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Abstrakt

Název:

Výskyt zranění v mužském fast-pitch softballe

Cíl práce:

Cílem této práce je zmapovat výskyt zranění v mužském fast-pitch
softballe. Zaměřit se na jednotlivé druhy zranění vzhledem k hráčským
postům, zjistit jaká preventivní opatření hráči využívají a jak dlouho jim
trvá návrat na hrací plochy.

Metoda:

Pro tento výzkum byl vytvořen nestandardizovaný dotazník s uzavřenými
otázkami. Dotazník byl vytvořen v české a anglické verzi v prostředí
portálu survio, který se touto problematikou zabývá a rozeslán do všech
předních softballových zemí. Vyhodnocování dat proběhlo v programu
Word Excel analýzou četnosti.

Výsledky:

Z výsledků vyplývá, že nejčastějšími úrazy jsou zlomeniny (15,8 %),
natržené či přetržené vazy nebo šlachy (15 %), vyvrtnutí (15,4 %) a
natažené svaly (13,5 %). Ostatní druhy zranění jsou také hojně zastoupena,
ale výše jmenované můžeme označit za nejfrekventovanější. Nejčastěji
dochází ke zranění dolních končetin (51 %) a konkrétně pak kotníku
(23,2 %). Nejvíce dochází ke zranění během provádění polařských
dovednosti (39,6 %) a při běhu po metách (36,4 %). V téměř jedné třetině
(28,6 %) všech případů trvala regenerace 3-4 týdny a více než polovina
(62,3 %) všech zranění se stala během utkání. Při pohledu na zranění podle
postů se nejvíce úrazů stalo středním vnitřním polařům se 4,1 zranění na
jednoho hráče.

Klíčová slova: zranění, softball, prevence, srovnání

Abstract

Title:

Epidemiology of injuries in men’s fastpitch softball

Objective:

Objective of this thesis is to evidence occurrence of injuries in men’s
fastpitch softball and focus on each type of injury due to the players
position, find out what players do to prevent from injuries and how long it
takes them to return on the fields

Method:

The non-standardized survey with closed questions was used as a method
for this research. The survey was made in server survio.com in both Czech
and English language and was sent to the world leading softball countries.
Data was analysed in World Excel program.

Results:

The results show that the most common injuries are fractures (15,8 %),
torn/tear ligaments or tendons (15 %), sprains (15,4 %) and overstretched
muscles (13,5 %). Other types of injuries are also frequented, but the
above can be described as the most common. Injuries of the lower limbs
are most common (51 %) and specifically injuries of the ankle (23,2 %).
Most injuries occur during defensive skills (39,6 %) and during running
around bases (36,4 %). In almost one third (28,6 %) of all cases, recovery
took 3-4 weeks and more than half (62,3 %) of all injuries occurred during
the match. In comparison between the positions, most injuries occurred to
middle infielders with 4,1 injuries per player rate.

Keywords:

injury, softball, injury prevention, comparison
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1 ÚVOD
Softball je týmovým sportem, který vznikl v USA koncem 19. století po boku
baseballu. I přesto, že o softballe můžeme z velké části stále mluvit jako o amatérském
sportu, v posledních dekádách můžeme vidět, že se těší vzestupné popularity. Největší
oblibu má tento sport v severní a latinské Americe, Japonsku, Austrálii a na Novém
Zélandě. V současné době je velice populární tzv. slow-pitch softball, což je varianta, kdy
nadhazovač nadhodí pomalý vysoký nadhoz spodním obloukem bez otočky a tím
usnadňuje odpálení. Tato varianta má další specifika, která z ní dělají odlišnou z pohledu
sportovního tréninku, a i možnosti zranění. Tato práce je zaměřena výhradně na mužský
fast-pitch softball. Dotazník jsem rozeslal mezi mé známe a kamarády do celého světa a
ti ho šířili mezi svými spoluhráči.
Jako stále aktivní hráč vnímám téma zranění a prevence zranění ve sportu jako velice
důležité, obzvlášť v našem amatérském prostředí, kde nemáme týmy odborníků, kteří se
o nás starají a je důležité, aby každý měl podvědomí o tom, jak se o sebe starat. Někteří
hráči se za rok dostávají i k hranici 100 zápasů, což je pořádná porce, kde je potřeba
kvalitní mimosezónní příprava s promyšleným silovým tréninkem a nejdostupnějšími
způsoby regenerace jako je plavání nebo saunování, které jsou mezi českými hráči
populární. Při zanedbávání prevence pak často vznikají problémy se spodními zády,
bolavá ramena nebo problémy s koleny, které pak limitují hráče v podávání nejlepších
výkonů.
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části představím
charakteristiky softballu, sportovní traumatologii, možnosti prevence zranění a
regeneračních prostředků a na závěr představím, co o této problematice vyzkoumali jiní
autoři.
Za pomoci strukturalizovaného dotazníku chci zjisti co nejvíce možných informací
o zúčastněných hráčích a jejich sportovní a úrazové historii. V dotazníku se ptám na
základní hráčské charakteristiky, například jaký hraje post nebo zda reprezentuje, jakým
způsobem se věnuje regeneraci a prevenci zranění ve sportu a na závěr detailní otázky
ohledně protrpěných zranění, které datují druh zranění, zda se to stalo v tréninku, v jakém
herním momentu se stalo a jak dlouho trvala rekonvalescence. V praktické části se pak
věnuji analýze dat z již zmíněného dotazníku. Souhrnně popíši vyzkoumané hodnoty a
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srovnám výsledky naměřené u českých hráčů a v zahraničí a dále pak celkové výsledky
s ostatními autory, kteří se věnovali této tématice.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
2.1 Charakteristika softballu
Softball je mezinárodní pálkovací hra, která vyžaduje rychlost, sílu, dovednost házet,
nadhazovat, chytat a odpalovat míč. Rozvíjí také postřeh, smysl pro spolupráci nebo
rychlost rozhodování. K základnímu vybavení patří pálka, rukavice, míč, helma a výstroj
pro zadáka. Družstvo musí tvořit minimálně 9 hráčů. Jeden tým začíná v poli – obraně a
druhý na pálce – útoku. Smyslem hry je v útočné fázi obsazovat mety a doběhnout až na
tu poslední (domácí) čímž družstvo získává bod. Ke střídá družstev dochází po zahrání
třech outů obranou, pak se obránci stávají útočníky a naopak. Po zahrání dalších třech
outů nastává konec směny, tedy kdy jedno družstvo hrálo jak v obraně, tak v útoku.
Těchto směn se hraje 7. Pokud je hra nerozhodně, zápas se prodlužuje o další směny,
dokud nebude rozhodnuto. Naopak pokud jedno z družstev poráží druhý tým o vysoký
počet bodů může být ukončeno utkání dřív než po 7. směně v závislosti na pravidle o
rozdílu v dané soutěži. V mládežnických soutěžích je utkání často omezeno časem.
Hlavní pozicí v softballu je nadhazovač, který je pilířem každé obrany týmu. Jeho
úkolem je dobře a rychle umísťovat své nadhozy tak, aby měli pálkaři malou šanci na
odpálení nebo aby odpal nebyl efektivní a obrana mohla zahrát jednoduchý out.
Nadhazovač může sám zahrát out při hození 3 úspěšných nadhozů (striků), nebo při
4 nepřesných nadhozech (ballech) daruje pálkaři metu. Mezi další standartní způsoby, jak
zahrát out, patří chycení míče ze vzduchu přímo od pálky pálkaře, šlápnutí mety při
nuceném postupu nebo vyoutování běžce tečováním s míčem mezi metami. Standartní
hřiště je ve tvaru pravoúhlé kruhové výseče, která se dělí na vnitřní pole (většinou
antukové) a vnější pole (travnaté) (Süss, 2003).
Velikost hřiště neboli délka homerunového plotu závisí na úrovni soutěže. U mužů
jsou minimální vzdálenosti 68, 58 metru a u žen 60, 96 metru. Další parametr závisející
na úrovni soutěže je vzdálenost mezi nadhazovací a domácí metou. Nejdelší je u mužů
14,02 a pro ženy platí 13,11 metru. Metová vzdálenost je ve všech fastpitchových
úrovních neměnná na 18,29 metru.

2.1.1 Stručná historie
Softball vznikl po boku staršího bratra baseballu jako indorová varianta koncem
19. století v Severní Americe. Se zvyšující se popularitou se softball rozšiřoval dál do
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různých zemí Asie a Evropy včetně České republiky. Softball má v českých zemích
dlouholetou tradici. První zmínky jsou z roku 1919, kdy byl tento sport znám spíše pod
názvem playgroundball. Největší boom zažil softball v období vzniku samostatné České
republiky, kdy docházelo k výrazné amerikanizaci společnosti a také rozdělení doposud
jednotné baseballové a softballové federace na dva svazy. S přibývajícím počtem členů,
častějšími výjezdy reprezentací do zahraničí, dlouhodobou prací s mládeží a příchodem
trenérských expertů ze zahraničí se naše národní týmy brzy dostaly na špičku Evropy, jak
v mužském, tak ženském softballu. Během několika let Česká republika hostila velké
množství velkých evropských i světových turnajů s pořadatelským vrcholem, které bylo
MS mužů 2019 v Praze a Havlíčkově Brodě.
Mezi velké milníky softballu patří zařazení ženské větve do programu NCAA
(National Collegiate Athletic Association) v roce 1982 a do programu olympijských her
v roce 1996–2008. Muži mají svůj vrchol v podobě Mistrovství světa pořádané WBSC
konané jednou za dva roky a na klubové bázi turnaj ISC, kam se sjíždějí nejlepší hráči
z celého světa. Softball je populární v latinskoamerických zemích, Argentině, Japonsku,
Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu, který je v mužské větvi 7x mistrem světa.

2.1.2 Herní posty
V softballu se rozlišuje 9 herních postů (10 když započneme DH – suplující pálkař).
V obecné rovině je dělíme na posty vnějšího pole a posty vnitřního pole. U vnitřního pole
pak ještě můžeme rozdělit dle charakteristiky herní pozice na polaře (první metař, druhý
metař, třetí metař a spojka), nadhazovače a chytače. Role nadhazovače a chytače se nejvíc
liší od ostatních herních pozic, protože musí mít kromě skvěle osvojených polařských
dovedností (chytit a hodit) osvojené dovednosti vyžadující jejich specializace a fungovat
jako tým v týmu. Právě souboj této tzv. baterie s pálkařem dělá tento sport zajímavým.
Pálkařsky je důležitý lineup, tedy pálkařské pořadí, které se dle pravidel musí
dodržovat. Rozdělení závisí na strategii trenéra a výkonnosti jeho hráčů. Kromě pálení se
v útočné hře objevují prvky tzv. krátké hry (ulejvka, slap a další), běžecké akce jako jsou
krádeže a pak vzájemné kombinace obou těchto dovedností.
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2.2 Zranění ve sportu
2.2.1 Sportovní traumatologie
Traumatologie sportu se zabývá problematikou úrazů při provozování rekreačních
aktivit, sportováním ve všech kategoriích a úrovních včetně tělesné výchovy. Považujeme
ji za mimopracovní úrazovost (což je diskutabilní vzhledem k profesionálním
sportovcům), která převyšuje pracovní úrazovost téměř dvojnásobně. Je to široké lékařské
odvětví, které obsahuje mnoho medicínských vědních oborů od anestezie přes ORL až po
všeobecnou i ortopedickou chirurgii. Hlavním cílem traumatologie sportu je zmírnit
škody, které byly způsobeny na těle sportovce a v co nejkratším časovém horizontu ho
navrátit do sportovního a běžného života. Běžně mluvíme o úrazech, ale z pohledu
prevence, terapie, a hlavně prognózy rozdělujeme tuto problematiku do tří základních
skupin, které se navzájem propojují (Moster a Mosterová, 2007; Kučera, 1999).

