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Abstrakt 

 

Název:  Zjištění četnosti zranění hlezenního kloubu u výkonnostních hráčů 

volejbalu. 

 

Cíl práce:  Cílem bakalářské práce je sledování četnosti úrazu hlezenního kloubu a 

jejich příčin u hráčů volejbalu a srovnání četnosti s dalšími volejbalovými úrazy. 

 

Metody: Metoda sběru dat bude probíhat formou dotazníku, kde po hráčích bude 

požadováno vyplnit pohlaví, věk, počet úrazů hlezenního kloubu a jiné důležité 

informace, které pomohou k sepsání bakalářské práce. 

 

Výsledky: Na základě výsledků výzkumu prostřednictvím dotazníků by mohl cílové 

skupině pozitivně přispět v oblasti prevence zranění a zároveň poskytnout objektivní 

pohled na problematiku zranění hlezenního kloubu. 

 

Klíčová slova: Kloub, úraz, volejbal, skoky, přesuny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

 

Tittle:  Determining the frequency of ankle injuries in performance volleyball 

players. 

 

Objective: The main goal of the bachelor thesis is to monitor the frequency of ankle 

injuries and their causes in volleyball players and to compare the frequency with other 

volleyball injuries. 

 

Methods: The method of data collection will take the form of a questionnaire, where 

players will be required to fill in gender, age, number of ankle injuries and other important 

information that will help to write a bachelor's thesis. 

 

Results:  Based on the results of the research through questionnaires, it could make 

a positive contribution to the target group in the field of injury prevention and at the same 

time provide an objective view of the issue of ankle joint injuries. 

 

Key words: Joint, injury, volleyball, jumps, transfers. 
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1 Úvod 

Jelikož je volejbal jedním z míčových sportů, který se na „vyšší“ úrovni hraje 

v rychlém tempu a mnohdy na nerovném povrchu, pokud hovoříme o venkovním 

prostředí (např.: antuka, písek), není s podivem, že se zde velmi často budeme setkávat 

s distorzemi kloubů. Úrazy spojené s volejbalem představují opravdu široké spektrum, 

proto není zkrátka možné se zde věnovat každému zvlášť. Jako téma své práce jsem si 

tedy vybral problematiku úrazů hlezenního kloubu, protože se jedná o velice běžné a časté 

poranění, s kterým se potýkají jak profesionální hráči, tak amatéři. Ačkoliv se jedná o 

běžný úraz, o kterém má široká veřejnost značné povědomí, málokdo bere v potaz 

problematiku prevence či následky nedostatečné rehabilitace a mnohdy se stává, že toto 

zranění jedinec podcení a záhy se vrací k sportovním výkonům, aniž by si uvědomoval 

rizika plynoucí z nedoléčení. Jelikož se sám pohybuji v tomto sportovním odvětví, 

rozumějme, volejbalu, setkávám se s touto problematikou velice často. Blízkost této 

problematiky tedy sehrála značnou roli při výběru tématu mé práce. 

Cílem této práce je zjistit četnost úrazů hlezenního kloubu hráčů a hráček 

volejbalu a v neposlední řadě se věnovat zásadám prevence, předcházejícím tomuto 

zranění. Práce jako taková má sportovcům právě přiblížit tuto problematiku, ale hlubší 

náhled na věc může poskytnout i sportovním trenérům, či laické veřejnosti. 

Metodu, kterou jsem využil při formování této práce, je především analýza 

odborné literatury a kvantitativní výzkum, při kterém jsem shromažďoval a analyzoval 

získaná data, která mi posloužila k vyhotovení závěru. 

V jednotlivých kapitolách se věnuji anatomii hlezenního kloubu, včetně 

komplexního popisu, který přiblíží strukturu, stavbu a význam jednotlivých součástí 

tohoto kloubního aparátu. Zároveň v teoretické části přiblížím stručnou charakteristiku 

volejbalu, neopomíjím rozepsaní úrazů hlezenního kloubů a možných příčin vzniku a v 

kapitolách rozvádím i možnou prevenci těchto úrazů. 
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2 Teoretická část 

2.1 Charakteristika volejbalu 

 Volejbal patří mezi týmové síťové hry, které jsou charakteristické 

ovládáním společného předmětu – míče. Hráči se snaží míč dopravit přes síť, tak aby jej 

soupeř nemohl vrátit zpět na jejich stranu. Snaží se docílit bodu ve prospěch svého 

družstva a dosažením 25 bodů získat pro družstvo jeden set. Mistrovská utkání se hrají 

na tři vítězné sety (Buchtel a kol., 2006). 

Je to hra, ve které se snažíte o vítězství nad soupeřem. V jiných sportech se 

můžeme setkat s nerozhodným výsledkem, nicméně u volejbalu tomu tak není. Ve 

volejbale není možný nerozhodný výsledek. Herní výkon se nedá provést bez soupeře, 

bez přímé výměny útoku či obrany mezi oběma týmy (Kaplan, 1999). 

Moderní hra vyžaduje vysokou kolektivní spolupráci, zároveň je elegantní směsicí 

síly a obratnosti, rychlosti a bystrosti, výskoků a skoků. V průběhu let se volejbalisté 

hodně specializovali na dovednosti a úkoly na hřišti, nicméně hráči vrcholového volejbalu 

hrají podlé své specializace v určitém postavení na hřišti, aby jejich dovednosti byly co 

nejvíce a nejlépe využity ve prospěch týmu (Buchtel a kol., 2006). 

 Volejbal se hraje na hřišti tvaru obdélníku o rozměrech 18x9m obklopený 

volnou zónou, která je na všech stranách minimálně 3 m široká. Pro oficiální soutěže je 

volná zóna 5 m od postranních a 6,5m od koncových čar. Volný prostor nad povrchem 

hrací plochy je minimálně 12,5m. Síť je umístěna svisle nad střední čarou a její horní 

okraj je ve výšce 2,43m pro muže, potažmo juniory a 2,24m pro ženy a juniorky (ČVS, 

2017). 
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Obrázek č. 1 Schéma volejbalového hřiště (Nykodým a kol., 2006) 

 

Buchtel řadí volejbal mezi nejrozšířenější sportovní hry na světě, který v 

posledních letech zaznamenal výrazné změny ve smyslu pojetí hry a celkového nahlížení 

na proces tréninku. Volejbal v sobě spojuje prvky individuální dovednosti a týmové 

spolupráce, tvořivost s disciplínou a kázní, vypjaté úsilí při dynamické námaze s prvky 

zábavy a radostného uspokojení ze zvládání obtížných situací a dosahování úspěchů 

(Buchtel a kol., 2006). 

2.2 Somatické faktory volejbalu 

 Z praxe známe, že jen určitý typ je morfologickým předpokladem 

úspěšnosti v daném sportovním odvětví, každý tělesný typ reaguje jinak na tělesnou zátěž. 

Somaticky podobní jedinci mají obvykle podobnou výkonnost. Korelace mezi určitým 

tělesným typem a úspěšností v daném sportovním odvětví. Typologie člověka: stavba těla 

(konstituční typy, biotypy, somatotypy) - mentální projevy (temperament, typy 

osobnosti). Dalším faktorem limitujícím výkon jsou v tomto sportu výškové parametry 

hráče, které výraznou měrou ovlivňují výkon. Zejména na úrovni elitních soutěží jsou 

somatotyp a antropometrické parametry nezanedbatelné (Fattahi et al., 2012). 

 Somatické faktory jako relativně stálé a ve značné míře geneticky 

podmíněné činitele hrají v řadě sportů významnou roli. Týkají se podpůrného systému, tj. 

Kostry, svalstva, vazů a šlach. Podílejí se i na využití energetického potenciálu pro výkon. 

K hlavním somatickým faktorům patří výška a hmotnost těla, délkové rozměry a poměry, 

složení těla a tělesný typ (Dovalil a kol., 2009). 
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2.2.1 Tělesná výška 

 Nejvyšší hráči v družstvu bývají zpravidla blokaři, dále pak o něco méně 

smečaři a nahrávači (Gualdi-Russo & Zaccagni, 2001). Kondiční a somatické 

předpoklady jsou základem k osvojení si potřebných dovedností, které jsou pro herní 

pozici nahrávače, smečaře, blokaře, diagonálního hráče a libera specifické (Palao et al., 

2008). Marquez at al. (2009) ve své studii srovnával silové schopnosti hráčů na 

jednotlivých pozicích. Autor zjistil, že střední blokaři a diagonální hráči jsou vyšší a těžší 

než nahrávači a hráči na liberu a současně jsou i výrazně silnější, jak ukázaly výsledky 

testů statické a dynamické síly. 

 Tělesná výška se za posledních 20 let mírně zvýšila. Požadavek moderní 

hry je, aby nahrávači měli tělesnou výšku v rozmezí 185-200 cm u mužů a 172-185 cm u 

žen. Útočící hráči by se měli pohybovat v rozmezí 195-205 u mužů a 178-188 cm u žen. 

Nejvyšší tělesnou výšku vyžaduje moderní volejbal na postu blokaře, a to 200-210 cm u 

mužů a 182-192 cm u žen. Částkovými somatickými faktory jsou délka tělesných 

segmentů, délka paží, nohou, atd. Je výhodné, když mají hráči hlavně delší paže, než je 

populační průměr. Výška těla do značné míry souvisí s tělesnou hmotností a % tuku u 

sportovců. Hmotnost těla se vztahuje k muskulatuře těla, ale i k rozložení segmentů, může 

sehrávat důležitou úlohu v použitelnosti hráčů (Vavák, 2011). 

2.2.2 Tělesná váha 

 Váha těla do určité míry souvisí s tělesnou hmotností a % podkožního tuku 

u sportovců či sportovkyň. Váha těla se váže nejen k muskulatuře těla, ale i k rozložení 

podle různých segmentů a může sehrávat důležitou úlohu v použitelnosti hráčů. Tělesná 

hmotnost se u volejbalistů pohybuje v hodnotách okolo 76-80 kg u nižších hráčů a 95-

105 kg u vyšších hráčů. U žen se průměrná tělesná hmotnost pohybuje v rozmezí 62-80 

kg (Vavák, 2011). 

 U útočících hráčů je důležité si uvědomit, že kolik kil útočící hráč má, tolik 

jich musí vynést při každém výskoku nad síť. Takže u takových hráčů platí nejvíce, že je 

třeba najít ideální tělesnou hmotnost pro každého hráče individuálně. Potřebné je sledovat 

poměr aktivní a pasivní hmoty. U bránících hráčů je možnost kolísat s tělesnou hmotností. 

