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SOUHRN 

Název práce: Zhodnocení úrazovosti u mladých hráček vrcholového volejbalu 

Title of work: Assessment of injuries among junior elite female volleyball players 

 Vymezení problému: Ve vrcholovém sportu se často setkáváme s úrazy, 

akutními nebo úrazy z přetížení. Výjimkou není ani volejbal, ačkoliv je řazen mezi 

bezkontaktní sporty. Regenerační a kompenzační prostředky by měly ve vrcholovém 

sportu tvořit jednu z nejvýznamnějších rolí v prevenci úrazů. V diplomové práci jsme se 

zaměřili na zhodnocení úrazovosti u vybraných ženských extraligových týmů juniorské 

kategorie. 

Cíl práce: Cílem bylo vytvoření nestandardizovaného dotazníku využitelného v 

praxi pro hráče a hráčky volejbalu. Dalším cílem bylo zhodnocení úrazovosti a 

stanovení nejčastějších úrazů, dále zhodnocení úrovně regeneračních a kompenzačních 

prostředků u vybraných juniorských ženských volejbalových extraligových týmů. 

 Metoda řešení: Práce zahrnovala výzkum provedený u 6 extraligových týmů 

juniorek ve věku mezi 16 až 19 let. Soutěž byla rozdělena na 2 skupiny (českou a 

moravskou), proto byly vybrány vždy 3 týmy z každé skupiny, které se v sezóně 2008 – 

2009 pohybovaly na předních příčkách tabulky. Výzkum byl založen na metodě 

nestandardizovaného dotazníku. Tento dotazník vyplňovalo 12 dívek z každého týmu, 

celkem tedy bylo porovnáváno 72 dívek. Výsledky dotazníku byly porovnávány u všech 

hráček ze všech vybraných týmů. 

Klíčová slova: žena a sport, volejbal, úrazy ve sportu, regenerační a kompenzační 

prostředky, fyzioterapie 

Keys words: woman and sport, volleyball, sports injuries, regeneration and 

compensation funds, physiotherapy 
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1 ÚVOD 

 Volejbal patří k jednomu z nejpopulárnějších sportů na světě. Zabývá a baví se 

jím přibližně 200 milionů lidí nejrůznějších věkových kategorií. Volejbal v sobě spojuje 

prvky individuální dovednosti a týmové spolupráce, disciplínu a kázeň, prvky zábavy a 

radostné uspokojení z dosažení úspěchu. I přes populárnost volejbalu je překvapivé, že 

existuje tak málo studií o volejbalových úrazech a také jejich prevenci. Volejbal je 

bezkontaktní sport, kdy jsou hráči obou družstev odděleni sítí, proto by se mohlo zdát, 

že riziko úrazu je zde malé. Je to však sport zahrnující rychlé a energické pohyby celého 

těla, proto se nelze divit, že se zde úrazy vyskytují. 

 Volejbal hraji již od školních let, proto mě úrazovost u tohoto sportu velice 

zajímala a rozhodla jsem se napsat diplomovou práci na zhodnocení úrazovosti u 

mladých hráček vrcholového volejbalu. Další důvod byl, že jsem měla příležitost strávit 

krátkou dobu s dívkami reprezentantkami mladého věku při jejich soustředěních před 

významným evropským šampionátem. Měla jsem možnost sledovat je při tréninku, 

vypomáhat při potřebné rehabilitaci v rámci regenerace a také pohlédnout do zákulisí 

celého realizačního týmu. Přesvědčila jsem se, jak důležitou funkci zastává 

fyzioterapeut ve sportovním týmu. Dívky, které byly vybírány do reprezentace 

z různých týmů celé České Republiky podle současné výkonnosti, byly ve věku mezi 16 

až 19 let a hrály ve svých týmech stejnou soutěž, extraligu juniorek. Jako fyzioterapeut 

si myslím, že na vrcholové úrovni je naše povolání nezbytné a tak mě zajímalo, zda 

vůbec v jednotlivých extraligových týmech fyzioterapeut působí. 

Sportovní úrazy, na rozdíl od jiných druhů úrazů, vznikají jako důsledek 

dobrovolně vybrané aktivity. V ČR neexistuje zvláštní statistika sportovních úrazů. Ve 

sportovní oblasti není problém s diagnostikou úrazu ale s terapií, kde se promítá 

rizikové urychlování procesu uzdravení a snaha o co nejrychlejší návrat do 

tréninkového procesu a zápasů. Byla jsem překvapena z toho, že se mnoho dívek 

z reprezentace potýká se závažnými a často opakovanými úrazy. Chtěla jsem proto 

zjistit, zda se tak vysoká úrazovost týká pouze dívek v reprezentaci kvůli nadměrné 

zátěži, která je na ně kladena nebo také všech juniorek hrající extraligu. Také jsem 

chtěla zjistit úrazovost u jednotlivých postů, neboť každá hráčka zastává odlišné úkoly 

v rámci celého týmu.  
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 Součástí všech forem tělesné aktivity je komplexní regenerace sil a tím zaujímá 

nesmírně důležité místo v životě každého člověka. Komplexní regenerace pozitivně 

ovlivňuje zdatnost, výkonnost i dosažený výkon. Cílem regenerace by mělo být zvýšení 

kvality i kvantity tréninkového úsilí a vytvoření vhodných podmínek pro další růst 

výkonnosti. Ve sportovní činnosti zaujímá komplexní regenerace ještě významnější 

místo a musí se volit složitější a promyšlenější postupy.  

V dnešní době je pro vrcholové sportovce, jejich trenéry a celý realizační tým 

takřka nutností zajímat se o regenerační prostředky a prevenci úrazů, mít dostatečné 

informace a hlavně umět aplikovat tyto znalosti v tréninkovém procesu a samozřejmě 

také v závodní činnosti. 
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2 CÍLE, HYPOTÉZY A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 CÍLE PRÁCE 

1. Zpracovaní teoretického přehledu (rešerše). 

2. Vytvoření nestandardizovaného dotazníku využitelného v praxi pro hráče a 

hráčky volejbalu. 

3. Zhodnocení úrazovosti a stanovení nejčastějších úrazů, dále zhodnocení úrovně 

regeneračních a kompenzačních prostředků u vybraných ženských 

volejbalových extraligových týmů. 

 

2.2 HYPOTÉZY 

1. Předpokládáme, že mezi nejčastější úrazy vyskytující se u hráček volejbalu 

v České republice patří poranění kotníku, hlavně podvrtnutí hlezna. 

2. Předpokládáme, že vyšší počet úrazů se vyskytuje u smečařek, univerzálek a 

blokařek než u postu libera a nahrávačky. 

3. Vzhledem k závažnosti úrazů v tomto sportu předpokládáme, že regenerace je 

vedená vhodně vyškoleným personálem (fyzioterapeutem). 

 

2.3 ÚKOLY PRÁCE 

1. Seznámit se s problematikou úrazovosti ve sportu, řešenou v diplomové práci. 

Nalézt, co nejvíce literárních zdrojů o dané problematice, prostudovat si je a 

vzájemně porovnat různé autory a pohledy. 

2. Po nastudování materiálů napsat obecnou část práce, jejíž znalost je nutným 

předpokladem pro provedení vlastního výzkumu. 

3. Vytvořit nestandardizovaný dotazník, který by byl využitelný v praxi.  
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4. Zajistit 6 skupin vhodných a odpovídajících dívek, které budou později dotazník 

vyplňovat. 

5. U všech skupin provést výzkum pomocí nestandardizovaného dotazníku, který 

byl pro tuto práci vytvořen.  

6. Porovnat výsledky odebraných dotazníků. Zhodnotit úrazovost u jednotlivých 

postů a také vyhodnotit regenerační prostředky u dotazovaných hráček. 

7. Nakonec zhodnotit, zda-li jsou výsledky studie využitelné v praxi a jestli by se 

mohly stát předpokladem pro prevenci úrazů.  
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3 TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE 

3.1 TĚLESNÁ AKTIVITA 

 Tělesná aktivita je vždy taková forma pohybu, která má za cíl pozitivně 

ovlivňovat organismus. Lze ji rozdělit na dvě skupiny. Spontánní pohybová aktivita 

zahrnuje neorganizovanou tělesnou aktivitu, jejíž podstatou je pohybová stimulace. 

Vychází z původních potřeb primáta a je vyjádřena v dětských hrách, u dospělého 

podobná spontánnost již prakticky neexistuje. Prostřednictvím spontánní aktivity je 

možno vyjadřovat pohybovou potřebu danou biologickými zákony. Obecně tedy platí, 

že spontánní aktivita s věkem klesá, ale vždy by měla ve formě dynamického pohybu 

naplňovat dvacetinu celodenního programu. Všechny další pohybové činnosti mohou 

určitou část spontánních aktivit nahrazovat, avšak u dítěte by měla být vždy ponechána 

možnost kreativity bez řízení dospělého. Řízenou pohybovou aktivitu provádí jednak 

pedagog, cvičitel, rodiče a zejména vrstevníci (jedinci i kolektiv). Tvoří tím základ pro 

celý systém tělovýchovných aktivit. Pohybová řízená aktivita je důležitou složkou 

procesu výchovy i udržování funkční kapacity organismu, musí být vždy v přímé vazbě 

na spontánní aktivity i činnosti v povolání. Je součástí volného času, která slouží k 

regeneraci po pracovní zátěži a navíc k posilování výkonnosti a aktivního zdraví (Štilec 

a kol., 1989; Kučera, Dylevský a kol., 1999).  

 Pohybová aktivita je významným činitelem ovlivňující vývoj člověka. Přiměřená 

pohybová činnost působí pozitivně i stimulačně na organismus člověka a má 

nenahraditelný vliv na zdraví člověka. Nepřiměřená, jednostranně zaměřená a mnohdy 

nevhodně prováděná pohybová aktivita vyvolává v organismu jedince nežádoucí 

změny. V důsledku těchto negativních změn dochází k výrazným maladaptacím 

podpůrně pohybového systému, které se pak mohou projevit jako poruchy hybných 

stereotypů a svalové dysbalance (Dostálová, 2005, s. 80-88). 

  Zvládnutí základních pohybových schopností je předpokladem pohybové 

aktivity. Kombinace pohybových schopností tvoří charakter příslušného tělesného 

projevu. Z fyziologického a kineziologického pohledu jsou ve světové literatuře 

uváděny čtyři hlavní (v německé ještě pátá) pohybové schopnosti (Kučera, Dylevský a 

kol., 1999). 
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3.2 SPORT 

 Aktivní sport a tělesná aktivita jsou jakousi společenskou nutností. Na jedné 

straně snaha po dosažení nejvyšších výkonů a po seberealizaci člověka. Na druhé straně 

je snaha po pohybu jako normální součásti našeho života, potřeba kompenzace 

nejrůznějších stresů fyziologickou cestou, udržení zdraví a potřebné tělesné i duševní 

zdatnosti (Jirka, 1990).      

 Mezi pohybové aktivity se řadí sport, zaměstnání (převážně statická - rychlostní, 

silová, obratnostní nebo převážně dynamická - sezení, stání), povinná aktivita (školní 

tělesná výchova) a poslední typ je součást terapie (prevence primární a sekundární, 

přímé terapeutické působení). Sport lze dále dělit na: 

• masový sport (hlavním cílem je zábava) 

• sport pro zdraví (hlavním cílem je aktivní zdraví) 

• výkonnostní sport (cílem je výkonnost) 

• vrcholový sport (cílem je vyniknutí a ekonomický efekt) 

 

3.2.1 Výkonnostní sport 

 Výkonnostní a závodní sport je vrcholná forma pohybové aktivity se zaměřením 

na dosahování maximálních výkonů a využívající soutěživosti (Kolektiv autorů, 1997).  

Výkonnostní sport je aktivita největší skupiny jedinců, kteří systematicky trénují 

a soutěží. Cílem je zvyšování sportovní kondice a dosahování sportovních výsledků, je 

limitován a řízen metodikou, pravidly a soutěžními řády. Patří mezi závažné faktory, 

které působí i na širokou populaci. V mnoha případech je přípravou na vrcholový sport, 

jeho účinek není však jen otázkou výkonnostní, ale i zdravotní. Na jedné straně vysoká 

motivace a vliv na funkční kapacitu organismu, ale na druhé straně existují také rizika 

vyplývající z porušování výše uvedených kritérií. Závody a zápasy jsou pořádány podle 

geografických rozdělení a obecně k nim patří soutěže dětí i dospělých, výjimku tvoří 

celostátní. V některých sportovních odvětvích jsou z něj však vyčleněny skupiny 

adolescentů, nebo dokonce i dětí, kteří již participují na vrcholovém sportu (Kučera, 

Dylevský a kol., 1999). 
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Sportovní soutěže ve výkonnostním sportu, jak na úrovni národní, regionální a 

místní, slouží především jako určitá součást systému zvyšování výkonnosti všech 

kategorií sportovců a současně z hlediska sportovců i diváků představuje společenskou 

kulturní aktivitu (Dovadil a kol., 2007).  

 

3.2.2  Vrcholový sport 

 Vrcholový sport často zajišťuje státní reprezentaci a samotnému sportovci i 

ekonomické zázemí. Mezi vrcholové sportovce patří jedinci s nejvyšší sportovní 

výkonností, kteří jsou v centru pozornosti veřejnosti a proto se jejich úspěšnost či 

neúspěšnost odráží i jinde. Zejména pro nejmladší populaci jsou vzorem a často i 

námětem dětských her, objektem pro napodobení, což zvyšuje odpovědnost 

vrcholových sportovců. Pro sportovce znamená vrcholový sport plné podřízení života 

cílům sportovního tréninku. Podmínkou je nejen absolutní koncentrace na proces, ale 

také vysoký stupeň aktivního zdraví a celkového funkčního stavu. Vrcholový sport dnes 

již nelze provádět individuálně, ale vždy v návaznosti na další instituce. Výběr a 

provádění sportovních aktivit předpokládají komplexní vyšetření a péči, sledování 

reakce a adaptace jsou prostředky dosažení, ale i udržení vysoké výkonnosti. Mezi 

negativa vrcholového sportu patří zejména riziko patologických změn v důsledku 

opakované jednostranné a obvykle i maximální (někdy dokonce supramaximální) 

zátěže, a to jak akutních změn (přetížení, úrazy), tak i chronických (přetrénování, 

degenerativní procesy). Je nutné dodržovat principy životosprávy, dostatečný proces 

regenerace po výkonu i v průběhu celoročního tréninkového cyklu (Kučera, Dylevský a 

kol., 1999).  

Všechny formy organizované tělovýchovné aktivity vyžadují respektování 

základních biologických procesů, kdy každý věk má svou biologickou charakteristiku. 

Je nebezpečné provádět cílenou nebo jednostrannou zátěž, tam kde může vyvolat 

nevhodný adaptační proces. U dítěte je proces přizpůsobení podstatně rychlejší než u 

dospělého a také u mladého jedince se chyba v nácviku upevní podstatně rychleji než u 

staršího. Dobrý a zkušený trenér je předpoklad výkonnostního růstu a minimálního 

poškození. Podobný vliv mají i rodiče, kdy rodič entuziasta hojící si své neuskutečněné 

sny může vyvolat negativní odpověď nejen ve fyzické, ale i v psychické sféře mladého 
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jedince (Kučera, Dylevský a kol., 1999). 

 Soutěže ve vrcholovém sportu se odehrávají na mezinárodní a nejvyšší národní 

úrovni, s výkonností se spojuje národní reprezentace a důkaz vyspělosti v mezinárodní 

konkurenci. Úspěšné výsledky pak vyvolávají mimořádný ohlas veřejnosti, posilují 

sebevědomí a národní hrdost občanů. Proto také mají významné společenské a politické 

poslání (Dovadil a kol., 2007). 

 

3.3 ŽENA A SPORT 

3.3.1 Výkonnostní rozdíly mezi mužem a ženou 

 Sportovní výkonnost žen se v posledních letech významným způsobem zvyšuje 

a neustále přibližuje výkonnosti mužů. Rozdíl ve výkonnosti žen oproti mužům se za 

posledních 40 let snížil přibližně o 6% (Dovadil a kol., 2007). Při narození jsou dívky 

menší než chlapci. Růstové křivky zůstávají do 7-9 let stejné. V průměru jsou chlapci o 

něco větší než dívky. Větší přírůstky hmotnosti ukazují na to, že se zvětšují hlavně 

šířkové rozměry. V období 10-13 let rostou více dívky (tzv. růstový spurt). Zvýšené 

roční přírůstky jsou hlavně ve výšce (zejména horní poloviny těla), tělesné hmotnosti a 

šířce hrudníku. Kolem 13. roku věku dosáhne dívka typických ženských proporcí, kdy 

má relativně širší hrudník, slabší kostru a relativně menší ruce a nohy. U dívek se po 13. 

roku věku růst do výšky zpomalí, u chlapců pubertální růst v tomto věku teprve začíná. 

Zatímco je sexuální vývoj v této době rozdílný, antropometrické rozdíly mezi oběma 

pohlavími jsou zatím relativně malé. Nástupem menarche je u dívek mezi 12-14 lety 

rychlost lineárního růstu potlačena a zvětšují se spíše šířkové rozměry. Po menarche 

může dívka vyrůst asi ještě o 5 cm, definitivní výšky dosahuje v 16-17 letech. Průměrná 

délka dolních končetin je před pubertou u obou pohlaví stejná, poté během růstového 

spurtu je definitivní výška určována spíše přírůstkem délky dolních končetin, která je u 

chlapců větší. Těžiště těla je u muže v 56,7% jeho výšky od základny, u žen pak v 

56,1%. Tímto malým rozdílem, který se však v absolutních hodnotách zvyšuje, lze 

vysvětlit lepší schopnost udržení rovnováhy u žen. (Kučera, Dylevský a kol., 1999).  

 Ženy mají širší pánev, kratší femur a kolodiafyzální úhel menší než 125°, proto 

je u nich častější valgózní postavení dolních končetin, tzv. postavení do X. Muži mají 

ve všech věkových obdobích větší hustotu těla, a proto mají i méně tuku než ženy. 
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Největší rozdíl je během adolescence. Žena má v průměru 25% tuku, muž má asi 15%. 

Množství tělesného tuku kolísá s intenzitou pohybové aktivity a také s věkem. V období 

dospělosti je žena asi o 13 cm menšího vzrůstu a váží o 13-18 kg méně. Podle zjištění 

jsou u žen nižší hodnoty transportní kapacity, mají méně krve, o 6% méně erytrocytů a 

o 10-15% méně hemoglobinu. To znamená, že ženy musí při stejné hodnotě spotřeby 

kyslíku buď zvýšit minutový srdeční objem, nebo upotřebit více kyslíku z dodané krve, 

aby pracující svaly byly dostatečně zásobeny. Ženské srdce musí tedy při stejné zátěži 

podávat o něco vyšší výkon. Rozdíly mezi trénovanými ženami a muži jsou menší než u 

normální populace. Obecně lze říci, že u žen je asi o 30% nižší než u mužů, ale 

tréninkem je lze zvýšit (Kučera, Dylevský a kol., 1999; Dovadil a kol., 2007).  

 Ženy jsou hůře vybaveny k rychlostně silové pohybové činnosti (např. pro 

skoky, hody, vrhy), avšak mohou zvětšovat svoje silové schopnosti, aniž dojde ke 

zvětšení svalové hmoty. Příčinou je pravděpodobně nižší hladina testosteronu. 

V případě rychlostní a aerobně vytrvalostní činnosti nejsou rozdíly mezi muži a ženami 

tak významné. Ženy většinou mají lepší smysl pro rytmus a orientaci (Dovadil a kol., 

2007).   

 Tělesná výška je ve volejbale jedním z rozhodujících faktorů, proto průměrná 

výška dospělých hráček volejbalu překračuje průměrnou hodnotu populace daleko 

výrazněji. Největší důraz je kladen na tělesnou výšku, délkové rozměry segmentů těla a 

jejich určitou proporcionalitu. Je vyžadována nadprůměrná tělesná výška a převaha 

dolních segmentů těla hráčů (délky končetin). Smečaři a blokaři mají delší dolní 

končetiny a kratší trup v porovnání s nahrávači. Tělesná hmotnost a podíl tělesného 

tuku by měl být co nejnižší, aby byly zajištěny dobré předpoklady pro výkon ve 

výskoku. Pro hráče v poli je lepší menší výška, která je předpokladem jejich vyšší 

flexibility. Vrcholový volejbalista by se měl dostat při hře ve výskoku nataženou paží 

alespoň do výše 330 cm, ženy pak do výše 300 cm. Ženy skáčou téměř o 15 cm níže než 

muži. (Havlíčková a kol., 1993; Dostálová, 2005, s. 80-88). Podle Ulbrichové (1980) 

byly pozorovány rozdíly v množství aktivní tělesné hmoty u jednotlivých specializací. 