2.2.2 Biomechanika tkání pohybového systému
Mechanická zátěž a její účinek
Mechanická zátěž je charakterizovaná silovým nebo napěťovým působením na
orgány a tkáně tvořící pohybové ústrojí. Jejich odolnost proti těmto vlivům je dána
tvarovými vlastnostmi a speciálně pak materiálovými vlastnostmi tkání. To nazýváme
mechanická impedance, která je tvořena ze tří základních komponent, které konkrétněji
vysvětlují rezistivní a reaktivní složky impedance. Hmotnost a elasticita jsou schopny
akumulovat energii mechanického vlivu. U viskozity a plasticity je typická naopak
disputace mechanické energie, což je schopnost tlumení pohybu. Elasticita a hmotnost
společně určují schopnost dané tkáně rozkmitat se nebo odolávat cyklickému, či
rázovému silovému působení. Mechanická zátěž může mít různý časový průběh
s rozdílnými deformačními a biologickými důsledky. V souvislosti na to se zátěž
terminologicky rozděluje a podle směru působících sil na daný objekt dochází i
k rozdílným druhům namáhaní daného objektu (Kolektiv autorů, 1997).
Mechanické vlastnosti tkání
Biologické materiály čili základní stavební komponenty tkání vykazují vlastnosti jako
elasticita, viskozita, pevnost nebo mez tření v různých úrovních. Ze strukturálního
hlediska hovoříme o ryze heterogenních „kompozitních“ systémech, které jsou významně
anizotropní, což můžeme chápat tak, že v různých směrech vykazují různé zátěžové
14

odezvy. Jsou adaptibilní a mají schopnost regenerace a změny své struktury v závislosti
na směr napěťového toku i s ohledem na zátěžovou minulost a ohledem na onemocnění
nebo biologický věk. V charakteru základních reologických vlastností se pak odrážejí
základní biologické působky jako stravování, hormonální rovnováha, spánek a další.
U všech typů tkání pak rozlišujeme nejen jejich samotné biomechanické vlastnosti, ale
také schopnost adaptace na trénink. Jedním ze základních dělení sportovních úrazů je
(Kolektiv autorů, 1997):
•

Zranění měkkých tkání (svalová tkáň, kloubní chrupavky, šlachy a vazy)

•

Zranění kostí

Šlachy a vazy
Šlachy se podobně jako vazy skládají z kolagenních vláken spojující jednu kost
s druhou. Vazy jsou nejčastěji vlastní (jinak řečeno kloubní), což znamená, že jsou
zesílenými částmi vazivového pouzdra. Pravidlem bývá, že čím větší počet vazů kloub
má, tím je silnější. Šlachy připojují sval ke kosti a jsou to zvláště uspořádané pruhy tuhého
fibrózního vaziva. Jejich hlavní funkce je převod svalové síly na skelet. Přispívají také ke
kloubní stabilizaci. Pro šlachy a vazy je typické viskozitně – elastické chování
s rozdílností v závislosti na podílu kolagenu a elastinu. Vazy mohou být nataženy až o
6 % své standartní délky. Velký podíl na viskózní složky určuje vztah zátěžové křivky
na rychlost deformace a její hysterezní charakter, což také predisponuje rizikovou lokalitu
ruptury při protažení (Čihák, 2016; Marieb, Mallatt, 2005).
Kloubní chrupavky
Chrupavky jsou po celém těle, jsou pružné a neobsahují cévy. Rozlišujeme tři druhy:
hyalinní, vazivovou a elastickou. První jmenovaná je nejčastějším typem. Je tvrdá
hladká, průhledná a kryje povrchy kostí a kloubů. Elastická obsahuje více elastických
vláken a je například součástí ušního boltce. Vazivová je více odolná v tlaku i tahu díky
jejímu

složení

ze

silných

kolageních

vláken.

Chrupavky

tvoří

komplexní

viskozitně – elastická struktura, která v průběhu zátěžového a odlehčovacího cyklu
vykazuje zřetelnou permeabilitu pro synovii. Tyto vlastnosti mají pak velký význam
v tlumení rázových silových účinků a také potom v tribologických vlastnostech
kloubního spojení. Degenerace nebo úplná ztráta těchto vlastností má přímou spojitost
s patologií struktury a funkce kloubní chrupavky (Marieb, Mallatt, 2005; Kolektiv autorů,
1997).
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Svalová tkáň
Svalstvo se sestává z buněk, které jsou ovládány vůlí. Svalová tkáň zajišťuje
vzpřímené držení těla, zpevňuje klouby a také produkuje tělesné teplo. Rozlišujeme tři
druhy svalstva: kosterní, které slouží k lokomoci a konvekci dýchacích plynů, srdeční
zajišťující cirkulaci krve a hladké svalstvo, které je motorem vnitřních orgánů a krevních
cév. Svalová tkáň je aktivním generátorem síly. Z reologického pohledu kosterní sval
vyvíjí velkou změnu elasticity v závislosti na excitaci (Kolektiv autorů, 1997; Silbernagl,
2004).
Kostní tkáň
Kost je pojivová tkáň, která zastává podpůrnou a ochranou funkci. Pomocí její
mineralizace je schopna odolávat jak tlakovému, tak tahovému namáhání, z čehož
vyplívá i odolnost vůči ohybu i krutu. Nelze opomenout, ale i viskozitně – elastický
charakter, který se tvoří ve fázi ontogeneze a zátěžové adaptace. Z toho můžeme usoudit,
že únavové jevy, které vycházejí v reakci na kostní tkáň na cyklickou zátěž, mají vztah
s viskozitně – plastickými vlastnostmi kostní tkáně (Kolektiv autorů, 1997).

Obrázek 1: Zobrazení poměru zranění mezi jednotlivými sporty podle toho, zda se stalo při tréninku nebo na zápase
(Kolektiv autorů, 1997)
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2.2.3 Charakteristika Sportovních úrazů
Vznik úrazů
Teorie říká, že k progresivní adaptaci musíme progresivně zatěžovat tělo (jinak
stresovat). Tím se dostáváme do fáze, kdy je naše tělo schopno kompenzovat stále se
zvyšující se zátěží – nicméně jen do určité míry. Pokud dojde k stimulaci, která je mimo
schopnosti adaptačních procesů, nastane porušení struktury či funkce. Můžete tedy říct,
že většina sportovních úrazů vzniká selháním adaptace (Kolektiv autorů, 1997).
Poranění z vnitřních příčin
Tento druh zranění by neměl být zaměňován s poraněním z přetížení i přes to, že
mechanismus může být stejný.
Poranění z nadměrné zátěže dělíme na:
•

Lineární

•

Rotační

K lineárnímu přetížení často dochází v jedné rovině pohybu. Níže uvedené faktory
pak mohou způsobovat nekoordinovanou svalovou kontrakci a mohou být příčinnou
tržných poranění. Výskyt těchto nekoordinovaných a nefyziologických reakcí svalového
systému dochází především, když sval a jeho inzerční šlachy přechází přes více klubů:
•

Nedostatečné zahřátí svalů

•

Překročení hranice fyziologické výkonnosti svalu (počátek patologické únavy)

•

Svalová nerovnováha (disbalance)

Rotační přetížení nastává při rotačních pohybech celého těla nebo jednotlivých
segmentů. K těmto pohybům nejčastěji dochází v kolenním a hlezenním kloubu ve
sportech (téměř ve všech sportovních hrách), kde dochází ke kroucení – zatáčení
(Kolektiv autorů, 1997).
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Obrázek 2: Zobrazení nejčastějších diagnóz u jednotlivých druzích sportů. Převzato od Máčka (2011).

2.2.4 Akutní a chronická rizika pohybu
Podstata sportu je a měla by být založena na zlepšování fyzické a psychické
výkonnosti, posilování aktivního zdraví a optimalizaci životní pohody. Nicméně i zde
jako všude je riziko. Negativní působení sportovního pohybu ve své akutní a subakutní
formě dal za vznik rozsáhlému oboru – sportovní medicíně, který se proti těmto faktorům
snaží cíleně bojovat, a to nejen při jejich vzniku, ale hlavně v zárodku, formou prevence.
Samotná prevence se stává nosnou součástí celé sportovní medicíny, neboť k patologii
nemůže přistupovat pouze z hlediska diagnostiky a terapie, což se stále zdá být omylem
pojišťoven, lékařů, ale hlavně i samotných sportovců (Kučera, Dylevský, 1999).
I přesto, že v běžné mluvě používáme termín úraz, problematiku musíme třídit do tří
fundamentálních skupin, které se vzájemně propojují (Kučera, Dylevský, 1999):
•

Úraz

•

Mikrotraumata

•

Chronická poškození

Úraz
Sportovní úraz můžeme definovat jako náhlé narušení celistvosti tkání důsledkem
působení vnějších nebo vnitřních sil v průběhu sportovní činnosti. Největším problémem
je v samotném řešení léčby úrazu. Rizikové urychlování procesu rehabilitace, brzký
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návrat do tréninkového procesu nebo bagatelizace a disimulace příznaků úrazu v počátku,
znamenají opětovné vystavení poraněné tkáně a jejich agonistů a antagonistů do
nebezpečí akutního selhání. Odpovědnost lékaře u sportovců pacientů je pak o něco větší
než u nesportující populace. U vrcholových sportovců se v poslední době často objevuje
charakteristický úkaz: špatné výkony se omlouvají zdravotními indispozicemi a
nedoléčeným zraněním (Kučera, Dylevský, 1999).
Mikrotrauma
Mikrotraumata se vyskytují relativně často při intenzivní pohybové frekvenci.
Řadíme sem menší poranění, které se charakterizují relativně nižšími subjektivními
příznaky a minimálním ovlivněním výkonnosti. Problém nastává právě v jejich častém
přecházení, kdy zraněný nepozoruje žádná nebezpečí a dále pokračuje v plném tělesném
zatížení, ve kterém dochází k maladaptačním mechanismům. V postižené tkáni vznikají
místní změny, typické hlavně ve svalech (menší krvácení a ruptury svalových vláken).
Činnosti postižených svalů musí následně nahrazovat agonisté, což současně vede ke
změně funkce antagonistů. To je pak příčinnou pro vznik svalových dysbalancí a celkové
funkční poruše, jejímž výsledkem je bolest a následné snížení výkonnosti. Změny se také
mohou projevit na kostech i kloubech. Mimořádně nebezpečná jsou mikrotraumata
vznikající v období růstu a vývoje. U mládeže k nim dochází zejména na obratlových
tělech, kde způsobují různé nerovnosti typu Scheuermanovy choroby a také zlomeniny,
kde vznikají další patologické jevy nebo zlomeniny jako např. pochodové fraktury
(Kučera, Dylevský, 1999).
Chronická poškození
Posledním druhem poškození ve sportu jsou chronická zranění. Ty jsou důsledkem
předchozích dvou kategorii, pokud nebyla řádně zajištěna a dokončena jejich
odpovídající terapie až na základní fyziologickou úroveň. U sportovců je typické a bývá
to hlavní příčinou zranění, sportování v době léčení nebo nedoléčení předchozího
patologického stavu nebo aplikování různých blokád, obstřiků a dalších analgezií jenom
proto, aby sportovec mohl vůbec nastoupit.
U úrazů a mikrotraumat lze včasnou, přesnou diagnózou, adekvátním a pečlivým
léčením dosáhnout brzkého návratu funkce k původním hodnotám. U chronických
zranění se často proces terapie absorbuje v zastavení procesu a zabrání zvýšení jak
anatomických, tak i funkčních poruch a deformací. To utvrzuje v nutnost a zákonitou
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povinnost všech účastníků (hlavně pacienta a poté lékaře) snažit zabránit možnému
vzniku chronických poruch úplným vyléčením mikrotraumat a traumat. To sebou obnáší
i přesně stanovený návrat ke cvičení a zařazování adekvátních pohybových vzorců do
terapie a cvičení (Kučera, Dylevský, 1999).
Za nejčastější patogenické příčiny považujeme (Máček, 2011):
•

Opotřebení přemírou dlouhodobé fyziologické zátěže

•

Supramaximální a maximální zátěž opakovaná při maximálních a vrcholových
výkonech

•

Opakované úrazy a mikrotraumata, jejich nedoléčení a nedostatečná terapie

Obrázek 3: Zobrazení jednotlivých druhů zranění s údaji o tom, jak dlouho trvalo doléčení a návrat do tréninku.
(Máček, 2011)

2.3 Příčiny vzniku
Pilný (2007) rozděluje příčiny úrazu do několika skupin:
1. Osobní vlastnosti sportovce – zde jsou antropologické vlastnosti samotného
sportovce, jako stavba kostí, svalů, vaziva a další. Některé z těchto věcí jsou při
správném složení tréninku ovlivnitelné. Významnost mají i psychické vlastnosti,
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typu nepozornost, roztržitost, nedbalost a pak také kondiční připravenost a
zdravotní stav.
2. Vliv druhé osoby – zde zařazujeme vliv trenéra nebo i rodičů, kteří vytváří větší
nároky na sportovce. Dále pak vliv spoluhráčů a protihráčů, kteří v zápalu boje
mohou způsobit zranění. V neposlední řadě i rozhodčí, který má nepřímo vliv na
vznik mnoha úrazů.
3. Objektivní příčiny vyplývající z daného sportovního odvětví – různé sporty svým
charakterem inklinují k častějšímu vzniku zranění.
4. Klimatické a hygienické podmínky – vliv klimatu je pro některé sporty vůbec
nejvíce rozhodující a při jeho podcenění mohou nastat až tragické následky.
5. Technické vybavení – zde zařazujeme výzbroj, výstroj, ochranné pomůcky a
zařízení, které mají předejít zranění.
6. Organizační činitel – do této skupiny patří vhodné uspořádání závodů, tréninků,
přesunů a obecně organizace nejen tréninků, ale i celého roku včetně
regeneračních jednotek a řízeného odpočinku.