Jde to vidět i na volejbalových hřištích, kde vídáme i hráče, kteří mají nějaké kilo navíc, 

ale jsou plně platnými hráči ve svém družstvu (Vavák, 2011). 
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2.2.3 Složení těla a tělesný typ 

 Ve složení těla rozlišujeme pasivní a aktivní tělesnou hmotu. Dá se určitým 

způsobem zjistit množství tělesného tuku. U volejbalistů je průměrné množství tělesného 

tuku 10 % u mužů a 16 % u žen. Kromě podílu aktivní tělesné hmoty je důležité i složení 

svalů z hlediska zastoupení jednotlivých svalových vláken. Čím má volejbalista vyšší 

podíl rychlých svalových vláken k pomalým svalovým vláknům, je to pro sportovní 

výkon lepší předpoklad. V průměru mají volejbalisti 55 % pomalých a 45 % rychlých 

svalových vláken. Tělesný typ tzv. somatotyp vyjadřuje komplexním způsobem tělesné 

danosti jednotlivce. Endomorfní, mezomorfní a ektomorfní komponent zařadí každého  

volejbalistu do prostoru trojrozměrného grafu a zkušenostmi už bylo určené, kde se  

v tomto prostoru pohybují nejlepší volejbalisti. Muži se pohybují průměrně v těchto  

hodnotách: endomorf - 1,8; mezomorf - 5,5; ektomorf - 3,0. Všeobecně platí, že  

k motorickým výkonům mají dobrý předpoklad somatotypy ektomorfně-mezomorfní  

s převládající mezomorfní složkou a minimální endomorfní složkou. U volejbalistů ale  

určitý typ endomorfie souvisí se silovou složkou jejich sportovního výkonu (Vavák,  

2011). 
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2.3 Nejčastější volejbalová zranění 

Studie z roku 2008 (Pálová., 2008), která srovnává nejčastější úrazy u mužů a žen 

ve volejbale, nám ukazuje odpovědi na tyto otázky. Co patří mezi nejčastější zranění ve 

volejbale? Které jednotlivé tělesné partie jsou ke zranění nejnáchylnější? Také zde 

rozdělujeme zranění na akutní a chronické. 

Hráče v této dotazníkové studii rozdělili na 5 skupin. V první skupině byli hráči, 

kteří byli na profesionální úrovni v nejvyšších volejbalových soutěžích u nás i 

v zahraničí. Dále pak druhá a třetí skupina měla hráče 1. a 2. ligy, či krajské soutěže. 

Zbývající čtvrtá a pátá skupina zahrnovala rekreační hráče volejbalu.  

Obrázek č. 2 Somatograf volejbalistů (modře – muži, červeně – ženy) (Bernaciková a kol., 2010) 
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Zde můžeme vidět graf, ze kterého můžeme vyčíst, že mezi nejčastější zranění 

(bez rozlišení výkonnostních skupin a pohlaví) patří zranění kotníku. Druhé místo 

v četnosti zranění obsadily prsty a kolena spolu se zády si dělí místo třetí se shodným 

zastoupením. Zranění ramenních kloubů a jiné úrazy zastupují shodných 9 % všech úrazů  

 Studie nám také dokazuje, že hráči jak rekreační úrovně, tak té výkonnostní, 

podceňují preventivní opatření proti zraněním (Pálová., 2008). 

2.4 Příčiny úrazů hlezna ve volejbale 

 Přestože volejbal nepředstavuje typicky kontaktní sport, přesto zahrnuje spoustu 

specifických a běžných zranění. Pokud ke kontaktu dojde, stává se tak většinou „na síti“, 

kde při doskocích z bloků či smečí může dojít k dopadu na soupeřovu nohu, což je jednou 

z častých příčin luxací a distorzí. Výjimkou nejsou ani úrazy způsobené přetrénováním 

nebo přetížením. Některým úrazům se dá předejít především základní prevencí, která 

zahrnuje kupříkladu protažení a zahřátí svalů před výkonem, zařazení cviků zlepšujících 

techniku dopadu i odrazu hráče, ale mimo jiné je důležité zvolit i vhodnou obuv 

poskytující oporu a tlumící dopady (Ortopedická ambulance). 

 

Obrázek č. 3 Přehled zdravotních problémů všech výkonnostních kategorií (R. Vorálek a spol., 2009) 



 16 

2.5 Anatomie hlezenního kloubu 

2.5.1 Horní hlezenní kloub 

Hlezenní kloub (articulatio talocruralis) je složeným kloubem ve kterém se stýká 

distální konec tibie, fibuly spojeny vazivovou ploténkou ve vidlici s talem. Na základě 

tvaru styčných ploch je řazen ke kloubům kladkovým. Hlavici kloubu tvoří trochlea tali 

mající kloubní povrchy na proximální ploše a zároveň i na obou plochách bočních. Jamku 

představuje vidlice tvořená tibií s vnitřním kotníkem a se zevním kotníkem zasahujícím 

distálněji. Vpředu je trochlea tali širší, proto se při dorzální flexi vkliňuje mezi oba 

kotníky. Ze základního postavení jsou kloubu umožněny pohyby plantární a dorsální 

flexe, které jsou sdružené s dalšími pohyby. S plantární flexí dochází k inverzi, kdežto při 

flexi dorsální k everzi. (Čihák, 2011) 

Kloubní pouzdro upínající se po okrajích kloubních ploch a zároveň je vpředu i 

vzadu zeslabeno, tudíž musí být pouzdro zesíleno postranními vazy, v čemž se shodují 

autoři Čihák (2011) i Grim (2001). 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 Kosti nohy, mediální strana (Netter, 2005, str. 506) 
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2.5.2 Dolní hlezenní kloub 

Označuje spojení talu s dalšími kostmi, čímž je umožněno šikmé naklánění 

skeletu nohy vůči talu. Anatomicky i funkčně je dělen na dva hlavní oddíly. První 

skloubení představuje articulatio subtalaris, které spojuje talus s kalkaneem. Druhé 

skloubení articulatio talocalcaneonavicularis spojuje talus s kostí patní a kulovitou část 

hlavice talu s os naviculare. K tomuto skloubení je ještě připojeno articulatio 

calcaneocuboidea spojující kost patní a krychlovou (Čihák, 2011). Oba zmíněné klouby 

mají štěrbiny esovitě propojeny a dohromady je nazýváme Chopartův kloub (Petrovický, 

2001). 

2.5.3 Vazivový aparát 

Vazivový aparát zesilující kloubní pouzdro představují ligamenta collateralia, 

zesilující boky pouzdra, a rozbíhající se vějířovitě od kotníků na talus a kalkaneus. Díky 

tomuto uspořádání je zajištěno správné vedení pohybu, protože je v každé poloze kloubu 

napnut alespoň jeden pruh z postranního vazivového systému na obou stranách. 

2.5.4 Ligamenta mediální strany hlezenního kloubu 

Ligamentum collaterale mediale dosahuje až na os naviculare a díky svému tvaru 

připomínající trojúhelník je nazýváno jako ligamentum deltoideum. Pruhy tohoto 

ligamenta představují čtyři části, které se rozbíhají od vnitřního kotníku. Pars 

tibionavicularis na bok os naviculare, další část představuje pars tibiotalaris anterior 

Obrázek č. 5 Ligamenta a šlachy kotníku, mediální strana (Netter, 2005, str. 509) 
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dosahující na collum tali. Zatímco tyto dva vazivové pruhy vedly dozadu, pars 

tibiocalcanearis směřuje vertikálně dolů, upínajíc se na patní kost a poslední pars 

tibiotalaris posterior má svůj úpon veden dozadu na procesus posterior tali (Čihák, 2011). 

Tento vazivový svazek zajišťuje zesílení mediální části pouzdra a zabraňuje tak vyvrácení 

talu zevně (Petrovický, 2001). 

2.5.5 Ligamenta laterální strany hlezenního kloubu 

Na kontralaterální straně se nachází ligamentum collaterale laterale, které je 

rovněž děleno do několika částí a zároveň zesiluje laterální část kloubního pouzdra. Právě 

toto ligamentum je při špatném došlápnutí často poškozeno, přičemž jeho hlavní funkcí 

je chránit před vyvrácení talu dovnitř (Petrovický, 2001). Jedním z pruhů je ligamentum 

talofibulare anterius upínající se na collum tali, další pruh ligamentum calcaneofibulare 

vede směrem dozadu na patní kost a poslední pruh ligamentum talofibulare posterius je 

upnuto na procesus posterior tali (Čihák, 2011). 

  

 

 

Obrázek č. 6 Ligamenta a šlachy kotníku, laterální strana (Netter, 2005, str. 509) 
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2.6 Svaly hlezenního kloubu 

2.6.1 Přední skupina svalů bérce 

Nejedná se o příliš početnou skupinu, jelikož je představována pouze třemi svaly 

a všechny je lokalizujeme na laterální straně tibie. M. tibialis anterior je ze všech tří svalů 

uložen nejmediálněji a svůj úpon má na laterálním kondylu tibie, snopce tohoto svalu 

jsou masité a úpon ve formě silné šlachy vede přes os naviculare a upíná se na os 

cuneiforme mediale a palcový metatarz. Funkcí tohoto svalu je dorzální flexe nohy a 

mimo jiné zdvihá mediální kraj nohy, čímž nohu supinuje. Druhým ze svalů je m. extensor 

digitorum longus mající svůj začátek rovněž na laterálním kondylu tibie a své šlachy 

vzařuje do dorzální aponeurosy druhého až pátého prstu a jak napovídá název, jeho funkcí 

je extenze neboli dorzální flexe nohy a prstů. Posledním z této skupiny svalů je m. 

extensor hallucis longus, jež začíná na mediální straně fibuly a přilehlé vazivové 

membráně. Jeho úpon vede pouze na distální článek palce z dorsální strany a jeho funkcí 

je rovněž extenze (Čihák, 2011). 