U volejbalistů byla tělesná výška 196 cm, hmotnost 94 kg a 10% tuku. U volejbalistek 

byla výška těla 178 cm, hmotnost 69 kg a 16% tuku (Dovadil a kol., 2007). Dle 

Buchtela a kol. (2005) smečařky měří 180 – 190 cm, blokařky 190 – 195 cm, 

univerzálky 190 cm, nahrávačka 172 – 185 cm, libero cca 170 cm. 
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 V oboru sportovní antropologie bylo shromážděno mnoho poznatků a tak se 

podařilo vyjádřit tělesný typ komplexním způsobem a hledat vztahy k různým typům 

sportovních výkonů. Nejznámější je zjišťování tzv. somatotypů. Somatotyp je souhrn 

tvarových znaků jedinců, vyjadřuje se pomocí tří čísel (sedmibodová stupnice), první 

číslo značí endomorfní (množství podkožního tuku), druhé mezomorfní (stupeň rozvoje 

svalstva a kostry) a třetí ektomorfní komponenty (stupeň podélného rozložení tělesné 

hmoty, křehkost, vytáhlost, útlost). Obecně se jako dobrý somatický předpoklad 

k motorickým výkonům jeví jako somatotyp ektomorfních mezomorfů s převažující 

mezomorfní komponentou s minimální endomorfií. Somatotyp automaticky neznamená 

úspěšnost sportovce, ale bez odpovídající stavby těla se nemůže příslušný jedinec 

zařadit v mnoha sportech mezi výkonnostně nejlepší (Dovadil a kol., 2007).  

 Dostálová (2005) vypracovala studii na téma Morfologicko – funkční profil 

mladých volejbalistek. Práce byla zaměřena na hodnocení tělesné konstituce a stavu 

podpůrně pohybového aparátu 53 volejbalistek středního školního věku (průměrný věk 

12,7 let). U sledovaných dívek byly stanoveny základní morfologické charakteristiky, 

kdy pro určení konstituce byla použita metodika Heath – Carter, stav svalových funkcí 

byl vyhodnocen modifikovanou metodikou dle Jandy a Lewita. Ve sledovaných 

antropometrických znacích se vyšetřovaný soubor od normativu české populace výrazně 

nelišil. Somatotypy byly lokalizovány především v kategorii A, ve které se nacházel i 

průměrný somatotyp sledovaného souboru, definován hodnotou 3,1-3,3-3,7. 

Nejpočetněji se u sledovaného souboru vyskytovaly somatotypy středního typu a také 

somatotypy vyrovnaných ektomorfů. Nejvyšší četnost svalových dysbalalncí byla 

zaznamenána v oblasti kyčelního kloubu, nejvyšší procento zkrácení bylo u m. rectus 

femoris, zkrácení bylo zaznamenáno také u flexorů kolenního kloubu a m. tensor fasciae 

latae. Stejně jako Dlhoš a spol. (1996) se domnívá, že svalové dysbalance omezují 

sportovní výkonnost a mohou být příčinou nejrůznějších úrazů a degenerativních 

poruch podpůrně pohybového systému, je třeba včas diagnostikovat svalové dysbalance 

a vhodnou kompenzační formou provádět jejich nápravu, aby se předcházelo 

maladaptačním projevům pohybového systému (Dostálová, 2005, s. 80-88). 

 Vorálek (2006) uveřejnil studii na téma Analýza pohybu ve vztahu k funkčním 

charakteristikám horních končetin u mladých hráček volejbalu. Výzkum byl prováděn 

pomocí funkčního vyšetření kloubů a horních končetin a kinematické analýzy – 3D. 
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Sledovaný soubor tvořilo 10 hráček volejbalového družstva Olympu Praha ve věku 15 -

16 let, kdy bylo cílem zjistit, jaké dysfunkce kloubů a svalů se vyskytují na horních 

končetinách. Také poté ověřit, zda zjištěné dysfunkce kloubů a svalů horních končetin 

budou mít vliv na provedení pohybu při odbití míče obouruč vrchem. Výsledky 

manuálního vyšetření ukázaly, že funkční poruchy kloubů a svalů horních končetin jsou 

poměrně časté (poruchy se vyskytly u 8 z 10 hráček). Ze zjištěných výsledků vyplývá, 

že je třeba se důsledněji věnovat kompenzačním cvičením a rozvoji pohybových 

schopností, zejména v počátečních fázích sportovní přípravy. Také je nezbytnost 

pravidelného lékařského sledování pohybového aparátu u mladých jedinců. Autor také 

předpokládal, že zjištěné dysfunkce kloubů a svalů horních končetin ovlivní kinematiku 

pohybu odbití míče obouruč vrchem, což se však nepotvrdilo (Vorálek, 2006, s. 155-

162).   

 

3.3.2 Sportovní výkonnost ženy a menstruace 

 U sportujících dívek se menarche objevuje v pozdějším věku než u dívek 

nesportujících. U žen, které dosáhly vysoké sportovní úrovně, může být zpoždění až o 2 

roky i více. Je to často spojeno s nižším procentem tuku u trénujících dívek. U plavkyň 

s větším obsahem tuku a vysokou výkonností se zpoždění menarche neobjevilo. 

Biologický význam pozdní menarche je v tom, že sportující dívky déle rostou, mají užší 

boky, delší končetiny, menší hmotnost v poměru k výšce a menší procento tuku. Tento 

stav je výhodnější pro pěstování všech sportů s výjimkou plavání (Kučera, Dylevský a 

kol., 1999).  

 Bylo provedeno mnoho studií o ovlivnění sportovní výkonnosti žen v různých 

fázích menstruačního cyklu. Nebyl prokázán negativní vliv na sílu, rychlost ani reakční 

čas. Některé sportovkyně uvádějí pokles vytrvalosti před menstruací nebo v její časné 

fázi. Je však skutečností, že rekordní výkony a olympijské medaile dosáhly ženy v 

kterémkoliv období menstruačního cyklu (Kučera, Dylevský a kol., 1999). V době 

menstruace vyžaduje trénink zcela individuální přístup. Někdy se doporučuje trénink 

vynechat, ale záleží na tom, jak žena v těchto dnech snáší zatížení. Přísné dodržování 

hygienických zásad je v tomto období zcela nezbytné. Účast na soutěžích bývá 

individuální, záleží na sportu, mentalitě, typu a stavu sportovkyně. V souvislosti 
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s menstruací byla pozorována snížená i zvýšená výkonnost (Dovadil a kol., 2007).  

 Poruchy menstruačního cyklu až anemoreu lze pozorovat častěji u sportujících 

žen než u nesportujících a jejich výskyt roste se zvýšeným výdejem energie a snížením 

procent tělesného tuku. Pozdější nástup menarche nebo nepravidelnosti menstruace 

mohou vést ke vzniku sekundární amenorey nebo oligomenorey. Sekundární amenoreou 

nebo oligomenoreou trpí častěji sportovkyně, které ještě nerodily. Normální 

menstruační cyklus lze obnovit odpočinkem nebo významným snížením tréninkové 

zátěže. Pokud se po dvou až třech měsících snížené tréninkové zátěže menstruace 

neobnoví, je třeba zjistit, zda se nejedná o těhotenství, anorexii, poruchu funkce štítné 

žlázy nebo poruchu funkce osy hypofýza-ovarium. Dlouhodobý negativní vliv 

tréninkem vyvolané oligomenorey nebo amenorey na fertilitu nebyl potvrzen, avšak 

dlouhodobý hypoesrismus může negativně ovlivnit hustotu kostry. Dysmenorea se v 

porovnání s kontrolním vzorkem vyskytuje dvakrát častěji u sportujících žen (Kučera, 

Dylevský a kol., 1999). 

 

3.4 SPORTOVNÍ HRY 

 Sportovní hry zaujímají významnou úlohu v tělesné výchově a sportu. Svým 

pojetím přispívají ke zdokonalování tělesné zdatnosti hráčů, k upevňování jejich zdraví 

a také k rozvíjení morálních a volních vlastností. Pohybová činnost je ve sportovních 

hrách složena převážně z acyklických pohybů, provázených velkou emocionálně 

psychickou zátěží, při plném využití obratnosti, koordinace, rychlosti a vytrvalosti 

(Dostálová, 2005, s. 80-88).  

 Kolektivní hry s míčem jsou oblíbené sportovní aktivity, které mohou výrazně 

ovlivňovat organismus, zejména díky vysoké motivační náplni. Musí být vždy důkladně 

dodržována pravidla, ochranné prostředky, výstroj a výzbroj. Nikdy nesmí mezi sebou 

výkonnostně soutěžit zdravotně a věkově příliš odlišní jedinci. Kolektivní hry působí na 

rychlost, rychlostní vytrvalost, svalovou sílu dynamického charakteru, obratnost a 

samozřejmě celkovou zdatnost. Má poměrně málo kontraindikací, mezi které patří 

poruchy vývoje kyčelního kloubu, degenerativní proces kyčelního kloubu, větší deviace 

osy páteře, všechny typy spondylolistéz, vertebrogenní syndromy v akutní fázi a častých 

remisí, habituální luxace a distorze hlezenních kloubů, instabilita kloubů dolní 



13 

 

končetiny, deviace osy dolní končetiny a vyšší formy genua valga i genua vara, výrazná 

osteoporóza skeletu, závratě, poruchy vidění (Kučera, Dylevský a kol., 1999).   

 

3.4.1 Volejbal 

 Volejbal patří k nejrozšířenějším sportovním hrám, kdy ho hrají dvě družstva po 

12 střídajících se hráčích (6 hráčů hraje současně). Každé družstvo má možnost uvést na 

soupisku dvanácti hráčů jednoho specializovaného obranného hráče, tzv. libero. Hráči 

odbíjí míč přes síť, kdy se snaží dopravit míč maximálně na tři doteky do pole soupeře. 

Volejbal je však jedinečný mezi síťovými hrami, neboť musí být míč stále ve vzduchu. 

Dle oficiálních pravidel volejbalu FIVB musí být velikost hrací plochy 18 x 9 m. Síť 

nad střední čárou je pro muže horním okrajem ve výšce 2,43 m a pro ženy 2,24 m. Míč 

musí mít hmotnost 260 – 280 g a po obvodu 65 - 67 cm. Dle pravidel FIVB se hraje 

vždy na tři vítězné sety. Set získává družstvo, které jako první získá 25 bodů s rozdílem 

nejméně dvou bodů. V případě nerozhodného stavu 2:2 se rozhodující (pátý) set hraje 

do patnácti bodů s rozdílem také nejméně dvou bodů (Havlíčková a kol., 1993; FIVB, 

2005). 

 Volejbal je pohybová činnost orientována na kultivaci lidské osobnosti. Vedle 

tělesné a biologické stránky je zdokonalována i stránka duchovní a zvláště u volejbalu 

výrazně i komplex společenských vztahů. Jde o činnost dobrovolnou, konanou pro 

potěšení, obsahující elementy hry v nejširším slova smyslu. Také je však současně 

sportem, tj. hrou v užším slova smyslu, činností orientovanou na utkání nebo na soutěž 

(Kaplan, 1999).  

 Současný volejbal je založen na vynikající technicko-taktické, kondiční, 

psychické stránce hráčů, která jim umožňuje realizovat kvalitní výkon v utkání, a také 

dlouhodobou výkonnost v soutěži. Ukazuje se, že volejbal směřuje k jednoduchosti a 

preciznosti všech činností, které jsou zárukou úspěšného výsledku. V posledních letech 

se vrcholový volejbal výrazně posunul hlavně v oblasti nároků na přesnost a důslednost 

provedení jednotlivých herních činností a na dodržování taktických úkolů při realizaci 

herních kombinací. Zvýšily se také nároky na kondiční úroveň vrcholových hráčů a na 

jejich psychiku, hlavně zvládnutí stresových situací a agresivní projev hráčů v utkání 

(Buchtel, 2005).  
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 Volejbal patří k nejoblíbenějším a v různých formách i k nejrozšířenějším 

sportovním hrám v naší republice. V popředí zájmu dívek staršího školního věku je 

jednoznačně ze sportovních her volejbal. Z pohybových schopností rozvíjí především 

rychlost, sílu převážně explozivního dynamického charakteru, startovní reakci, 

obratnost a pohyblivost (přesnost a plynulost pohybu, koordinaci a kloubní 

pohyblivost).  Jelikož se jedná o kolektivní hru, vykazuje zároveň i značné nároky na 

psychiku jedince. Ve vrcholové a výkonnostní podobě je volejbal vysoce náročnou 

sportovní hrou, která vyžaduje speciální přípravu každého hráče, založenou na 

všeobecné přípravě (Dostálová, 2005, s. 80-88). 

 Volejbal se od ostatních míčových her liší tím, že tu chybí přímý kontakt se 

soupeřem. Vyžaduje a stimuluje sílu odrazovou, rychlost, obratnost, reakční schopnost a 

jemnou motorickou schopnost. Mezi místa největšího zatížení patří ramenní oblast, kdy 

je při odehrávání míče kladen důraz na činnost rotátorů. Na ruce jsou zatíženy pouze 

prsty a jeho klouby, které jsou poškozeny při chybném dotyku s míčem. Dále se 

můžeme setkat se známkami přetížení úponových oblastí dlouhých svalů břišních i 

zádových, na dolních končetinách je riziko achylodynií. Při nekoordinovaném pohybu 

je možnost podvrtnutí kloubů, hlavně hlezenních. Mezi relativní kontraindikace patří 

poruchy vývoje páteře a deviace osy páteře (Kučera, Dylevský a kol., 1999). 

  

3.4.2 Ženský volejbal 

 Ženský volejbal se za poslední roky dosti zkvalitnil, vede k jednoduchosti v 

neustálém zrychlování a k maximální preciznosti. Svým nynějším pojetím se přibližuje 

k mužskému volejbalu. Z herních činností udělaly podání a blok největší pokrok ve 

volejbale žen. V současnosti se špičkové hráčky vyznačují rychlostí a silou. I přesto má 

ženský volejbal stále svá specifika jako je hra v poli, která přináší delší rozehry a útok 

odrazem z jedné nohy, kterými dokáže nadchnout neodbornou veřejnost i volejbalové 

odborníky. Jako trvalý jev se ukazuje nárůst stability výkonnosti družstev i jednotlivců s 

minimálním počtem chyb. Složení družstva je postaveno ve většině případů na 

vytipovaných hráčkách, které jsou vysokého vzrůstu. Hráčky menší postavy, tzv. 

šikovné hráčky, ustupují v nominacích právě těmto vyšším a fyzicky připraveným 

hráčkám. Neustále se zvyšuje technická vybavenost a dynamika pohybu hráček i přes 
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typologické rozdíly. Družstva již nejsou sestavována a řízena pouze s vidinou základní 

sestavy, ale sestavená družstva dávají možnost častějšího zásahu do hry většímu počtu 

hráček (např. střídání nahrávačky a univerzální hráčky, specialistky na podání, na 

obranu na síti nebo v poli). V současné době je zvýšený nárok v oblasti kondičního 

tréninku i ke specifickému rozvoji výbušné síly dolních končetin, také i k správné 

životosprávě (složení potravy, pitný režim a dovolené podpůrné prostředky) a kvalitní 

regeneraci. Na nejvyšší úrovni je nutný profesionální přístup hráček, trenérů i celého 

realizačního týmu (Buchtel a kol., 2005).    

 Délka utkání se změnou pravidel ustálila a zřídka kdy přesahuje délku dvou 

hodin. Ze sledování OH 2000, MS 2002 vyplývá, že utkání i s rozcvičením trvá v 

průměru 120 minut. V úvodních dnech velkých turnajů se často hraje na tři a čtyři sety, 

v závěrečných dnech přibývá více zápasů s těsnějším rozdílem v pěti setech. V poslední 

době se rozvíjí úzká specializace jednotlivých hráček. Přihrávají pouze 2 – 3 hráčky 

(smečařky a libero), hra v poli částečně míjí blokařky, je specializována obrana a útok v 

jednotlivých zónách, hráčky přední a zadní řady, útočnice prvních sledů, nahrávačky a 

další. Tyto úzké specializace vedou trenéry k individuálním tréninkům a k tréninkům v 

menších pracovních skupinách. Každá specializace vyžaduje jiné dovednosti (Buchtel a 

kol., 2005). 

 Kalendářní věk, ve kterém je optimální zahájit sportovní věk u volejbalu je 11 

let, pro vrcholový trénink je optimální věk 17 let a vrcholových výkonů lze dosahovat 

ve věku mezi 22 – 26 let (Havlíčková a kol., 1991). 

 

3.4.3 Výkonnostní a vrcholový volejbal 

 Výkonnostní volejbal realizují hráči registrovaní v Českém volejbalovém svazu. 

Jejich cílem je dosažení, co nejlepších výkonů v utkání, avšak motivací je zde i touha po 

zábavě. Dosahované výkony nejsou na nejvyšší úrovni, protože hráči k nim nemají 

odpovídající předpoklady a nechtějí nebo nemohou věnovat tréninku tolik času. Nejsou 

jim vytvořeny odpovídající materiální a finanční podmínky. Týdenní tréninkový objem 

se u družstev na výkonnostní úrovni pohybuje v rozmezí dvou až tří tréninků týdně. 

Družstva jsou převážně tvořena mladými hráči, kteří mají perspektivu se dostat do 

vrcholového volejbalu a starými hráči, kteří již ukončili činnost v extraligových 
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družstvech a chtějí volejbal ještě dál hrát. Do oblasti výkonnostního volejbalu patří 

družstva hrající soutěže přibližně od druhé poloviny I. národní ligy až po krajské 

přebory a soutěže (Buchtel a kol., 2005). 

 Vrcholový volejbal je výběrová forma provádění této sportovní hry. Je určena 

pro talentované hráče, kteří prošli systémem přípravy talentované mládeže a volejbal se 

stal jejich profesí. Plná profesionalizace hráčů v naší republice ještě ve volejbale není, 

avšak hráči působící v cizině, mají velmi dobré podmínky uplatnit své schopnosti a 

vydělávat mzdu odpovídající úrovně. Vrcholová družstva trénují pětkrát v týdnu, často 

dvoufázově a své zatížení by měla kompenzovat kvalitní rehabilitací a regenerací. Do 

oblasti vrcholového volejbalu jsou zahrnuty reprezentační celky mládežnických 

kategorií a dospělých, dále družstva extraligy a přibližně první poloviny I. národní ligy 

(Buchtel a kol., 2005).  

 

3.4.4 Vrcholový trénink 

 Císař (2005) tvrdí, že pro každého sportovce je cílem tréninku zvýšit výkon a 

zabránit zranění. Vrcholový trénink se týká vybraných talentovaných jedinců většinou 

již dospělých, kdy tělesná i mentální vyspělost umožňuje stupňovat zatížení až do 

individuálně nejzazších hranic. Až po 19. – 20. roce věku se dosahuje maxima 

trénovanosti. Cílem je dosáhnout co nejvyšší výkonnosti, kdy vysoký výkon vyžaduje 

trénovat v enormních dávkách. Zatížení postupně dosahuje nejvyšších možných hranic 

v intenzitě i objemu (v objemu to představuje 300 – 330 tréninkových dnů ročně, 700 – 

1200 tréninkových hodin ročně). Využívají se převážně speciální tréninkové prostředky, 

ale také všestrannost plní důležitou zdravotní a kompenzační funkci. Při vysokém 

tréninkovém i soutěžním zatížení je třeba se soustředit na procesy regenerace. Kondice 

se rozvíjí a udržuje dle požadavků specializace. Trénink v nejvyšší dosažitelné míře 

musí být přizpůsobené individuálním zvláštnostem. Nároky vrcholových sportovců 

přesahují možnosti volného času a jejich životní režim se musí přizpůsobit požadavkům 

tréninku. Vrcholovým sportovcům se vytvářejí zvláštní, mnohdy profesionální nebo 

poloprofesionální podmínky, které umožňují vrcholový trénink v potřebném rozsahu a 

kvalitě. Z tohoto hlediska se sportovní činnost pro vrcholové sportovce stává také 

společenským závazkem (Havlíčková a kol., 1991; Dovadil a kol., 2007).  
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 Volejbalisté a volejbalistky by měli trénovat 5x – 6x týdně po dobu 2-2,5 hodin. 

Kondiční a herní trénink by se měl podílet na náplni tréninkové jednotky podle toho, 

zda-li jde o přípravné období, kdy je poměr kondiční a specializované přípravy 2:1, 

nebo soutěžní období v poměru 1:3. Nelze však opomíjet ani dostatečně dlouhý čas na 

regeneraci sil nebo dietní intervenci a odpočinek před utkáním. Dvoufázový trénink se 

zařazuje hlavně do období soustředění, kdy je možnost řídit nejen tréninkový proces, ale 

i výživu a regeneraci sil sportovce (Havlíčková a kol., 1993).    

 Jako každý sport i volejbal přináší velkou zátěž pro organismus, kdy lze hlavně 

uvažovat o čtyřech oblastech zatížení – technické, taktické, tělesné a psychické. 

Všechny tyto oblasti se prolínají a ovlivňují. V tréninkovém procesu je kondiční trénink 

důležitý ve všech druzích sportu, proto je jednou z nejprobádanějších a 

nejpropracovanějších oblastí sportu. Ve volejbalu je kondiční trénink zaměřen na rozvoj 

a kultivaci schopnostního základu herního výkonu hráče, má za cíl posílit rychlá 

svalová vlákna. Lze toho dosáhnout pouze tehdy, pokud hráči budou provádět cvičení 

supramaximální intenzity (150 -160 % max. spotřeby kyslíku). V praxi to znamená 

např. 4 – 6 maximálních výskoků na blok či smeč, v délce trvání 6 – 8 sekund. Pouze 

při cvičení takové intenzity se mohou rychlá svalová vlákna aktivovat a zabezpečovat 

další rozvoj. V návaznosti na toto cvičení následuje regenerační fáze (aktivní 

odpočinek) po dobu 2 – 4 minut, kdy dochází k obnovení energetických zdrojů ve 

svalových vláknech. Důležité je dodržení posloupnosti střídání zatížení a odpočinku. 