2.4 Prevence úrazů
2.4.1 Ochranné pomůcky v softballu
Současná pravidla (Pravidla softballu, 2019) WBSC (World Baseball Softball
Association) vymezují několik pomůcek pro ochranu vlastního zdraví a zdraví ostatních
bez, kterých hra nemůže probíhat. Porušování těchto pravidel je přísně trestáno:
a) Helma – musí krýt obě uši, nesmí být promáčknutá, ulomená nebo dále
upravovaná. Helmu musí mít pálkař, připravující pálkař, běžící pálkař a běžec.
V obraně je také možnost mít tzv. skull, což je typ helmy bez chráničů uší.
b) Vybavení chytače – skládá se z masky, která musí mít i chránič krku, dále pak
chránič trupu a chrániče holení, které chrání i oblast kolen. Všechny tyto pomůcky
musí mít chytač během hry na sobě, výjimku tvoří pouze rozhazovací nadhozy
před směnou nebo zápasem. Při těchto nadhozech je povinnost mít alespoň masku.
Pravidla vztahující se k dobrovolným ochranným pomůckám:
a) Chrániče nohou a paží může používat pouze pálkař a běžící pálkař.
b) V obraně je možnost mít také tzv. skull - typ helmy bez chráničů uší.
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c) Kterýkoliv hráč, vyjma chytače, může kdykoliv používat schválenou obličejovou
masku nebo chránič.
Další pravidla vztahující se k ochraně zdraví:
a) Pálka – nesmí být upravená, což pravidla popisují jako změnu fyzikální struktury.
Příklady mohou být: vložení nepovoleného materiálu dovnitř pálky, použití
nadbytečné ochranné pásky na rukojeti nebo obarvování pálky. Pro WBSC
soutěže mohou být použity pouze oficiální pálky odpovídající standardům
WBSC, které najdeme na seznamu schválených pálek. Pálka se může také stát pro
hru příliš nebezpečnou, pokud překročí testovaný limit odráživosti.
b) Bandáže – hráči nesmí mít na sobě v průběhu zápasu žádné sádrové obvazy, dlahy
z kovových nebo tvrdých materiálů. Jakékoliv viditelné kovové součásti výstroje
musí být odpovídajícím způsobem kryté měkkým materiálem, připevněné a
schválené rozhodčím.
Vedle pravidly předepsaných ochranných prvků může hráč nosit různé druhy
chráničů, které mohou předejít různým zraněním. Většina těchto pomůcek je zaměřena
na protekci pálkaře před nepřesnými nadhozy nadhazovače. V oblasti obličeje se nyní
můžeme setkat s chráničem čelisti, který je připevněný na helmě a z části zastává funkci
mřížky nebo plexy skla, které je často používáno u žen. Populární jsou chrániče lokte,
které chrání především kloub nebop holenní chrániče, které chrání kotník z obou stran,
kdy častější variantou se zdá být tzv. deadball, když si pálkař nepovedeně odpálí do své
nohy. Mezi ochranné pomůcky můžeme zařadit i běžně používané rukavičky, slajdovací
kalhoty, potítka či dlouhý rukáv, které zamezují odřeninám a puchýřům. Mezi netradiční,
ale velice užitečnou ochranou pomůcku můžeme zařadit slajdovací rukavici, která muže
předejít velké spoustě zranění jako jsou prošlápnuté prsty, zlomeniny nebo vykloubeniny.

2.4.2 Silový trénink
Trénink maximální síly vede jak ke zvýšení svalové síly, tak ke zvýšení mechanické
síly vazivových tkání kolem kloubu (vazy, šlachy, síla ve spoji kloubů a vazů). Silový
trénink rovněž zvyšuje obsah minerálů v kostní tkáni. Silnější svaly jsou schopny
absorbovat větší energii, něž svaly slabší a tím pádem jsou vzdálenější bodu, ve kterém
dochází ke zranění, což je důležité pro prevenci proti zranění. Při výběru svalových partií,
které je potřeba posílit můžeme svaly klasifikovat na tzv. specifické a nespecifické.
Nejdůležitější nespecifické svalové partie, na které by se mělo zaměřit, a to hlavně u
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mladých sportovců bez ohledu na sport, jsou svaly břišní a extenzory páteře, které slouží
ke stabilizaci pánve a trupu. Tyto svalové skupiny jsou také základem pro zvládnutí
dalších intenzivních tréninků v průběhu kariéry. Svalstvo a strukturu kloubů je nutné
procvičovat nejen kvůli kloubním pohybům, které se dějí během provádění soutěžního
cviku, ale i kvůli úhlovým pohybům kloubu. Důležité je klást důraz na posilování kloubní
struktury u laterárních pohybů (abdukce a addukce) a rotace ve vztahu k podélné ose
končetiny (everze a inverze). Další důležitou věcí pro prevenci proti zranění je svalová
rovnováha. Když je jedna noha silnější než druhá, sportovec se odráží silnější nohou více
a pak dopadá na slabší nohu, kterou tím systematicky přetěžuje a tím jí tak vystavuje
velkému riziku zranění. Druhou věcí jsou nerovnováhy mezi antagonisty (například mezi
kvadricepsem a hamstringem). Sílu pro extenzi kolenního kloubu vytváří kvadriceps a
energii absorbuje hamstring. Při velké disproporci a relativně větší síle kvadricepsu může
dojít k přetěžování hamstringu a tím i ke zranění. Nakonec je důležité se v tréninku
věnovat i pohybové koordinaci. Valná většina pohybů obsahuje cyklus natažení a
zkrácení a ke zranění často dochází během fáze natažení nebo v přechodné fázi od
natažení ke zkrácení, kde je svalová síla maximální (Zatsiorsky, 2014).

2.4.3 Prevence úrazů u nadhazovačů
I přes to, že u softballových nadhazovačů nebývají zranění tak častá jako u
baseballových, dochází při jejich utrpení ke značnému zmeškání hrací doby. Z důvodů
nadhazovacího pohybu spodním obloukem jsou vytvářeny zvláštní požadavky na záda,
krk, rameno, předloktí a zápěstí. Proto byli vytvořeny tyto doporučení (Axe, 2002;
Sauers, 2011):
•

Kvalitní zahřátí, rozcvičení a rozházení

•

Hrát i ostatní posty než nadhazovače

•

Vést trénink nadhozu, aby odpovídal věku svěřenců

•

Dodržovat nadhazovací maxima

•

Vyhnout se nadhazování za více týmů během více sezón

•

Nenadhazovat s bolestí a pokud bolest přetrvává navštívit specialistu

•

Nenadhazovat více jak 2 dny v řadě do věku 13 let a pak ne více jak 3 dny
v řadě

•

Komunikovat se svěřenci ohledně pocitů v paži, zda nedochází k nějakým
problémům
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•

Rychlostní radar by měl být používán jenom během zápasů pro změření
zápasové rychlost v poměru se zpomaleným nadhozem a u svěřenců straších
patnácti let.

•

Vést obecně trénink odpovídající věku

•

Vyvinout kontrolu, přesnost a dobrou techniku

•

Navrátit se do tréninkového procesu až po doléčení zranění

Doba odpočinku
Jakmile děti začnou hrát zápasy často hrají 2 za den během 2-3 dní. Dva dny
odpočinku jsou esenciální pro prevenci zranění. Odpočinek znamená žádné nadhazovaní.
Nadhazovači se mohou přidat tréninku pálky, pole a pracovat na pohybových
schopnostech (Axe, 2002; Sauers, 2011).

2.5 Regenerace
Regenerace zahrnuje všechny činnosti spojené s cíleným urychlováním zotavovacího
procesu. U vrcholových sportovcům, kteří podléhají vysokým nárokům už nelze spoléhat
jenom na přirozený proces zotavení a je potřeba systematicky zařadit regenerační procesy
do tréninkových cyklů. Průběh regenerace ovlivňuje samotný trénink, jeho organizace,
obsah, podmínky nebo i prostředí. Pro regeneraci se ukázala být příznivá variabilita
zatížení, tzn. střídání menších a velkých zatížení nebo také variabilita podmínek a
prostředí. Naopak se v zotavném procesu odráží veškeré nedostatky při plánování a
vedení tréninkových jednotek (Dovalil, 2009).
“Nedostatečná nebo vůbec žádná regenerace vyvolává kumulaci únavy, fatální pokles
fyzických i psychických sil, stagnaci tréninkového efektu, ztrátu formy aj. Regenerace
bývá velmi často zaměňována s rehabilitací, přestože se obory odlišují, a to tak, že
zásadním cílem rehabilitace je urychlit léčbu zraněného hráče a zajistit co nejrychleji
návrat do tréninkového procesu.” (Pastucha, 2014).
Pasivní regenerace
Pasivní regenerace je fyziologický proces, kterým se obnovuje homeostáza.
Následnou adaptací a superkompenzací po zátěži se rozvíjí trénovanost. Nastává
postupná likvidace a vylučování odpadních látek, vyrovnávají se hormonální změny,
obnovují se buněčné sktruktury, jejich energetický substrát a dochází k přesunu iontů
z buněk do mezibuněčného prostoru, vyrovnává se hospodaření s vodou a elektrické
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potenciály v nervové tkáni a v neposlední řadě dochází k větší intenzitě činnosti trávicího
a vylučovacího systému. Spánek je nejdůležitější formou pasivní regenerace, ve které
dochází ke snížení fyziologických funkcí a psychického napětí, proto jeho narušení nebo
špatná kvalita spánku má negativní vliv na zotavné procesy. Mezi pasivní způsoby
regenerace zařazujeme různé druhy koupelí, masáží, saunování, tak i slunění nebo
působení tepla, chladu a další fyzikální prostředky (Pastucha, 2014; Dovalil, 2009).
Aktivní regenerace
Do aktivní regenerace patří všechny metody a úkony, které jsou využívány cíleně ke
komplexnímu urychlení regeneračního procesu. Mezi nejčastější formy řadíme, běh
nízkým úsilím, kompenzační cvičení, strečink, cvičení ve vodě a cyklické pohybové
aktivity s nízkou intenzitou (Pastucha, 2014).
Časná regenerace
Druh regenerace, který navazuje přímo na trénink s cílem eliminovat akutní zátěžové
stavy po předešlém zápasovém nebo tréninkovém zatížení. V této podceňované fázi lze
zkrátit celkovou regenerační dobu a o obnovit výkonnost na původních 75–85 %
(Pastucha, 2014).
Pozdní regenerace
Pozdní fyzická a psychická regenerace je často součástí přechodného tréninkového
období v ročním tréninkovém plánu. To především slouží k eliminování kulminující
únavy plynoucí z nároků na udržení vysoké soutěžní výkonosti. Můžeme se setkat i
s označením jako je rekondice, nebo kondičně regenerační bloky (Pastucha, 2014;
Dovalil, 2009).