2.6.2 Zadní skupina svalů bérce 

Tuto skupinu dělíme do dvou vrstev, a to povrchové a hluboké, přičemž ve vrstvě 

povrchové se nachází mohutný trojhlavý sval lýtkový, m. triceps surae a mezi jeho dvěma 

vrstvami je vsunutý m. plantaris (Petrovický, 2001). Obě hlavy m. gastrocnemius začínají 

na obouch epikondylech femuru a mohutnou šlachou, takzvanou Achillovou se upínají 

na tuber calcanei, který je společným úponem i pro třetí „hlavu“ m. soleus, který má 

pouze jiný začátek, a to na caput fibulae. Pokud chceme hovořit o jednotné funkci tohoto 

svalu, pak jí je plantární flexe nohy a udržování správné pozice bérce vůči noze, kdežto 

pokud budeme hovořit o funkcích jednotlivých částí, pak kupříkladu m. gastrocnemius 

provádí pomocnou flexi kolene (Čihák, 2011). 

V hluboké vrstvě svalů dorzální strany bérce nacházíme také m. popliteus a m. 

tibialis posterior. Začátek svalu m. popliteus představuje laterální epikondyl femuru, je 

tvořen plochým bříškem a upíná se na proximální část tibie z dorzální strany. Jeho funkce 

je similární jako u m. gastrocnemius, tudíž flexe kolenního kloubu. Druhým svalem je již 

výše zmíněný m. tibialis posterior začínající na vazivové membráně mezi tibii a fibulou 

a jeho úpon na os navicularis a kosti klínové. Podílí se na udržování podélné klenby nohy, 

provádí plantární flexi nohy a zdvíhá tibiální okraj nohy (Čihák, 2011). 
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2.6.3 Laterální skupina svalů bérce 

Laterální skupina zahrnuje pouze dva svaly a to m. fibularis longus a m. fibularis 

brevis. Jak již napovídá název, oba svaly mají stejné místo začátku, které představuje 

laterální plocha fibuly (Petrovický, 2011). Úpony jsou rozdílné, přičemž m. fibularis 

longus se upíná na os cuneiforme mediale a 1. metatars a m. fibularis brevis vede svůj 

úpon na drsnatinu pátého metatarsu (Čihák 2011). Funkci vykonávají oba svaly stejnou, 

zajišťují pronaci nohy, pomocnou plantární flexi a v neposlední řadě i abdukci nohy 

(Petrovický, 2001). 

2.6.4 Pohyby v hlezenním kloubu 

Autoři odborné literatury Čihák (2011), Petrovický (2001) a Grim (2001) se 

shodují v tom, že pohyby v hlezenním kloubu vycházejí ze základního postavení. 

V případě hlezenního kloubu hovoříme o pohybech pérovacích, přičemž se jedná 

především o plantární flexi a extenzi (popřípadě dorzální flexi) (Petrovický, 2001). V čem 

se odborná literatura rozchází, jsou rozsahy vykonávaných pohybů, Čihák (2011) uvádí, 

že plantární flexi lze vykonat v rozsahu do 30-35° a flexi dorzální do 20-25°, tudíž 

celkový rozsah pohybů činí 50-60°, kdy ve skutečnosti je celkový rozsah zvětšen o 

pohyby dalších kloubních spojení zánártí. Grim (2001) uvádí, že celkový rozsah pohybů 

se pohybuje v rozmezí 40-50°, přičemž zmiňuje současnou inverzi nohy při plantární 

flexi, a naopak everzi u flexe dorzální. Petrovický (2001) v souvislosti s plantární flexí 

zmiňuje ještě addukci nohy a v případě flexe dorzální abdukci. A v neposlední řadě 

Naňka (2009) uvádí, že rozsahy pohybů představovány plantární flexí a extenzí jsou 

možné v rozsahu 30°. „Popsané pohyby, i když nevelké, jsou pro fyziologickou chůzi zcela 

nezbytné.“1 (Petrovický, 2001) 

Čihák (2011) mimo jiné zdůrazňuje význam vazivové syndesmois tibiofibularis, 

která spojuje tibii a fibulu a představuje velmi pevné spojení. Z tohoto důvodu se při 

nepřiměřeném pohybu předpokládá spíše nalomení tibie, než porušení vazivové 

syndesmosy. Pokud je syndesmosa přeci jenom narušená, je třeba ji chirurgicky ošetřit, 

aby byla znovu obnovena stabilita hlezenního kloubu (Čihák, 2011). 

 

                                                           
1 PETROVICKÝ, P., Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I. Martin: Osveta, 2001. ISBN 80-

8063-046-1. 
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2.6.5 Klenba nožní 

Pokud bychom složily vypreparované kosti nohy k sobě, pozorovali bychom 

v závislosti na tvaru kloubních ploch uspořádání do příčného a podélného oblouku. 

Nejedná se o uspořádání symetrické. Udržení nožní klenby je představováno na jedné 

straně složkou pasivní, která je tvořena ligamenty a složkou aktivní, tvořenou šlachami 

svalů bércových (Petrovický, 2001) 

Klenba podélná je vyšší na straně tibiální, než fibulární, zde je naopak nižší. Na 

jejím udržení se podílí především ligamentum plantare longum, které spadá do skupiny 

vazů plantární strany nohy. Vazivová podpora sama o sobě nestačí ke stabilnímu 

podélnému upevnění, proto se zde podílejí i svaly zahrnující m. tibialis posterior, m. 

flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus, některé krátké svaly planty a 

v neposlední řadě i povrchová plantární aponeurosa a takzvaný šlašitý třmen (Čihák, 

2011). 

Klenba příčná výrazně vyčnívá v úrovni ossa cuneiformia a os cuboideum. Na 

jejím udržení se podílí již výše zmíněné svazky vazů plantární strany a opět také šlašitý 

třmen. Jmenovitě se jedná o ligamenta intercuneiformia interossea, ligamentum 

cuneonaviculare plantare, ligamenta tarsometatarsea plantaria a zároveň se na udržení 

podílí m. peronaeus longus a m. adductor hallucis (Čihák, 2011). 

Obrázek č. 7 Pohyby v hlezenním kloubu (Netter, 2005, str. 525) 
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Správně klenutá klenba nožní je důležitá pro volný žilní odtok krve, zabraňuje 

utiskování cév a nervových kmenů v plosce nohy. Neméně důležitým významem je 

funkce jakéhosi péra i tlumiče, které umožňují správné odvíjení nohy od podložky při 

chůzi. Není tedy s podivem, že lidé trpící takzvanou plochou nohou (pes planus) trpí na 

bolesti v zádech z důvodu nedostatečného tlumení otřesů těla, které se přenášejí zejména 

na páteř (Petrovický, 2001). 

Vývoj klenby nožní začíná relativně pozdě. Fyziologicky plochá noha je tedy 

pouze u novorozenců a fyziologicky se začíná vyklenovat až koncem prvního roku života, 

tedy v období, kdy dítě začíná se samostatnou chůzí. Je velice důležité vývoj klenby nožní 

hlídat, věnovat se posilování svalů nohy a aplikovat kupříkladu chůzi na boso po 

nerovném terénu. Negativně na klenbu nožní působí obezita, ale třeba i nadměrné běhání 

po asfaltu (Petrovický, 2001). 

2.7 Senzorické nervové systémy 

Jedná se o oddíly nervové soustavy, jejichž hlavní funkcí je příjem a zpracování 

informací z vnějšího prostředí. Řadíme sem systém sluchový, zrakový, somatosenzorický 

a v neposlední řadě i čich a chuť. Informace z vnějšího prostředí jsou zaznamenávány 

prostřednictvím receptorů a záznam podnětu označujeme jako vjem. Následujícím dějem 

je vnímání neboli percepce, díky níž se formuje obraz o vnějším světě a vlastním těle 

(Kittnar, 2011). 

2.7.1 Receptory svalové 

Mezi svalová nervová zakončení řadíme svalová vřeténka, jejichž funkcí je 

registrování protažení a zkrácení svalu. Nacházíme je v každém svalu, zpravidla jsou 

několik mm dlouhé a svým protáhlým tvarem připomínají doutníkovitý útvar (Petrovický, 

2002). Vřeténko obsahuje intrafusální vlákna obalená vazivovým pouzdrem a jsou 

zapojena paralelně mezi extrafuzálními vlákny svalu. Proto, pokud dojde k protažení 

svalu, dochází zároveň i k natažení vřetének a je tak zvyšována aktivita aferentních 

vláken z vřetének vycházejících. Naopak kontrakcí dochází k uvolnění vřetének, tudíž ji 

neregistrují. K vnímání vřeténky dochází prostřednictvím statických a dynamických 

změn svalů, přičemž tyto informace slouží primárně k řízení svalového napětí a svůj 

význam mají i při vykonávání volních pohybů, a to především pomalých (Kittnar, 2011). 
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2.7.2 Receptory šlachové 

Jsou představovány Golgiho šlachovými tělísky a z názvu tedy vyplývá, že je 

lokalizujeme ve šlachách, v blízkosti začátku svalových vláken. Reagují na zvýšené 

napětí šlachy, ke kterému dochází při kontrakci nebo natažení svalu. Chrání sval před 

poškozením při přepětí, avšak jejich adaptace je velmi nízká (Kittnar, 2011). 

2.7.3 Receptory kloubní 

Jejich význam spočívá v signalizaci bolesti (spojené například se zraněním nebo 

hrozícím poškozením při nepřiměřeném pohybu) a provádění pohybu. Lokalizují se 

v kloubech a přídatném aparátu kloubním a svou stavbou jsou similární některým 

tlakovým receptorům v kůži, tudíž reagují i na tlakové změny při zatížení a pohybech 

kloubů (Kittnar, 2011). 

2.7.4 Tělesná zátěž 

Sportovní výkon, těžká fyzická práce, zkrátka tělesná zátěž se nemůže uskutečnit 

bez koordinace funkcí orgánových soustav. Zejména svalová práce vyžaduje dodávku 

energie, aby mohla energeticky pokrýt výkon. Kromě ATP a kreatinfosfátu, sval 

potřebuje ke své efektivní práci i dostatečný přívod kyslíku a glukózu, a to především při 

déletrvajícím výkonu. V závislosti na druhu a intenzitě zátěže může převažovat aerobní 

nebo anaerobní krytí výkonu. 

Pokud je zátěž déletrvající, organismus se snaží homeostatickými mechanismy 

kompenzovat energetické ztráty, tak aby byla zachována funkce životně důležitých 

orgánů, a to především mozku a srdce. Dříve nebo později dojde k snížení výkonu 

organismu, to, kdy nastane, záleží na trénovanosti a adaptaci organismu jedince na zátěž 

(Kittnar, 2011). 