Tyto aktivity s krátkým trváním a vysokým výstupním výkonem vyžadují méně kyslíku, 

a proto požadují anaerobní zdroje energie. Zápasy jsou dlouhé, hra však není 

nepřetržitá, protože utkání probíhá s přestávkami a tak je požadavek na kyslík menší. 

Výstupní výkon však během 10-15 sekund míčové výměny je extrémně vysoký a musí 

být pokrytý anaerobní energií. Ve volejbale se střídá útočný úder, blok z místa, jejichž 

intenzita je maximální a činnostmi s nižší intenzitou jako je přihrávka, vybírání nebo 

podání. Hráči se střídají v zónách u sítě, kde je větší zatížení, než v poli. Ukázalo se, že 

nejvíce se opakují maximální činnosti v délce do 5 sekund, kdy jsou nejvíce energeticky 

náročné činnosti spojené s vertikálním výskokem (Havlíčková a kol., 1993; Kaplan, 

1999; Císař, 2005).  

 V rámci vyváženého tréninku musí hráči rozvíjet sílu, výkon, odrazovou sílu, 

reaktivní výkon a silovou vytrvalost. Odrazová síla vypovídá o schopnostech hráče 
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vynést tělo k nejvyššímu bodu při smečování nebo blokování. Čím větší síla je 

aplikovaná proti zemi, tím vyšší je pak výskok. Také platí, že výška výskoku je přímo 

úměrná síle nohou. Reaktivní výkon je schopnost generovat sílu ihned po dopadu, tento 

druh síly je nezbytný při rychlé změně směru pohybu během hry. Síla potřebná k 

přiměřenému provedení reaktivního skoku závisí jak na výšce výskoku, tělesné 

hmotnosti hráče a síle nohou. Silová vytrvalost znamená schopnost opakovat silovou 

činnost na stejné úrovni během hry. Rozvoj síly je pro úspěch volejbalisty 

nejdůležitější, ale vytrvalost mu umožní skočit vysoko, aby opakovaně smečoval nad 

blokem během soutěže. Volejbalista provede během běžného utkání asi 200 smečí nebo 

blokařských výskoků. Pokud volejbalista nerozvine odpovídající silovou vytrvalost, 

unaví se a účinnost svalového výkonu během utkání poklesne a také se zvětší riziko 

zranění. Pro dosažení volejbalové formy musí silově vyvážený sportovec rozvíjet také 

ohebnost a obratnost, pak vzniká nižší pravděpodobnost zranění. Hráč s velkou 

ohebností je obvykle velice silný, obratný a výkonný. Důležitý je také rozvoj 

optimálního rozsahu pohybu v určitém kloubu a souvisejících svalech. Volejbalista 

musí být schopen změnit směr ve zlomku vteřiny, při zachování kontroly a rovnováhy a 

musí okamžitě reagovat na letící míč a zaujmout postavení. Volejbal klade vysoké 

nároky na kondici spojenou hlavně s výskoky, kdy hráč musí být schopen změnit směr 

vysoko nad zemí, aby se přizpůsobil letu míče. Silový trénink volejbalisty začíná zónou 

výkonu, jinak také “jádro těla”, což zahrnuje břicho, kyčle a dolní část zad. Trénink 

zóny výkonu zahrnuje tyto oblasti a tím napomáhá rozvíjená síly a ohebnosti v kloubech 

specifických pro volejbal, jako jsou kolena, kotníky a ramena. Význam tohoto typu 

tréninku je spočívá v prevenci úrazů, zlepšení ovládání těla a zvyšuje se potenciál 

tělesné síly a výkonnosti (Císař, 2005).    

 Dlhoš a spolupracovníci (1996) uveřejnili studii na téma Kompenzační cvičení k 

ovlivnění svalových dysbalancí mladých volejbalistek. Domnívali se, že tréninkové 

zatížení se může projevit u mladých sportovců funkčními poruchami 

muskuloskeletálního systému, narušení rovnováhy mezi funkčními svalovými 

skupinami, které mají tendenci ke zkrácení, oslabení a poruchám pohybových 

stereotypů. Také zastávali názor, že funkční poruchy u mladých sportovců mohou 

vyústit do patologických stavů, proto je třeba z preventivního hlediska je vyhledávat a 

zjištěné poruchy odstraňovat kompenzačními cvičeními. Sledovali proto 14 juniorských 
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volejbalistek ve věku 12 – 14 let a zjistili svalové dysbalance u všech sledovaných 

dívek. Většina hráček (78,5 %) byly podle počtu zjištěných poruch zařazené do druhého 

kvalitativního stupně, tj. 1 – 6 zkrácených svalů, 1 – 3 oslabených svalů a 1 – 4 poruchy 

pohybových stereotypů u každé hráčky. Funkční poruchy vykazovaly pravostrannou 

lateralitu. Nejčastěji zkrácené svaly byly m. quadratus lumborum, flexory kolenního 

kloubu, adduktory kyčelního kloubu a oslabené byly dolní fixátory lopatek, extenzory 

kyčelního kloubu a stoj na jedné dolní končetině byl nejčastějším porušeným 

pohybovým stereotypem. Vytvořili proto program kompenzačních cvičení, zařazený do 

tréninku 2 – 3x týdně, kde se zaměřili na zkrácené svalové skupiny pomocí 

postizometrické relaxace. Po 5 měsících výzkumu byly zaznamenány pouze 

nevýznamné změny funkčních poruch. Nevýznamné snížení frekvence výskytu 

svalových zkrácení si vysvětlovali zrychleným růstem do výšky, intenzivním 

jednostranným přetěžováním a nedostatečným regeneračním režimem. Dospěli k 

závěru, že na základě neurofyziologických poznatků je možné očekávat větší efekt 

postizometrické metody strečinku při zařazení do pozdější fáze regenerace (Dlhoš a 

spol., 1996, s.81).  

 

3.5 ÚNAVA 

3.5.1 Fyziologická únava 

 Kučera, Dylevský a kolektiv (1999) uvádí, že „únava je zákonitým průvodním 

jevem každé činnosti, patří k ní, je její nedílnou součástí“ (Kučera, Dylevský a kol., 

1999, s. 69). Dle Jirky (1990) „únava je subjektivní pocit, který nutí sportovce přerušit 

výkon nebo alespoň snížit jeho intenzitu“ (Jirka, 1990, s. 24). Nelze opomíjet věk, 

neboť stárnutí vede k vyšší afinitě na unavitelnost. Prvním a varujícím signálem únavy 

je změna nebo ztráta techniky prováděné činnosti. Značně ji ovlivňují i kvalita 

předehřátí a také následné regenerace. Do souvislosti se dává délka regenerace s 

rychlostí nástupu příznaků únavy. Všechny příznaky vznikají jednorázově nebo 

dlouhodobě při opakované zátěži. Důležité je, aby únava nepřešla z fyziologické oblasti 

do patologické. V praxi tomu předejít tím, že všechny činnosti korelují s momentální 

pracovní kapacitou a s aktivním využitím kompenzačních aktivit, a to před, v průběhu a 

především po zátěži. V průběhu sportovního výkonu dochází ke změnám, které jsou 
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manifestovány jako: zpomalená odpověď na kontrakční impuls ve svalu v důsledku 

chemických změn, ovlivnění cévního zásobení svalu, snížení svalové pružnosti, 

nekoordinovaný nebo nepřiměřený pohyb, zpomalení látkové výměny, kvalitativní 

změny potenciálů neuromuskulární ploténky, výskyt bolestivých příznaků i v dalších 

systémech. Nástup únavy závisí na charakteru prováděného zatížení, stavu organismu, 

zevním prostředí (divácích, hluku, teplotě, ovzduší, terénu), trénovanosti (stupni 

adaptace), biorytmech (denních, týdenních, ročních) (Jirka, 1990; Kolektiv autorů, 

1997; Kučera, Dylevský a kol., 1999). Z hlediska metabolických místních změn se 

rozeznává únava anaerobní rychle nastupující a aerobní pomalu nastupující. Únava 

“rychlá” je vyvolána zatížením submaximální až maximální intenzity a únava “pomalá” 

se vyvíjí při zatížení střední až mírné intenzity, kdy hlavním rysem je pokles 

energetických reserv organismu (Havlíčková a kol., 1991).  

 Tréninková i soutěžní činnost vyvolává únavu, která se projevuje v řadě dílčích 

příznaku, ale hlavně ve snížení celkové výkonnosti. Rozlišuje se únava tělesná a 

duševní, únava celková (globální) a místní. Lze ji také dělit na únavu periferní (změny 

ve svalech – např. při vyčerpání energetických reserv, pokles vody a elektrolytů, 

zvýšená koncentrace laktátu) a centrální (snížená funkce CNS) (Dovadil a kol., 2007).  

 Mezi stupně fyziologické únavy patří hyperémie pokožky, počátek pocení, 

tachykardie, tachypnoe, subjektivní pocit (vnímání) prováděné zátěže. Je dokázáno, že 

doba a kvalita regenerace závisí na trénovanosti. Čím vyšší trénovanost, tím kratší 

regenerace. Fyziologická únava má také chronickou formu, která se stává stále větším 

problémem hlavně ve vysoce civilizovaných zemích. Je také důvodem anatomické 

deformace v podobě opotřebení organismu, zejména kloubních systémů. Může vyústit 

až v únavovou zlomeninu, kdy kumulace všech příznaků vede k akutnímu selhání. Ve 

všech civilizovaných zemích je proto zavedena dovolená. Chronická forma fyziologické 

únavy vyžaduje respekt a znalosti, je tedy nutné počítat a racionálně ovlivňovat životní 

rytmus. Známky chronické únavy jsou podobné jako u akutní formy, často se však 

intermitentně a pozvolně zvyšují. Běžně je známa pouze forma tzv. ponorková nemoc. 

Mezi známky chronické fyziologické únavy patří ulevování si v přípravě, nedostatečná 

koncentrace, zpomalený nácvik nových prvků, chyby v technice a taktickém myšlení, 

známky vegetativního systému. Je velká propojenost mezi mentální a fyzickou složkou 

a to zejména tam, kde se vytvoří adaptační proces na zátěž (trénink) jsou mezi prvními 
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známkami nastupující insuficience právě osobní pocity. Nelze však opomíjet ani 

stimulační faktor endorfínů a soutěživosti. Sportovce je nutné nejen sledovat a hodnotit, 

ale spoluprácí s ním vytvořit situaci, kdy sám dokáže tento stav vyjádřit. Je to jeden 

z velice významných faktorů, který významně ovlivňuje výkonnost, ale i zdravotní stav 

jedince (Havlíčková a kol., 1991; Kolektiv autorů, 1997; Kučera, Dylevský a kol., 

1999).  

 

3.5.2 Patologická únava (overloading) 

 Syndrom únavy jako přirozeného a nutného průvodního jevu jakékoli činnosti se 

za určitých okolností dostává z fyziologické do patologické oblasti. Tato kvalitativní 

změna nastává při překročení hranice tolerance zátěže. Patologická únava má dvě 

základní formy, akutní a chronickou. Stejně jako u fyziologické únavy se i u 

patologické můžeme setkat s celkovou, lokální a orgánovou. Lze ji také dále dělit na 

fyzickou a psychickou. Zvláštní roli sehrává přechodná zóna mezi fyziologickou a 

patologickou únavou v oblasti anxiozity, kde hrají roli subjektivní známky únavy, 

zvýšené napětí, deprese a zejména projevy únavy u vysoce trénovaných jedinců. 

Faktory, které působí na vznik patologické únavy: 

• inadekvátní celková nebo místní zátěž (v důsledku nadměrné nebo nevhodné 

zátěže, snížením tolerance na prováděnou zátěž) 

• stupeň adaptace na prováděnou zátěž (stupeň trénovanosti) 

• změny těžiště těla a jeho jednotlivých částí (hlavně hypertrofie nebo naopak 

hypotrofie, používání přídatné zátěže-sportovní nářadí) 

• změny prostředí, kde je činnost prováděna (důsledky náhlých klimatických 

změn) (Kolektiv autorů, 1997; Kučera, Dylevský a kol., 1999). 

 

Akutní forma patologické únavy (přetížení, schvácení) 

  Akutní přetížení je bezprostřední reakcí na zatížení přesahující míru tolerance. 

Vznik akutního přetížení závisí na mnoha faktorech, mezi které např. patří i 

antropometrická konfigurace zatěžované tkáně, poměr mezi charakterem práce a typem 
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svalových vláken. Významná je také vazba na věk a nemocnost, u starších osob 

jakékoliv onemocnění významně snižuje práh tolerance a projeví se patologickou 

odpovědí v hybném i kardiovaskulárním systému. Přetížení je méně závažný stav, 

schvácení je už výrazně patologický klinický stav. Oddělující kritéria ani hranice nejsou 

přesně určeny. Jde však o oblast patologie a vznik patologické únavy nesmí být nikdy 

vnímán jako projev hrdinství nebo odpovědnosti sportovce, ale vždy se musí hodnotit 

jako závažné ohrožení zdraví jedince (Havlíčková a kol., 1991; Kučera, Dylevský a 

kol., 1999). 

První stupeň akutní únavy (přetížení) je charakterizován pocitem slabosti, 

bolestmi hlavy nebo vertigem, očními skotomy, nauzeou, poklesem systolického 

krevního tlaku, nitkovitým pulzem, tachypnoí se stridorem, poruchami řeči, křečí 

mimického svalstva, třesem prstů nebo snížením jemné motoriky svalů, bledostí 

pokožky a sliznic, změnami salivace, poruchami myšlení (nutkavé myšlenky, melodie, 

zvuky, slova), zkratovými reakcemi. Druhý stupeň akutní únavy (schvácení, přepětí) se 

může u jedince projevit jako zsinalost obličeje, akrocyanóza, cyanóza sliznic, dušnost, 

nitkovitý až nehmatný puls, srdeční palpitace, zvracení, kolaps, změny svalového tonu 

(spasmy, ochablost, tetanické záškuby), poruchy termoregulace, epistaxe a krvácení 

z jiných sliznic, známky oběhového šoku. K diagnóze patologické únavy stačí jediný 

z uvedených příznaků. Dle Dovadila a kol. (2007) přepětí je dočasný, obvykle 

krátkodobý stav, jednorázově narušující normální činnost organismu. Nejčastěji k němu 

dochází, když sportovec usiluje o dosažení hraničního výkonu maximálním vzepětím, 

nasazením všech sil, psychickou mobilizací, aniž by byl k takovému výkonu 

předchozím tréninkem dostatečně připraven. Vždy je nutné okamžitě přerušit zátěž a 

zahájit terapii. Ta v akutní fázi spočívá ve zklidnění pacienta se současným zajištěním 

oběhu a dýchání, podáním analeptik, úpravou vnitřního prostředí. Po zvládnutí akutní 

fáze je nutné klinické vyšetření k určení příčiny vzniku patologického stavu, jinak je 

návrat pacienta ke sportovní zátěži vždy velkým riskem (Kolektiv autorů, 1997; Kučera, 

Dylevský a kolektiv, 1999, Dovadil a kol., 2007). 
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Chronická forma patologické únavy (přetrénování) 

 Přetrénování znamená komplexní negativní stav sportovce, je důsledkem 

dlouhodobě se vytvářejících mechanismů adaptace na prováděnou zátěž, při kterém 

dojde k nahromadění prepatologických symptomů překročí práh tolerance. Nastane 

klinicky patologický stav, který obvykle nastupuje plíživě, ale za určitých okolností 

může nastoupit i náhle, což může činit potíže diagnostice i terapii. Příznaky chronické 

únavy vznikají buď náhle jako důsledek jednorázové zátěže, nebo postupně s narůstající 

intenzitou. Mezi klinické příznaky chronické únavy (přetrénování) patří výkonnostní, 

neuropsychické a somatické příznaky. Mezi výkonnostní příznaky patří odkrytí 

nedostatků v obratnosti, výkonnosti, síle i ve vytrvalostních činnostech, dále nejistota 

při nácviku nových prvků, poruchy rytmicity pohybů, strach ze závodu tréninku, nechuť 

ke cvičení, pokles specifické i všeobecné výkonnosti, vyhledávání náhradních aktivit. 

Do neuropsychických příznaků, které se u přetrénování vyskytují, lze zařadit zvýšenou 

dráždivost, apatii, agresivitu, inadekvátní psychickou reakci, lítostivost, euforii, 

nerozhodnost, deprese, změny sexuality, změny charakteru osobnosti. Mezi somatické 

příznaky patří nechutenství nebo zvýšená chuť k jídlu, spavost nebo nespavost, zažívací 

potíže, pocit žízně, permanentní pocit únavy, zvýšená nemocnost, poruchy menstruace, 

kolísání TK v klidu, pocit vnitřního neklidu či napětí (Kolektiv autorů, 1997; Kučera, 

Dylevský a kolektiv, 1999; Dovadil a kol., 2007). 

     

3.6 ÚRAZY VE SPORTU 

 Vznik sportovních úrazů a poškození, terapie a prevence jsou vzájemně 

propojeny. Sportovní úrazy činí cca 15 – 20 % všech mimopracovních úrazů. V běžné 

mluvě se používá termín úraz, problematiku však musíme třídit do tří základních 

kategorií: 

• úraz je dle Kučery, Dylevského a kol. (1999) definován jako „zevní událost 

působící na organismus náhle, mající za následek poruchu zdraví“ (Kučera, 

Dylevský a kolektiv, 1999, s. 175). Ve Velkém lékařském slovníku je trauma 

definováno jako „náhlá zevní událost, která svým působením na organismus 

vyvolá jeho poškození“ (Vokurka, Hugo a kol., 2005, s. 914). Kolektiv autorů 

(1997) definuje sportovní úraz jako „náhlé narušení celistvosti tkání, které 
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vznikne působením vnějšího násilí (tlaku, síly) či vnitřními silami u jedince, 

který provádí sportovní činnost. Williams (1990) přidává navíc časovou 

charakteristiku úrazového děje (krátkodobý opakovaný, stálý a intermitentní). 

• mikrotrauma je patologický stav, který nejčastěji vyvolává náhlé drobné 

poranění. Je charakterizováno minimální bolestivostí, málo zřetelnou změnou 

funkce a minimálním ovlivněním výkonnosti. Tyto znaky znamenají skutečné 

riziko vzniku patologické situace. Nebezpečí spočívá v tom, že postižený je 

často nepozoruje a pokračuje v plném tělesném zatížení, přičemž nastupují 

maladaptační mechanismy. Maladaptace je patologická adaptace, která je 

v daném okamžiku pro postiženou tkáň optimální cestou pro zvládnutí 

vyžadované pohybové stimulace. Navršují se patologické změny a vytváří se 

předpoklad pro rozrušení pohybových stereotypů, což je nebezpečné zvláště u 

trénovaného jedince. Je velice závažné, že takto postižená tkáň po určitém stavu 

tolerance selže a dojde ke vzniku dalšího typu traumatu – úrazu i chronického 

poškození. Náhradní svalové aktivity mohou velmi výrazně ovlivnit dlouhodobý 

proces adaptace a snížit sportovní výkonnost. 

• chronická poškození jsou u sportovců prakticky vždy důsledkem předchozích 

dvou kategorií, pokud nebyla zajištěna odpovídající terapie i doléčení až na 

fyziologickou úroveň. Je pro ně typický plíživý nástup a střídání intenzity obtíží, 

které s věkem narůstají. Nejčastější příčinou vzniku chronického poškození je 

sportování v době léčení nebo doléčování předchozího patologického stavu. 

Tehdy dochází ke kumulaci nevhodných podnětů a následné patologické 

odpovědi. Jedná se o stav lokálního přetížení s následnou mikrotraumatizací 

(Kučera, Dylevský a kol., 1999).     

  Kolektiv autorů (1997) se zabýval charakteristikou sportovních úrazů. Na 

úrazovém ději se podílejí všeobecné faktory (obezita, věk, pohlaví) a také místní faktory 

dané anatomickou skladbou a funkční připraveností příslušné tkáně, podíl mají i 

případné pohybové abnormality. Tvrdí, že většina sportovních úrazů je důsledkem 

selhání adaptace. Je totiž známo, že progresivní zátěž těla vede i k progresivní adaptaci. 

Navozuje to situaci, při které je tělo schopné kompenzovat stále větší zátěž. Pokud 

dojde k náhlé nebo pomalu nastupující stimulaci mimo pásmo schopnosti adaptačních 
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mechanismů, nastane narušení nebo poranění struktury či funkce. Selhání adaptace 

může být akutní nebo chronické a může způsobit poranění z nadměrného využívání 

biologického potenciálu organismu nebo nadměrné zátěže při dlouhodobé nebo 

inadekvátní stimulaci. Ta může být nadměrná, ale i nedostatečná. Benešová (2002) 

rozděluje sportovní úrazy na akutní, tedy takové, které vzniknou poškozením tkáně těla 

nepřiměřenou silou, nebo chronické, které vznikají jako důsledek dlouhodobého 

přepínání sil a nahromaděním drobných poškození.  