2.5.1 Regenerační prostředky
Regenerační prostředky dělíme do 4 základních skupin, které na sebe bezprostředně
navazují. Je nutné je využívat komplexně, v závislosti na momentální situaci a
individuálních odlišností každého sportovce. Při řešení problémů je vhodná spolupráce
s lékařem nebo fyzioterapeutem. Rozlišujeme (Hošková, 2010):
•

Pedagogické

•

Psychologické

•

Biologické
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•

Farmakologické

Biologické prostředky pak dělíme na dvě podskupiny:
1. Výživa, rehydratace, remineralizace
2. Prostředky fyzikální, balneologické a regenerace pohybem
Tepelné regenerační procedury
Tepelné regenerační procedury využívají účinku tepla na lidský organismus. Tepelná
aplikace vyvolává analgetické, trofické a spasmolytické účinky, které jsou dány
hyperémií tkání. Lokálně aplikované teplo vytváří hyperémií menšího rozměru, něž při
celkové aplikaci, šíří se pomaleji a vyvolává nižší úroveň pocení. Spasmolytické účinky
vznikají přímím působením zvýšené teploty a reflexů z kůže. Hyperémie má analgetické
účinky, akceleruje resorpci a zvětšuje přívod ochranných látek. Přímým účinkem
kolagenu pak dochází ke změkčení vaziva (teplo mění strukturu, jiná viskozita)
(Hošková, 2010).
Do komplexu tepelných procedur zahrnujeme:
•

Aplikaci peloidů (rašelina, bahna)

•

Aplikaci parafínů (obklady, zábaly)

•

Infrasaunu, solux (IR záření)

•

Diatermii

•

Saunu, parní lázeň

•

Negativní teplo – aplikace chladu

Vodní regenerační procedury
Tyto procedury poskytují možnost spojení tepelných podnětů s mechanickými nebo
chemickými. Tepelný podnět a reakce organismu na něj závisí na stupni použité teploty,
rozsahu aplikační plochy, času působení podnětu a individuální reaktibilitě jedince.
Teploty využívané v rámci tepelných regeneračních procedur se dělí do 6ti stupňů (od I.
při 8-18 C po VI. o 40-43 C). Chemický podnět je určen složením vody. Používáme
přirozené zdroje nebo formu přísadových lázní jako například slanou nebo minerální
vodu či sirnaté a jódové prameny. Mechanický podnět je vyvoláván pomocí proudění či
proudu vody a jeho působení na organismus závisí na zvolené proceduře. Vodní
procedury mají relaxační účinky, ovlivňují nervovou soustavu (vyvolávají útlum nebo
26

dráždí), urychlují mízní a krevní oběh a ovlivňují prokrvení tkání. Opakované aplikace
vybraných procedur zlepšují celkovou odolnost proti únavě a výkyvům teploty (Hošková,
2010).
Řadíme sem:
•

Otěry, zábaly, obklady, polévání

•

Sprchy

•

Střiky – skotské střiky

•

Celkové koupele

•

Šlapací koupele

•

Vířivé koupele

•

Bazén

•

Podvodní masáže

Světelné procedury
Světelné procedury využívají účinku optického záření různých vlnových délek. Mezi
dvě základní záření řadíme infračervené a ultrafialové. Infračervené má analgetický a
spasmolytický efekt. Ultrafialové zlepšuje látkovou výměnu, zvyšuje aktivitu řady
enzymů, a i obsah hemoglobinu. Řadíme sem i viditelné světlo, které má pozitivní dopad
na náš organismus, kdy ovlivňuje biologické rytmy a psychiku (Hošková, 2010).
Elektroprocedury
Elektroprocedury fungují na bázi elektrické energie. Dělíme je podle frekvence a
typu použitého proudu. Jejich aplikace může být prováděna výhradně odborníky na
základě lékařských indikací. Na samotnou terapii se váže řada předpisů, což značně
omezuje jejich širší využití pro sport. Mezi nejčastější terapie patří galvanizace, metoda
elektrostimulace nebo se také využívá magnetické pole (Hošková, 2010).
Regenerace pohybem
Zde volíme jednoduší cvičení (vyklusávání, vyplavání, procházky) nízké intenzity
zaměstnávající svaly, které nebyly výrazně zatíženy předešlou aktivitou. Účinek se
spojuje se vztahy útlumu a podráždění v centrální nervové soustavě a se zvýšenou úrovní
metabolismu, která vede k rychlejšímu odbourávání nepříznivých produktů laktátové
výměny. Do aktivní regenerace pohybem zařazujeme i strečink – protahovací cvičení.
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“To spočívá v záměrném protažení zkrácených svalů v poloze, kde protahovaný sval
neplní antigravitační roli a v druhotném ovlivnění kloubní pohyblivosti.” (Hošková,
2010). U protahování je důležitá pravidelnost, přičemž by nemělo vyvolávat bolest. Ve
sportu se protahování stalo nezbytnou součástí přípravy jak na pohybovou aktivitu, tak i
po ni.
Masáže
Masáže, které patří k nejstarším regeneračním prostředkům jsou ve sportu velice
oblíbeným a nejpoužívanějším prostředkem pro regeneraci. Mají vysokou účinnost při
lokální i celkové únavě. Masáže charakterizujeme jako působení mechanických hmatů na
lidské tělo. Jejich častým úkolem je připravit sportovce na výkon, urychlit nebo
zdokonalit regenerační procesy po výkonu nebo v průběhu tréninku. Rovněž se využívají
k doléčení některých zranění. Masáž má kladný vliv na prokrvení a tím pádem zlepšení
přívodu kyslíku a potřebných výživných látek ke tkáním, odbourávání únavových látek,
zároveň uvolňuje svalové napětí a centrální nervový systém, odbourává psychické napětí
a zvětšuje kloubní pohyblivost. Mezi základní masérské techniky řadíme tření, hnětení,
roztírání, tepání, chvění a pohyby v kloubech. Kromě sportovní masáže existuje celé řada
dalších jako thajské masáže, klasické masáže, reflexní masáže a další (Hošková, 2010;
Dovalil, 2009).

2.6 Zranění v pálkovacích hrách
2.6.1 Zranění podle herních činností jednotlivce
Nadhazovací zranění
Nadhazování je herní post, který je pravděpodobně nejnáchylnější na zranění ve
všech herních úrovních z důvodů jejich kumulujících se mikrotraumat v lokti a rameni a
je zřejmě nejvíce rizikový u mladých nadhazovačů, vzhledem k jejich nevyvinutému
skeletu. Právě tyto mikrotraumata a maladaptace z mládežnických let mohou v budoucnu
vést k chronickým zraněním v pozdějších letech kariéry. Z hlediska biomechaniky klade
softballový nadhoz vysoký stres na ramenní komplex. Všechna zranění často souvisí se
špatnou technikou nebo nedostatečnou kondiční připraveností (Fleisig, 2005; Flyger,
2016).
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Zranění během odpalování
Při odpalování dochází k nejčastějším zraněním v zasažení nadhazovačem nebo při
zasažení foulballem. Z biomechanického hlediska je švih rotačního pohybu při, kterém
jsou častá zranění v oblasti středu těla tedy, spodních zad a šikmých břišních svalů
(Camp, 2017, 2018).
Polařská zranění
K polařským zraněním dochází při kontaktu s míčem, jiným hráčem (polařem i
běžcem), plotem nebo jej také ovlivňuje hrací povrch (přechod mezi vnitřním a vnějším
polem, drnatost zadního pole, měkkost antuky). Během polařského výkonu dochází k
velice široké škále zranění vzhledem i k herním postům. Obecně můžeme říct, že
nejnáchylnější ke zranění je spodní polovina těla (poranění vazů) a zranění lokte z důvodu
častého házení vrchem.
Běžecká zranění
Většina zranění, ke kterým došlo během běhu po metách, jsou z důvodu slajdování.
V softballu dochází k těmto zraněním dokonce častěji než u baseballu a při porovnání
slajdovacích technik jsou rizikovější slajdy po hlavě než ty po nohou. I přes to, že
slajdování tvoří téměř většinu běžeckých zranění, jeho nevyužívání by jistě znásobilo
počty a vážnost zranění z důvodů hráčských kolizí (Janda, 1992; Meyers a spol, 2001).

2.6.2 Problematika zranění v softballu
Data z amerického Centra pro kontrolu nemocí a prevence z oddělení pohotovosti
(2002) ukazují, že ve věku od 10 do 44 let je softball na předních místech všech zranění
související se sportem u žen. U mužů je také v první pětce pro věkovou hranice mezi
25 a 44 lety. Ve vztahu s ostatními středoškolskými sporty má softball nejmenší počty
zraní v přepočtu na AE (athletic exposure) ve všech dívčích sportech, které zahrnují
volejbal, fotbal, basketbal nebo atletiku.
Na vysokoškolské úrovni NCCA má softball nejmenší pravděpodobnost zranění
během zápasu a je na 4. místě, co se týče zranění při trénincích ve srovnání s ostatními
16 sporty, které byly monitorovány. Vysokoškolská data ukazují, že u více než jedné
čtvrtiny zranění v softballu jsou běžci (29 %), dále pak polaři kryjící metu (14 %), pálkaři
(13 %), nadhazovači (11 %), chytači (9 %) a spojky (7 %). Marshall a spol. (2007) nám
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také říkají, že ke zranění dochází dvakrát až třikrát více na vysokoškolské úrovni než na
té středoškolské. V porovnání mezi zápasy a tréninky dochází v 52 % ke zranění při
trénincích a 48 % při zápasech. Data ukazují, že i přes pokročující technologie a techniky
v regeneračních procesech máme stejný trend v počtu zranění. Před sezónní zápasy mají
2,65 na 1 000 AE, v sezóně je toto číslo nejvyšší ze všech 4,53 a v play-off naopak
nejmenší 2,39. V případě tréninků se nejvíce zranění stane v předsezónních trénincích
3,65, v trénincích během sezóny 1,68 a nejméně opět v play-off 0,81.
Na středoškolské úrovni tvoří většinu zranění (40–50 %) vymknuté klouby nebo
natažené svaly. Na vysokoškolské úrovně jsou samotné kotníkové výrony každým
desátým zraněním všech celkových zranění. Jedním z přímých rizikových faktorů, které
ovlivňují zranění v softballu je úroveň hry. NCAA Divize I má největší riziko
zranění 4,45 v zápasech a 2,98 v trénincích, Divize II má v zápasech 4,32 a v trénincích
2,85 a Divize II 4,14 v zápasech a při trénincích 2,28 (Marshall, 2007).

2.6.3 Problematika zranění v baseballu
Zranění mají v MLB (Major League Basell) vzestupný trend. Více než polovinu všech
zranění, které staví hráče mimo hru tvoří problémy v horní polovině. I přesto, že u zranění
ramene můžeme pozorovat mírný pokles trendu, u zranění lokte můžeme vidět čím dál
vyšší a vyšší. Každý rok je v MLB průměrně 464 přesunů hráčů na listinu zraněných o
celkovém počtu 25 579 dní, což vede ke ztrátě okolo 400 milionů dolarů, které kluby stojí
hráči mimo hru. Při podrobnější analýze zranění v závislosti na období sezóny bylo
zjištěno, že k většině zranění dochází v první polovině hrací sezóny. Největší počet
zranění se stal v prvním hracím měsíci a nejméně se jich událo v posledním (Posner,
2011).
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Graf 1: Tento graf převzatý od Posnera (2011) počty zranění vyčíslené v poměru na 1000 AE vzhledem k hracím
měsícům MLB. Můžeme vidět, že čím se blíží konec sezóny tím se snižuje počet zranění.

Nadhazovači jsou vystavování výrazně většímu nebezpečí úrazu než polaři. Poměr
zranění nadhazovačů byl 4,16 na 1000 AE oproti polařům, kteří mají 3,10. Celkově byli
nadhazovači vystaveni o 34 % více zranění. Mezi všemi zraněnými bylo nejvíce zranění
v horní polovině těla s 51,4 % výskytem.

Graf 2: Tento graf převzatý od Conteho (2015) ukazuje vztah mezi zranění lokte a ramene v souvislosti s absolutním
počtem dnů, kteří hráči stráví na listině zraněných hráčů.
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Ke zraněním ve spodní polovině těla došlo ve 30,6 %, zraněním s páteří a středu těla
k 11,7 % a 6,3 % tvořila ostatní zranění a nemoc. Ve studii bylo také nalezena podobnost
v pozici a anatomické oblasti zranění, kdy nadhazovači jsou vystavováni výrazně většímu
riziku zranění (67 %) než polaři (32 %). Naopak polaři jsou častěji zraněni v oblasti
spodní poloviny těla.

Graf 3: Tento graf převzatý od Conteho (2015) ukazuje vzestupnou tendenci toho, kolik ročně kluby stojí hráči, kteří
jsou na listině zraněných.

Conte a spol (2015), který se tímto tématem v minulosti také zabýval, zjistil, že počty
hráčů a dnů, které stráví na listině zraněných, se stále zvyšují, bez ohledu na zlepšení
kvality v tréninkových metodách, kondici, diagnostických a léčebných metodách.
Ukázali, že na vzestupný trend nemá vliv týmová příslušnost, pozice a lokace zranění.
Zvýšení počtu zranění nebylo důsledkem pokročilejších diagnostických metod.
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Graf 4: Tento graf převzatý od Ericksona (2016) ukazuje vzestupnou tendenci zranění lokte a jejich operací (UCLR).

Chambless a spol. (2000) zkoumali okolnosti zranění u profesionálních hráčů nižších
lig MLB a pozorovali všechny události, které hráče stáli jeden a více dnů nebo zápasů.
Zjistili, že počet zranění je vyšší, čím je nižší úroveň soutěže. U nižší úrovně MLB
(MiLB) jsou 2,4 zranění na 10 zápasů a u MLB 1,62 zranění na 10 zápasů. Pozn.:
Americká MiLB je nyní rozložené do 4 úrovní (1. Triple-A, 2. Double-A, 3. High-A, 4.
Low-A) a Rookie league, které jsou hrané v USA a Dominikánské Republice. Tyto
informace naznačují, že hráči v nižší ligách nejsou dostatečně dobře kondičně připraveni
a hrají na a za hranicí svých sil, jen proto, aby se z nich jednou stali hráči nejvyšší ligy.
McFarland a Wasik (1998) zkoumali epidemiologii zranění na univerzitách a došli
k podobným výsledkům jako předchozí autoři. 58 % tvořily úrazy horních končetin,
15 % trup a 27 % spodní část těla. Došli také k tomu, že zranění horních končetin
způsobuje 75 % celkového času stráveného na listině zraněných.
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Tabulka 1: Tato tabulka převzatá od Posnera (2011) se odkazuje na předchozí graf č. 1 a ukazuje reálné hodnoty
zranění u všech hráčů (All players) Nadhazovačů (pitchers) a polařů (fielders) a jejich zranění hornípoloviny těla
(upper extremity), spodní poloviny těla (lower extremity) a zranění v oblasti středu těla (spine and core other). AL a
NL pak znázorňují 2 ligy, které jsou součástí MLB a Total zahrnuje celkové číslo ligy.