2.7.5 Únava 

Důležitý varovný signál, který spěje k ukončení zátěže, je únava. Tento stav je 

dán kombinací faktorů jako je vyčerpání energetických zásob pracujících svalů (značný 

pokles koncentrace kreatinsfosfátu a glykogenu urychlí nástup únavy, u vytrvalostní 

zátěže, především pokud k poklesu koncentrace dojde na začátku zátěže, nazýváme tento 

stav jako tzv. „přepálený začátek“), produkci vodíkových iontů a systémových změn 

působících na centrální nervovou soustavu. Jsou-li vůlí příznaky únavy překonány, lze 

ještě do jisté míry ve výkonu pokračovat, pokud není rozvrat homeostázy organismu příliš 
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veliký, v takovém případě rostoucí a lokální únava ve svalech nutí jedince zátěž ukončit 

(Kittnar, 2011). 

2.7.6 Klasifikace a známky únavy 

Ačkoliv se s únavou setkáváme v každodenním životě, její klasifikace se různí 

v závislosti na tom, zda dojde k překročení prahu tolerance. Pokud není práh překročen, 

hovoříme o únavě fyziologické, na opačné straně stojí únava patologická, kterou lze ještě 

dělit na akutní (přetížení, přepětí, schvácení), která je bezprostřední reakcí na zatížení, a 

na chronickou (přetrénování), při které je přesažen práh tolerance organismu na zátěž 

jakožto celku (Dylevský, 1997). 

Mezi jednotlivé známky únavy řadí Dylevský (1997): 

1. Pokles výkonnosti, která se odvíjí od charakteru zátěže, trénovanosti a adaptaci 

jedince, jakožto i vnějších podmínkách 

2. Agresivní a hysteroidní reakce 

3. Jednotlivé orgány reagují na zevní podněty odlišně (tzv. paradoxní odpověď) 

4. Možná exacerbace chorob, které byly latentní nebo skryté 

5. Mikrotraumata, traumata a poškození hrozí ve větší míře 

6. Únava CNS a z ní plynoucí poruchy interpersonálních vztahů 

V neposlední řadě můžeme únavu dělit na celkovou a místní (orgánovou) 

2.8 Sportovní úrazy a jejich charakteristika a příčiny 

Definice sportovního úrazu zní jako „náhlé narušení celistvosti tkání, které 

vznikne působením vnějšího násilí (tlaku, síly) či vnitřními silami u jedince, který provádí 

sportovní činnost.“2  

Tělo neustále vystavujeme různým typům zátěže. Podstatné je, že pokud je zátěž 

prováděna v určitých mezích, to znamená, není-li překročena hranice její tolerance, 

organismus je schopen ji kompenzovat a této zátěži se ve své podstatě adaptovat. Nastane-

li naopak dekompenzace, vzniká tzv. kritický stav, při kterém se už organismus není 

schopen na zátěž adaptovat. Právě selhání adaptace je příčinou vzniku většiny 

                                                           
2 DYLEVSKÝ, I., KUČERA, M., Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-258-1. 
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sportovních úrazů. I toto selhání lze klasifikovat jako akutní nebo chronické (Dylevský, 

1997). 

Rozdělení příčin úrazů dle autora: Pilný (2007): 

1. Osobní vlastnosti sportovce (antropologické vlastnosti, výběr sportu, správná 

forma tréninku, psychické vlastnosti) 

2. Vliv druhé osoby (trenér/cvičitel, spoluhráč, protihráč, rodič) 

3. Objektivní příčiny vyplývající z daného sportovního odvětví 

4. Klimatické a hygienické podmínky (vliv venkovního prostředí) 

5. Technické vybavení (nástroje, výstroj – podcenění správného použití) 

6. Organizační činitel (nevhodný tréninkový plán, nedostatek regenerace) 

2.8.1 Poranění z vnitřních příčin 

Přestože může být mechanismus podobný, měla by být tato zranění rozlišována 

od poranění z přetížení. Zahrnujeme sem kupříkladu burzitidy, paratenditidy, 

tenosynovitidy nebo iliotibiální a frikční syndrom. Pokud chceme hovořit o poranění 

z nadměrné zátěže, je třeba dělit přetížení na lineární a rotační. V případě lineárního 

dochází k přetížení v jedné rovině pohybu. Pokud je způsobena nekoordinovaná svalová 

kontrakce, kterým mohou předcházet faktory jako nedostatečné „zahřátí“ svalů, svalové 

disbalance, aj., může tato kontrakce vést až k tržnému poranění. Rotační přetížení 

nastane, pokud je jednotlivá část nebo celé tělo vystaveno rotačně působícím silám. 

Tomuto riziku jsou vystaveny klouby kolenní, a právě i hlezenní, a to především u sportů 

spojených s kroucením/zatáčením. V případě kloubu hlezenního zapříčiní rotace obvykle 

inverzní poranění, které je charakterizováno roztržením laterálních ligament. Méně 

obvyklé, avšak možné je roztržení mediálního komplexu vazů v důsledku everzního 

přetížení (Dylevský, 1997). 

Kromě jiného mohou hrát roli i všeobecné faktory, kterými jsou třeba hmotnost 

(obezita značně ztěžuje organismu se adaptovat na zátěž), věk (v důsledku stárnutí 

dochází k fyziologickému stárnutí organismu, a tak i rigiditě tkání), pohlaví (rozdílné 

hormony i tvar těla) (Dylevský, 1997). 
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2.8.2 Poranění z vnějších příčin 

Za vznik poranění je zde zodpovědný vnější faktor a většinu z nich řadíme do 

kategorie akutních poranění, jelikož vznikají v důsledku násilného působení. Tento typ 

poranění se může týkat kterékoliv struktury, kostmi počínaje, vazy konče (Dylevský, 

1997). 

2.8.3 Úrazy hlezenního kloubu 

• Distorze – podvrtnutí, vymknutí čili distorze hlezna je typické a velmi časté 

poranění nejen pro volejbal, ale také pro běžný život. Ve většině případů je 

příčinou špatný došlap či doskok, při kterém dochází k inverznímu mechanismu 

úrazu. Na okamžik dochází k oddálení kloubních ploch dojde k různému stupni 

poškození vazivového komplexu (natažení, natržení či roztržení vazů). 

V závislosti na poškození vazů rozeznáváme tři různé stupně. Projevem distorze 

je pohmatová bolest, lokální otok, hematom, nemožnost plného došlapu a chůze. 

Léčba se odvíjí od stupně poškození, ale u všech distorzí se využívá zásady 

„PRICE“ (protection, rest, ice, compression, elevation). Poraněné hlezno je třeba 

odlehčit, proto se zpravidla volí chůze o francouzských holích (Ortopedie 

Olomouc). 

• Subluxace – představuje neúplné vykloubené, při kterém je poranění pouzdra a 

vazů větší než u distorze. Kosti se nacházejí v subluxačním postavení, přičemž se 

kloubní plošky dotýkají pouze částečně. Přestože je kloub mírně nestabilní, 

dochází zpravidla k repozici spontánní formou. Terapie je prakticky u všech úrazů 

stejná a to odlehčení, ledování, pevná imobilizace a v těžších případech 

chirurgická náprava. 

• Subtalární luxace – dochází k vykloubení subtalárního kloubu a v některých 

případech i kloubu talonavikulárního. V závislosti na tom, v jakém směru je noha 

proti kosti hlezenní rozlišujeme luxaci přední, zadní, mediální a laterální 

peritalární. 

• Úplná (dvojitá) luxace – v tomto případě dochází k luxaci v dolním i horním 

hlezenním kloubu. Dochází k přerušení cévní dodávky krve k talu a poranění 

může být otevřené. Klinickými projevy je značná bolestivost a tvar nohy je značně 

deformován. Terapie spočívá v urgentní repozici a znehybnění sádrou. 
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2.8.4 Zlomeniny kosti hlezenní, klasifikace 

Představují závažná poranění způsobené nárazem či pádem na nohu při jejím 

maximálním dorzálním ohybu. Dochází k sevření talu mezi kalkaneem, tibií a kostí 

člunkovou, přičemž je talus tlačen proti takto vzniklému klínu a dochází k jeho traumatu 

v oblasti hlavice, těla nebo krčku. Prognóza závisí na stupni porušení cévního zásobení a 

pokud jsou fragmenty fraktury hlezna posunuty, je možná i avaskulární nekróza 

(Koudela, 2002). 

• Hlavice talu – pokud se jedná o zlomeniny neúplné, terapie spočívá v znehybnění 

sádrovým obvazem a zpravidla nepředstavuje léčebný problém. Úplné zlomeniny 

jsou zapříčiněny dopadem na špičku nohy a oddělená hlavice talu se dislokuje 

v dorzálním směru, a to v různém stupni i rozsahu. Klinickým obrazem je 

mohutný otok, značná deformita, silná bolestivost a neschopnost vykonávat 

pohyb poraněné nohy. Léčba spočívá v chirurgické repozici a sádrové fixaci. 

• Krček talu – pád z výšky na nohu při současné dorzální flexi, přičemž dochází 

k vražení krčku i hlavice talu na přední hranu tibie. Nedislokované fraktury jsou 

rovněž léčeny sádrovým obvazem. Dislokované je nutné reponovat v nejkratším 

časovém úseku. V průběhu terapie je nutné sledovat postavení fragmentů talu a 

případné známky avaskulární nekrózy. 

• Tělo talu – zlomeniny corpu vznikají v důsledku pádu na nohu s vysoké výšky, 

při kterém se drtící mechanismus přenese na talus z tibie. Může se jednat o 

zlomeniny tříštivé nebo může být fraktura v rovině vertikofrontální či sagitální. 

Tak jako všechny fraktury, i tato je provázena otokem, značnou deformitou, 

bolestivostí a nemožností pohybu nohy. Konzervativní terapie je volena u 

zlomenin nedislokovaných, u dislokovaných je fraktura reponována 

prostřednictvím dvou Kirschnerových drátů za kalkaneus a distální tibii (Koudela, 

2002). 