 

3.6.1 Příčiny vzniku sportovních úrazů 

Poranění z vnitřních příčin 

Podstata problému je charakterizována jako „příliš mnoho příliš brzy“, 

příkladem jsou burzitidy, paratendinitidy, tenosynovitidy jako důsledek nadměrné 

zátěže. Poranění z nadměrné zátěže lze dělit: 

• Lineární přetížení, je přetížení, ke kterému dochází v jedné rovině pohybu. U 

sprinterů je např. příčinou zranění ischiokrurálních svalů nedostatečné zahřátí 

svalů nebo v případě, že svaly překročily hranici fyziologické výkonnosti či 

nastala svalová dysbalance. Tyto faktory mohou způsobit nekoordinovanou 

svalovou kontrakci a vést až k tržnému poranění. Chronická poranění se také 

vyskytují v důsledku opakovaného působení vnitřních faktorů. Nazývají se 

přetížení a jsou obvyklé u běžců na dlouhé tratě. 

• Rotační přetížení nastává při vystavení těla nebo jeho jednotlivých částí rotačně 

působícím silám. Nejčastěji k němu dochází v kolenním a hlezenním kloubu, u 

sportů spojených s kroucením – zatáčením (např. kopaná, tenis, basketbal) 

(Kolektiv autorů, 1997). 

 

Poranění z vnějších příčin   

 Při vnějším přetížení je za poranění odpovědný vnější faktor, většina těchto 

poranění je akutní. Vznikají jako následek náhlého působení, nejčastěji při kontaktních 

sportech (hokej, fotbal) nebo kolizních sportech (box, karate). Přetížena může být 

jakákoliv struktura organismu, zejména kosti a vazy, často s iniciální poruchou 
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mikrostruktur (Kolektiv autorů, 1997). Tyto procesy charakterizují typ zranění a lze 

podle nich již velmi rychle stanovit předběžnou diagnózu a zásady prevence, zejména 

při volbě výstroje a výzbroje.  

  Jiné dělení řadí mezi příčiny vzniku sportovních úrazů osobnost postiženého, 

jeho motivace prováděné činnosti, psychický stav účastníků, momentální zdravotní stav, 

připravenost na podávaný výkon (dlouhodobý-trénovanost, momentální-koncentrace), 

poruchy denního režimu, ladění vegetativního systému, poruchy výstroje a výzbroje. 

Vznik úrazu může také zapříčinit druhá osoba jako je protihráč, spoluhráč, rozhodčí, 

divák a další osoba na akci nezúčastněná. Klimatické podmínky, které jsou často 

opomíjeny, mohou také zapříčinit vznik úrazu. Patří mezi ně kvalita terénu, teplota 

ovzduší, vlhkost vzduchu a z toho plynoucí změny výkonnosti a momentální reakční 

schopnosti sportovce (Kučera, Dylevský a kol., 1999).  

Mezi další vnější faktory, které mohou přímo nebo nepřímo ovlivňovat vlastní 

výkon sportovce a vznik úrazu, patří nejen bezprostřední změny vyvolané zvukovým 

nebo světelným vlněním ale i sekundární, důsledku snížené koncentrace. Hluk může 

působit pozitivně stimulačně, ale také i negativně jako rušitel. Zde hraje roli jak divácká 

kulisa, tak i hudební doprovod. Hluk by neměl přesáhnout hranici 90 decibelů. 

Osvětlení vykazuje variabilitu, kdy nejvyšší potřeba je u obratnostních sportů. Povrch 

cvičební plochy patří mezi rozhodující nejen v prevenci vzniku úrazů, ale také při 

ovlivnění celkové výkonnosti. Jde o kvalitu podlahy v tělocvičně, kvalitu doskočiště, 

lyžařské terény a bruslařské plochy. Vliv na vznik úrazu má také obutí a stupeň 

připravenosti sportovce na prováděný výkon. Mezi příčiny vzniku úrazu patří také 

nedostatečná nebo nesprávná příprava, která se projevuje v rozcvičení a nevhodném 

vedení tréninkového procesu. Nelze připustit, aby jakékoli tělesné zatížení nastupovalo 

z úplného klidu. Dále také vlastní neopatrnost a nekázeň sportovce, především 

nedodržování pravidel a metodického postupu. Výraznou složkou v této skupině příčin 

je porušení životosprávy (požití alkoholu, nevhodný denní a stravovací režim). Také 

únava hraje jednu z nejsložitějších otázek v prevenci úrazů (Kolektiv autorů, 1997).  
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3.6.2 Mechanismus vzniku sportovních úrazů 

 Zjištění vlastního děje zranění je stejně jako určení příčiny důležité pro prevenci 

a terapii. Mezi nejčastější mechanismy patří nechtěný pád způsobený druhou osobou, 

trenérem nebo nezvládnutím vlastního pohybu, také úder způsobený druhou osobou 

(soupeř nebo spoluhráč) nebo pohybujícím se nářadím (např. míčem). Mezi 

mechanismy lze také řadit náraz do překážky (např. stěny, nářadí, soupeře), chtěný pád, 

který je často opomíjený a důležitý z hlediska prevence, jako je doskok, „rybička” při 

volejbale (Kolektiv autorů, 1997; Kučera, Dylevský a kol., 1999).  Zatímco u akutních 

úrazů často spolupůsobí jiný hráč, nebo zevní okolnosti, u chronických je hlavní 

příčinou špatné počínání sportovce, nesprávné dávkování tréninku co do délky a 

intenzity (Benešová, 2002). 

  Ve sportu se můžeme setkat s typickými rizikovými místy traumatu a také s 

charakteristickými typy činností předcházejících vzniku úrazů. Podle Krále a spol. 

(1969) se nejčastěji poraní při hraní volejbalu malé klouby ruky a také vznikají distorze 

hlezenního kloubu. Velká část vrcholových sportovců má chronické změny v kolenních 

a ramenních kloubech. Je to následkem neúměrně velkého zatížení těchto kloubů (Král 

a spol., 1969). Kučera, Dylevský a kol. (1999) označili jako nejčastější diagnózu ve 

volejbale podvrtnutí hlezna. Kolektiv autorů (1997) tvrdí, že ve volejbale je nejvíce 

postihována oblast ramenní (jakékoli odehrání míče klade vysoké požadavky na rotátory 

paže). Na ruce bývá postižen prst a jeho klouby (při špatném dotyku míče), kdy jde o 

podvrtnutí, vykloubení, natržení kloubních pouzder, natržení až odtržení úponů 

extenzorových šlach. Také se setkávají se známkami přetížení úponových oblastí 

břišních i zádových svalů. Nezvládnutý dopad po výskoku vyvolá sérii poranění kloubů 

dolní končetiny, jako podvrtnutí hlezna, kolena, natažení vazu kolenního a poranění 

menisku. Další rizikové místo je Achillova šlacha. Oděrky a tržné rány a další poranění 

provázejí pád na zem. Obličej hráče se může navíc poranit o míč nebo o protihráče při 

hře na síti (Kolektiv autorů, 1997; Kučera, Dylevský a kol., 1999). 

 

3.6.3 Léčba a prevence sportovních úrazů  

Ve sportovní oblasti není problém s diagnostikou úrazu ale s terapií, kde se 

promítá rizikové urychlování procesu reparace a snaha o co nejrychlejší návrat do 
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tréninkového procesu a závodů. Bagatelizování příznaků úrazu v samém počátku je 

spíše pravidlem než výjimkou. Zejména v poslední době se u vrcholových sportovců 

objevuje charakteristický obrázek toho, že špatný výkon se omlouvá zdravotními 

obtížemi či nedoléčeným zraněním. Proto je zde riziko opětovného specializovaného 

pohybového zatížení, hlavně z hlediska chronicity obtíží a nebezpečí akutního selhání 

postižené tkáně i jejich atomistů a antagonistů. U absolutní většiny sportovců vede 

trauma k omezení nebo k vyřazení sportovní činnosti. Pro vznik a závažnost úrazu je 

rozhodující příčina, mechanismus vzniku a adaptační proces probíhající uvnitř 

organismu (Kolektiv autorů, 1997; Kučera, Dylevský a kol., 1999). 

Benešová (2002) tvrdí, že prevence úrazů musí být nedílnou součástí sportování, 

stejně jako dozor nad stavem sportoviště, jeho údržbou a okamžitým odstraněním 

poškozeného vybavení. Důsledné dodržování pravidel, fair play standardů, zákaz 

požívání alkoholu a drog, včetně těch, které zvyšují výkonnost, adekvátní trénink a 

vyhýbání se prudkým změnám váhy u některých sportů a v neposlední řadě prevence 

nepřiměřeného stresu ze soutěží a tlaku rodičů a trenérů na výsledky spolupůsobí při 

snižování úrazovosti. Strategie pro snižování úrazovosti při sportu musí být zaměřena 

na jak na individuální, tak i společenskou stránku sportování. Trenéři působící ve 

sportovních oddílech, ale i učitelé tělesné výchovy ve školách by měli dbát na vytvoření 

správných návyků a péče o sportovce by neměla mít za cíl vysoké výkony elitních 

sportovců, ale také zvýšení obecné míry sportovních aktivit u všech dětí. Mělo by platit, 

že čím mladší je dítě, tím kvalitnějšího vedení se mu dostane. V praxi lze spíše vidět, že 

dobří trenéři se věnují starším a nadějným sportovcům. Preventivní snahy jsou 

zaměřeny nejen na sportovní odvětví, kde jsou úrazy častější, ale i na méně časté, kde 

dochází k těžkým úrazům. U kolektivních sportů je úprava pravidel obvykle výsledkem 

častějších zranění. Doporučení, nebo přímo nařízení používání ochranných pomůcek, 

jako přílby, brýlí a podobně má především chránit sportovce a není pouhým 

obtěžováním, a proto by mělo být sportující veřejností přijímáno lépe (Benešová, 2002). 

Dle Kolektivu autorů (1997) vzniká většina poranění následkem selhání 

adaptace organismu, proto nejdůležitější faktor při prevenci poranění je schopnost hráče 

k adaptaci. Jsou zde dva důležité faktory. Tréninkový, kdy pro předcházení úrazům má 

podstatnou důležitost racionální a progresivní příprava obecná i specifická pro daný 

sport. Biomechanický faktor, kdy koncentrace na korekci jakéhokoliv biomechanického 
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problému má rovněž zásadní důležitost pro prevenci úrazů. 

Mnoho studií zabývající se léčbou volejbalových úrazů neexistuje. Převážně 

zahraniční autoři uveřejnili studie, kde se pokusili charakterizovat typické vzorce úrazů 

a množství rizikových faktorů zapříčiňující zranění ve volejbale. Někteří autoři se 

zabývali léčbou a také  prevencí dalších úrazů.  

 Schafle (1993) uveřejnila v časopise Sports Medicine studii, která se zabývala 

častými úrazy ve volejbale. Jako nejčastější mechanismus úrazu označila vymknutí 

kotníku, kdy blokař po výskoku dopadá na nohy smečujícího protihráče. Při blokování 

dochází také často k poranění rukou a prstů hlavně vymknutí a dislokaci IP, MP kloubů, 

tržným ranám z abdukčních zranění, k frakturám prstů. Dále se domnívá, že opakované 

smečování je spojené s úrazy z přetěžování hlavně ramen (zánět rotátorové manžety) a 

zad (výhřez disku, únavová zlomenina). Také přední pozice na hřišti jsou častěji 

spojeny s úrazy než zadní pozice. V předešlé studii Schafle et al. (1990) zjistila, že 

celkový počet úrazů byl 1, 97/100 hodin hry, avšak úrazů znemožňující návrat ke hře 

více jak 5 dní bylo jen 0,10/100 hodin hry. Také se zabývala léčbou úrazů vyskytujících 

se při volejbale a tvrdila, že hráči by měli být poučeni o tom, že každý úraz musí být 

řádně vyléčen. Pouze odpočinek nestačí, protože by mohlo dojít k opakování úrazu při 

návratu do hry. Změna pravidel, která by zakázala dotyk se střední čárou, by zabránila 

zranění kotníku. Každý sportovec může zabránit vzniku úrazu udržováním správné 

pevnosti stabilizujících svalů kotníku, hlavně peroneálních. Při posilování celé dolní 

končetiny je nutné rovnoměrně rozložit zátěž do svalů, které se účastní výskoku, jako 

jsou gluteální svaly, hamstringy, m. quadriceps femoris, flexory prstů. To může pomoci 

zabránit úrazu z přetížení, zejména v oblasti kolene tzv. patelofemorální dysfunkce. 

Díky posilování ramene, zad a břicha se může docílit šetrnějšího a také prudšího 

smečování. Průpravná cvičení hlavně u mladých hráčů by měly být zaměřeny na získání 

síly a rozvoj dovedností. Další preventivní opatření, pro školní i výkonnostní týmy, by 

měla zahrnovat podologické konzultace na začátku soutěžní sezóny. Nález významných 

instabilit nohy by mohl mít vliv na budoucí vývoj problematického kotníku a kolene 

spojené s biomechanickými změnami kolenního kloubu a kotníku. Samozřejmě každá 

chybná technika je v jakémkoliv sportu spojena se vznikem úrazu. Kdykoliv se u hráče 

objeví úraz z přetížení, technika hraní by měla být sledována v ideálním případě ve 

shodě s lékařem, terapeutem a trenérem (Schafle, 1993, s. 126-129).  
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 Solgard et al. (1995) provedli případovou studii zaměřující se na volejbalové 

úrazy, kdy během roku 1986 byly zaznamenány všechny sportovní úrazy ve dvou 

částech Dánska. Z celkového počtu sportovních úrazů (n=5222) připadlo 5,3% na 

volejbalové úrazy (n=278). Pro hodnocení rehabilitace a také následků zranění byly 

vytvořeny dotazníky, které byly vyplňovány za tři roky od zranění. K nejčastějším 

úrazům patřilo poranění ruky, prstů a kotníku, ženy trpěly více poraněními prstů a ruky, 

muži zase poraněním kotníku. Poranění kotníku (31%) a kolene (6%) znamenalo pro 

hráče dlouhou absenci ve hraní, poměrně málo ze všech úrazů přešlo následně do 

chronicity. Studie naznačuje, že je třeba zaměřit se na preventivní opatření při blokování 

a odehrávání míče shora, aby došlo ke snížení počtu poranění kotníku, ruky a prstů 

(Solgard et al., 1995, s. 200-204).     

 Bahr et Bahr (1997) zjišťovali incidenci akutních volejbalových úrazů, kdy 

účelem této práce bylo prozkoumat výskyt a mechanismy akutních volejbalových úrazů, 

zejména s ohledem na možné rizikové faktory zranění kotníku. Do výzkumu byly 

zařazeny týmy ze dvou nejvyšších divizí Norské Volejbalové Federace. Hráči a trenéři 

byli požádáni, aby zaznamenávali počet odehraných hodin a všechny akutní volejbalové 

úrazy, které způsobily hráči alespoň jednodenní absenci během jedné sezóny. Bylo 

nalezeno 89 úrazů u 272 hráčů během 51588 odehraných hodin, z toho bylo 45837 

hodin tréninku a 5751 hodin zápasu. Celkový výskyt úrazů byl cca 1,7 +/-0,2 na 1000 

hodin hry, z toho cca 1,5 +/- 0,2 na 1000 hodin tréninku a 3,5 +/- 0,8 na 1000 hodin 

zápasu. Mezi nejčastější úrazy patřilo poranění kotníku (54%), dolní části zad (11%), 

kolene (8%), ramena (8%) a prstů (7%). U opakovaných úrazů kotníku bylo zjištěno i 

relativně vyšší riziko dalších poranění. Opakované úrazy kotníku byly zaznamenány u 

21 z 50 hráčů, kteří utrpěli podvrtnutí hlezna během předcházejících 6 měsíců. Dle 

autorů data ukazují, že po vymknutí kotníku by měla být nošena ortéza alespoň 6-12 

měsíců a také je třeba vytvořit konkrétní preventivní programy pro podvrtnutí kotníku 

(Bahr et Bahr, 1997, s. 166-171). 

 De Loes in Verhagen et al. (2004) tvrdí, že volejbal je osmým sportem s 

nejvyšší četností úrazů ve věku od 14 do 20 let. Verhagen et al.(2004) vypracovali 

studii na téma Sezónní kohortová studie volejbalových zranění, kde zjišťovali celkový 

výskyt akutních a chronických volejbalových úrazů, popisovali faktory spojené 

s podvrtnutím kotníku. Studie se zúčastnilo 468 hráčů z 50 týmů (20 mužských, 30 
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ženských) druhé a třetí nizozemské národní volejbalové divize. Výzkum spočíval v tom, 

že hráči a hráčky vyplňovali stejný dotazník na začátku sezóny (září 2001), v průběhu 

(leden 2002) a na konci sezóny (květen 2002). Dotazník byl zaměřen na prováděné 

sporty (volejbal i další sporty), využívání preventivních opatření a na předchozí úrazy. 

Trenér každého týmu zaznamenával během tréninků a zápasů účast jednotlivých hráčů. 

V případě zranění byl poskytnut registrační formulář, který musel hráč do jednoho 

týdne od počátku zranění vyplnit. Celkem zaznamenali 100 úrazů, což mělo za následek 

celkový výskyt zranění 2,6/1000 hodin hry. Výskyt akutních úrazů byl 2,0/1000 hodin 

hry, znamenal absenci ve hře v průměru 4 týdny. Dolní končetina byla nejvíce postižená 

část těla. Vymknutí kotníku (52%) představovalo většinu akutních úrazů. Nebyl zde 

zaznamenán rozdíl mezi tréninkem či zápasem, ani mezi mužem a ženou. 75% všech 

hráčů s vymknutým kotníkem hlásili již předchozí podvrtnutí kotníku. Celkový výskyt 

úrazů z přetížení byl zaznamenán 0,6/1000 hodin hry, kdy záda a ramena byly 

nejčastějšími postiženými oblastmi na těle. Absence ve hře u úrazů z přetížení byla 

v průměru 6,2 týdnů, kdy absence u úrazů ramena byla až 9,4 týdnu. Došli k závěru, že 

vymknutí kotníku je nejčastější úraz ve volejbale a významným rizikovým faktorem je 

již předchozí zranění. Tvrdí, že v preventivním programu úrazů by se mělo zaměřit na 

prevenci vymknutí kotníku a koncentrovat pozornost také na hráče s předešlým 

podvrtnutím kotníku (Verhagen et al., 2004, s. 477-481).  

 Stasinopoulos (2004) vypracoval studii, kde srovnával tři preventivní metody 

s cílem snížit výskyt podvrtnutí kotníku mezi hráčkami volejbalu. Do preventivního 

programu zahrnul technický trénink, proprioceptivní trénink a využití ortézy jako vnější 

podpory kotníku. Výzkumu se zúčastnilo 52 hráček, které utrpěly vymknutí kotníku 

v sezóně 1998-1999. Hráčky byly rozděleny do 3 skupin, kdy 1. skupina o 18 hráčkách 

dodržovala technický tréninkový program, 2. skupina o 17 hráčkách podstoupila 

proprioceptivní program, 3. skupina o 17 hráčkách používala ortézu. Tyto hráčky 

dodržovaly svůj příslušný program po celou následující sezónu 1999-2000, na konci 

této sezóny byla všechna data shromážděna. Bylo zjištěno, že všechny tři programy 

byly velice efektivní v prevenci dalších zranění kotníku, ovšem technický trénink se 

jevil jako nejefektivnější. Ortéza nebyla efektivní u hráček, které měly během své 

kariéry více než třikrát zranění kotníku. Autor tvrdí, že technický a proprioceptivní 

trénink jsou efektivní metody v prevenci vymknutí kotníku hlavně u hráček, které 
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utrpěly toto zranění čtyřikrát a vícekrát během své kariéry (Stasinopoulos, 2004, s. 182-

185).        

 Reeser et al. (2006) uveřejnili studii, kde se zabývali vhodným postupem 

prevence volejbalových úrazů. Domnívali se, že volejbal, jak šestkový i plážový, není 

mimořádně nebezpečný sport. Publikovaná data ukazují na to, že vzorec úrazu je 

podobný pro ženy i muže a zdá se, že největší riziko akutních úrazů je vymknutí 

kotníku a úrazů z přetížení jsou koleno (patelární tendinopatie) a rameno (impingement 

syndrom a funkční instabilita). U volejbalistů však nelze opomenout ani úrazy dolní 

části zad či vymknutí prstů. Autoři se zamýšleli nad vhodným programem pro prevenci 

vymknutí kotníku, patelární tendinopatie, poranění ramene z přetížení. Čerpali již 

z výzkumů různých autorů, kteří se zabývali obdobnou problematikou. Došli k závěru, 

že v prevenci vymknutí kotníku by se mělo snížit riziko vzniku úrazu, k čemuž by 

přispěla změna pravidel o střední čáře, zlepšení techniky u útočících hráčů, kvalitní 

rehabilitace po vymknutí kotníku, používáním tapů nebo ortéz. V prevenci vzniku 

patelární tendinopatie by se mělo zaměřit na správnou techniku výskoku a dopadu, kdy 

se sníží kumulativní zátěž na patelární šlachu. Na kolena smečujícího hráče má vliv 

povrch a také tréninkový objem, smyslem je tedy minimalizovat počet výskoků na 

tvrdém povrchu. Přetížením kolenních extensorů nad možnosti regenerace patelární 

šlachy se uspíší proces vzniku tendinopatie. Při rehabilitaci je třeba léčit tendinopatii i 

po odeznění příznaků a vyvarovat se návratu do hry, dokud hráč adekvátně rehabilituje. 