Dick a spol (2007), kteří také zkoumali ve vysokoškolském prostředí, opět došli
k podobným číslům. Horní polovina těla 44,6 %, 35,2% dolní polovina těla a 8,3% trup
a střed těla. Dále zjistili, že 25 % veškerých zranění způsobuje delší pobyt než 10 dní na
listině zraněných hráčů. Ke zraněním nastává nejčastěji v zápasech během sezóny,
k tréninkovým zraněním nejčastěji dochází v předsezonní přípravě, kde důsledkem může
být nedostatečná kondiční připravenost.
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Graf 5: Tento graf převzatý od Farese (2020) ukazuje to, kdy a jak závažné zranění se dějí v průběhu sezóny MLB.

S nejčerstvějšími informacemi přišel Platt a spol. (2021), kteří zkoumali MLB sezónu
2020 v pandemické situaci. Docházeli v ní k výrazně většímu počtu případů, které se
ocitli na listině zraněných hráčů oproti dvou předchozím sezónám. Nejvíce postiženými
anatomickými oblastmi byly horní končetiny a střed těla. Další důvody, proč byl zvýšen
počet hráčů umístěných na listinu zraněných hráčů, byl také z pandemických důvodů.
V závěru upozorňují na důležitost mimosezónní přípravy sportovců pro adekvátní
svalovou a neurální adaptaci před tím, než budou podávat výkony v nejvyšší soutěži.

Graf 6: Tento graf převzatý od Platta (2021) ukazuje srovnání normálních 162 zápasových sezón 2018, 2019 a COVID
sezóně 2020 o 60 zápasech v MLB. Ukazatele zranitelnosti jsou vyčísleny v 1000 AE, můžeme vidět čísla v absolutním
čísle hráčů (overall) a pak rozdělené na Nadhazovače (pitchers) a polaře (fielders).
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3 PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE
3.1 Cíle výzkumu
Cílem tohoto výzkumu je zmapovat četnost zranění v softballu. Zjistit jaká jsou
zranění vzhledem k herním postům, jak dlouho jsou zranění léčena, při jakých činnostech
se zranění dějí a jak se zraněním hráči snaží předcházet. Výzkum se zaměřuje na hráče
z celého světa, přičemž největší vzorek je z České republiky. Výzkum může doplnit
informace z ne příliš zkoumaného tématu, kterým je zranění v softballu a posloužit jako
materiál pro trenéry, fyzioterapeuty a další zajímající se o tento sport.

3.2 Úkoly výzkumu
1. Rešerše odborné literatury
2. Stanovení cílů práce
3. Sestavení řešených otázek a hypotéz
4. Sestavení nestandardizovaného dotazníku s uzavřenými otázkami
5. Kontaktování hráčů a jejich trenérů
6. Sběr dat
7. Analýza dat
8. Potvrzení či vyvrácení hypotéz a porovnání se zahraničními studiemi
9. Zpracování diskuse, závěru a doporučení do tréninkového procesu

3.3 Hypotézy
Na základě bližšího seznámení s problematikou v literatuře, osobními zkušenostmi a
hovory z prostředí českého i světového softballu, jsem stanovil následující hypotézy:
Hypotéza č. 1: Předpokládám, že nejčastější zranění u všech sledovaných subjektů budou
zranění v oblasti dolních končetin, a to konkrétně podvrknutí kotníku.
Hypotéza č. 2: Předpokládám, že nejvíce zranění se stane během provádění obranných
činností.
Hypotéza č. 3: Předpokládám, že větší procento zranění se stane během utkání oproti
tréninkové jednotce.
Hypotéza č. 4: Předpokládám, že největší zranitelnost budou mít nadhazovači.
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4 METODIKA PRÁCE
Na tuto formu výzkumu není nutnost souhlasu etické komise. Z toho důvodů jsem o
něj nežádal.

4.1 Výzkumný soubor
Ve výzkumném souboru jsou zastoupeni hráči straší než 15 let, kteří můžou
nastupovat v mužských soutěžích po celém světě. Soubor 189 hráčů má následující
charakteristiky – průměrný věk 28,5 let (9,3), výšku 179,2 cm ((11,2) a váhu 89,7 kg
((15). Dotazník byl rozeslán v elektronické formě mým kontaktům do všech světových
stran (USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland a přední evropské země) a ty pak rozesílali
dále svým spoluhráčům. Celkový dosah nelze určit, ale zpět se vrátilo 189 vyplněných
dotazníků z 15 zemí.

4.2 Dotazník
Pro tento výzkum byl vytvořen nestandardizovaný dotazník s uzavřenými otázkami.
Hlavními kritérii při sestavování dotazníku byla jednoduchost a časová délka. Dotazník
byl vytvořen v portálu www.survio.cz, který se touto problematikou zabývá a byl
vytvořen v anglickém i českém jazyce. Úvodem je definován účel dotazníku a to, že
obsahuje anonymní nakládání s daty.
Úvodem dotazníku jsou zjištěny základní informace o hráčích: věk, národnost, výška,
váha a typ zaměstnání, dále základní informace ohledně softballové kariéře: herní post,
délka kariéry, počet tréninků a zápasů během sezóny a největší úspěchy. Ve třetí části
zjišťuji, jakým způsobem regenerují a v hlavní části se řeší konkrétní zranění (natržení,
zlomeniny, naraženiny a další) a konkrétní informace o něm: v jaké části těla se zranění
přihodilo, kde se stalo, v jakém momentu, jak dlouho trvala rekonvalescence, subjektivní
hodnocení rekonvalescence a zda hráč utrpěl toto zranění opakovaně.

4.3 Sběr dat
Data byla sbíraná dotazníkovým šetřením během letní sezóny 2021.

37

4.4 Analýza dat
Data jsem zpracovával v programu Microsoft Excel. S většinou údajů se pracovalo
pod čísly nebo jejich pravými názvy. K vyobrazení analýzy četnosti byly využity různé
druhy koláčových a sloupcových grafů s číselnými a procentuálními hodnotami.
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5 VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUZE
5.1 Charakteristika sledovaných souborů
Do výzkumu se zapojilo 189 hráčů z 15 zemí. Největší vzorek je z České republiky
(93), ze zahraničí je největší počet vzorků z Nového Zélandu (16). Průměrná výška hráčů
179 centimetrů s váhou o průměru 89 kilogramů. Celkově uvedlo 25,9 % hráčů jako
hlavní post vnější pole, dále 21,2 % vnitřní střední pole, nadhoz uvedlo 18,5 %, 17,5 %
hráčů jsou chytači a 16,9 % hraje rohové posty ve vnitřní poli. Jako nejčastější vedlejší
post mají hráči ve 34,9 % první a třetí metu, ve 33,9 % pak zadní pole. Hráči mají z
20,1 % sedavé zaměstnání, dále se 21,2 % živí fyzickou prací, dalších 20,1 % kombinací
obou a nejpočetnějších 31,7 % jsou studenti. Průměrný věk hráčů je 28,5 let a v průměru
májí hráči 16,5leté zkušenosti se softballem.
Z českých hráčů působí nebo působilo 35,5 % v reprezentaci, 60,2 % hraje v české
extralize (nejvyšší soutěž v ČR) a 4,3 % v nižších soutěžích. Ze zahraničí dosáhlo
44,8 % hráčů na reprezentační dres 47,9 % hraje v nejvyšší národní lize a 7,3 % hraje
v nižších soutěžích. Celkově najdeme ve výzkumném souboru 76 reprezentantů. Přes
48,7 % hráčů je vítězi nejvyšší národní ligy, 5 hráčů vyhrálo turnaj ISC (International
Softball Congress), 11 hráčů získalo na mistrovství světa medaili a z toho 4 získali
medaili zlatou. Nejobvykleji mají v sezónní přípravě hráči softballové trénink 2x týdně
(43,9 %) a v mimo sezónní 1x týdně (35,4 %). Téměř polovina hráčů (41,3 %) ročně
odehraje 31–50 utkání. Míň než 30 utkání za rok pak odehraje 17,5 % a naopak celkem
4 hráči odehrají přes 100 utkání za rok.

5.2 Shrnutí výsledků u sledovaného souboru
Celkový počet úrazů výzkumného souboru je sečten na 525. Celkem bylo zapojeno
do výzkumu 189 hráčů, což dělá průměrně 2,7 zranění na hráče. Při rozdělení na herní
posty můžeme říct, že k nejvíce zraněním dochází na pozicích ve středu vnitřního pole
(2B, SS) s průměrným zraněním na hráče 4,1 a naopak nejnižší průměrnou zranitelnost
na hráče mají chytači. Ze všech úrazů se 31 % stalo 2 - 4x opakovaně a 8,6 % se stalo 5x
a více. Celkově se stalo 327 zranění během utkání, což činí 62,3 % z celkového počtu
všech zranění.
Nejčastějším herním momentem, ve kterém se zranění přihodilo, je s 39,6 % obrana,
a to během vykonávání obranných dovedností, dále 36,4 % bylo zranění způsobené
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během po metách včetně slajdování, 12,4 % všech zranění tvořila ta způsobená během
odpalování, 9,5 % úrazů jsou důsledkem srážky se spoluhráčem nebo protihráčem a pouze
2,1 % se stala vlivem nárazu do vnějšího oplocení. Při rozdělení na posty je běh po metách
nejrizikovější ze 43 % pro krajní vnitřní metaře, ze 37 % pro střední vnitřní polaře a ze
43 % pro zadáky. Pro nadhazovače (52 %) a vnější polaře (38 %) jsou nejrizikovější
obranné dovednosti.

Graf 7: Porovnání zranění dle herního situace mezi herními posty (%)

Nejčastější zranění výzkumu se ukazují zlomeniny, které se u dotazovaných hráčů
vyskytly z 15,4 %. Druhé nejčastější zranění u hráčů je vyvrknutí z 15,4 %. Dále pak s
15 % natržení či přetržení vazu nebo šlachy. Pod hranicí 15 % jsou tři typy zranění a to
s 13,5 % závažnější natažení svalu, které znemožnilo hraní na delší dobu, s 11,8 %
závažné naraženiny a s 10,9 % vykloubení. Pod 10 % z celkového počtu jsou s 9,5 %
kloubní poškození jako je například kloubní zánět nebo poškození chrupavky a s 8 %
natržení či přetržení svalu.
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Graf 8: Četnost jednotlivých druhů zranění

Nejčastější doba léčby zranění u hráčů je 3-4 týdny, která se objevila 28,6 %
dotazovaných. Celkově bylo 66,3 % zranění doléčeno do 1 měsíce, přičemž největší
zastoupení zde mají naraženiny, které byly s 94 % doléčeny v prvním měsíci zranění a
můžeme je tak považovat za nejméně vážná zranění s výjimkou dvou případů naraženin
žeber, která způsobila delší než roční pauzu. Další typy zranění, která byla z 85 %
vyléčeny dříve než do jednoho měsíce, jsou natažení svalu a vyvrtnutí. Vyvrtnutí pak
nikdy nebylo léčeno déle než půl roku. Z celkového počtu všech zranění, 5,9 % vyřadilo
hráče ze hry na delší dobu než jeden rok. Nejčastější příčinou je s 18 % kloubní
poškození. Tento typ zranění společně s natržením či přetržení vazu můžeme považovat
za nejnebezpečnější, protože v téměř každém třetím případě vystavilo hráčům stopku na
déle než půl roku, což může znamenat i celou sezónu. Dohromady pak u 12,8 % trvala
regenerace déle jak 6 měsíců.
Při rozdělení sportovních úrazů na části těla můžeme vidět, že z 51 % souvisí zranění
s dolní polovinou těla, 45 % úrazů se týkalo horní poloviny těla a 4 % se týkala ostatních
částí (hlava, střed těla). Nejčastěji postiženým místem je s 23,2 % kotník. Dále pak s
14,7 % prsty na rukou, s 13,7 % oblast pletence ramenního a 10,7 % koleno. Nad hranicí
5 % je ještě s 8,8 % zadní stehenní sval a se 7,6 % zápěstí. Zbylá zranění jsou uvedené
v tabulce č.2.
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Dolní končetiny

51,0%
Kotník/ chodidlo
Koleno
Lýtkový sval
Přední stehení sval
Zadní stehení sval
Bok

Horník končetiny

23,2%
10,7%
3,2%
3,6%
8,8%
1,5%
45,0%

Prsty na ruce
Zápěstí
Loket
Rameno
Paže
Klíční kost
Hrudník
Trup
Hlava

14,7%
7,6%
3,6%
13,7%
2,1%
0,8%
2,5%
1,9%
2,1%

Tabulka 2: Zobrazení rozložení zranění podle tělesných segmentů (%)

5.3 Regenerace a prevence proti zranění u sledovaného
souboru
U otázek ohledně prevence zranění a regenerace jsem se dotazoval jaký způsob
rozcvičení hráči před zápasem používají, jakým způsobem provádějí pozápasové
docvičení, zda spí alespoň 8 hodin denně a jak kvalitně. Jak využívají silový trénink
během i mimo sezónu. Široce byla položena otázka ohledně způsobu regenerace, které
hráči využívají a jak často a kde je praktikují. Na závěr otázky, jak hráči hodnotí svojí
mimosezónní přípravu a způsob regenerace. Nejčastější způsobem rozcvičení a to z
74,1 % je u hráčů kombinovaný strečink – stávající se z dynamického a statického
strečinku. Pozápasový strečink je téměř z poloviny statický a 30 % hráčů žádný způsob
po zápase nevyužívá.