Jednou z možností klasifikace je podle Webera na základě vztahu k syndesmoze: 

A. Fraktura fibuly pod syndesmózou příčným lomem, možný výskyt 

bimaleolární fraktury 

B. Fraktura fibuly lokalizována v oblasti vazivové syndesmozy, vnitřní 

kotník poraněn a deltový vaz rovněž 
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C. Fraktura fibuly nad syndesmózou, vnitřní kotník poraněn 

2.9 Prevence úrazů 

„Předcházet úrazům a přetížením končetin a zároveň dosáhnout dobrých výsledků 

je pro sportovce vždy jedním ze základních úkolů“3. Zranění dříve či později potká většinu 

hráčů volejbalu, a to jak těch rekreačních, tak profesionálních. Jedním z důvodů úrazů 

může být právě podceňování prevence. Záleží pak, jestli je prevence nedostatečná kvůli 

neadekvátní informovanosti, nedostatku času jedince nebo je to dáno tím, že jí jedinec 

přikládá malý význam. Je ovšem zřejmé, že ani dodržováním důsledné prevence není 

vždy zajištěno vyhnutí se zraněním, ale správná prevence může v konečném důsledku 

snížit riziko jeho vzniku (Volleycountry). 

2.9.1 Tejpování 

Pod tento pojem spadá tejpování fixační, kinesiotaping či další odnože. Tato 

metoda využívá „pásek“, které jsou aplikovány přímo na pokožku za účelem podpory 

místa aplikace. Pokud volíme metodu fixační, primární funkcí je především znehybnění 

dané části těla za účelem zabránění podvrknutí, kdežto u metody kinesiotapingu jde o 

podporu urychlení hojení tkáně, kde indikací k využití jsou bolesti svalů, kloubů, otoky, 

edémy. Z výše zmíněného vyplývá, že metoda tejpování se hojně využívá ať už tedy 

v oblasti prevence úrazu, tak jako podpora po prodělaném úrazu nebo v neposlední řadě 

jako rehabilitační pomůcka sloužící k doléčení (Tejpování). 

Ačkoliv se jedná vcelku o bezpečnou metodu, pak i přesto má relativní 

kontraindikace, kterými jsou např.: hořečnaté stavy, melanomy, alergie na složky tejpu, 

otevřené rány, aj. 

Materiál, z kterého jsou pásky zhotoveny je elastický, tudíž se po natažení dokáže 

vrátit na původní rozměr, hned poté, co je tah uvolněn. Tyto vlastnosti splňuje pružné 

vlákno polyurethanu ze kterého jsou pásky zhotoveny. U většiny technik se páska lepí 

v protažení pohybového segmentu, což zajistí napnutí kůže a ostatních měkkých tkání. 

Poté, co se segment vrátí do neutrální pozice, pozorujeme na kůži zvrásnění pod 

nalepeným tejpem. Díky němu dojde ke zdvižení kůže i podkoží včetně povrchové fascie, 

tímto způsobem vznikne meziprostor, ve kterém se nacházejí lymfatické i krevní cévy, 

                                                           
3 PILNÝ, J., Prevence úrazů pro sportovce: taping, popis zranění, první pomoc, léčba, rehabilitace. Praha: 

Grada, 2007. ISBN 978−80−247-6087-2. 
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včetně velkého množství receptorů registrujících tah, tlak apod. Právě zvětšením 

meziprostoru se sníží utlačování krevních i lymfatických cév, docílí se snížení tlaku na 

receptory, což pacient vnímá jako úlevu od bolesti (mnohdy i prohřátí oblasti) 

(Tejpování). 

2.9.2 Tejpování hlezenního kloubu 

Při problémech s kotníky ať už z důvodu časté recidivy luxací při sportu nebo jako 

prevence po zaléčeném úrazu hlezna může správně aplikovaný tejp poskytnout potřebnou 

fixaci a oporu a v případě akutního problému s hleznem zamezit tvorbě otoku. Pokud je 

technika aplikace provedena správně, hlezno je stabilizováno, ale není omezena krevní 

ani lymfatická cirkulace (Eureko). 

Postup: 

• Vytvoříme I tejp, kotvu nalepíme na oblast vnitřního kotníku bez napětí 

• Provedeme dorzální flexi nohy 

• Tejp lepíme pod napětím 50 % přes plosku na zevní stranu bérce 

• Zažehlíme 

• Kotvu druhého I tejpu nalepíme nad zevní stranu nohy bez napětí 

• Obkroužíme patu a směřujeme na nárt, napětí tejpu do 50 % 

• Zažehlíme 

• Kotvu třetího tejpu lepíme nad vnitřní hranu nohy bez napětí 

• S napětím okolo 50 % obkroužíme tejpem patu a směřujeme opět na nárt 

• Zažehlíme 

2.9.3 Ortézy, bandáže 

Ortopedická protetika v posledních desetiletích prodělala značný vývoj, což 

umožnilo vývoj a výrobu celého spektra pomůcek, které poptávají jednak sportovci, tak i 

široká veřejnost. 

Ortézy a bandáže představují pomůcky, které lze využít k řešení akutních stavů a 

jejich účel v tomto případě představuje imobilizaci postiženého kloubu. K tomuto účelu 

se využívají ortézy rigidní, které chrání postižený kloub před nepřiměřeným rozsahem 
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pohybu. Častou indikací k použití ortézy bývají právě distorze kloubů kolenních, 

zápěstních a hlezenních nevyjímaje. Určitou nevýhodou může být nespolehlivý výsledek 

terapie v případě, že pacient nepoužívá ortézu adekvátním a lékařem určeným způsobem. 

Při řešení chronických stavů, můžou ortézy a bandáže substituovat některé vazy, 

které byly v minulosti poškozeny traumatem. Měkké bandáže představují spíše 

subjektivní oporu, ačkoliv poměrně úspěšně je ortézami řešena právě nestabilita 

hlezenního kloubu, ale jelikož omezují rozsah pohybu, není to v případě volejbalu příliš 

šťastná alternativa (Medicína pro praxi, 2011). 

2.9.4 Posilování stabilizátorů hlezna 

Jelikož kotník společně s kolenem představují vzájemný komplex, který je nutný 

pro lokomoci a uplatňuje se při každém kroku, je důležitá jejich stabilizační funkce. 

Stabilizace jako taková nevyžaduje užití nadměrné síly ani objemné svaly, ale svalovou 

koordinaci. Statické stabilizátory v kloubu zajišťují vazy a kloub jako komplex chrání 

kloubní vazivové pouzdro. Pokud nedojde k poranění těchto struktur, jejich přítomnost si 

neuvědomujeme. 

„Stabilita je proces, při kterém je kloubní pouzdro nejméně namáháno a svaly 

pracují v koaktivaci. Jedná se o vyvíjení aktivity, která zpevňuje segmenty a při tom 

dochází k odolávání vnějším vlivům prostředí (např. nerovnostem terénu).“4 

Při stoji je nezbytné, aby byla váha rovnoměrně rozložena mezi obě chodidla a 

byla správně nastavena opora nohou. Při vykonávání stabilizačních cviků je důležité, aby 

pánev byla v neutrálním postavení, páteř napřímena a hlava v jejím prodloužení. 

Správným cvičením zaměřeným na práci dynamických stabilizátorů lze předcházet 

úrazům jako je třeba distorze kotníku. Mimo jiné lze využívat i balančních podložek, 

BOSU nebo TRX (Fyzioklinika). 

Příklady cviků: 

• Stoj na balanční podložce 

• Balanční nákrok na bosu 

• Výskok na bosu snožmo 

                                                           
4 Cviky pro posílení a stabilizaci kotníku a kolene s pomůckou. Fyzioklinika [online]. [cit. 2021-7-15]. 

Dostupné z: https://www.fyzioklinika.cz/navody-na-cviceni-vse/chci-posilit-stabilizovat/stabilizace-

kotniku-kolene/cviky-pro-posileni-a-stabilizaci-kotniku-a-kolene-s-pomuckou 
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• „Holubička“ na bosu 

• Dřep s jednou nohou v zanožení na závěsném systému 

• Výpad vpřed na závěsném systému 

• Dřep s jednou nohou nataženou do strany na závěsném systému 

• Dřep na jedné noze na závěsném systému 

• Hluboké dřepy 

• Stoj na jedné noze 

2.10 Regenerace 

„Regenerace je biologický a společenský proces, který má za úkol vyrovnat a 

obnovit reverzibilní pokles funkčních schopností organismu a jednotlivých orgánů.“5 

Nároky na výkon a tréninkové postupy se mnohdy pohybují na hranicích schopností 

organismu jedince. Pokud dojde k překročení jisté meze, může dojít k nežádoucímu 

poškození. Proto je tedy regenerace sil důležitým faktorem hrajícím roli v předcházení 

přetížení. Problém představuje časový management náročných tréninků, při kterém 

nezůstává dostatek prostoru pro regeneraci, je tedy nutné při plánování životosprávy a 

režimu brát složku regenerace v potaz a věnovat ji pozornost. 

2.10.1 Metody a prostředky regenerace sil: 

• Regenerační cvičení (kompenzuje únavu, slouží jako prevence svalové 

nerovnováhy a jednostranného přetěžování) 

• Cvičení ve vodě 

• Cvičení relaxační 

• Regenerační tělesná činnost 

Regenerační aktivity zahrnují cvičení s prvky rotačními, protahování zkrácených 

svalů a zároveň posílení svalů oslabených apod. Regenerační prostředek představuje i 

správně provedená masáž nebo návštěva sauny, kde jako regenerační podnět působí teplo. 

I sluneční světlo patří mezi důležité prostředky působících regeneračně, koneckonců 

                                                           
5 DYLEVSKÝ, I., KUČERA, M., Sportovní medicína. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-725-7. 
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ultrafialové a infračervené paprsky jsou využívány jako zářiče pro prevenci přetížení 

kloubů a svalových úponů (Dylevský, 1999). 
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3 Cíle a úkoly práce, hypotézy 

 Cílem této práce je sledování četnosti úrazů hlezenního kloubu a jejich příčin u 

hráčů volejbalu a srovnání četnosti s dalšími volejbalovými úrazy. 

 Dílčí cíle této práce: 

• analyzovat data nashromážděna z dotazníků 

• analyzovat grafy a tabulky vycházejících z těchto dat 

• analyzovat jakého charakteru a jakým způsobem bylo způsobeno zranění 

hlezenního kloubu 

• věnovat se zásadám prevence předcházejícím tomuto zranění 

3.1 Výzkumné otázky: 

• Jaká je četnost úrazu hlezenního kloubu hráčů volejbalu ve srovnání s dalšími 

volejbalovými úrazy? 