Dalším cílem je maximalizovat sekundární prevenci opakujících se zraněních a 

minimalizovat riziko chronicity. O postupu v prevenci proti vzniku úrazu ramene 

z přetížení toho doposud nebylo mnoho publikováno. Dle autorů i u těchto zraněních 

závisí na správné technice, zde hlavně u blokaře, aby bylo minimalizováno pohybové 

zatížení glenohumerálního kloubu. Při sníženém množství tréninku by nemělo docházet 

k přetížení ramene a naopak k lepší regeneraci tkání. V programu rehabilitace platí 

totéž, co u patelární tendinopatie (Reeser et al., 2006, s. 594-599).     

 Agel et al. (2007) uveřejnili deskriptivní epidemiologickou studii úrazů 

vyskytujících se u univerzitních hráček volejbalu od 1988-1989 do 2003-2004. 

Hodnotili hráčky zúčastňujících Divize I, II, III v různých částech USA. Došli k závěru, 

že vyšší riziko úrazů je při zápase než při tréninku, také bylo zjištěno dvakrát více úrazů 

před sezónou, během sezóny bylo více úrazů než po sezóně. Úrazy, které se vyskytovaly 
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během všech zápasů a tréninků, byly z 55% na dolních končetinách, 22% na horních 

končetinách. Nejvíce úrazů bylo způsobeno podvrtnutím kotníku při zápasech (44,1%), 

při tréninkách (29,4%). Během 16-ti let studie klesl výskyt poranění kotníku ročně 

průměrně o 1,8% při zápasech a o 3,0% při tréninkách. Při zkoumání mechanismu úrazu 

došli k závěru, že nejvíce úrazu během tréninku se stane bez přímého vnějšího kontaktu 

(54,0%), během zápasu pak v kontaktu s předmětem, např. míčem, podlahou (35,4%). 

Při svém výzkumu se také zaměřili na zkoumání vážných úrazů, které znemožňovaly 

hráčkám návrat na palubovku do 10-ti dnů (cca 23% úrazů při zápase, cca 19% úrazů 

při tréninku). Za nejzávažnější úrazy jsou považovány úrazy kotníku a kolene. Závažné 

úrazy kotníku byly spojeny hlavně při kontaktu s hráčem, zatímco úrazy kolene bez 

vnějšího kontaktu. Také zjišťovali úrazovost během zápasu, kdy bylo zaznamenáno 

32,7% úrazů bez kontaktu, 30,4% při kontaktu s hráčem a 35,4% při jiném kontaktu 

např. s podlahou, míčem, se sítí. Při zkoumání úrazů během zápasů se zjistilo nejvíce 

úrazů (67,3%) ve třech předních pozicích. Vlevo na síti se vyskytlo 21,9 % úrazů, 

uprostřed, kde hrají blokaři 24,6% úrazů a 20,8% vpravo u sítě. Na zadních pozicích se 

pak stalo mnohem méně úrazů, na pozici libera se stalo 8,1% úrazů. Během tréninků 

bylo zjištěno 54% úrazů bez kontaktu, 15% při kontaktu s hráčem a 27% při jiném 

kontaktu. Došli k závěru, že během 16-ti let studie byla četnost úrazů přibližně stejná 

(Agel et al., 2007, s. 295-302). 

   

3.7 REGENERACE ORGANISMU 

 Jirka (1990) uvádí, že „regenerace sil zahrnuje v sobě veškerou činnost, která je 

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

klidová rovnováha byla nějakou předcházející činností posunuta do určitého stupně 

únavy“ (Jirka, 1990, s. 8). Dle Kučery, Dylevského a kol. (1999) „regenerace je 

biologický a společenský proces, který má za úkol vyrovnat a obnovit reverzibilní 

pokles funkčních schopností organismu a jednotlivých orgánů (Kučera, Dylevský a kol., 

1999, s. 257). Dovadil a kol.(2007) pojem regenerace ve sportu definuje jako „veškeré 

činnosti, které mají za cíl rychlé a dokonalejší zotavení“ (Dovadil a kol., 2007, s. 97). 

Dle Havlíčkové a kol. (1991) je regenerace (zotavení) biologický proces obnovy 

přechodného poklesu funkčních schopností organismu.  Regenerace není soustředěna do 

období po skončení zátěže, ale prolíná se trvale naší činností. Současná kvalita výkonů 
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ve všech sportovních odvětvích vyžaduje dokonalé zajištění celého komplexu 

podmínek, na nichž je dokonalá a úspěšná příprava přímo i nepřímo závislá. Některé 

složky regenerace mají základní význam, jiné jsou pak méně důležité. Při snaze o 

vrcholový výkon však není možné podceňovat ani jednu z dílčích komponent (Jirka, 

1990).  

 V režimu komplexní přípravy sportovců zaujímá péče o regeneraci podstatně 

významnější místo než u nesportujícího člověka. Tréninkový i závodní výkon sportovců 

se velmi často pohybuje na hranici metabolických i psychických možností. Pro dosažení 

maximálních výkonů je vyžadován odlišný přístup. Celková kvantita i kvalita nutné 

komplexní přípravy, nejen realizace tréninku, vyžaduje důslednější a důkladnější přístup 

k otázkám regenerace sil.  Dosahování výkonů, které se stále více pohybují na hranicích 

lidských možností, vyžaduje dokonalé využití všech forem činnosti, které mohou vést k 

dalšímu přirozenému zvyšování výkonnosti. Kvantita tréninkové přípravy, kterou však 

nelze zvyšovat do nekonečna, je dána volným časem a únosností velikosti tělesné zátěže 

pro každého jedince. Časový faktor lze částečně rozšířit zkrácením úseků mezi 

jednotlivými tréninkovými jednotkami, nutnou kvantitu lze zvýšit odpovídající účelnou 

změnou kvality zátěže. Tuto možnost však nelze uplatnit bez dokonalé a účelné 

komplexní regenerace, která by zkrátila trvání nejnutnějšího zotavení, aby další 

realizace tréninkové jednotky byla jednak vůbec možná a jednak účelná, tj. aby vedla 

opravdu ke zvyšování výkonnosti a nebyla jen slepou zátěží bez vlivu na očekávaný 

postupný růst adaptace. Podle zkušeností a odborných názorů je možno důsledným 

používáním odpovídajících regeneračních prostředků zvýšit intenzitu tréninkového 

procesu až o 15%. Při správné metodické koncepci tréninku lze dosáhnout růstu 

výkonnosti i výkonu. Důležité je zdůraznit, že vysoká výkonnost ještě nezaručuje 

dosažení vysokého výkonu. Komplexní regenerace pozitivně ovlivňuje zdatnost, 

výkonnost i dosažený výkon. Správně prováděná regenerace má vliv na psychické 

vlastnosti, techniku pohybu a dokonalost dynamických stereotypů, na kvalitu, velikost i 

použitelnost síly, na celkový zdravotní stav, na momentální psychickou situaci a také na 

úroveň motivace. Komplexní regenerace kladně ovlivňuje většinu složek, na nichž je 

závislý výkon, proto musí být péče o její kvalitu i kvantitu v popředí zájmu trenéra 

(Jirka, 1990). 

 Regenerace sil je neoddělitelnou součástí všech tréninkových plánů. Každý 
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trenér by měl do přípravy zařadit odpovídající regenerační činnost, věnovat ji patřičnou 

pozornost a bezpodmínečně ji vyžadovat od hráčů. Průběh zotavovacích procesů 

ovlivňuje i samotný trénink, jeho obsah, stavbu a podmínky, ve kterých se uskutečňuje. 

Vzhledem k tomu, že regenerace sil se prolíná celým životem, denním i tréninkovým 

procesem, nelze ji započítat do vymezeného času nebo hodnotit v procentech celkového 

času vymezeného na trénink. Vhodnými regeneračními metodami se prokazatelně 

snižuje počet mikrotraumat i makrotraumat a počet chronických poškození plynoucích 

z maximálního zatížení až přetížení. Regenerace se týká zdravého člověka a jejím 

smyslem je urychlení zotavovacích procesů a plánovité odstranění akutní i chronické 

únavy, která vznikla na podkladě jakékoliv intenzivní zátěže. Příznivé pro regeneraci je 

variabilní zatížení, pokud se střídá větší a menší zatížení a také nespecifická cvičení. 

Podobně také působí variabilita podmínek a prostředí. V zotavení se nepříznivě odrazí 

každý nedostatek při organizaci a vedení tréninku (Jirka, 1990; Dovadil a kol., 2007).    

 

3.7.1 Regenerace organismu v průběhu roku 

 V celoročním režimu se plánuje zatížení sportovce v souladu se zotavením a 

regenerací organismu. Program regenerace se od sebe liší v přípravném, závodním a 

přechodném období. 

 V přípravném období sportovec systematicky rozvíjí potřebné tělesné a duševní 

schopnosti, důraz je kladen na kompenzační pohybové činnosti a náročnější regenerační 

prostředky a metody (např. sauna). Vedle běžných regeneračních postupů se uplatňuje 

střídání jiných pohybových činností, změna klimatu, kdy je vhodný pohyb na horách, 

koupání v moři. V tomto období se do režimu zařazuje celý regenerační týden 

s kompenzačním sportováním (např. lyžování). V přípravném období roste postupně 

objem a intenzita tréninku s každodenní regenerací sil, zařazují se rozmanitá cvičení 

hybného aparátu s důrazem na psychickou rovnováhu. V závodním období je třeba 

udržet dobrý duševní a tělesný stav, neboť jsou kladeny nároky na soutěže, jejichž 

termíny se respektují. V regeneraci sil se postupy soustřeďují na duševní schopnosti. 

V přechodném období lze věnovat regeneraci sil i pár týdnů. Nejlépe probíhá 

v domácím prostředí, ale někdy je vhodné zvolit jiné prostředí, které vyvolá u sportovce 

radostný stav očekávání. Pro udržení či navození psychofyzické rovnováhy je třeba řešit 
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společenské problémy sportovce, uskutečňovat jeho přání a touhy (Kučera, Dylevský a 

kol., 1999). 

 

3.7.2 Formy regenerace 

 Klasifikace regenerace bývá problematická, neboť někteří autoři dávají přednost 

dělení regeneračních prostředků na pedagogické, psychologické, biologické a 

farmakologické, jiní dělení procedur vycházejících z režimu tréninku, racionální stravy 

a pitného režimu. Jirka (1990) dělí regeneraci na dvě základní složky, na pasivní a 

aktivní regeneraci. 

 

Pasivní regenerace 

 Pasivní regenerace je činnost organismu během zátěže a po zátěži, kdy vzniká 

nerovnováha všech fyziologických funkcí, včetně vnitřního prostředí, vrací na úroveň 

výchozích hodnot. Jedná se tedy o zcela přirozenou vlastnost, která probíhá podle 

daných zákonitostí bez vnějšího zásahu jedince. Během pasivní regenerace dochází 

k likvidaci metabolické acidózy, k obnově energetických substrátů v buňkách, 

k vyrovnání hospodaření s vodou, k postupnému odstranění všech rozpadových látek 

(katabolitů), dochází k průběžné reparaci poškozených struktur, k zintenzívnění činnosti 

zažívacího a vylučovacího traktu, vyrovnání humorálních změn. Pokud je aktivita příliš 

intenzivní nebo dlouhotrvající, navozuje centrální nervový systém ochranný útlum, aby 

umožnil jednotlivým systémům dokonalé postupné zotavení a zabránil poškození. 

Všechny pochody v organismu se uzpůsobí tak, aby bylo dosaženo výchozího stavu a 

organismus byl plně připraven k další aktivitě (Jirka, 1990). Dle Dovadila a kol.(2007) 

nelze opomíjet pasivní odpočinek a zvláště pak spánek. Spánek je důležitý hlavně ve 

stavu velmi silné únavy. Při spaní dochází ke snížení řady fyziologických funkcí i 

psychického napětí, proto narušení spaní z nejrůznějších důvodů má na zotavné procesy 

negativní vliv (Dovadil a kol., 2007). 
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Aktivní regenerace 

 Aktivní regenerací se rozumí všechny vnější zásahy, metody a procedury, které 

jsou plánovitě a cíleně používány k urychlení celého složitého pochodu pasivní 

regenerace. Hlavním cílem aktivní regenerace je urychlení zotavovacích procesů, což 

přispívá k možnosti zvýšení tréninkového úsilí a dosažení kvalitnějších výkonů. 

Sportovec nemusí vždy pociťovat potřebu aktivní regenerace a ani si ji nemusí 

uvědomovat (Jirka, 1990). Kučera, Dylevský a spol. (1999) tvrdí, že základem 

regeneračních postupů je pohybová aktivita, kam patří regenerační cvičení 

kompenzující únavu (prevence svalových dysbalancí), jednostranné přetěžování určitou 

sportovní disciplínou, i poruchy kloubních a svalových úponů. Autoři dále zařazují 

regenerační cvičení ve vodě, relaxační cvičení, jiné sportovní činnosti, regenerační 

tělesná pracovní a zájmová činnost (Kučera, Dylevský a spol 1999).  

Regenerace pohybem (aktivní odpočinek, regenerační trénink) je jednou 

z vhodných forem regenerace, která se využívá po závodě či tréninku, během soutěže, 

v přechodném období. Volí se koordinační jednoduché cvičení nízké intenzity, 

procházky, vyklusání, vyplavání, aby se zapojily svaly, které nebyly předchozí činností 

zatíženy. Účinek se spojuje se vztahy dráždění a útlumu CNS, kdy podráždění činných 

svalů při doplňkových činnostech má tlumivý vliv na odpočívající motorická centra. 

Účinek je dále spojován se zvýšenou úrovní metabolismu, která vede k rychlejšímu 

odstranění nepříznivých produktů látkové výměny, nahromaděných v důsledku 

předchozí pohybové činnosti. Zkušenosti ukazují, že efekt aktivního odpočinku se 

zvyšuje s trénovaností a klesá ve stavu vysoké únavy. Po zatížení větší intenzity má 

aktivní odpočinek větší význam (Dovadil a kol., 2007). 

 K aktivní regeneraci patří strečink (protažení statické), který ovlivňuje svalové 

napětí, naplňuje jednu z podmínek rychlého průběhu zotavených procesů a to dosáhnout 

poklesu svalové tenze. Metody strečinku patří mezi metody pomalého uvědomělého 

protahování svalu. Protahované svaly by měly být dostatečně zahřáté, uvolněné, 

prokrvené a zvolená poloha se zaujímá i ruší pomalu, uvolněně a soustředěně. Anderson 

(1981) rozlišuje 3 fáze protažení: 

• počáteční mírné protažení svalu od lehkého tahu, pocitu tepla ve svalové tkáni, 

neměla by být pociťována bolest, výdrž asi 10 – 30 s. 
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• protažení rozvíjející, které následuje po 2 – 3 s uvolnění na závěr předchozí fáze, 

cílem je dále zvětšit rozsah pohybu, opět nenásilně, bez bolesti, s pocitem 

ubývání napětí, výdrž 10 – 30 s. 

• drastické protažení (příliš silné tahové působení), doprovázené nepovolující 

svalovou bolestí, toto protažení je nežádoucí a hrozí riziko poškození tkáně. 

Cvičení se doporučuje opakovat až třikrát, krátká přestávka by měla být vyplněna 

záměrnou relaxací protahovaného svalstva a několikanásobným hlubším vydechnutím. 

Touto metodou je možno zvýšit pohybový rozsah v kloubech až o 10 % a tato zvýšená 

pohyblivost přetrvá beze změny po dobu asi 90 minut.  

 Další vhodný způsob protažení svalu je ve sportu označovaná metoda kontrakce 

– relaxace – protažení, kdy dochází k protažení svalu po jeho předchozí izometrické 

kontrakci. Je zde využíváno tzv. postfacilitačního útlumu. Dle Buutse a kol. (1980) lze 

tuto metodu charakterizovat:  

• protahování: sval je pasivně protáhnut do polohy pod hranicí bolestivosti. 

• kontrakce: v dosažené poloze se provede statická kontrakce  protahovaného 

svalu proti odporu po dobu 4 – 6 s (také 10 – 30 s).  

• relaxace: po kontrakci následuje uvolnění svalu v dané poloze po předchozím 

nadechnutí, výdech se provádí společně s uvolněním svalu (2 – 3 s). 

• protahování: po uvolnění následuje nový pasivní pohyb v kloubu, další 

protažení, kdy v nově dosažené poloze se zůstává asi 6 – 8 s (také 10 – 30 s), 

doba vhodná k protažení svalů i vaziva. 

Postup se opakuje až do doby, kdy se rozsah zvyšuje, většinou do výraznějších 

bolestivých pocitů ve svalech. 

 Zátěž bez dostatečné regenerace může postupem času vyvolat poruchy až 

degenerativní změny pohybového aparátu. Svaly s tendencí ke zkrácení (tonické) a 

s tendencí k ochabnutí (fázické) musí být stále v rovnováze. Je proto nezbytné fázické 

svaly posilovat a svaly tonické (posturální) protahovat. Při poruše svalové rovnováhy 

dochází ke vzniku svalových dysbalancí. Zkrácené svaly mají sportovci hlavně po 

zátěži, navíc ztuhlé a na základě metabolických příčin lze také často vidět otok 
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v mezibuněčném prostoru. Vhodnou formou kompenzace a rovněž aktivního odpočinku 

je správně zvolená jiná pohybová činnost, při nichž se zapojují do činnosti další svalové 

skupiny. Taková cvičení se zakládají na řízených pohybech, která se musí provádět 

pomalu a jejich průběh je nezbytné kontrolovat případně opravovat (Jirka, 1990; 

Dovadil a kol., 2007). 

 V regeneraci je nezbytné se věnovat také tzv. spinálním cvičením, které 

uvolňují a protahují zádové svalstvo a zvětšují rozsah pohyblivosti obratlů. Principem je 

postupný rotační pohyb jednotlivých obratlů, který nesmí vyvolat bolest. Spinální 

cvičení jsou kontraindikována při akutních postižení páteře. Jednostranným 

zatěžováním páteře jsou nejvíce omezeny především rotační pohyby, proto pravidelné 

provádění torzních cviků zaručuje udržení plného oboustranného pohybu a zároveň jsou 

prevencí před blokádami. Pružnost páteře samozřejmě šetří kloubní systém (Dovadil a 

kol., 2007). 

   V regeneraci organismu zaujímají vodní procedury velmi významné místo. 

Vodní procedury patří do širšího komplexu tepelných procedur, kde hlavním činitelem 

je teplo. Dle Poděbradského a Vařeky (1998) „hydroterapie je metodická aplikace vody 

s různou teplotou a v různých skupenstvích k dietetickým, profylaktickým a 

terapeutickým účelům“ (Poděbradský, Vařeka, 1998, s. 55). Hydroterapie je 

nejrozsáhlejší součástí termoterapie, kdy se mimo tepelné podněty zároveň využívají 

také podněty mechanické (vířivé či perličkové lázně) a chemické (přísadové lázně). 

Teplo tělu lze dodávat nebo odebírat volbou teploty vody. Teplota mezi 34 – 36 °C je 

nazývána indiferentní a člověk při ní nepociťuje teplo ani chlad. Obecně platí, že čím 

vyšší nebo čím nižší je použitá teplota vody, tím kratší je celkové trvání procedury. 

Nižší teplota působí dráždivě, zatímco vyšší teploty působí sedativně, teploty příliš 

vysoké zase dráždivě. Kvalita tepelného podnětu je dána stupněm použité teploty, 

dobou expozice, rozsahem působení, momentální reaktibilitou organismu. Dle Dovadila 

a kol. (2007) vhodnými vodními procedurami pro regeneraci jsou: 

• otěry částečné či celkové – převážně studené (10 – 12 °C), doba trvání 20 s; 

vhodné hlavně při lokální únavě. 

• zábaly teplé (38 °C), vlažné (25 – 34 °C), studené (10 – 12 °C) – studené 

ochlazují tkáň, vhodné při akutních stavech; teplé ohřívají tkáň; dráždivé 
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(střídavé) způsobují velkou cévní reakci, vyrovnávají procesy podráždění a 

útlumu nervové soustavy, vyrovnávají tonus sympatiku a parasympatiku, doba 

aplikace 15 – 30 minut, lze využít i peloidy (kašovinu, bahno). 

• polévání (využívá mechanických účinků dopadu vody na tělo) studené (10 – 12 

°C) – doba polévání 3 – 4 minuty, vhodné při místní únavě, bolestech svalů, 

dlouhém a namáhavém cvičení; po polévání by měl následovat suchý zábal (15 

minut). 

• sprchy – teplá má relaxační účinek, chladná tonizuje a dráždí, střídání obou 

teplot je vhodné hlavně pro otužování. 

• střiky teplé, studené, střídavé – tlumí psychickou tenzi, mají masážní účinek; 

pro regeneraci jsou nejhojněji využívány skotské (střídavé) střiky (teplá voda 38 

– 42 °C po dobu 30 s, studená 25 – 30 °C po dobu 5 – 10 s, opakování 4 – 6 x). 

• koupele – lze doplnit i různými přísadami (plyny, chemikálie, rostlinné přísady, 

minerální voda): 

      – šlapací koupel: střídavá koupel dolních končetin, nejprve teplá voda 40 – 46 

°C po dobu 1 minuty, studená voda 10 – 16 °C po dobu 15 – 

20 s, opakování 6 – 10 x. 

      – perličková koupel: teplota vody 37 °C, doba trvání 10 – 20 minut, vhodná pro 

odstranění únavy, při nespavosti, tlumí neurotické a depresivní 

stavy. 