Graf 9: Četnost využívaných způsobů rozcvičení (%)

Soubor je rozdělen na polovinu v tom, zda hráči spí alespoň 8 hodin denně. Kvalita
spánku byla hodnocena na škále od 8 do 1, kdy 8 je nejlepší a 1 nejhorší. Celkem 36 %
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hráčů ohodnotilo svůj spánek číslem 6, 21,2 % číslem 7 a 20,6 % číslem 5. Dobrou
zprávou je, že nikdo z probandů neohodnotil svůj spánek nejhorším číslem 1. Silový
trénink využívá v mimosezónní přípravě 79,9 % hráčů. Naopak během sezóny už mu
hráči tolik prostoru nedávají a už se mu věnuje pouze jenom polovina hráčů (47,6 %).
Nejvíce je využíváno cvičení s vlastní váhou, jak v mimosezónním tréninku s 27,4 %, tak
i v sezóně 35,4 %.

Graf 10: Četnost využívaných způsobů docvičení (%)

Nejčastěji využívaným způsobem regenerace, který využívá polovina hráčů jsou
různé formy protahovacích a uvolňovacích cvičení. Dalšími častými způsoby, které
využívá třetina všech hráčů jsou masáže a cyklická aktivita v nízké tepové frekvenci. Na
otázku, jak často tyto způsoby regenerace zařazujete po zápase byly nejčastější odpovědí
z 33,9 % málo, z 33,3 % hráči nezařazují vůbec, 24,3 % občas a jen 16 % tytu formy
praktikuje pravidelně.

5.4 Druhy zranění
5.4.1 Natržení či přetržení vazu nebo šlachy
Dle výsledků hovoříme o poměrně častém zranění u softballistů, které tvoří až 15 %
všech zranění. Celkem bylo zaznamenáno 79 poranění tohoto typu. Nejčastěji dochází k
natržení či přetržení vazu nebo šlachy během provádění obraných činností. Téměř
polovina zranění (46,8 %) se stala během obranných činnostech, velkou část také zranění
a to až 32,9% zranění bylo důsledkem běhu po metách. Většina zranění tohoto typu se
stala během zápasu a to 78,5 %. Nejčastější doba těchto zranění byla ve 22,8 % 3 měsíce.
V nadpoloviční většině (54,4 %) byli tímto typem zranění zasaženy horní končetiny a
dolní končetiny tvořili 45,6 % zranění.

5.4.2 Natržení či přetržení svalu
Natržení nebo přetržení svalu je s 8 % nejméně časté zranění, ve výzkumném
souboru se toto zranění vyskytlo celkem 42krát. Nejčastěji k tomuto typu zranění dochází
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při běhu po metách a to v 64,3 % a také s 31 % při obranných činností. Z celkového počtu
úrazů se 66,7 % stalo během utkání. Nejčastěji byl tento typ zranění léčen 3–4 týdny
(38,1 %), dále pak ve 28,6 % až 2 měsíce. Z 78,6 % došlo k těmto úrazům v oblasti
dolních končetin s největším zastoupení 42,9 % u zadního stehenního svalu a ve 21,4 %
u předního stehenního svalu. Zbylých 21,4 % týkajících se horní poloviny těla se
vyskytovalo pouze v jedné části těla, a to v oblasti pletence ramenního.

5.4.3 Zlomeniny
Zlomeniny jsou s 15,9 % nejpočetnější skupinou všech zranění výzkumného
souboru. Zlomeniny se staly ve všech předem určených momentech hry s opět
nejčastějším zastoupením (36,1 %) v obranných činnostech, 1 zlomenina se pak stala při
nárazu do vnějších oplocení. Nejčastěji tento druh zranění vzniká během utkání a to
v 68,7 % s nejčastější dobou léčení 3-4 týdnů. V 74,7 % se zlomeniny staly v horní
polovině těla s největším zastoupením s 36,1 % na prstech u ruky, dále v 18, 1 % v zápěstí
a ve 12 % v pažních kostech. U spodní poloviny těla se z celkových 12 % téměř všechny
zlomeniny staly v oblasti hlezna a chodidla. Ve 13,3 % se také vyskytly zlomeniny
v oblasti obličeje.

5.4.4 Vykloubení
Vykloubení se ve výzkumném souboru vyskytlo celkem 57krát, což dělá 10,9 %
všech případů. Nejčastěji se zranění událo v obraně a to v 36,8 % a při běhu po metách
ve 31,6 %. V 63,2 % se zranění tohoto typu dějí během zápasu. Nejčastěji trvala
regenerace 1 týden a to ve 26,3 %. Ve 22,8 % případů trvala regenerace 2 týdny a ve
stejném počtu i 3–4 týdny. Nejčastěji byly postiženy horní končetiny (63,2 %) a to hlavně
prsty na ruce, které tvoří celkem 40,4 % všech vykloubení. U dolních končetin je
nejčastější vykloubení kotníku (21,1 %).

5.4.5 Poškození kloubu, kloubní zánět či poškození chrupavky
Toto zranění je jedno z méně častých typů zranění, které se ve výzkumném souboru
událo v 9,5 %. Nejčastěji dochází ke kloubnímu zranění během obranných dovedností
(62 %). Z celkového počtu ze zranění se 27 událo během zápasu a 23 při tréninku. Ve
22 % případů trvala regenerace poraněného kloubu 2 týdny a ve 20 % 3–4 týdny. Zranění
jsou poměrně rovnoměrně rozložena mezi horní (48 %) a dolní (52 %) končetiny.

44

Nejčastější kloubní zranění se stalo v koleni a to z 36 %, dalším častým místem je ramenní
kloub, ve kterém došlo k problému ve 30 %.

5.4.6 Vyvrtnutí
Druhý nejčastější typ zranění s 81 případy je vyvrtnutí. V 60,5 % dochází k vyvrtnutí
při běhu po metách. Z celkového počtu se 56,8 % stalo během tréninku a je to tak jediný
typ zranění, který se stal častěji v tréninku než v zápase. Regenerace trvala nejčastěji
2 týdny (32,1 %), dále pak ve 29,6 % 3–4 týdny. Téměř všechna zranění se týkají dolních
končetin (92,6 %) a celkově v 87,7 % došlo k vyvrtnutí kotníku.

5.4.7 Naraženiny
Naraženin se ve výzkumném souboru objevilo celkem 62. Téměř polovina naraženin
(43,5 %) se udála během obranných povinností jedinců, 32,3 % se stala při odpalování.
Celkem 66,1 % naraženin se stala během zápasu. Nejobvyklejší dobou regenerace byl
1 týden (38,7 %) dále pak ve 29 % 2 týdny a ve 25,8 % 3–4 týdny. U dvou naraženin
dokonce došlo k přerušení kariéry na 1 rok. Z výzkumného souboru vychází, že
naraženiny jsou obvyklejší u horních končetin (72,6 %), kde v 24,2 % došlo
k naraženinám u prstů na ruce, v 19,4 % bylo naražené zápěstí a ve 14,5 % došlo
k naražení žeber a kolenou.

5.4.8 Natažené svaly
K natažení svalu došlu u výzkumného souboru v 71 případech, což tvoří 13,4 %
z celkového počtu. Téměř v polovině případu (49,3 %) se zranění stane při běhu po
metách nebo ze 40,8 % při obranných dovednostech. Více zranění se opět stává během
zápasu (57,7 %). Nejčastější dobou léčení jsou 3–4 týdny, ve 25,4 % rekonvalescence
trvala 2 týdny a 21,1 % hráčů zranění vyléčilo za týden. Většina zranění se týká dolních
končetin (63,4 %) s tím, že z celkového počtu se 39,4 % týká zádního stehenního svalu.

5.5 Srovnání jednotlivých skupin výsledků
5.5.1 Porovnání České republiky a zahraničí
Jak již bylo zmíněno, celkem se výzkumu účastnilo 193 hráčů z toho 93 z České
republiky a 96 ze zahraničí. Obě skupiny mají početně podobné rozložení na hracích
postech, kdy v obou skupinách tvoří nejpočetnější skupiny vnější polaři s 28 % u českých
hráčů a s 24 % u zahraničních. Rozdíl mezi skupinami je ve způsobu obživy, téměř
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poloviny českých hráčů (43 %) jsou stále studenti, naopak zahraniční hráči tvoří
studentskou skupinu pouze v 21 % s tím, že 32 % zahraničních hráčů se živí fyzickou
prací, což je naopak nejméně početná skupina s 10 % u českého vzorku. To zřejmě souvisí
s průměrným věkem českého vzorku, který je 26,5 oproti zahraničí, který je 30,6. Váhou
jsou skupiny velice podobné, velký rozdíl je ve výšce, kdy skupina ze zahraničí je téměř
o 10 cm menší než český vzorek s 184 cm.

Výzkumu se také zúčastnilo více

reprezentačních hráčů ze zahraničí, celkově 43 (45 %) oproti 33 (35 %) Čechům.
Z celkových 525 zranění bylo 258 zaznamenáno u českých hráčů a 267 u zahraničních se
shodným zraněním na hráče u obou skupin s číslem 2,8. Dále pak můžeme vidět menší
rozdíly v obou skupinách. Nejčastějším zraněním českých hráčů je vyvrtnutí (24 %), u
zahraničních je s 21 % utržení či natržení vazu nebo šlachy. Na druhém místě pak má
česká skupina s 19 % zlomeniny a naraženiny, naopak zahraniční skupina s 16 % kloubní
poškození.

Graf 11: Srovnání doby regenerace u zranění mezi Českou republikou a zahraničím

Na první pohled můžeme říct, že u zahraničních hráčů dochází k závažnějším
zraněním, což potvrzuje graf č.11, který sice říká, že nejčastější dobou léčení zranění je
u obou skupin 3-4 týdny, nicméně při pozornějším pohledu vidíme, že 19 % všech zranění
vyřadí zahraniční hráče ze hry na více než půl roku. Naopak český vzorek má těchto
zranění pouze 7 % a 78 % všech úrazů bylo doléčeno do 1 měsíce.
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Graf 12: Porovnání druhů zranění mezi Českou republikou x zahraničím (%)

Nejčastější situací u zahraničních hráčů, kdy dojde ke zranění je v 43 % při provádění
obranných dovedností a dále pak ve 35 % při běhu po metách. Česká skupina to má
naopak, kdy ve 38 % vzniklo zranění při běhání po metách a v 36 % při polaření. Největší
rozdíl v obou skupinách je v tom, kde se zranění stalo. Česká skupina má vyrovnanou
statistku, kdy 54 % úrazů se stalo během zápasu a 46 % při tréninku. U zahraničních hráčů
se při zápasu stalo 70 % všech zranění. Čísla říkají, že obě skupiny mají během sezóny
nejčastěji softballový trénink 2x týdně, český vzorek ze 45 % a zahraniční ze 43 %. Obě
skupiny mají podobná čísla při trénincích 3x týdně a to okolo 30 %. Velký rozdíl je
v mimosezónním období, kdy zahraniční skupina trénuje softball nejčastěji 1x týdně v
64 %. Češi si s 39 % drží tréninky 2x týdně. Menší odlišnosti můžeme vidět i v počtu
zápasů, které za rok hráči odehrají, 31–50 zápasů odehraje 48 % hráčů v českém vzorku
a 34 % hráčů ze zahraničního, největší rozdíl je u druhých v pořádní, kde zahraniční
skupina má ve 27 % méně než 30 zápasů, naopak český vzorek se stejným počtem procent
51–70 zápasů za rok.
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Graf 13: Porovnání situací při, kterých vzniklo zranění mezi Českou republikou a zahraničním (%)

Pro rozcvičení využívají obě skupiny nejčastěji kombinaci statických a dynamických
cvičení, zahraniční skupina o trochu více a to ze 79 %, druhá skupina v 69 %. V docvičení
jsou skupiny v nejčastějším případě, který je statický strečink opět shodné. Zajímavou
informací je, že zahraniční skupina ve 40 % vůbec žádný způsob docvičení nevyužívá.
V rámci otázek ohledně silového tréninku můžeme vidět hodně podobností až na otázku
ohledně silového tréninku v sezóně, ten zahraniční hráči využívají výrazně více, s 60 %
z celkového počtu, oproti českému vzorku, který ho využívá pouze ze 34 %. Z dat
můžeme říct, že zahraniční hráči zřejmě přikládají kondiční přípravě vyšší důležitost a
věnují se mu po celý rok více než čeští hráči.
Způsob regenerace je u obou skupin obdobný. Nejčastější způsobem regenerace jsou
pro hráče protahování a kompenzační cvičení, masáže a cyklická aktivita. U českého
vzorku je pak výrazně oblíbenější saunování, které využívá 41 % hráčů. Naopak u
zahraničních hráčů je významnější využívání ledování, které aplikuje téměř třetina hráčů.
V doplňujících otázkách můžeme vidět 2 velké odlišnosti, kterými jsou, že čeští hráči
výrazně více nosí chrániče (chrániče lokte na pálku apod.) a zahraniční hráči chodí
pravidelněji na vyšetření u praktického lékaře. V rámci sportovní suplementace můžeme
z dat říct, že ji čeští hráči využívají o něco více, ale nemůžeme ji označit za standard
v jejich přípravě.