3.2 Hypotézy: 

• Předpokládám, že všichni hráči se před výkonem rozcvičí. 

• Předpokládám, že k úrazu hlezenního kloubu dojde nejčastěji po dopadu na 

protihráče. 

• Předpokládám, že alespoň polovina hráčů provádí kompenzační cvičení v rámci 

prevence úrazu hlezna. 
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4 Metodika 

4.1 Popis sledovaného souboru 

 Pro výzkum byli vybrání hráči jak výkonnostního volejbalu, tak amatérské 

volejbalové ligy. Konkrétně se jednalo o týmy VK Dvůr Králové, TJ Lokomotiva 

Trutnov, či TJ Červený Kostelec. Dotazník byl odeslán mezi 80 hráčů volejbalu do výše 

zmíněných týmů, včetně AVL. Návratnost dotazníku byla 72,5 %, tudíž 58 respondentů. 

Zbytek (27,5 %) se zdrželo odesláním dotazníku. Mezi dotazované hráče volejbalu patří 

jak muži, tak ženy. 

 Věk dotazovaných hráčů volejbalu byl od 15 ti let. Na dotazník odpovědělo 15 

hráčů AVL, 10 hráčů z týmu TJ Loko Trutnov, 17 z VK Dvůr Králové a 16 z VK Červený 

Kostelec. 10 (16,9 %) dotazovaných zastupují nahrávači, 16 (27,1 %) představují blokaři, 

5 (8,5 %) obsazují post libera, 14 (23,7 %) respondentů zaujímají post univerzála a 

největší zastoupení mají smečaři s počtem 21 (35,6 %). 

4.2 Použité metody 

 Pro výzkum bakalářské práce byla použita metoda kvantitativního výzkumu. 

Metoda je založena na sběru dat prostřednictvím dotazníku pomocí portálu Google forms. 

 Dotazník obsahoval 21 otázek, přičemž bylo užíváno otázek otevřených, 

uzavřených, polo uzavřených a s možností výběru více odpovědí. Záměrem výzkumu 

bylo zjistit četnost zranění hlezenního kloubu ve srovnání s dalšími volejbalovými úrazy. 

Další otázky byly směřovány na prevenci zranění, způsob léčby, délku rekonvalescence, 

čí zjištění ostatních zranění. 

 Anketní šetření probíhalo v období od června 2021 do července 2021. Dotazníky 

byly rozeslány do zmíněných volejbalových klubů. Spolu s dotazníky byly poslány 

potřebné informace o dotaznících a instrukce k jejich vyplnění. Hráči byli seznámeni s 

cílem průzkumu a byli ujištěni, že dotazníky slouží pouze pro potřeby bakalářské práce. 

 Výběr metody a sběr dat byl schválen etickou komisí UK FTVS. 

4.3 Sběr dat 

 Data potřebná pro zpracování teoretické části byla získána studií odborné 

literatury. Samotný dotazník určený pro shromáždění dat od jednotlivých hráčů byl 
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vytvořen na platformě Google forms. Data byla shromažďována v červnu a červenci roku 

2021. Distribuce byla prováděna skrze odkaz, který přesměroval respondenty k 

dotazníku. K šíření dotazníku byly použity platformy www.facebook.com a email.  

4.4 Analýza dat 

 Odpovědi z dotazníků budou zpracovány skrze počítačový program Microsoft 

office excel. Prezentace dat bude zprostředkována prostřednictvím grafů, ve kterých bude 

uváděno procentuální zastoupení vycházející z počtu respondentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

5 Výsledky 

Pohlaví respondentů. 

 V úvodu dotazníku byla položena uzavřená otázka, jež zjišťovala pohlaví 

jednotlivých respondentů. Ze zjištěného vyplývá, že se výzkumu zúčastnilo celkem 58 

hráčů volejbalu, přičemž kategorii mužů zastupovalo 19 respondentů (32,8 %) a kategorii 

žen 39 respondentů (67,2 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věk respondentů. 

 Další kategorizaci představovala otázka, která zjišťovala, do jaké věkové skupiny 

respondent spadá. Z této uzavřené otázky vyplývá, že nejvíce respondentů spadá do 

věkové skupiny 19-21 let (31 %), druhou nejvíce zastoupenou kategorií byla věková 

skupina 31+ (27,6 %) a poslední dvě kategorie představovaly věkové skupiny 15-18 let 

(15,5 %) a 22-30 let (25,9 %). 

Graf č. 1 Pohlaví respondentů  
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Jak dlouho se věnujete volejbalu? 

 V této otevřené otázce jednotliví respondenti uváděli v letech, jak dlouho se 

volejbalu věnují. Z grafu vyplývá, že volejbalu se věnuje 3-10 let celkem 34 respondentů. 

Dalších 22 respondentů představují hráči, kteří se věnují volejbalu 11-20 let a zbylí dva 

respondenti uvedli, že se volejbalu věnují přes 20 let. 

 

Graf č. 2 Věk respondentů  

Graf č. 3 Počet let věnovaných volejbalu  
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Klub, ve kterém působíte. 

 Tato otevřená otázka zjišťovala příslušnost respondentů ve volejbalových 

klubech, popřípadě v amatérské volejbalové lize, pokud se jednalo o hráče 

neregistrovaného. Kategorii neregistrovaných hráčů představovalo 15 respondentů (25,9 

%). 10 respondentů (17,2 %) uvedlo, že jsou registrovaní v klubu TJ Lokomotiva 

Trutnov, 16 respondentů uvádí působení v klubu VK Červený Kostelec (27,6 %) a 17 

(29,6 %) respondentů je registrováno v klubu VK Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 Volejbalové kluby  
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Na jakém postu hrajete? 

 V této otázce respondenti vybírali z výčtu možností post, na kterém působí. 

Nejvíce zastoupený byl post „smečař“, který zvolilo 21 respondentů (36,2 %), dalším 

nejzastoupenějším v pořadí byl „blokař“, kterého jako svůj post uvedlo 26 respondentů 

(27,6 %). Post „nahrávač“ zvolilo celkem 10 respondentů (17,2 %), odpověď „univerzál“ 

byla zastoupena v 14 odpovědích (24,1 %) a poslední post „libero“ zvolili celkem 4 

respondenti (6,9 %). 

 

Rozcvičujete se před utkáním? 

 V pořadí šestá otázka zjišťovala, zdali se hráči před jednotlivými 

utkáními/tréninky rozcvičují. Zde jednoznačně všech 58 respondentů zvolilo odpověď 

„ano“. 

 

Graf č. 5 Volejbalový post  
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Pokud ano, jak? 

 V této otázce mohli respondenti vybírat z více uvedených možností. 55 

respondentů uvedlo, že do rozcvičky zahrnují dynamický strečink a 38 respondentů 

uvedlo, že volí i strečink statický. 11 respondentů zvolilo možnost jak kloubně 

mobilizačního rozcvičení, tak zpevňovacího a posilovacího. 

 

Graf č. 6 Rozcvičování hráčů  
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Je zahrnuté kompenzační cvičení ve vaší tréninkové jednotce? 

 V této uzavřené otázce zvolilo odpověď „ano“ 5 respondentů (8,6 %). Téměř 

polovina respondentů (46,6 %) uvedla, že v tréninkové jednotce kompenzační cvičení 

zahrnuto nemají a zbylých 26 respondentů (44,8 %) uvedlo, že kompenzační cvičení je 

zahrnuto pouze někdy. 

 

Graf č. 7 Typ strečinku  

Graf č. 8 Zahrnutí kompenzačního cvičení  
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Pokud ano, jaké? 

Tato otevřená otázka odkazovala na otázku předešlou a respondenti mohli uvádět, která 

kompenzační cvičení praktikují. Odpovědi byly podobné, často zde respondenti uváděli 

protahování určitých částí těla nebo cvičení na balanční podložce bosu. Jednou zde byl 

zmíněn i SM systém a TRX, jakožto pomůcky ke kompenzačnímu cvičení. 

Zranili jste se někdy při volejbale? 

Graf č. 9 Typ kompenzačního cvičení  
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 Respondenti zde měli uvést, zdali se při volejbalu již někdy zranili. Všech 58 

respondentů zvolilo možnost „ano“. 

 

 
 

 

 

 

 

O jaké zranění šlo? 

 V souvislosti s předchozí otázkou měli respondenti zvolit z výčtu možností o jaké 

zranění se jednalo. 51 respondentů uvedlo, že si při volejbale poranilo hlezno. Dalších 47 

respondentů uvedlo zranění prstů. Dále zde byla možnost volby zranění kolene, kterou 

zvolilo 19 hráčů, úraz ramene zastoupený volbou 12 respondentů a nejméně volenou částí 

těla, byl úraz lokte, který zvolili pouze 3 respondenti. 

 

Graf č. 10 Zranění při volejbale  

Graf č. 11 Typ zranění  
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Měli jste problémy s hlezenním kloubem už v minulosti? 

 Zde měli respondenti jednoduchou volbu mezi odpověďmi ano/ne. Přičemž 22 

respondentů (37,9 %) uvedlo, že se s potížemi s hlezenním kloubem potýkalo už 

v minulosti a 36 respondentů (62,1 %) uvedlo, že problémy s hleznem v minulosti 

nemělo. 

 

 

 

Jak často za posledních 5 let jste měl/a zraněný kotník? 

 V této otevřené odpovědí víceméně číselnou formou jednotliví respondenti 

uváděli četnost zranění hlezna v posledních pěti letech. Ale protože byla otázka otevřená, 

tak se grafické znázornění výsledků ztížilo, jelikož respondenti odpovídali stejně, a tak 

přesné určení známe díky otázce, která následovala a můžeme z ní vzít část dat, které 

říkají, že 42 respondentů utrpělo zranění hlezenního kloubu za posledních 5 let. 

 

 

Graf č. 12 Problémy s hleznem v minulosti  



 45 

Kdy naposled jste měl/a zraněný kotník? 

 Respondenti zde uváděli, kdy k poslednímu úrazu došlo. Otevřenou formou 

uváděli roky, kdy naposledy měli zranění hlezna. V grafu můžeme vidět počet úrazů v 

rozmezí po 5 ti letech. Víceméně zde respondenti uváděli roky v rozmezí 2015-2020 a 

zřídkakdy se objevil rok dřívější. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 13 Četnost úrazů v letech  
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Jakého charakteru bylo poslední zranění? 