      – vířivá koupel: teplota vody indiferentní (pro končetiny), termopozitivní (pro 

celkovou koupel), doba trvání 10 – 15 minut, relaxační vliv 

(uvolnění svalových spasmů). 

• regenerační bazén – nejvhodnější forma kombinovaných vodních procedur, 

umožňuje i cvičení s využitím hydrostatického vztlaku a tlaku, napomáhá 

uvolnění svalových spasmů a napětí. 

• parní lázeň (celková hypertermická vzdušná procedura) – pro regeneraci méně 

vhodná, použitelná pouze při teplotách 35 °C pro pomalé předehřátí sportovce 

před dalšími procedurami. 
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• sauna (vodní procedura, při které jde o manipulaci s teplem) – spočívá 

v prohřátí organismu a jeho následném zchlazení, ovlivňuje hlavně 

kardiovaskulární systém i vnitřní prostředí organismu. Saunování pro sportovce 

je regenerační prostředek na odstraňování únavy, k postupnému otužování a 

adaptaci na vysokou teplotu, jako prostředek zvyšování kondice. Zařazení sauny 

je třeba vždy obezřetně zvažovat s ohledem na trénink a soutěže, protože 

sanování není vhodné více jak jedenkrát týdně. 

 Sportovní masáž patří k jedné z nejstarších prostředků regenerace. Je velmi 

účinná při místní i celkové únavě. Sportovní masáží lze dosáhnout rychlejšího zotavení 

unavených svalů a uvolnění svalové i psychické tenze. V praxi se rozlišují dva základní 

druhy masáže: dráždivá a uklidňující. Účinky masáže v regeneraci jsou reflexní, 

biochemické a mechanické. Účinky jsou také závislé na charakteru hmatů (tření, 

hnětení, roztírání, tepání, chvění), tlaku, frekvenci jednotlivých hmatů, místu aplikace a 

provedení jako celku. V regeneraci se užívá především uklidňující masáž, pro kterou je 

charakteristický pomalejší a klidnější rytmus. Většina pohybů je prováděna s menším 

tlakem a menší intenzitou, směr pohybů je převážně dostředivý, používají se pouze 

indiferentní pomocné prostředky. Základní technikou regenerační sportovní masáže je 

manuální masáž. Dále lze také využívat masáž ve vodním prostředí, přístrojová, 

automasáž a reflexní masáž. Zásadně se nemasírují oblasti, kde je umístěno mnoho cév, 

nervů a mízních uzlin, také místa těsně pod kůží jako jsou trny nebo hrany kostí, oblast 

pohlavních orgánů, přední strana krku a u žen prsa. Obecná kontraindikace je období až 

60 minut po vydatném jídle a velké vyčerpávající tělesné námaze. Absolutními 

kontraindikacemi jsou všechny stavy s poruchou cévních funkcí, celková onemocnění, 

akutní poranění a mezi relativní kontraindikace patří kožní onemocnění zasahující jen 

určitou malou oblast kožního povrchu těla, kterým je nutno vyhnout (Jirka, 1990; 

Kolektiv autorů, 1991; Dovadil a kol., 2007). 

 Účinek elektroprocedur je pro regeneraci unaveného i poškozeného vlákna 

nebo i neuronu nesporný. Všechny elektroprocedury mají přísné indikace a 

kontraindikace, jež může specifikovat pouze odborně školený lékař. Elektroprocedury 

podléhají řadě bezpečnostních předpisů, a tak se mohou aplikovat pouze na 

specializovaných pracovištích a může je provádět pouze školený střední zdravotní 

pracovník. Účinek stejnosměrného (galvanického) proudu se projevuje zejména 
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v iontovém prostředí, které sekundárně provokuje také některé biologické pochody. 

V regeneraci je možné využít zejména jeho analgetického a hyperemizujícího vlivu. Při 

aplikaci proudu dochází ke zvýšení prokrvení, které znamená rychlejší odstraňování 

katabolitů i rychlejší obnovování energetických zásob ve svalových buňkách. 

Elektrostimulace využívá účinků nízkofrekvenčních proudových impulsů 

stejnosměrného proudu na sval a nervové vlákno. Pro elektrostimulaci lze používat 

šikmých impulsů s pomalým náběhem intenzity a větší délkou (dobou) impulsu. 

V regenerační praxi se využívají DD proudy, kdy principem metody je aplikace 

nízkofrekvenčních sinusových monofázických proudů, nasedajících na galvanickou 

složku. V regeneraci se hlavně využívá jeho analgetický a hyperemizační efekt. Dále 

také lze využít Träbertovy proudy, které patří mezi monofázické, pravoúhlé, pulzní 

proudy. Délka impulsu je 2 ms, délka pauzy 5 ms, frekvence přibližně 143 Hz po dobu 

10 – 15 minut. Pro posílení oslabeného svalstva se používá elektrogymnastika, kdy jde 

o vyvolání mimovolní reakce příčně pruhovaného svalstva pomocí elektrického 

dráždění. Krátkovlnná diatermie využívá účinku vysokofrekvenčního střídavého proudu 

s frekvencí 27,12 MHz. Hlavní předností je produkce tepla v hloubce těla v určité 

ohraničené oblasti, aniž by byla zapojena kožní cirkulace krve, čehož se využívá 

k relaxaci kosterního a hladkého svalstva, k likvidaci myogelóz, zvýšení prokrvení 

svalů a změkčování vazivových struktur a také má analgetický efekt (Jirka, 1990; 

Capko, 1998; Poděbradský, Vařeka, 1998; Dovadil a kol, 2007).  

 V regeneraci se dají také využít účinky světelných procedur, kdy se využívá 

především dvou druhů světelného záření. Infračervené záření je záření o vlnové délce 

nad 760 nm. Toto záření zvyšuje prokrvení kůže cestou vazodilatace kožních a 

podkožních cév, ovlivňuje dráždění nervových zakončení, které vede k relaxaci a 

zvýšení resorpce katabolitů. Analgetický a spasmolytický účinek je vyvolán přímým 

působením teploty (povrchový efekt) a reflexně (hlubší efekt). Účinné je zejména 

dopadající teplo, indikace jsou zhruba stejné jako u ostatních tepelných metod. 

Ultrafialové záření je záření o vlnové délce pod 400 nm, jeho pronikavost je poměrně 

malá, neboť 70 – 90 % je zadrženo v rohové vrstvě kůže a jen nepatrný zbytek je 

absorbován do hlubších vrstev. Má však mnoho místních i celkových účinků: zlepšuje 

látkovou výměnu, zvětšuje i obsah hemoglobinu v krvinkách a také zvyšuje imunitu 

(Jirka, 1990; Capko, 1998; Poděbradský, Vařeka, 1998; Dovadil a kol, 2007).   
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 Existuje celá řada dalších metod, které lze v regeneraci sil úspěšně využít, 

nicméně toto využití je velmi úzké a nemá tedy široký obecný význam. Akupunktura a 

akupresura využívají reflexních podnětů drážděním dostředivých drah. Akupunktura 

působí na reflexní body vpichem jehličky, akupresura využívá pouze tlaku na tyto body. 

Zvažuje se také aromaterapie, jejíchž základem jsou éterické oleje (esence) získané 

z rostlin lisováním nebo destilací. Existuje několik možných způsobů jejich používání: 

masáže, koupele, inhalace (prosté odpařování, čističky vzduchu, aromalampy), obklady 

a zábaly, prostředky osobní hygieny. Hlavními účinky jsou analgetický, antiseptický, 

posilující, regenerační, harmonizující, čistící, tonizující i uklidňující (Jirka, 1990; 

Dovadil a kol, 2007).      

 Trénink a soutěžení působí na psychiku sportovce. Nepříznivá psychická tenze, 

někdy nepříznivých a nevyhovujících stresorů, které jedinec uvědoměle či neuvědoměle 

chápe jako stav ohrožení, má negativní dopad na jeho činnost. Práh citlivosti na všechny 

stresující situace, které ze sportovní činnosti plynou, je dán hlavně typem sportovce a 

také vlivem prostředí. K redukci těchto stavů mohou jako součást regenerace sloužit 

určité psychologické postupy jako např. možnost prodiskutovat starosti s jinými lidmi 

(objektivizovat jejich význam), možnost porovnat starosti se starostmi jiných osob, 

snaha aktivně řešit konkrétní starosti, negativní myšlenky z vědomí vytěsnit jinou 

myšlenkou či činností, na kterou se plně koncentrujeme. K náročnějším postupům, kde 

je nutná spolupráce s psychologem patří:  

• racionální psychoterapie: využívá logického myšlení sportovce, působí na 

rozum, soudnost, schopnost sebekritiky. 

• sugestivní psychoterapie: využívá především osobní autority terapeuta a 

sugestibility sportovce. 

• tréninková psychoterapie: využívá podmíněné reflexní vztahy, jichž se záměrně 

využívá k utlumení nevhodných zafixovaných reflexů nebo stereotypů. Základní 

metodou pro sportovce je autogenní trénink, který využívá prvky relaxace. 

Relaxační metody vycházejí ze vzájemných souvislostí mezi psychickou tenzí, 

napětím svalstva kosterního a funkčním stavem vegetativního nervového 

systému. Mezi nejznámější patří autogenní trénink J. H. Schultze a Jacobsonova 

svalová relaxace (Jirka, 1990; Dovadil a kol, 2007).      
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 Další metodou, kterou lze použít je jóga, která je nejstarší metodou zvyšování 

odolnosti organismu a kompenzování rušivých vlivů vnějšího prostředí. Vychází ze 

zkušeností, že zvýšené psychické a emocionální napětí jsou v přímé závislosti na 

momentálním stavu pohybového systému a vnitřních orgánů. Jde o kombinaci 

regenerace pohybem a regeneraci psychologickou. Jóga sama je poměrně složitý 

cvičební postup, který vyžaduje časově náročný nácvik. Celá řada prvků z jógy je 

použitelná, protože účelně spojuje schopnost subjektivně ovládat stavy zvýšené 

nervosvalové i psychické tenze ve smyslu jejich zvýšení i relaxace (Jirka, 1990; Dovadil 

a kol, 2007).      

 Hlavní biologickou součástí regenerace je obnova energetických zdrojů. Dospělý 

jedinec k tomu využívá živin z přijaté potravy, část také připadá na obnovu 

poškozených a opotřebovaných tkání. Kromě racionální výživy se hledají nové 

možnosti nejrůznějších potravinových doplňků. K urychlení a optimalizaci zotavných 

procesů lze použít různé vysoce energetické nápoje, doplňky esenciálních mastných 

kyselin, proteinové nápoje či koktejly podávané po výkonu nebo tréninku a během dne. 

Obecná doporučení neexistují, výběr a dávkování je třeba individualizovat a 

konzultovat s odborníky na sportovní výživu (Dovadil a kol., 2007). 

 Uváženými vzájemnými kombinacemi lze dosáhnout významného urychlení 

regeneračních procesů a výrazně zkrátit celkovou dobu nutného odpočinku. Při aplikaci 

všech těchto procedur je nezbytné dodržovat epidemiologické a hygienické zásady a 

provozní požadavky. Na dlouhodobé používání prostředků regenerace organismus 

přivyká a jejich účinnost klesá, proto se doporučuje jednotlivé postupy podle možností 

střídat, modifikovat, diferencovat podle druhu sportu a brát v úvahu individuální 

zvláštnosti. Vyplácí se systematicky používat hodnocení a sebehodnocení, registrovat 

subjektivní pocity jako chuť trénovat, potřebu odpočinku a odchylky od obvyklého 

režimu (Jirka, 1990; Capko, 1998; Poděbradský, Vařeka, 1998; Dovadil a kol, 2007).      

  

3.7.3 Volejbal a regenerace 

 Kaplan (1999) tvrdí, že „volejbal je sportovní hrou s výjimečnou náročností na 

vysokou úroveň funkčního stavu pohybového systému“ (Kaplan, 1999, s. 85). Při hraní 

volejbalu jsou zvláštnímu zatížení podrobeny kloubní a vazivové systémy hlezenního 



45 

 

kloubu, kloubů palců ruky, mezičlánkové klouby prstů, ramenní klouby a meziobratlové 

klouby. Je dokázáno, že dlouhodobé specializované působení vede k určité 

jednostrannosti, která není-li kompenzovaná regeneračním cvičením, může narušovat 

harmonický vývoj hráče, ale také svými negativními důsledky ohrozit i samostatnou 

možnost pokračovat v tréninku. V tréninkovém procesu se uplatňuje průběžně zotavení 

pro doplňování energetických zdrojů (aktivní odpočinek), zotavení navazující na 

pohybovou činnost s cílem odstranit zplodiny látkové přeměny a doplnit energetické 

zdroje, zotavení následné s cílem dovršit naplnění energetických zdrojů, odstranit 

poškození tkání a upravit funkce pohybového systému. Nároky určité specializace se 

nejčastěji projevují v držení těla. Typické poruchy lze vidět hlavně na páteři, v jejím 

zakřivení. Uvedené nedostatky nelze v tréninku přehlížet, naopak jim je třeba vědomě 

předcházet příslušným cvičením. Regenerace pohybem je u volejbalistů nejdůležitější. 

Vady na páteři vznikají funkčním oslabením fixátorů páteře a vzájemným nepoměrem, 

zvýšeným napětím činných svalů v důsledku dlouhodobého jednostranného zatěžování. 

Správná svalová funkce je zárukou i správné funkce celé páteře a držení těla (Kaplan, 

1999).  

 Správná regenerace je nedílnou součástí vysokého výkonu. Patří do systému 

zatížení a odpočinku, který je podstatou svalového tréninku. Při posilování je dále nutné 

dodržovat úsek regenerace po tréninkovém bloku zatížení. Po intenzivním zatížení je 

doporučováno účinné ochlazení namáhaných kloubů a svalů. Ochlazení jednak 

potlačuje možné počátky zánětlivých procesů vyvolaných přetížením a také posílení 

imunitního systému. Silné zchlazení vyvolá v organismu efekt, kdy dojde k rozšiřování 

vlásečnic a efektivnějšímu vyživování ochlazených tkání. K tomuto účelu lze využít 

vysoké nádoby naplněné ledem, do kterých si sportovec stoupne. Regenerace zahrnuje i 

aktivní pohyb bez zátěže, např. vyklusávání, chůze, protahování (Císař, 2005). 
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4 METODIKA  

4.1 ÚVOD 

 V této části diplomové práce bych chtěla podrobněji vysvětlit základní použitý 

metodický princip, více přiblížit vybranou zkoumanou populaci a presentovat jednotlivé 

měřící techniky a metody sběru dat a také následné vyhodnocení shromážděných dat. 

 Tento projekt byl schválen etickou komisí FTVS UK v Praze pod jednacím 

číslem 0088/2008.  

 

4.2 ZÁKLADNÍ POUŽITÝ METODICKÝ PRINCIP 

 Tato diplomová práce byla zpracovávána formou deskriptivní analýzy, kdy se 

jednalo o porovnání několika ženských extraligových týmů juniorské kategorie 

s dostupným výběrem jedinců. Data byla získána technikou anonymního 

nestandardizovaného dotazníku, kdy bylo rozdáno 72 dotazníku se 100% návratností. 

Účelem práce bylo pokusit se zhodnotit úrazovost ve vrcholovém volejbalu a stanovit 

nejčastější úrazy vyskytujících se v tomto sportu, zhodnotit úroveň regeneračních a 

kompenzačních prostředků u vybraných 6 extraligových týmů juniorek. 

 

4.3 ZKOUMANÁ POPULACE 

 Do této studie bylo vybráno 6 extraligových týmů, juniorské kategorie. Českou 

extraligu hraje celkem 14 týmů. Soutěž je rozdělena na 2 skupiny (českou a 

moravskou), proto byly vybrány vždy 3 týmy z každé skupiny, které se v sezóně 2008 – 

2009 pohybovaly na předních příčkách tabulky. Probandi byli vybráni metodou 

náhodného výběru. Do výzkumu byly zařazeny pouze dívky ve věku mezi 16. – 19. 

rokem. V každém týmu působí odlišný počet hráček, zároveň každé družstvo musí při 

zápase uvést na soupisku 12 hráček, proto jsem tedy dala dotazník k vyplnění stejnému 

počtu hráček. Celkem bylo tedy k porovnání 72 dotazníků. Podmínkou bylo, že se 

z každého týmu zúčastní 3 smečařky, 3 blokařky, 2 univerzálky, 2 nahrávačky a 2 

libera. Další podmínkou bylo, že dívky musejí působit v týmu nejméně 2 roky.  
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 Extraligové týmy, které byly zařazeny do mého výzkumu, jsou z české skupiny: 

PVK Olymp Praha, SG Plzeň – Slavia, TJ Sokol Španielka Žižkov. Z moravské části: 

TJ Mittal Ostrava, TJ Sokol Šternberk, TJ Sokol Frýdek-Místek. 

 Všichni jedinci se studie účastnili dobrovolně, od každého z nich byl nejprve 

vyžádán vyplněný a podepsaný informovaný souhlas buď od samotných hráček nebo 

pokud hráčky nedovršily 18. roku věku od jejich zákonného zástupce o nenucené účasti 

na mé studii (kopie souhlasu zákonného zástupce viz. přílohy).  

 

4.4 ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZKUMU 

 K vytvoření nestandardizovaného dotazníku došlo v průběhu prosince 2008 a to 

na základě prostudovaných materiálů a sepsání většiny teoretické části této práce. 

Všechny extraligové týmy byly vybrány v lednu 2009. Samotné vyplnění dotazníků 

všemi týmy proběhlo během února - května 2009.    

 

4.5 VÝZKUMNÝ SOUBOR 

 Studie zahrnovala celkem 72 jedinců a to ve věkovém rozmezí 16 – 19 let, 

s omezením na ženské pohlaví. V následujících tabulkách je podrobněji popsáno 6 

extraligových týmů juniorek, kdy je blíže specifikováno 12 hráček z každého týmu.  

 

Tabulka č. 1: PVK OLYMP PRAHA 

Hráčka 
číslo 

Iniciály Věk (roky) Výška (cm) Hmotnost (kg) Post v týmu 

1. A.K. 16 186 67 blokařka 

2. A.V. 18 183 65 blokařka 

3. B.P. 18 175 62 nahrávačka 

4. B.T. 16 179 65 smečařka 

5. B.V. 16 185 68 blokařka 

6. E.L. 16 184 70 smečařka 

7. K.M. 16 173 78 nahrávačka 

8. K.S. 18 177 65 libero 

9. L.M. 18 183 70 smečařka 

10. S.K. 16 176 63 univerzálka 

11. V.D. 17 170 66 libero 

12. Z.M. 16 185 76 univerzálka 
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Tabulka č. 2: SG PLZEŇ - SLAVIA  

Hráčka 
číslo 

Iniciály Věk (roky) Výška (cm) Hmotnost (kg) Post v týmu 

1. A.D. 19 180 68 blokařka 

2. A.Š. 19 182 70 univerzálka 

3. D.P. 18 178 64 nahrávačka 

4. E.R. 19 198 82 blokařka 

5. K.P. 19 173 63 nahrávačka 

6. L.B. 19 182 73 blokařka 

7. P.D. 18 181 75 univerzálka 

8. P.H. 18 186 80 smečařka 

9. P.N. 18 180 66 libero 

10. T.Č. 19 186 73 smečařka 

11. V.S. 17 171 69 libero 

12. Z.V. 18 179 65 smečařka 

 

Tabulka č. 3: TJ SOKOL ŠPANIELKA ŽIŽKOV 

Hráčka 
číslo 

Iniciály Věk (roky) Výška (cm) Hmotnost (kg) Post v týmu 

1. A.K. 18 185 74 smečařka 

2. A.Ž. 17 177 67 nahrávačka 

3. I.E. 19 176 66 univerzálka 

4. K.K. 19 177 77 libero 

5. M.D. 19 173 60 smečařka 

6. P.H. 18 189 82 blokařka 

7. S.K. 17 173 70 libero 

8. T.B. 19 188 74 smečařka 

9. T.S. 18 184 71 blokařka 

10. V.B. 18 176 64 blokařka 

11. V.H. 19 187 78 univerzálka 

12. V.T. 16 166 58 nahrávačka 

 
Tabulka č. 4: TJ MITTAL OSTRAVA 

Hráčka 
číslo 

Iniciály Věk (roky) Výška (cm) Hmotnost (kg) Post v týmu 

1. B.H. 18 181 72 nahravačka 

2. D.Ž. 19 180 70 blokařka 

3. J.B. 18 184 68 univerzálka 

4. J.Č. 17 173 62 smečařka 

5. K.B. 18 175 64 nahrávačka 

6. K.O. 18 176 63 smečařka 

7. L.H. 19 179 67 smečařka 

8. L.N. 18 165 65 libero 

9. M.A. 19 180 74 univerzálka 

10. M.J. 18 185 75 blokařka 

11. N.B. 18 167 57 libero 

12. P.V. 18 174 66 blokařka 
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Tabulka č. 5: TJ SOKOL ŠTERNBERK 

Hráčka 
číslo 

Iniciály Věk (roky) Výška (cm) Hmotnost (kg) Post v týmu 

1. A.H. 18 197 107 blokařka 

2. B.M. 19 176 66 nahrávačka 

3. H.M. 19 170 61 libero 

4. I.N. 17 190 90 blokařka 

5. I.P. 17 183 77 univerzálka 

6. L.O. 18 176 68 smečařka 

7. M.D. 19 175 70 libero 

8. P.CH. 18 177 67 smečařka 

9. S.J. 19 194 81 blokařka 

10. V.G. 17 178 61 nahrávačka 

11. V.M. 18 182 70 smečařka 

12. V.M. 19 190 78 univerzálka 

 

Tabulka č. 6:  TJ SOKOL FRÝDEK – MÍSTEK 

Hráčka 
číslo 

Iniciály Věk (roky) Výška (cm) Hmotnost (kg) Post v týmu 

1. A.P. 19 176 63 libero 

2. A.Z. 18 174 64 blokařka 

3. B.C. 19 174 67 libero 

4. D.K. 18 179 60 smečařka 

5. D.P. 18 179 66 smečařka 

6. L.J. 18 177 68 nahrávačka 

7. M.J. 18 180 65 smečařka 

8. P.K. 16 172 65 univerzálka 

9. P.K. 18 180 73 blokařka 

10. P.Š. 19 174 69 nahrávačka 

11. T.CH. 18 192 82 univerzálka 

12. V.Z. 17 182 82 blokařka 

 

4.6 MĚŘÍCÍ TECHNIKY A METODY SBĚRU DAT 

 Pro zjištění stávajících znalostí v oblasti úrazovosti a ve zvyklostech v oblasti 

regenerace a kompenzace ve vrcholovém volejbale byla zvolena metoda 

nestandardizovaného dotazníku. Dotazník jsem sestavila sama, po vlastním uvážení, 

prostudováním několika forem dotazníku určených pro zjištění úrazovosti ve sportu a 

po prostudování jednotlivých studií zabývajících se úrazovostí, jejími příčinami, 

mechanismy vzniku a současně její léčbou, rehabilitací a také regeneračními a 

kompenzačními prostředky vrcholových hráčů volejbalu.  
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 Dotazník obsahoval 20 otázek, které byly rozděleny do třech částí A-C. Část A 

byla zaměřena na obecné charakteristiky samotné hráčky: věk, výška, váha, dále pak 

počet let hraní volejbalu, další sporty, jiné záliby, povolání hráčky (student, 

zaměstnání), počet let v týmu, post v týmu, působení v reprezentačním týmu. 