5.5.2 Srovnání nadhazovačů s polaři
Graf č. 15 ukazuje srovnání nejčastěji zraněných segmentů těla mezi herními posty.
Můžeme vidět, že oblast kotníku je nejvíce zranitelná u nadhazovačů (28 %). Stejně tak
i 16 % zranění kolene. Zadní stehenní sval nejčastěji trápí hráče na první a třetí metě (16
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%). Téměř třetinu (27 %) všech úrazů u chytačů jsou spojeny s prsty na rukou. Problémy
se zápěstí jsou přibližně podobné u všech postů s tím, že nikde nepřesahují 10 %. Úrazy
ramene se pak nejčastěji vyskytují u zadních polařů (18 %) a nadhazovačů (17 %). Další
méně časté oblasti zranění, které se v celkovém měřítku vyskytují pod 5 % a mezi které
patří například úrazy hrudníku, lokte, předního stehenního svalu nebo hlavy jsou sečteny
v kolonce ostatní zranění. Ty jsou pak u středních vnitřních polařů s 32 % nejčastější
vůbec,

i

ve

srovnání

s výše
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Graf 14: Porovnání nejčastěji zraněných segmentů těla mezi herními posty (%)

Graf č.15 zobrazuje rozdíl mezi nadhazovači a polaři v procentuálním rozložení
zranění na jednotlivé segmenty těla. Největší rozdíl můžeme vidět u prstů na ruce, což
může být z důvodů častějšího chytání odpalů. Při bližším pohledu na segmenty těla, u
kterých jsou zaznamenány vyšší hodnoty z pohledu nadhazovačů (koleno, kotník,
rameno) jsem vytvořil graf č. 16 pro zjištění z jakých důvodů k těmto zranění dochází.

Graf 15: Porovnání četností zranění jednotlivých segmentů těla u polařů a nadhazovačů (%)
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Zde můžeme vidět, že ke zranění kotníku dochází z 52 % při běhu po metách, stejně
tak jako k 19 % ze všech zranění kolene. Z grafu č.16 lze tvrdit, že rameno je z pohledu
nadhazovače nejzranitelnější segment těla (94 %). Toto může vést k otázkám, zda mají
nadhazovači pálit.

Graf 16: Porovnání příčin vzniku nejčetnější zranění u nadhazovačů (%)

Celkově 35 % všech zranění vzniklo během útočných dovedností z toho 24 % při
běhu po metách, dohromady pak 8 % těchto zranění vyřadilo hráče na déle než 6 měsíců
ze hry. Můžeme tedy říct, že útočné dovednosti jsou pro nadhazovače rizikem. Otázkou,
ale zůstává, do jaké míry zde hraje roli náhoda či špatně osvojená technika specifických
dovedností, nebo zda nelze najít odpověď ve zkvalitnění přípravy a zejména pak silového
tréninku.

5.5.3 Porovnání s ostatními výzkumy
Srovnání mých výsledků s Posnerem a spol. (2011), kteří zkoumali epidemiologii
zranění v MLB v letech 2002 až 2008, ukazuje především velkou rozdílnost ve zranění
mezi nadhazovači v softballe a baseballe. Přes vysokou podobnost těchto sportů je
nadhazovačský post naprosto odlišný nejen v biomechanických rozdílnostech v technice,
zápasových vytíženích, ale zároveň v tom, že nadhazovači dostávají méně prostoru
v útoku. Velký rozdíl je v počtu nadhazovačů, který pak ovlivňuje celkové výsledky
zranitelnosti. Standartní softballový tým má 2 nadhazovače, oproti tomu v týmu baseballu
jich je polovina nejen v kádru prvního týmu, ale i v celé organizaci.
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Baseball Softball
HORNÍ POLOVINA
SPODNÍ POLOVINA
STŘED
OSTATNÍ

NADHAZOVAČI
67,0%
39,0%
16,9%
60,0%
10,6%
1,0%
5,5%
0,0%

POLAŘI
32,1%
46,0%
47,5%
49,0%
13,0%
2,0%
7,4%
3,0%

VŠICHNI HRÁČI
55,1%
45,0%
30,6%
51,0%
11,7%
2,0%
6,3%
2,0%

Tabulka 3: Srovnání zranění dle častí těla mezi herními pozicemi v softballe a baseballe. Výsledky z baseballu jsou
převzaty od Posnera (2011) (%).

Tabulka č. 3 ukazuje rozložení zranění na horní končetiny, spodní končetiny, střed
těla a ostatní. V případě nadhazovačů můžeme vidět téměř opačné výsledky při porovnání
horní a spodní poloviny těla. U polařů se našla podobnost, kdy v baseballu, tak i v
softballu tvoří téměř polovinu zranění úrazy spodních končetin. Naopak baseballisté jsou
vystaveni většímu riziku v oblasti trupu. Při detailním pohledu na jednotlivé segmenty
těla v grafu č. 17 vidíme opět úplnou odlišnost ve výsledcích.

Graf 17: Porovnání četnosti zranění jednotlivých segmentů těla v mužském softballe s baseballem. Výsledky
z baseballu jsou převzaty od Posnera (2011) (%).

U softballových nadhazovačů převyšují několikanásobně zranění kotníku a kolene,
naopak u baseballových zranění převládají zranění lokte a středu těla/ trupu. Zde můžeme
na základě výsledků pouze říct, že nadhazování v softballu s odkazem na grafu č. 15
(srovnání nadhozu) bude vlivem techniky hodu náročnější na kolena než u baseballu.
Z určité části platí toto tvrzení i na zranění kotníků, tam je ale nutné připomenout rozdíly,
že nadhazovači v softballe často plní i své útočné povinnosti. V grafu č. 18, kde je
srovnání zranění polařů, už můžeme vidět určité shody a podobnost. Největším rozdílem
je opět zranění kotníků, které několikanásobně převyšuje u softballistů, opačný trend pak
vidíme u úrazů středa těla, které více trápí baseballisty. V ostatních segmentech
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nenajdeme větší než 5% rozdíly. Ve zranění kolene, boku, lokte a skupiny ostatních úrazů
dolních končetin jako jsou přední stehenní sval nebo lýtko můžeme vidět téměř shodu.

Graf 18: Porovnání četností zranění jednotlivých segmentů těla u polařů v mužském softballe s baseballem od Posnera
a spol. (%)

Při srovnání mých výsledků s výsledky Williama J. Rubensteina (2020), který
zkoumal epidemiologii zlomenin v profesionálním baseballe v letech 2011 a 2017
najdeme hned několik shod i rozdílů. Největší neshodu můžeme vidět hned na první
pohled v grafu č. 19, který rozděluje četnost zlomenin podle jednotlivých postů v poli.
Jednoznačně nejvíce zlomenin v baseballe mají chytači, 57 % z celkového počtu, což je
dvakrát více než u mnou naměřených výsledků. Naopak v softballu se u vnějších polařů
vyskytují zlomeniny třikrát více než u hráčů baseballu. Totéž platí o středních vnitřních
polařích, kde je ten rozdíl jen o něco málo menší. Shodu v datech můžeme vidět
procentuálním počtu zlomenin u nadhazovačů a krajních vnitřních metařů.

Graf 19: Porovnání četnosti zlomenin herních postů v softballe s výsledky v baseballe od Rubensteina a spol. (%)
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Tabulka č. 4 ukazuje, jak dlouho hráči jednotlivých postů strávili mimo hru.
Podobnost můžeme vidět u středních vnitřních polařů a vnější polařů. Naopak u
nadhazovačů, kteří v softballe stráví v průměru 156 dnů mimo hru oproti baseballu, kde
pouze 60. Důvod tak vysokého čísla jsou zřejmě těžká zranění kotníku, kdy hráč strávil
přes 6 měsíců mimo hru, která se stala hned v polovině všech případů. Při srovnání obou
sportů v rámci zlomených částí těla můžeme vidět určitou vyváženost.
Průměrný počet dní strávených mimo hru
HERNÍ POSTY
Softball
Baseball
1B/3B
76,0
53,6
2B/ SS
54,9
53,6
C
67
50,7
OF
60,6
56,7
P
156,7
60,9
Tabulka 4: Průměrný počet dní strávených mimo hru

Graf č. 20 níže ukazuje, že v úplné shodě jsou zlomeniny zápěstí. U mnoho dalších
segmentů můžeme vidět rozdílnost do 3 %. Největší rozdíl je ve zlomeninách ruky, prstů
na ruce a lýtka/ holeně, tam se dostáváme k 5 % rozdílům. Rubenstein (2020) také uvádí,
že více zlomenin se stalo během pálení než při chytání míče. Tyto hodnoty nelze porovnat
s našimi naměřených výsledky z důvodu odlišnosti zvolených parametrů. Mohu pouze
uvést, že více zlomenin vzniklo při polaření.

Graf 20: Porovnání četnosti zlomenin v softballe s výsledky v baseballe od Rubensteina a spol. (2020) (%)
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Marshall (2007) se poměrně rozsáhle věnoval zranění v ženském softballe. Ve svojí
deskriptivní epidemiologii zpracoval data o zranění z reportů NCAA během sezón
1988-1989 až 2003-2004. Srovnání obou výzkumů nabízí zajímavý pohled na rozdílnost
v mužském a ženském sportu. V Grafu č. 21 vidíme srovnání jednotlivých částí těla. Ve
shodě jsou zranění dolních končetin, která tvoří polovinu veškerých zranění. Další
hodnoty jsou už rozdílné, ty největší jsou v úrazech hlavy a horních končetin. Zvlášť
čtyřnásobek úrazů hlavy u žen je velice zajímavý a vnímám ho jako největší rozdílnost
mezi muži a ženy. Toto tvrzení potvrzují i výsledky Posnera a spol. (2011), jenž říká, že
úrazy hlavy jsou v baseballe 1,3 %. Pohled na graf č.21, který ukazuje jednotlivé
rozdělení na segmenty těla, ukazuje shodu v úrazech týkající se lokte, ramena a horní
poloviny nohy (zadního a předního stehenního svalu, stehenní kosti). Překvapení je pro
mě výrazně menší zranitelnost ruky a prstů na rukou. Marshall (2007) také dále tvrdí, že
51,2 % všech zranění se stala během zápasu, což je téměř 10 % rozdíl mezi mými
naměřených výsledky.

Graf 21: Porovnání výskytu zranění v mužském softballe s výsledky ženského softballu od Marshalla a spol (2007). (%)

Po zpracování a analýze nyní známe odpovědi na předem připravené hypotézy.
Hypotéza č. 1: Předpokládám, že nejčastější zranění u všech sledovaných subjektů
budou zranění v oblasti dolních končetin a konkrétně pak zranění kotníku.
Hypotéza č. 1 je potvrzena, zranění dolních končetin se ve výzkumném souboru událi
nejvíce a to v 51 %. Při konkrétním pohledu na jednotlivé segmenty těla se opět hypotéza
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potvrzuje. Nejčastějším úrazem je poranění kotníku, které se ve výzkumném souboru
vyskytlo ve 23, 2 %.
Hypotéza č. 2: Předpokládám, že nejvíce zranění se stane během provádění
obranných činností.
Hypotéza č. 2 lze potvrdit jako platnou. I když s těsným náskokem před zraněními
způsobenými při běhání po metách (36,4 %) jsou úrazy při obraných činnostech s 39,6 %
nejčastější situací při, kterých se zranění dějí.
Hypotéza č. 3: Předpokládám, že větší procento zranění se stane během utkání
oproti tréninkové jednotce.
Hypotéza č. 3 je také potvrzena. V 62,3 %, se zranění udála během zápasu. Dokonce
pak všechny předem stanovené druhy úrazů kromě vyvrtnutí, se stali během zápasu.
Nejčastěji během utkáni došlo (78,5 %) k natržení či přetržení šlachy nebo vazu.