 Tato otázka zjišťovala charakter zranění. Nejčastěji volenou odpovědí bylo 

„vykloubení hlezna“, tuto odpověď zvolilo 33 respondentů (56,9 %). Druhou nejvíce 

volenou odpovědí bylo „natržení vazů“, kterou jako charakter zranění uvedlo 14 

respondentů (24,1 %). Zbylé dvě možnosti představovalo zlomení hlezna a přetržení 

vazů, přičemž zlomeninu uvedlo 5 respondentů (8,6 %) a přetržení vazů 6 respondentů 

(10,3 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 14 Charakter zranění  
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Jakým způsobem se Vám zranění přihodilo? 

V souvislosti s úrazy hlezna tato otázka zjišťovala u respondentů, jakým 

způsobem k úrazu došlo. Nejvíce volenou odpovědí, jakožto příčinou úrazu, byla prudká 

změna směru, kterou zvolilo 22 respondentů (37,9 %). Další dvě možnosti úrazu 

zahrnovaly špatný došlap na protihráče nebo spoluhráče, přičemž úraz hlezna po dopadu 

na soupeře zvolilo jako odpověď 19 respondentů (32,8 %) a došlap na spoluhráče 11 

respondentů (19 %). Dalšími odpověďmi byli kupříkladu špatný dopad, doskok, 

nešikovnost nebo náraz o míč, což v celku uvedlo jako způsob úrazu celkem 6 

respondentů (10,2 %). 

 

Navštívil/a jste odborníka? 

 U této otázky respondenti opět volili mezi odpovědí ano/ne, přičemž téměř 90 % 

respondentů uvedlo, že s úrazem odborníka navštívili a zbylých 10 % nikoliv. 

Graf č. 15 Příčina úrazu  
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Jaký byl průběh léčby? 

 V této otázce bylo zjišťováno, zdali bylo zranění řešeno konzervativní metodou 

nebo mělo invazivní řešení. Možnost konzervativní řešení zvolilo celkem 48 respondentů 

Graf č. 17 Průběh léčby  

Graf č. 16 Návštěva odborníka  
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(82,8 %) a zbylých 10 respondentů (17,2 %) uvedlo, že jejich úraz musel být řešen 

invazivně. 

Na jakou dobu jste přerušil/a herní aktivitu ve volejbale v důsledku 

zranění? 

 V souvislosti s léčbou a rekonvalescencí tato otázka zjišťovala na jak dlouhou 

dobu musel hráč přerušit herní aktivitu. Nejvíce volenou odpovědí byla dobu 2-7 týdnů, 

kterou zvolilo 35 respondentů (60,3 %). Téměř 30 % respondentů uvedlo, že herní 

aktivitu museli přerušit na dobu dlouhou 2-4 měsíce. Poslední dvě možnosti zahrnovaly 

časový úsek 3-7 dní a 5 a více měsíců, přičemž 3-7 dní zvolili 3 respondenti (5,2 %) a 5 

a více měsíců 4 respondenti (6,9 %). 

 

 
 

 

 

 

Graf č. 18 Přerušení herní aktivity  
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Vrátil/a jste se k zatížení kotníku v průběhu rekonvalescence nebo až po 

úplném doléčení? 

 U této otázky téměř 60 % respondentů uvedlo, že se k opětovnému zatížení vrátilo 

až po úplném doléčení, kdežto zbylých 40 % uvedlo, že hlezno zatížilo již v průběhu 

rekonvalescence. 

Využíváte pomůcky snižující riziko opětovného zranění hlezenního kloubu? 

 Zde z výčtu možností respondenti volili pomůcky, které při volejbalu používají, 

aby předešli opětovnému zranění hlezenního kloubu. Přesně 50 % respondentů uvedlo, 

že při herní činnosti využívají ortézu. 8 respondentů (13,8 %) uvedlo jako pomůcku 

kinezio tejpy, 5 respondentů (8,6 %) bandáže a téměř 30 % uvedlo, že žádnou preventivní 

pomůcku předcházející zranění nevyužívají. 

Graf č. 19 Doba navrácení ke sportu  
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Graf č. 20 Pomůcky snižující riziko 
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6 Diskuze 

Tuto práci jsem si zvolil z jednoho prostého důvodu, a to, že je mi tato 

problematika velice blízká a také protože úrazy hlezna jsou denním chlebem hráčů a 

hráček volejbalu na všech různých úrovních. Jelikož je hlezenní kloub jedním 

z nejzatěžovanějších kloubů v lidském aparátu, protože se na něj přenáší veškerá váha 

těla, není s podivem, že jde také o kloub, který je spojen s četnou řadou úrazů, a to nejen 

ve sportu. Ostatně, jak jsem zjistil z výsledků jedné z otázek dotazníku, téměř 40 % 

respondentů uvedlo, že se v minulosti potýkali s poraněním hlezna.   

V teoretické části jsem se věnoval hned v úvodu anatomickému popisu hlezenního 

kloubu, včetně všech struktur pojících se s tímto kloubním aparátem. Čihák (2011), Grim 

(2001) i Petrovický (2001) ve své odborné literatuře popisují nepřeberné množství 

struktur, z kterých se hlezenní kloub skládá, kostěným aparátem počínaje a ligamenty 

konče. Pokud se podíváme na obrázky přiložené u teoretické části, můžeme pozorovat, 

že i přestože je hlezenní kloub dennodenně namáhán, nejedná se o tak mohutný kloub, 

jakým je třeba kloub kolenní nebo kyčelní. Patrně tomu tak bude z důvodu, že v hleznu 

musí být umožněny pohyby v různých rozsazích. Jelikož hlezenní kloub zpevňuje četné 

množství bočních ligament, nikoho nepřekvapí, že právě tato ligamenta bývají v případě 

úrazu poškozena a to v menší či větší míře (přetržení vazů, natržení vazů,…). Právě touto 

otázkou jsem se též ve výzkumu zabýval, rozumějme, zjišťoval jsem charakter úrazu 

hlezna, přičemž z výsledků je zřejmé, že nejčastějším úrazem, kteří respondenti uváděli, 

bylo vykloubení hlezna, které mělo četnost téměř 60 %. Osobně mě tato hodnota vůbec 

nepřekvapila, jelikož hlezenní kloub je jednou z nejzatěžovanějších anatomických 

struktur při volejbale a musí snášet enormní zátěž téměř při každém pohybu hráče 

(dopady, odrazy, brzdící krok atd.). Jinak řečeno, skoro každý volejbalista někdy poznal, 

jaké je to mít vykloubený hlezenní kloub, otázkou je, zdali se vždy jednalo pouze o 

nešťastnou shodu událostí, která měla za příčinu vznik zranění anebo je dlouhodobě 

podceňována prevence právě tohoto úrazu, takže se pak může stát, že ke zranění dojde 

z prosté únavy a přetrénovanosti organismu.  Ostatně známky únavy a její vliv na 

organismus, ať už únavy chronické či akutní popisuje ve své literatuře Dylevský (1997), 

kde v jednom z bodů uvádí právě zvyšující se riziko vzniku traumat. 

U jedné z hypotéz jsem předpokládal, že nejčastěji k úrazu hlezenního kloubu 

dojde po dopadu na protihráče. V této hypotéze mě utvrzoval i odborný článek, z kterého 
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jsem čerpal do své teoretické práce, který uváděl, že mnoho úrazů vznikne při volejbale 

právě „na síti“, kde jsou jednotliví hráči ohroženi špatnými doskoky a dopady na 

soupeřovy končetiny. Jak jsem zmiňoval již v úvodu své bakalářské práce, volejbal je hra, 

která se na vyšší úrovni hraje v poměrně rychlém tempu, což samozřejmě může riziko 

různých úrazů zvýšit. V jedné otázce dotazníku jsem se tedy zaměřil na příčinu úrazu 

hlezenního kloubu, kde jsem dle své hypotézy předpokládal onen došlap na protihráče, 

jakožto nejčastější příčinu zranění. K mému překvapení tato odpověď byla až druhá 

nejzastoupenější s počtem 19, naopak nejvíce byla zvolena odpověď, která udávala jako 

příčinu úrazu prudkou změnu směru, tu zvolilo 22 respondentů. Může to být právě z toho 

důvodu, že jak už jsem zmínil, tempo hry ve vyšších soutěžích opravdu nabírá na 

obrátkách, ostatně z 58 respondentů každý uvedl, že se při hraní volejbalu již někdy 

zranil. 

S odkazem na zjišťování četnosti zranění hlezenního kloubu jsem do dotazníku 

zahrnul otázku, která zjišťovala, zdali respondent s úrazem navštívil odborníka. Z 58 

respondentů jich 6 uvedlo, že s úrazem hlezenního kloubu odborníka nenavštívili, což je 

mírně zarážející, jelikož i pokud se jedná o recidivující luxace a chronické nestability, 

nelze bez odborného vyšetření s jistotou určit, zda není zranění většího rozsahu. Ostatně, 

jak uvádí Koudela (2002), při takové fraktuře hlezna je monitoring nutný i v průběhu 

léčby, aby se předešlo avaskulární nekróze, která může vznikat, pokud při zlomenině 

dochází k dislokaci fragmentů. V souvislosti s léčbou zranění hlezna jsem se respondentů 

dotazoval, zdali jejich zranění muselo být řešeno invazivní nebo konzervativní metodou, 

přičemž pouze necelých 20 % uvedlo, že poranění muselo být řešeno metodou invazivní, 

což se patrně promítlo v odpovědích na další otázku a to, jak dlouho trvala léčba, kde 

pouze 4 respondenti uvedli, že se jejich léčba protáhla na dobu delší 5 měsíců, protože 

jinak většina respondentů uváděla jako dobu své rekonvalescence pouze pár týdnů. 

V neposlední řadě mě zajímala i otázka, u které bylo zjišťováno, zdali se hráč 

vrátil ke sportovním výkonů a plné zátěži hlezna až poté, co byla jeho léčba dokončena 

nebo začal se zátěží již v průběhu rekonvalescence. Co je znepokojivé, že prakticky 40 

% respondentů uvedlo, že se zátěží nečekali až po úplném doléčení, ale vrátili se do 

herního procesu v průběhu léčby. Můžeme spekulovat o tom, zda v těchto případech 

půjde o selhání jedince laika nebo odborníka, který nedostatečně informoval pacienta o 

léčbě a komplikacemi se s nimi pojícími, pokud by byla zanedbána. Sám jsem byl v praxi 
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nesčetněkrát svědkem toho, že hráč nastoupil na zápasovou zátěž před úplným doléčením, 

došlo k opětovnému zranění, které jedince vyřadilo z herní činnosti na ještě delší dobu. 