 Část B byla zaměřena na regeneraci organismu. Zjišťovala přítomnost 

fyzioterapeuta v týmu, počet odehraných hodin, frekvenci tréninků a dobu trvání 

tréninků a zápasů, kompenzační cvičení v rámci tréninků a zápasů, používané 

kompenzační pomůcky, regenerační prostředky (sauna, koupele, masáž). 

 Část C se zabývala problematikou úrazovosti. Zkoumala úrazy způsobené 

hraním volejbalu a zároveň úrazy způsobené jinými aktivitami. Přináší informace o 

úrazu (lokalizace na těle, mechanismus úrazu, časový rozložení úrazu) také o strategii 

léčby a projevu na výkonnosti. Dále byla zjišťována přítomnost patologické únavy 

(přetížení, schvácení) u takto mladých hráček. 

 Distribuce a sběr dotazníků byl uskutečněn ve sportovních centrech jednotlivých 

extraligových týmů. Před vyplněním dotazníků byly všechny hráčky, jejich rodiče a 

trenéři seznámeni s dotazníky, důvody a smyslem mého výzkumu a podepsaly 

informovaný souhlas. Na vyplnění dotazníků byl ponechán čas 1 týdne.    

 

4.7 HODNOCENÍ SHROMÁŽDĚNÝCH DAT 

 Metoda nestandardizovaného dotazníku mí umožnila získat v relativně krátkém 

časovém úseku informace o větším počtu položek. Dotazovatelka měla možnost ihned 

po vyplnění zkontrolovat správnost a kompletní vyplnění dotazníků. Jsem si vědoma, že 

dotazníková metoda není stoprocentně spolehlivá s přihlédnutím k možnosti 

neobjektivních odpovědí. Proto jsem se snažila přizpůsobit dotazník určitým specifikům 

dané skupině volejbalistek. 

Po té následovalo vlastní zpracování a zhodnocení dotazníků. Pro hodnocení a 

popis výsledků bylo použito běžných statistických ukazatelů a metod. Výsledky byly 

zapisovány do předem připravených tabulek programu MS Excel. Dle získaných hodnot 

byly poté ve stejném programu vytvořeny grafy. Grafy s celkovými výsledky jsou 

znázorněny v kapitole výsledky.  
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5 VÝSLEDKY 

5.1 NEJČASTĚJŠÍ ÚRAZY MLADÝCH HRÁČEK VRCHOLOVÉHO 

VOLEJBALU V ČR 

Na základě vyhodnocení dotazníků bylo zjištěno, že mezi nejčastější úrazy u 

mladých hráček vrcholového volejbalu patří poranění hlezna. Z celkového počtu 

dotazovaných hráček bylo poranění hlezna zaznamenáno u 58% hráček, 13% hráček 

utrpělo blíže nespecifikované zranění kolena. U 10% hráček se vyskytlo poranění prstů 

na rukou, vymknutí či zlomenina. 7% hráček uvedlo, že neutrpělo žádné zranění 

způsobené hraním volejbalu, 4% všech hráček utrpěla blíže nespecifikované zranění 

ramene. Do skupiny ostatní bylo přiřazeno poranění stehenního svalu (3%), zranění 

zápěstí (2%), poranění dolní části zad (1%), zranění lokte (1%). Do této skupiny byly 

ještě přiřazeny únavové zlomeniny metatarzálních kůstek, lýtkové kosti, tržná rána na 

bradě, natržení břišního svalu a Achillovy šlachy, které se vyskytovaly zcela ojediněle 

(graf č. 1). Výsledky ve všech grafech jsou zaokrouhleny na celá čísla. 

 

Graf č. 1: Nejčastější úrazy u juniorských volejbalistek (procentuální zastoupení 

jednotlivých úrazů u dotazovaných volejbalistek) 
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Hráčky uvedly, že při zápasech se stalo 53% úrazů a zbývajících 47% úrazů se 

přihodilo při tréninkách. Při zjišťování úrazovosti v průběhu celého kalendářního roku 

bylo zaznamenáno nejvíce úrazů v sezóně (88,7%), pouze 8,1% před sezónou a 3,2% 

úrazů po sezóně. Při zkoumání mechanismu úrazů bylo odhaleno, že polovina všech 

úrazů (50%) se stalo při kontaktu s hráčem při tréninku, téměř stejně (51%) i při zápase. 

Kontakt s míčem, podlahou nebo se sítí bylo během tréninku zaznamenáno u 44% 

hráček, při zápase také téměř u stejného počtu hráček (43%). Zranění bez jakéhokoliv 

kontaktu uvedlo 6,3% hráček při tréninku a 5,7% při zápase (graf č. 2). 

 

Graf č. 2: Mechanismus úrazu (procentuální zastoupení jednotlivých mechanismů 

úrazů u dotazovaných volejbalistek při tréninku a při zápase) 

 

 

Při zjišťování počtu zranění způsobeným hraním volejbalu u všech 

dotazovaných dívek bylo zaznamenáno, že pouze jedno zranění se vyskytlo u 56% 

hráček, více než jedno zranění bylo zjištěno u 37% volejbalistek a ostatní hráčky (7%) 

neměly nikdy žádné zranění způsobené hraním volejbalu (graf č. 3).  
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Graf č. 3: Počet zranění způsobený hraním volejbalu (procentuálně vyjádřený počet 

zranění u dotazovaných volejbalistek) 

 

 

Z dotazovaných hráček, jejichž věkový průměr byl 17,9 let, byly téměř všechny 

studentky (97,2%), ostatní měly sedavé zaměstnání. Dotazované hráčky začaly s hraním 

volejbalu v průměru ve věku 10 let.  

Ve volejbale je důležitá tělesná výška, u dotazovaných hráček bylo 

zaznamenáno, že průměrná výška nahrávačky je 175 cm, libera 172 cm, blokařky 

184cm, smečařky 180, univerzálky 181cm. 

59,7% ze všech dotazovaných hráček provádělo ještě jiný sport, z toho pouze 

4,2% na vrcholové úrovni a 55,5% rekreačně. Mezi nejvyhledávanější sporty u 

dotazovaných hráček patřily: míčové hry (tenis, squash, basketbal, fotbal), cyklistika, 

zimní sporty (snowboarding, sjezdové lyžování, běžkování). Ostatní hráčky se věnovaly 

výhradně hraní volejbalu.    

Ze všech dotazovaných hráček se 33% hráček nezranilo při hraní volejbalu, ale 

při jiných aktivitách, ostatní uvedly, že mimo volejbal neutrpěly zranění.  

  Z vyhodnocených dotazníků také vyplynulo, že 15,3% hráček působilo 

v reprezentaci. Reprezentační setkání se konaly nepravidelně, hlavně před 

mezinárodními soutěžemi jako MS nebo ME, proto nebyla problematika zranění a 

působení v reprezentačním týmu výrazně řešena. 
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5.2 ÚRAZY VYSKYTUJÍCÍ SE U JEDNOTLIVÝCH POSTŮ 

Na základě dotazníků bylo zjištěno, že úrazy u jednotlivých postů se výrazně 

neliší, lze však pozorovat rozdíl v četnosti jednotlivých úrazů, což je znázorněno na níže 

uvedených grafech.  

Z dotazovaných nahrávaček se podvrtnutí hlezna vyskytovalo u 59% hráček, 

blíže nespecifikované zranění kolene si způsobilo 17%, 8% dotazovaných neutrpělo 

žádné zranění, poranění ramena bez bližší specifikace a zranění stehenního svalu bylo 

zaznamenáno také u 8% nahrávaček (graf č. 4). 

 

Graf č. 4: Úrazy vyskytující se u nahrávaček (procentuální zastoupení jednotlivých 

úrazů u dotazovaných nahrávaček) 

 

 

 

Na grafu č. 5 jsou zobrazeny úrazy vyskytující se u specializované obranné 

hráčky libero. 37% dotazovaných hráček působících na postu libera utrpělo podvrtnutí 

hlezna, u 38% bylo zaznamenáno vymknutí či zlomení prstů na rukách, u 13% poranění 

zápěstí a 12% hráček se potýkalo s blíže nespecifikovaným zraněním kolena.  
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Graf č. 5: Úrazy vyskytující se u postu libera (procentuální zastoupení jednotlivých 

úrazů u dotazovaných hráček hrající na postu libera) 

 

 

Úrazy vyskytující se u postu smečařky jsou vyjádřeny v grafu č. 6. Poranění 

hlezna bylo zaznamenáno u 50% smečařek, 11% smečařek postihlo vymknutí či 

zlomení prstů na rukách, poranění zápěstí a také stejné procento hráček si nezpůsobilo 

žádné zranění hraním volejbalu. Poranění lokte a únavové zlomeniny metatarzálních 

kůstek bylo přítomno u 6% smečařek, u 5% hráček se vyskytlo zraněné kolena. 

 

Graf č. 6: Úrazy vyskytující se u smečařek (procentuální zastoupení jednotlivých úrazů 

u dotazovaných smečařek) 
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K nejčastějším úrazům u univerzálek patřilo poranění hlezna (63%). Ostatní 

úrazy se vyskytovaly v menší míře. Nespecifikovaná zranění kolena byly zaznamenány 

jen u 7% hráček a každý další v grafu č. 7 popsaný úraz jen u 6% univerzálek, zároveň u 

6% hráček se nevyskytlo žádné zranění. 

 

Graf č. 7: Úrazy vyskytující se u univerzálek (procentuální zastoupení jednotlivých 

úrazů u dotazovaných univerzálek) 

 

 

Stejně jako u univerzálek tak i u blokařek bylo zaznamenáno nejvíce úrazů 

hlezna (62%). Zranění kolena utrpělo 24% blokařek, u 5% hráček bylo zaznamenáno 

poranění prstů na rukách, zároveň 5% hráček si nezpůsobilo žádné zranění hraním 

volejbalu, 4% blokařek postihlo blíže nespecifikované zranění ramena (graf č. 8). 
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Graf č. 8: Úrazy vyskytující se u blokařek (procentuální zastoupení jednotlivých úrazů 

u dotazovaných blokařek) 

 

 

Únava sportovce může vyústit při nepřiměřené zátěži až v úraz, záleží na jejím 

stupni a včasnosti přerušení závodní činnosti a zahájení terapie. Při zjišťování pocitu 

únavy u jednotlivých postů bylo zaznamenáno, že nejvíce únavu pociťovala univerzálka 

(87%), méně pak smečařka (69%), libero (63%), blokařka (62%) a nahrávačka (58%). 

Únava se projevila hlavně sníženou výkonností, slabostí až vyčerpaností, bolestí svalů 

někdy až křečemi, nechutí k dalšímu hraní volejbalu, a také spavostí (graf č. 9).  

 

Graf č. 9: Patologická únava u jednotlivých postů volejbalistek (procentuálně vyjádřená 

patologická únava u jednotlivých postů dotazovaných volejbalistek) 
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5.3 REGENERACE ORGANISMU 

Na vrcholové úrovni je nezbytné provádět regeneraci vzhledem k nadměrnému 

zatížení organismu. Ze všech dotazovaných hráček provádělo 92% regeneraci 

organismu. K využívaným procedurám patřila sauna, kterou podstupovalo 57% hráček, 

54% hráček využívalo možnost sportovních masáží a 46% volejbalistek regenerovalo 

organismus pomocí koupelí různých druhů. 67% dotazovaných hráček provádělo 

posilování, 65% využívalo možnosti plavání a regenerace v bazénu, jen malé procento 

hráček (4%) se věnovalo v rámci regenerace doplňkovým sportům jako je spinning, 

aerobic (graf č. 10).     

Graf č. 10: Regenerace organismu (procentuální vyjádření počtu hráček využívajících 

jednotlivé procedury regenerace) 

 

 

72% hráček provádělo regeneraci organismu 1x týdně, pouze 12% pak 2x týdně. 

Malé procento (2%) hráček regenerovalo 3x v týdnu a 6% hráček podstupovalo 

regeneraci zcela nepravidelně (graf č. 11).      
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Graf č. 11: Frekvence regenerace organismu (procentuálně vyjádřená frekvence 

regenerace dotazovaných volejbalistek) 

 

 

 

Soutěžní sezóna 2008 – 2009 trvala přibližně 30 týdnů. Ze všech dotazovaných 

hráček se 94,4% zúčastnilo přípravných soustředění, které v průměru trvaly 20 dnů. 

Každá hráčka docházela v průměru na 5,3 tréninků za týden s délkou trvání 2 hodin a 

odehrála v rámci soutěže v průměru 2 zápasy za týden s různou délkou každého zápasu 

nepřesahující však čas 120 minut i s rozcvičením. 

 

Téměř všechny hráčky z dotazovaných extraligových týmů prováděly 

kompenzační cvičení jak v rámci tréninků, tak v rámci zápasů. Z dotazovaných hráček 

provádělo 81% hráček vyklusávání před každým tréninkem, 60% hráček pak 

vyklusávání po tréninku. 96% hráček se věnovalo strečinku před zápasem a i vysoký 

počet hráček (90%) strečinku po zápase. Kromě toho se 4% hráček zabývala jinou 

kompenzací jako cvičením s overballem nebo se švihadlem (graf č. 12).     
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Graf č. 12: Kompenzace v rámci tréninku (procentuální zastoupení jednotlivých druhů 

kompenzace v rámci tréninku u dotazovaných volejbalistek)  

 

 

Kompenzace v rámci zápasu je neméně důležitá. Téměř všechny hráčky (99%) 

prováděly také strečink před každým zápasem a i 92% z nich prováděly strečink po 

zápase. Některé hráčky (19%) se věnovaly ještě vyklusávání před zápasem nebo 

lehkému posilování (graf č. 13).  

 

Graf č. 13: Kompenzace v rámci zápasu (procentuální zastoupení jednotlivých druhů 

kompenzace v rámci zápasu u dotazovaných volejbalistek) 
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Více jak polovina všech dotazovaných hráček (69%) využívala pomůcky 

k prevenci úrazů. Různé typy ortéz užívala 17% hráček při obtížích a 16% hráček trvale. 

33% hráček používala různé druhy tapingu, z toho 21% při obtížích a ostatní (12%) 

trvale při hraní volejbalu. Jen velmi malé procento hráček (3%) používala bederní pás, 

2% při obtížích a 1% hráček trvale. Ostatní hráčky (30%) nevyužívaly žádné pomůcky 

k prevenci úrazovosti (graf č. 14).   

 

Graf č. 14: Preventivní pomůcky (procentuální zastoupení jednotlivých 

preventivních pomůcek využívaných volejbalistkami, modře jsou procentuálně 

vyjádřeny pomůcky užívané při obtížích, červeně jsou procentuálně vyjádřeny pomůcky 

používané trvale, v zeleném sloupci je procentuální zastoupení hráček, které nepoužívají 

žádnou pomůcku) 

 

 

5.4 DÉLKA LÉČENÍ JEDNOTLIVÝCH VOLEJBALOVÝCH ÚRAZŮ 

Délka léčení úrazů je různě dlouhá, závisí na typu úrazu, mechanismu úrazu a na 

léčebném postupu, který je zvolen. Z dotazovaných hráček utrpělo 93,1% hráček 

zranění, z toho se 89,5 % hráček léčilo a u 80% hráček spočívala léčba také v 

rehabilitaci.  

K nejčastějším úrazům ve volejbale patří podvrtnutí hlezna (58%), viz. graf.č. 1. 

U dotazovaných hráček bylo zjištěno, že utrpěly různě závažná zranění hlezna, kdy 

délka léčení se pohybovala v rozmezí od 14 do 120 dní. U lehkých výronů byl většinou 
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ordinován klid, ledování a medikace a návrat do hry byl do 14 dnů. Hráčky uvedly, že 

závažnější úrazy hlezna byly řešeny použitím ortézy, dlahy, případně sádry. 76% hráček 

podstoupilo i následnou rehabilitaci, která spočívala v elektroterapii, hydroterapii, 

manuální terapii a LTV. Těžké výrony hlezna vyžadovaly často i operaci, následnou 

fixaci a rehabilitaci, délka léčení se pak prodlužovala až na 120 dní. Zranění hlezna se u 

většiny hráček projevilo na jejich výkonu, hlavně nižším výskokem a také sníženou 

výkonností. 

Zranění kolena bylo zaznamenáno u 13% všech hráček (viz. graf č. 1). 

Vzhledem ke složitosti kolenního kloubu hráčky nebyly schopny tyto úrazy blíže 

specifikovat. Dle závažnosti byly také tyto úrazy léčeny různě dlouhou dobu, délka 

léčení byla od 21 do 150 dní. Hráčky mnohem častěji podstupovaly artroskopie kolen 

ke správné diagnostice. 90% hráček se zraněním kolena se také podrobily rehabilitaci, 

která byla obdobná jako u poranění hlezna. Zranění kolena se také projevilo hlavně 

sníženou výkonností hráček jednotlivých hráček. 

Poranění prstů na ruce uvedlo 10% hráček, kdy šlo o vymknutí či zlomeninu 

(viz. graf č. 1). Zranění byla lehčího charakteru, neboť délka léčení trvala 21 – 30 dní. 

Léčba zahrnovala přiložení dlahy nebo sádry. Některé lehké úrazy prstů rehabilitaci 

nevyžadovaly, u 28,6% hráček, kdy byla rehabilitace ordinována, spočívala hlavně 

v hydroterapii, manuální terapii a LTV. Na výkonnosti hráček se to nijak výrazněji 

neprojevilo. V prevenci úrazů se většinou trvale používalo tapů.  

Jen u 4% dotazovaných hráček se vyskytovaly úrazy ramena (viz. graf č. 1). 

Stejně jako u zranění kolena, hráčky nebyly schopny blíže specifikovat typ úrazu. 

Poranění ramena patřilo k závažnějším úrazům, kdy léčba vyžadovala mnohem delší 

dobu v rozmezí 45 – 120 dní. Nejčastěji se přikládala ortéza a poté následovala 

rehabilitace k doléčení. Zranění ramena se projevilo hlavně při smečování a podávání. 

Do skupiny ostatní bylo přiřazeno poranění stehenního svalu (3%), zranění 

zápěstí (2%), poranění dolní části zad (1%), zranění lokte (1%), které nebyly tak 

závažné a vyžadovaly léčení od 21 do 37 dní (viz. graf č. 1). Do této skupiny byly ještě 

přiřazeny únavové zlomeniny metatarzálních kůstek a lýtkové kosti, tržná rána na bradě, 

natržení břišního svalu a Achillovy šlachy, které se vyskytovaly zcela ojediněle. Délka 

léčení únavové zlomeniny lýtka byla až 150 dní a vyžadovala komplexní léčbu. 
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6 DISKUZE 

Úrazy ve vrcholovém sportu se vyskytují stále častěji, ani volejbal není 

výjimkou. V současné době je kladeno stále více nároků na vrcholové sportovce. Také 

volejbalisti a volejbalistky jsou vystaveni nadměrné zátěži. Dle několika autorů 

(Kolektiv autorů, 1997; Kučera, Dylevský a kol., 1999) není ve sportovní oblasti 

problém s diagnostikou úrazu ale s terapií, kde se promítá rizikové urychlování procesu 

reparace a snaha o co nejrychlejší návrat do tréninkového procesu a závodů. U absolutní 

většiny sportovců vede trauma k omezení nebo k vyřazení sportovní činnosti. Pro vznik 

a závažnost úrazu je rozhodující příčina, mechanismus vzniku a adaptační proces 

probíhající uvnitř organismu. Výhradně zahraniční autoři se zabývají výskytem 

jednotlivých úrazů u volejbalistů a volejbalistek, věnují se léčbě i prevenci. U nás však 

mnoho studií zatím neexistuje.  

