny zranění 

Co předcházelo zranění 

příčina počet 

ne kázeň 7 
špatné rozcvičení 12 

nepozomost 5 
nevyspání 1 

alkohol 1 

nemoc, nedoléčené zranění 5 
únava 5 

špatné podmínky 8 

fyzické vyčerpání 6 

Co předcházelo zranění 

• nekázeň 
6 7 

1!1 špatné rozcvičení 

o nepozomost 

o nevyspáni 

1!1 alkohol 

12 c nemoc, nedoléčené zranění 

!!!l únava 

5 1 1 5 o špatné podmínky 

o fyzické vyčerpání 

Graf číslo 21 : Příčiny zranění 



Tabulka číslo 23: Období zranění 

Období zranění 

období počet 

přípravné 23 

hlavní 20 

přechodné 7 

7 

Graf číslo 22: Období zranění 

Období zranění 

23 
c pNpravné 

1!1 hlavni 

o pi'echodné 



Tabulka číslo 24: Přerušení tréninku z důvodu zranění 

Přerušení tréninku z důvodu 
zranění 

Čas přerušení počet 

do 1 týdne 23 
1-2 týdny 10 
2-4 t}·dny 8 
4-6 týdnů 5 
6- 10 týdnů 2 
10-20 týdnů 1 

více než 20 týdnů 1 

Přerušení tréninku z důvodu zranění 

2 

23 

8 

10 

Graf číslo 23: Přerušení tréninku z důvodu zranění 

c do 1 týdne 

1!1 1 - 2 týdny 

o 2-4 týdny 

1!1 4- 6 týdn ů 

1!1 6 -10 týdnů 

i!l 10- 20 týdnů 

o více než 20 týdnů 



Tabulka číslo 25: Zkušenosti s rehabilitací 

Zkušenosti s rehabilitací 

ano ne 
43 7 

Zkušenosti s rahabilitací 

Graf číslo 24: Zkušenosti s rehabilitací 



Tabulka číslo 26: Rehabilitační procedury 

Jaké rehabilitační procedury absolvovali 

procedura počet 

elektroprocedury 7 
masáž 23 

vodní procedury 20 

Rehabilitační procedury 

Graf číslo 25: Rehabilitační procedury 

1!1 elektroprocedury 

~Jmasáž 

o ~dní procedury 



Tabulka číslo 27: Pomohla rehabilitace po zranění 

Pomohla Vám rehabilitace po 
zranění 

ano ne 
46 4 

Pomohla rehabilitace po zranění 

4 

46 

Graf číslo 26: Pomohla rehabilitace po zranění 



Tabulka číslo 28: Důležitost regenerace a odpočinku 

Je regenerace a odpočinek důležitá součást tréninku 

ano ne 
50 o 

Je regenerace důležitou součástí tréninku 

o 

50 

Graf číslo 27: DUJ.ežitost regenerace a odpočinku 

~ 
~ 



Tabulka číslo 29: Čas věnovaný odpočinku a regeneraci 

Čas věnovaný odpočinku a regeneraci 

čas/týden počet 

20 minut 4 

50 minut 2 
60 minut 3 
90 minut 5 
120 minut 9 
150 minut 7 
180 minut 4 

300 minut 16 

Čas věnovaný odpočinku a regeneraci týdně 

7 

Graf číslo 28: Čas věnovaný odpočinku a regeneraci 

o20 minut 

l!l 50 minut 

5 o60 minut 

1!1 90 minut 

1!1 120 minut 

o 150 minut 

~ 180 minut 

o300 minut 



Tabulka číslo 30: Rozcvičení před trénikem 

Rozcvičení před tréninkem 

kdy _počet 

vždy 38 

občas 9 

nikdy 3 

Rozcvičení před tréninkem 

3 

Graf číslo 29: Rozcvičení před tréninkem 

!§I vždy 

I!! občas 

o nikdy 



Tabulka číslo 31: Umění poskytnout první pomoc 

Umění poskytnout první pomoc 

ano ne 
42 8 

Umění poskytnout první pomoc 

Graf číslo 30: Umění poskytnout první pomoc 

~ 
~ 



Tabulka číslo 32: Využití alternativní medicíny 

Využiti alternativní 
medicíny 

ano 

6 

ne 
44 

Využití alternativní medicíny 

6 

44 

Graf číslo 31 : Využití alternativní medicíny 

~ 
~ 