Z výše zmíněného teda vyplývá, že i u volejbalu, ostatně jako každého sportu je 

neodmyslitelná prevence, která bude předcházet zraněním. Ostatně jak uvádí ve své 

literatuře Pilný (2007), prevence, která předchází úrazům a přetížením, při současném 

dosažení dobrých výsledků, by mělo být jedním ze základních úkolů sportovce. Bohužel 

i ze své praxe vím, že tomu tak vždy není. Co bylo mírně utěšující byly výsledky otázky, 

u které jsem se dotazoval, zdali se hráč před výkonem rozcvičí, kde všech 58 respondentů 

uvedlo, že ano, tímto se mi alespoň potvrdila hypotéza, u které jsem předpokládal právě 

ono rozcvičení před sportovním výkonem. Další otázka proto směřovala na typ rozcvičky, 

kde jednotliví respondenti mohli odpověď volit, 55 respondentů zvolilo typ kloubně 

mobilizační, který je patrně známý všem hráčům volejbalu, protože při něm jedinec 

provádí jednoduché krouživé či kyvadlovité pohyby za účelem uvolnění a rozhýbání 

kloubních struktur.  

Protože se v závěru své teoretické práce věnuji i samotné prevenci a preventivním 

pomůckám, kterých je v posledních letech na trhu obrovská řada, zajímalo mne, zdali i 

respondenti při volejbalu využívají některé z pomůcek, které jsem v teoretické části 

zmínil. U této otázky měli respondenti na výběr z možností, kdy přesně 50 % respondentů 

uvedlo, že při herní činnosti využívají ortézu, další respondenti uvedli, že využívají 

bandáže a kinezio tejpy a téměř 30 % uvedlo, že při zátěži žádné pomůcky nepoužívají. 

U těchto respondentů by se tedy dalo usuzovat, že jejich léčba po zranění byla řádně 

ukončena, tudíž není třeba, aby měl hlezenní kloub nějakou oporu. Je jasné, že někteří 

hráči používají tyto preventivní pomůcky i z důvodu psychického, což by mohlo být 

předmětem dalších diskusí. 

U poslední hypotézy jsem tedy předpokládal, že alespoň polovina hráčů provádí 

kompenzační cvičení za účelem prevence vzniku úrazu hlezenního kloubu. Opak byl 

pravdou, protože téměř polovina respondentů uvedla, že ve své tréninkové jednotce 

nemají kompenzační cvičení zahrnuto, což jsou mírně znepokojivé výsledky. Můžeme se 

pouze domnívat, na čí straně je vina, zdali na straně trenérů anebo se jedná o všeobecnou 

neinformovanost. Nepochybně může být jedním z faktorů i to, že při tréninku není tolik 

času na ona kompenzační cvičení a u samotných hráčů i z vlastní zkušenosti vím, že se 

tato cvičení netěší přílišné oblibě. Každopádně nutno podotknout, že bez kompenzačních 

cvičení dříve či později dochází k přetížení určitých struktur, což v dohledné době povede 
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k úrazu. Ostatně regeneraci a její význam popisuje ve své literatuře i Dylevský (1999), 

ačkoliv to tedy nebylo přímým tématem mé bakalářské práce, v posledních kapitolách 

teoretické práce jsem rozvedl i možné metody prevence, kde popisuji, jakým způsobem 

lze posilovat stabilizátory hlezna, anebo je zde zahrnut i návod na základní tejpování 

hlezenního kloubu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

7 Závěr 

Každý sportovec se dříve či později setká s úrazem, ať už se jedná o sportovce 

rekreačního, či sportovce závodního.Protože mám velice blízký vztah k volejbalu, zvolil 

jsem si téma bakalářské práce, které se zaměřuje na četnost úrazu hlezenního kloubu u 

hráček a hráčů volejbalu.  

 Práce je systematicky rozdělena na úvod, část teoretickou a praktickou, metodiku, 

diskusi a závěr. V úvodu jsme se seznámili s tím, čím se bude zabývat tato bakalářská 

práce. Následovala teoretická část, kde jsem stručně charakterizoval volejbal a vhodné 

somatotypy pro volejbal. Dále jsem detailně popsal anatomii vybraného kloubu, jeho 

svaly a v neposlední řadě také metody prevence úrazů. Lehce jsme se ponořili i do 

charakteristiky sportovních úrazů, jejich příčin a případné léčby. Pro sběr dat byl sestaven 

dotazník, kde respondenti dobrovolně odpovídali na 21 otázek anonymní formou. 

Dotazníku se zúčastnilo celkem 58 respondentů jak z volejbalových klubů, tak i z 

amatérské volejbalové ligy. Z volejbalových klubů to byl například VK Dvůr Králové, 

TJ Lokomotiva Trutnov a také TJ Červený Kostelec. Respondenti byly jak muži, tak ženy 

od 15 let. 

 Hlavním úkolem práce bylo zjistit odpovědi na zvolené výzkumné otázky. K tomu 

nám pomohla ona data získaná prostřednictvím dotazníku. Vyhodnocením naší 

výzkumné otázky jsme došli k závěru, že téměř 90 % všech respondentů utrpělo zranění 

hlezenního kloubu. Ostatní zranění se týkala například kolene, ramen, či prstů. Jelikož je 

tedy poranění hlezna tak četné, řekl bych, že tato informace může posloužit jako vodítko 

jednotlivým hráčům i trenérům, na co se při zahrnování kompenzačních cvičení do 

tréninkové jednotky zaměřit. 

 V dotazníku respondenti odpovídali také na otázky, které se týkají například 

prevence opětovného zranění a více jak čtvrtina respondentů uvedla, že nic pro prevenci 

opětovného zranění nedělají, s tím je dle mého názoru důležité do budoucna pracovat, 

jelikož někteří respondenti byli ve velmi mladé věkové kategorii (15-19 let), považuji za 

nezbytné, aby se již v takto brzkém věku kladl důraz na prevenci a předcházelo se 

zbytečným zraněním z přetěžování mladého organismu, který se prakticky ještě vyvíjí. 

 Díky výzkumné otázce vidím přínos této práce pro poskytnutí informací ohledně 

nejčastějšího zranění ve volejbale nejen do týmů, které mi napomohly získat výše 
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uvedená data, ale do podvědomí i ostatním volejbalovým klubům, aby kladly důraz na 

prevenci zbytečných zranění ať už formou speciálních kompenzačních cvičení, zlepšení 

orientace v prostoru, či jiných způsobů, které snižují kterékoliv zranění ve volejbale.  

Osobně jsem díky této práci zjistil, že četnost zranění hlezenního kloubu je 

vskutku vysoká a informace nabyté při čtení odborné literatury by mi mohly posloužit 

v mém budoucím povolání. Již teď vím, že prevence těchto úrazů je reálný problém, 

kterému je potřeba se do budoucna zcela jistě věnovat. 
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9 Seznam příloh 

Dotazník (příloha č. 1) 

 

1) Pohlaví respondentů 

a) Muž 

b) Žena 

c) Jiná… 

 

2) Věk respondentů 

a) 15-18 

b) 19-21 

c) 22-30 

d) 31+ 

 

3) Jak dlouho se věnujete volejbalu? 

a) 1-5 let 

b) 6-10 let 

c) 11-15 let 

d) 16-20 let 

e) 21 a více let 

 

4) Klub, ve kterém působíte. Pokud nejste registrovaný hráč, napište „AVL“ – 

Amatérská Volejbalová Liga. 

Stručná odpověď: _________________________________________________ 
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5) Na jakém postu hrajete? 

a) Nahrávač 

b) Blokař 

c) Libero 

d) Univerzál 

e) Smečař 

 

6) Rozcvičujete se před utkáním/zápasem? 

a) Ano 

b) Ne 

 

7) Pokud ano, jak? Pokud ne, přejděte na 8. otázku. 

a) Dynamický strečink 

b) Statický strečink 

c) Kloubně mobilizační 

d) Zpevňovací a posilovací 

 

8) Je zahrnuté kompenzační cvičení ve vaší tréninkové jednotce? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Někdy 

 

9) Pokud ano, jaké? Pokud ne, přejděte na 10. otázku. 

Stručná odpověď: __________________________________________________ 
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10)  Zranili jste se někdy při volejbale? 

a) Ano 

b) Ne 

 

11)  O jaké zranění šlo? 

a) Hlezno 

b) Koleno 

c) Loket 

d) Rameno 

e) Prsty 

f) Jiná… 

 

12)  Měli jste problémy s hlezenním kloubem už v minulosti? 

a) Ano 

b) Ne 

 

13)  Jak často za posledních 5 let jste měl/a zraněný kotník? 

Stručná odpověď: __________________________________________________ 

 

14)  Kdy naposled jste měl/a zraněný kotník? 

Stručná odpověď: __________________________________________________ 

 

15)  Jakého charakteru bylo poslední zranění? 

a) Natržení vazu 
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b) Přetržení vazu 

c) Zlomené hlezno 

d) Vykloubení hlezna 

 

16)  Jakým způsobe, se vám zranění přihodilo? 

a) Nárazem o míč 

b) Došlap na soupeře 

c) Došlap na spoluhráče 

d) Prudká změna směru 

e) Jiná… 

 

17)  Navštívil/a jste odborníka? 

a) Ano 

b) Ne 

 

18) Jaký byl průběh léčby zranění? 

a) Konzervativní řešení 

b) Invazivní řešení 

 

19)  Na jakou dobu jste přerušil/a herní aktivitu ve volejbale v důsledku 

zranění? 

a) 3-7 dní 

b) 2-7 týdnů 

c) 2-4 měsíce 

d) 5 a více měsíců 
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20) Vrátil/a jste se k zatížení kotníku v průběhu rekonvalescence nebo až po 

úplném doléčení? 

a) V průběhu 

b) Po úplném doléčení 

 

21) Využíváte pomůcky snižující riziko opětovného zranění hlezenního kloubu? 

Popřípadě jaké? 

a) Ortéza 

b) Kinezio tape 

c) Bandáž 

d) Nepoužívám 