Hypotéza č. 4: Předpokládám, že největší zranitelnost budou mít nadhazovači.
Hypotéza č. 4. nebyla potvrzena. Při výpočtu jednoho zranění na hráče, jsem došel
k závěru, že největšímu riziku jsou vystaveni hráči ve středním vnitřním poli se
4,1 zraněním na hráče. Nadhazovači jsou na druhém místě s 3,1 zraněním na hráče.
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6 ZÁVĚR
Hlavním cílem toho výzkumu bylo zmapování zranění v mužském softballe, zjištění
četnosti různých druhů zranění, jak dlouhou se zranění léčily, zda se stala při zápase nebo
na tréninku a jestli se vracely. Dále pak zjistit informace o regeneraci a prevenci zranění
u jednotlivých hráčů. Na závěr následovalo srovnání vzorků mezi sebou. Výběr dat
proběhl pomocí elektronického nestandardizovaného dotazníku, který jsem rozeslal
hráčům do Čech a zahraničí. Dotazník celek vyplnilo 189 hráčů, z toho 93 pocházelo
v České republiky.
Z výsledků vyplývá, že nejčastějšími úrazy jsou zlomeniny (15,8 %), natržené či
přetržené vazy nebo šlachy (15 %), vyvrtnutí (15,4 %) a natažené svaly (13,5 %). Ostatní
druhy zranění jsou také hojně zastoupena, ale výše jmenované můžeme označit za
nejfrekventovanější. Nejčastěji dochází ke zranění dolních končetin (51 %) a konkrétně
pak kotníku (23,2 %). Nejvíce dochází ke zranění během provádění polařských
dovednosti (39,6 %) a při běhu po metách (36,4 %). V téměř jedné třetině (28,6 %) všech
případů trvala regenerace 3–4 týdny a více než polovina (62,3 %) všech zranění se stala
během utkání. Při pohledu na zranění podle postů se nejvíce úrazů stalo středním vnitřním
polařům se 4,1 zranění na jednoho hráče.
Při srovnání vzorků ze zahraničí a České republiky můžeme najít spoustu odlišného
i podobného. Zranitelnost počítaná na počet zranění na jednoho hráče je u obou skupin
téměř stejná (2,7). Za nejčastější druh zranění v zahraničí můžeme označit natrženi či
přetrženi vazů nebo šlach (21 %), u českého vzorku to jsou vyvrtnutí (24 %). U českého
vzorku nejvíce dochází ke zranění při běhu po metách (38 %), zahraničním hráčům se
téměř polovina zranění stane při polaření (43 %). U obou vzorků se úrazy dějí častěji
v zápase než v tréninku, nicméně u zahraničních hráčů k nim dochází výrazně častěji a
stávají se ve více než dvou třetinách všech případů (70 %). U obou skupin dochází
nejčastěji k léčení zranění v rozmezí 3–4 týdnů, nicméně zahraniční skupina má větší
počet zranění (19 %), která uvedla hráče mimo hru na déle než půl roku. Naopak skoro
čtyři z pěti (78 %) úrazů v českém vzorku bylo vyléčeno do jednoho měsíce. Skupiny
mají souhlasně dolní končetiny jako skupinu s největším počtem zranění, anatomicky pak
mají čeští hráči nejvíce zranění v oblasti kotníku (31 %) a u zahraničních to je rameno
(20 %). V otázkách ohledně prevence zranění a regenerace za zmínku stojí, že zahraniční
hráči se silovému tréninku věnují o něco více než Čeští.
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Při porovnání mé práce s baseballem lze pak tvrdit, že v baseballe dochází k více
zranění v oblasti horních končetin, hlavně pak, a to několikanásobně, ke zranění v lokti
(16,7 % oproti 3,5 %) a téměř dvakrát tolik ramene (21,6 % oproti 12,9 %). Dále pak také
výrazně více úrazů v oblasti trupu a středu těla. V mužském softballe naopak výrazně
převyšují zranění kotníků (22,2 % oproti 5,6 %) a ruky (24 % oproti 10,1 %). Srovnání
s ženským softballem je v mnohém podobné, nejvýraznější rozdíl vidím v počtu zranění
hlavy, které je v ženském softballe mnohonásobně více (9 % všech zranění), taktéž je
rozdíl ve zranění ruky a prstů na rukou, která převyšují v mužském softballe
Tato práce je jednou z prvních, která se zabývala tématem zranění v mužském
softballe a rozšiřuje tak pohled této problematiky u pálkovacích sportů. I přes jisté
nedostatky si myslím, že jsem nasbíral poměrně obsáhlé množství dat a doufám, že
výsledky budou v budoucnu užitečné a najde se někdo, kdo na toto nebo podobné téma
naváže.
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PŘÍLOHY
Příloha 1: Dotazník (ČESKY)

DOTAZNÍK
Výskyt zranění ve světovém mužském softballu
Dobrý den,
věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Tento
dotazník slouží jako zdroj podkladů pro diplomovou práci, které vzniká v roce 2019/2020
na UK FTVS pod vedením Mgr. Petry Pravečkové, Ph.D., při oboru Tělesná výchova a
sport. Všechny údaje jsou zpracovány anonymně a slouží pouze pro zkoumání výskytu
zranění ve světovém mužském softballu.
Zde Vám budou položeny obecné otázky týkající se Vaší osoby. U vyplňovacích otázek
využívejte celá čísla prosím.
1. Národnost
- Česká

- Slovenská

2. Věk: *
3. Výska: *
4. Váha: *
5. Typ zaměstnání:
- sedavé

- fyzická práce

- sedavé/ fyzická práce

- student

Zde Vám budou položeny obecné otázky ohledně vaší softballové kariéry. U
vyplňovacích otázek využítejte celá čísla prosím.
6. Kolik let se věnuješ softballu: *
7. Jaké nejvyšší úrovně si v softballe dosáhl (nebo si v minulosti hrál):
- nížší úrovně

I

- nejvyšší národní liga
- Reprezentační úroveň
8. Jaký je tvůj post:
P

C

2B/ SS

1B/ 3B

OF

Primární
Sekundární

9. Kolik softballových tréninkových jednotek máš za týden během sezóny:
-1

-2

-3

-4

- 5+

10. Kolik softballových tréninkových jednotek máš za týden v mimo sezónní přípravě:
-1

-2

-3

-4

- 5+

11. Kolik zápasů ročně odehraješ:
- méně než 30

- 31–50

- 71–100

- 100+

- 51–70

12. Jaké máš za sebou úspěchy:
- Vítěz národní ligy
- Medailista z Mistrovství světa
- Mistr světa
- Vítěz z ISC
- žádný z jmenovaných

Zde Vám budou položeny otázky ohledně prevence proti zranění. U vyplňovacích otázek
využívejte celá čísla prosím. U otázek s hodnocením platí 1 jako nejhorší/žádné a 8 jako
nejlepší.
13. Jaký způsob rozcvičení nejčastěji používáte:
- žádný

- statický
II

- dynamický

- kombinovaný

14. Jaký způsob docvičení nejčastěji používáte:
- žádný

- statický

- dynamický

- kombinovaný

- Cyklická aktivita (běh, kolo..)
15. Spíte alespoň 8 hodin denně:
- Ano

- Ne

16. Jak hodnotíš kvalitu svého spánku:
1

2

3

4

5

17. Využíváte v mimosezónní přípravě silový trénink:
- Ano

- Ne

18. S jakými váhami pracujete:
- S vlastní váhou těla

- 30 % - 50 % 1RM

- 51 % - 70 % 1RM

- 71 % - 90 % 1RM

- + 90 % 1RM
19. Využíváte silový trénink v sezóně:
- Ano

- Ne

20. S jakými váhami pracujete:
- S vlastní váhou těla

- 30 % - 50 % 1RM

- 51 % - 70 % 1RM

- 71 % - 90 % 1RM

- + 90 % 1RM
21. Jaký způsob regenerace během celého roku využíváte:
- žádný
- masáže (různé druhy ručních masáží)
III

6

7

8

- saunování (finská sauna, infra sauna, kryo sauna ..)
- Protahování (různé druhy jógy, kompenzační cvičení ..)
- Hydroterapeotické procedury (různé druhy koupelí, parní sauny a lázně ..)
- Ledování (ledová koupel, sprcha nebo ledování určitý partií)
- Cyklická aktivita s nízkou tepovou frekvencí (plavání, běh, kolo, veslování …)
- Jiné procedury jako je – Akupunktura, Gua Sha a další
22. Zařazujete uvedené způsoby regenerace i po zápase a jak často:
- nezařazuji

- málo

- občas

- pravidelně

23. jak často výše uvedené věci praktikujete týdne:
0

1

2

3

4

5+

Počet silových tréninků v mimosezónní přípravě
Počet silových tréninků v sezóně
Počet regeneračních jednotek v mimosezónní
přípravě
Počet regeneračních jednotek v sezóně

24. Doplňující otázky ohledně prevence proti zranění:
Pravidelně Nepravidelně Vůbec
Používáte tejp (jakýkoliv druh) během tréninku/
zápasu?
Používáte ortézu během během tréninku/
zápasu?
Používáte chrániče (které nejsou předepsány
pravidly – například chránič na loket) během
tréninku/ zápasu?
Používáte masážní emulze (hřejivé) během
tréninku/ zápasu?

IV

Podstupujete

alespoň

1x

ročně

odborné

vyšetření u sportovního lékaře

25. Využíváte některé z těchto druhů sportovní suplimenatace:
Pravidelně Nepravidelně Ne
Protein (tyčinky, nápoj ..)
Mulvitamínový přípravek
Magnézium
Omega 3
Kreatin (různé druhy)

26. Jak hodnotíte svojí mimosezónní přípravu:
1

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

27. Jak hodnotíte to jakým způsobem regenerujete:
1

2

3

4

5

V této sekci vyplň zranění, které si utrpěl. Zaznamenej pouze ta zranění, které se ti stala
od 15ti let, nebo od momentu kdy si začal hrát v seniorské soutěži a ta která se ti stala
při softballu (trénink/ zápas).
Následující otázky jsou navrženy s tzv. logikou. Pokud je na otázku odpovězeno ANO
pustí vás dotazník dál do rozšiřujících otázek. Pokud NE postupujete dotazník dál
k dalším druhům zranění. Proto zde uvedu doplňující otázky ke zranění pouze jednou.
28. Utrpěl si někdy natržení/ přetržená vazu nebo šlachy:
- Ano

- Ne

29. V jaké části těla:
- Kotník
- Koleno – zkřížené vazy – LCA, LCP
V

- Koleno – postranní vazy – LCM, LCL
- Oblast pletence ramenního
- Loket – UCL
- Zápěstí
- Prsty na ruce
- Achilova šlacha
30. Kde se to stalo:
- Na tréninku

- Při zápase

31. V jakém momentu:
- Při odpalování
- Při srážce se soupeřem/ spoluhráčem
- V obraně při chytání a házení míče
- V obraně při nárazu do vnějšího oplocení (včetně homerunového plotu)
- Při běhu po metách (včetně slajdování)
32. Jak dlouho trvala rekonvalescence (po jaké době si opět začal naplno trénovat):
- 1 týden
- 2 týdny
- 3–4 týdny
- 2 měsíce
- 3 měsíce
- 6 měsíců
- 1 rok a déle
33. Ohodnoťte průběh a výsledek Vaší rekonvalescence:
1

2

3

4

5

VI

6

7

8

34. Utrpěl si toto zranění opakovaně:
- Ne

- 2- 4x

- 5x a více

*42. Utrpěl si někdy natržení/ přetržení svalu:
*56. Utrpěl si někdy zlomeninu:
*70. Utrpěl si vykloubení:
*84. Utrpěl si někdy poškození kloubu jako je kloubní zánět nebo poškození chrupavky:
*98. Utrpěl si někdy vyvrtnutí:
*112. Utrpěl si někdy naraženinu, která ti znemožnila hrát déle jak týden:
*126. Natáhl si si někdy sval, který ti znemožnil hrát déle jak týden:
*140. Utrpěl si nějaká další zranění mimo výše uvedené: *
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