Je nutné si uvědomit, že dotazované hráčky, které byly ve věku od 16-19 let, 

patří mezi vrcholové sportovce s nejvyšší sportovní výkonností, kdy je kladen velký 

tlak, jak na pohybový aparát, tak na psychiku. Vrcholový sport znamená plné podřízení 

života cílům sportovního tréninku.  Kolektiv autorů (1997) tvrdí, že výkonnostní a 

závodní sport je vrcholná forma pohybové aktivity se zaměřením na dosahování 

maximálních výkonů a využívající soutěživosti. Kučera, Dylevský a kol. (1999) 

poukazují na to, že mezi negativa vrcholového sportu patří zejména riziko 

patologických změn v důsledku opakované jednostranné a obvykle i maximální zátěže, 

a to jak akutních změn (přetížení, úrazy), tak i chronických (přetrénování, degenerativní 

procesy). Je nutné dodržovat principy životosprávy, kontraindikací maximální zátěže a 

dostatečného procesu regenerace po výkonu i v průběhu celoročního tréninkového 

cyklu. 

V naší studii bylo zjištěno, že dotazované hráčky začaly s hraním volejbalu 

v průměru ve věku 10 let. Havlíčková a kol. (1991) tvrdí, že kalendářní věk, ve kterém 

je optimální zahájit sportovní věk u volejbalu je 11 let, pro vrcholový trénink je 

optimální věk 17 let a vrcholových výkonů lze dosahovat ve věku mezi 22 – 26 let. 

Jsou známy rozdíly ve výkonnosti mužů a žen, ale v posledních letech se 

sportovní výkonnost žen významným způsobem zvyšuje a neustále přibližuje 

výkonnosti mužů. Dle Dovadila a kol. (2007) se rozdíl ve výkonnosti žen oproti mužům 
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za posledních 40 let snížil přibližně o 6%. Tělesná výška je ve volejbale jedním 

z rozhodujících faktorů, proto průměrná výška dospělých hráček volejbalu překračuje 

průměrnou hodnotu populace daleko výrazněji. U našich dotazovaných hráček, jejichž 

věkový průměr byl 17,9 let, byly zaznamenány tělesné výšky u nahrávačky 175 cm, 

libera 172 cm, blokařky 184cm, smečařky 180, univerzálky 181cm. Dle Buchtela a 

kol.(2005) měří dospělé smečařky 180 – 190 cm, blokařky 190 – 195 cm, univerzálky 

190 cm, nahrávačka 172 – 185 cm, libero cca 170 cm. Bylo provedeno mnoho studií o 

ovlivnění sportovní výkonnosti žen v různých fázích menstruačního cyklu. Nebyl 

prokázán negativní vliv na sílu, rychlost ani reakční čas (Kučera, Dylevský a kol., 

1999). 

Současný volejbal je založen na vynikající technicko-taktické, kondiční, 

psychické stránce hráčů. Ukazuje se, že volejbal směřuje k jednoduchosti a preciznosti 

všech činností, důraz je kladen na přesnost a důslednost provedení jednotlivých herních 

činností a na dodržování taktických úkolů při realizaci herních kombinací. Zvýšily se 

také nároky na kondiční úroveň vrcholových hráčů a na jejich psychiku, hlavně 

zvládnutí stresových situací a agresivní projev hráčů v utkání (Buchtel, 2005). Schafle 

(1993) zastává názor, že každá chybná technika je v jakémkoliv sportu spojena se 

vznikem úrazu. Kdykoliv se u hráče objeví úraz z přetížení, technika hraní by měla být 

sledována v ideálním případě ve shodě s lékařem, terapeutem a trenérem. Buchtel 

(2005) dále uvádí, že v poslední době se rozvíjí úzká specializace jednotlivých hráček. 

Přihrávají pouze 2 – 3 hráčky (smečařky a libero), hra v poli částečně míjí blokařky, je 

specializována obrana a útok v jednotlivých zónách, hráčky přední a zadní řady, 

útočnice prvních sledů, nahrávačky a další. Tyto úzké specializace vedou trenéry k 

individuálním tréninkům a k tréninkům v menších pracovních skupinách, protože každá 

specializace vyžaduje jiné dovednosti. 

Volejbalistky na takové úrovni jsou během tréninků vystaveny velkému zatížení, 

protože cílem je dosáhnout co nejvyšší výkonnosti, kdy vysoký výkon vyžaduje 

trénovat v enormních dávkách.  Císař (2005) tvrdí, že pro každého sportovce je cílem 

tréninku zvýšit výkon a zabránit zranění. Vrcholová družstva trénují pětkrát v týdnu, 

často dvoufázově a své zatížení by měla kompenzovat kvalitní rehabilitací a regenerací 

(Buchtel, 2005). Dle Havlíčkové a kol. (1993) volejbalisté a volejbalistky by měli 

trénovat 5x – 6x týdně po dobu 2-2,5 hodin. Obdobné výsledky jsme zjistily u 



65 

 

dotazovaných hráček. Každá hráčka dochází v průměru na 5,3 tréninků za týden 

s délkou trvání 2 hodin. Nelze však opomíjet ani dostatečně dlouhý čas na regeneraci sil 

nebo dietní intervenci a odpočinek před utkáním. Dvoufázový trénink se zařazuje 

hlavně do období soustředění, kdy je možnost řídit nejen tréninkový proces, ale i výživu 

a regeneraci sil sportovce. Nároky vrcholových sportovců přesahují možnosti volného 

času a jejich životní režim se musí přizpůsobit požadavkům tréninku (Havlíčková a kol., 

1991; Dovadil a kolektiv, 2007). To neodpovídá zcela našim výsledkům, kdy 59,7% ze 

všech dotazovaných hráček provádí ještě jiný sport, z toho pouze 4,2% na vrcholové 

úrovni a 55,5% rekreačně. Mezi nejvyhledávanější sporty u dotazovaných hráček patří: 

míčové hry (tenis, squash, basketbal, fotbal), cyklistika, zimní sporty (snowboarding, 

sjezdové lyžování, běžkování). Ostatní hráčky se věnují výhradně hraní volejbalu.  

Délka utkání se změnou pravidel ustálila a zřídka kdy přesahuje délku dvou 

hodin. Dotazované hráčky odehrály v rámci soutěže v průměru 2 zápasy za týden 

s různou délkou každého zápasu nepřesahující však čas 120 minut i s rozcvičením. To 

samé vyplývá dle Buchtela a kol. (2005) ze sledování hráček na OH 2000, MS 2002. 

Na nejvyšší úrovni je nutný profesionální přístup hráček, trenérů i celého 

realizačního týmu. V realizačním týmu by měl být přítomen i patřičně vzdělaný 

fyzioterapeut. Jehož práce je trochu odlišná od běžného fyzioterapeuta. Ve sportovním 

týmu, i z vlastní zkušenosti, je důležitá spolupráce s trenérem, asistentem trenéra, 

lékařem a hlavně s hráčkami. Fyzioterapeut zajišťuje potřebnou regeneraci organismu 

po výkonu, provádí fyzioterapii v případě úrazu, tapování, také zajišťuje pitný režim pro 

hráčky, účastní se tréninků i zápasů a je připraven kdykoliv zasáhnout přímo na místě. 

Je také potřebné, aby byl fyzioterapeut schopen pomoci nejen po fyzické, ale i 

psychické stránce. V poslední době se totiž zvýšily nároky na psychiku hráček, hlavně 

na zvládnutí stresových situací. Dosti překvapivé bylo, že u dotazovaných týmů, bylo 

zaznamenáno působení fyzioterapeuta u pouze jednoho týmu. U jednoho týmu také 

působí masér.   

 

Z Výsledků dotazníků můžeme potvrdit naši první hypotézu, že mezi 

nejčastější úrazy vyskytující se ve volejbale patří poranění hlezna. Tento fakt jsme 

zaznamenali u 58% dotazovaných hráček, všechny tyto hráčky uvedly, že utrpěly 
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podvrtnutí hlezna. U menšího počtu hráček (13%) se vyskytlo blíže nespecifikované 

zranění kolena, 10% hráček si způsobilo poranění prstů na rukou. Nespecifické zranění 

ramena (4%), poranění stehenního svalu (3%), zranění zápěstí (2%), poranění dolní 

části zad (1%), zranění lokte (1%) již nebyly tak časté (viz. graf č. 1).  

Podobných výsledků dosáhli Bahr et Bahr (1997), kteří zjišťovali incidenci 

akutních volejbalových úrazů, kdy do svého výzkumu zařadili týmy ze dvou nejvyšších 

divizí Norské Volejbalové Federace. Mezi nejčastější úrazy patřilo poranění kotníku 

(54%), dolní části zad (11%), kolene (8%), ramena (8%) a prstů (7%).  

Schafle (1993) uveřejnila v časopise Sports Medicine studii, která se zabývala 

častými úrazy ve volejbale. Stejně jako my, označila nejčastější mechanismus úrazu 

vymknutí kotníku. Popisuje také téměř stejný mechanismus poranění rukou a prstů 

hlavně vymknutí a dislokaci IP, MP kloubů a fraktury prstů.  

Solgard et al. (1995) provedli pomocí dotazníků případovou studii v Dánsku. 

Tito autoři zkoumali zvlášť úrazy vyskytující se u volejbalistek a volejbalistů. Také 

došli k závěru, že k nejčastějším úrazům patřilo poranění kotníku, prstů a ruky, přičemž 

ženy trpěly více poraněními prstů a ruky, muži zase poraněním kotníku. 

Verhagen et al. (2004) zkoumali na rozdíl od nás ve své prospektivní kohortové 

studii odděleně výskyt akutních úrazů i úrazů z přetížení. Zaznamenali celkem 100 

úrazů, kdy vymknutí kotníku (52%) představovalo většinu akutních úrazů. Nejčastěji 

postiženými oblastmi na těle u úrazů z přetížení byly záda (32%) a ramena (32%), 

v menším procentu pak také koleno (20%).  

Reeser et al. (2006) ukazují, že vzorec úrazu je podobný pro ženy i muže a zdá 

se, že největší riziko akutních úrazů je vymknutí kotníku a úrazů z přetížení jsou koleno 

(patelární tendinopatie) a rameno (impingement syndrom a funkční instabilita). U 

volejbalistů však nelze opomenout ani úrazy dolní části zad či vymknutí prstů.  

Mnoho našich autorů se úrazovostí ve volejbalu nezabývá. Podle Krále a spol. 

(1969) se u volejbalu nejčastěji poraní malé klouby ruky a také vznikají distorze 

hlezenního kloubu. Velká část vrcholových volejbalistů má chronické změny 

v kolenních a ramenních kloubech. Kučera, Dylevský a kol. (1999) označili jako 

nejčastější diagnózu ve volejbale podvrtnutí hlezna. Kolektiv autorů (1997) tvrdí, že ve 

volejbale je nejvíce postihována oblast ramenní (jakékoli odehrání míče klade vysoké 
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požadavky na rotátory paže). Na ruce bývá postižen prst a jeho klouby (při špatném 

dotyku míče), kdy jde o podvrtnutí, vykloubení, natržení kloubních pouzder, natržení až 

odtržení úponů extenzorových šlach. Také se setkávají se známkami přetížení 

úponových oblastí břišních i zádových svalů. Nezvládnutý dopad po výskoku vyvolá 

sérii poranění kloubů dolní končetiny, jako podvrtnutí hlezna, kolena, natažení vazu 

kolenního a poranění menisku. Další rizikové místo je Achillova šlacha. Oděrky a tržné 

rány a další poranění provázejí pád na zem. Obličej hráče se může navíc poranit o míč 

nebo o protihráče při hře na síti (Kolektiv autorů, 1997; Kučera, Dylevský a kol., 1999). 

Kaplan (1999) uvádí, že při hraní volejbalu jsou zvláštnímu zatížení podrobeny kloubní 

a vazivové systémy hlezenního kloubu, kloubů palců ruky, mezičlánkové klouby prstů, 

ramenní klouby a meziobratlové klouby. 

Vorálek (2006) uveřejnil studii, kde analyzoval pohyb ve vztahu k funkčním 

charakteristikám horních končetin u mladých hráček volejbalu. Cílem bylo zjistit, jaké 

dysfunkce kloubů a svalů se vyskytují na horních končetinách. Výsledky manuálního 

vyšetření ukázaly, že funkční poruchy kloubů a svalů horních končetin jsou poměrně 

časté (poruchy se vyskytly u 8 z 10 hráček). 

Pokusili jsme se také zaregistrovat rozložení úrazů na různých částech těla. U 

našich dotazovaných volejbalistek bylo zjištěno 76,4% úrazů na dolních končetinách, 

16,7% na horních končetinách, ostatní části těla nebyly významně zastoupeny. 

Verhagen et al. (2004) ve své studii také tvrdí, že dolní končetiny byly nejvíce 

postiženou částí těla, což představovalo 83% ze všech akutních úrazů. Agel et al. 

(2007), kteří uveřejnili deskriptivní epidemiologickou studii úrazů vyskytujících se u 

univerzitních hráček volejbalu v USA od 1988-1989 do 2003-2004, zjistili, že úrazy, 

které se vyskytovaly během všech zápasů a tréninků, byly z 55% na dolních 

končetinách, z 22% na horních končetinách. Poranění hlavy a zad se již také vyskytlo 

minimálně.  

Zaznamenali jsme také snahu porovnat časové rozložení úrazů. Hráčky uvedly, 

že při zápasech se stalo 53% úrazů a zbývajících 47% úrazů se přihodilo při tréninkách. 

I Bahr et Bahr (1997) zaznamenali více úrazů během zápasů. Při jejich studii byl 

celkový výskyt úrazů cca 1,7 +/-0,2 na 1000 hodin hry, z toho cca 1,5 +/- 0,2 na 1000 

hodin tréninku a 3,5 +/- 0,8 na 1000 hodin zápasu. K tomuto závěru dospěli také Agel et 
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al. (2007) tvrdící, že vyšší riziko úrazů je při zápasech než při tréninku. Tito autoři se 

ještě podrobněji věnovali jednotlivým úrazům během zápasů a tréninků. Při zápasech 

bylo nejvíce úrazů způsobeno podvrtnutím kotníku (44,1%), další méně časté bylo 

zranění kolena (14,1%), ramena (5,2%), úrazy dolní části zad (4,8%). Při tréninkách 

bylo také nejčastější zranění kotníku (29,4%), poranění stehenního svalu (12,3%), 

zranění dolní části zad (7,9%), zranění kolena (7,8%). Je zajímavé, že během 16-ti let 

studie klesl výskyt poranění kotníku ročně průměrně o 1,8% při zápasech a o 3,0% při 

tréninkách. 

  Při zjišťování úrazovosti v průběhu celého kalendářního roku bylo u naší studie 

zaznamenáno nejvíce úrazů v sezóně (88,7%), pouze 8,1% před sezónou a 3,2% úrazu 

po sezóně. Agel et al. (2007) naopak zaznamenali dvakrát více úrazů před sezónou, 

během sezóny bylo více úrazů než po sezóně.  

Při zkoumání mechanismu úrazu jsme odhalili, že polovina všech úrazů (50%) 

se stalo při kontaktu s hráčem při tréninku, téměř stejně (51%) i při zápase. Kontakt 

s míčem, podlahou nebo se sítí bylo během tréninku zaznamenáno u 44% hráček, při 

zápase také téměř u stejného počtu hráček (43%). Zranění bez jakéhokoliv kontaktu 

uvedlo 6,3% hráček při tréninku, 5,7% hráček při zápase (viz graf č. 2). Agel et al. 

(2007) také zjišťovali úrazovost během zápasu, kdy bylo zaznamenáno 32,7% úrazů bez 

kontaktu, 30,4% kontaktu s hráčem a 35,4% při jiném kontaktu např. s podlahou, 

míčem či se sítí. Během tréninků bylo zjištěno 54% úrazů bez kontaktu, 15% kontaktu 

s hráčem a 27% při jiném kontaktu. Benešová (2002) tvrdí, že u akutních úrazů často 

spolupůsobí jiný hráč, nebo zevní okolnosti, u chronických je hlavní příčinou špatné 

počínání sportovce, nesprávné dávkování tréninku co do délky a intenzity.  

Chtěli jsme také zkoumat opakování jednotlivých úrazů. Jelikož jsme měli menší 

počet probandů, nezkoumali jsme jednotlivé úrazy a jejich opakování, ale pokusili jsme 

se zjistit počet zranění hraním volejbalu. U všech dotazovaných dívek bylo 

zaznamenáno, že pouze jedno zranění se vyskytlo u 56% hráček, více než jedno zranění 

bylo zjištěno u 37% volejbalistek a ostatní hráčky neměly nikdy žádné zranění 

způsobené hraním volejbalu (viz graf č. 3). Autoři, kteří měli výrazně vyšší počet 

probandů, odhalili, že u kotníku je nejvyšší počet opakovaných zranění. Dle Bahr et 

Bahr (1997) bylo zjištěno u opakovaných úrazů kotníku i relativně vyšší riziko dalších 
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poranění. Navíc opakované úrazy kotníku byly zaznamenány u 21 z 50 hráčů, kteří 

utrpěli podvrtnutí kotníku během předchozích 6 měsíců.   

 

Druhou hypotézu potvrdit nemůžeme. Nepotvrdilo se, že vyšší počet úrazů se 

vyskytoval u smečařek, univerzálek a blokařek než u postu libera a nahrávačky. Na 

základě dotazníků bylo zjištěno, že úrazy u postu libera a nahrávačky se výrazně neliší 

od postů ostatních hráček, lze však pozorovat rozdíl v procentuálním zastoupení 

jednotlivých úrazů. 

Uvažovali jsme, že každá hráčka podle svého postu má odlišné úkoly a soustředí 

se na různé činnosti. Předpokládali jsme, že se u nich budou vyskytovat podobné druhy 

úrazů, ale různém počtu. Také jsme se domnívali jako další autoři, že nejvíce úrazů se 

stane při dopadu po výskoku. Tímto zraněním jsou mnohem více ohroženy smečařky, 

univerzálky a blokařky než nahrávačka, která se soustředí výhradně na nahrávání a 

libero, který působí pouze v poli na zadních pozicích.   

U našich dotazovaných blokařek bylo zaznamenáno nejvíce úrazů hlezna (62%). 

Zranění kolena utrpělo 24% blokařek, u 5% hráček jsme zjistili poranění prstů na 

rukách (dislokaci nebo frakturu), 4% blokařek postihlo blíže nespecifikované zranění 

ramena (viz. graf č. 8). Také Schafle (1993) označila nejčastější mechanismus úrazu 

vymknutí kotníku u blokaře, kdy po výskoku dopadá na nohy smečujícího protihráče. 

Dle této autorky také při blokování často dochází k poranění rukou a prstů hlavně 

vymknutí a dislokaci IP, MP kloubů, tržným ranám z abdukčních zranění a k frakturám 

prstů. Agel et al. (2007) při zkoumání úrazů u různých pozic ve hře došli k závěru, že u 

blokařů se vyskytlo 24,6% úrazů, což bylo nejvíce ze všech hracích pozic.  

Úrazy vyskytující se u postu smečařky plynou z opakovaného smečování a také 

dopadu po výskoku. Dle Císaře (2005) volejbalista provede během běžného utkání asi 

200 smečí nebo blokařských výskoků. Pokud volejbalista nerozvine odpovídající 

silovou vytrvalost, unaví se a účinnost svalového výkonu během utkání poklesne a také 

se zvětší riziko zranění. V naší studii bylo zaznamenáno poranění hlezna u 50% 

smečařek, 11% smečařek postihlo vymknutí či zlomení prstů na rukách, poranění 

zápěstí. Pouze u 5% hráček se vyskytlo zranění kolena (viz. graf č. 6). Schafle (1993) 

však označila, že post smečařky je spojen hlavně s úrazy z přetěžování hlavně ramen 
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(zánět rotátorové manžety) a zad (výhřez disku, únavová zlomenina) po opakovaném 

smečování. U studie, kterou prováděli Agel et al. (2007), se poranění kolena přihodilo 

hlavně při smečování po dopadu na jednu dolní končetinu.  

U hráčky univerzálky, která se soustředí na blok, smeč a podání, se i dle Schafle 

(1993) vyskytují podobné úrazy jako u blokařek a smečařek dohromady vzhledem 

k tomu, že univerzálka plní více úkolů. V naší studii jsme zjistili, že k nejčastějším 

úrazům u univerzálek patří poranění hlezna (63%). Ostatní úrazy (blíže nespecifikované 

úrazy kolena, poranění prstů ruky, zápěstí, dolní části zad a stehenního svalu) se 

vyskytovaly jen v malém procentu (viz. graf č.7). 

Schafle (1993) tvrdila, že na předních pozicích na síti se stane mnohem více 

úrazů než při hraní v poli. Totéž dokázali i Agel et al.(2007), kteří při zkoumání úrazů 

během zápasů, zjistili nejvíce úrazů (67,3%) ve třech předních pozicích. Plyne to i 

z poznatků mnoha autorů (Havlíčková a kol., 1993; Kaplan, 1999; Císař, 2005), kteří 

uvedli, že ve volejbale se střídá útočný úder, blok z místa, jejichž intenzita je maximální 

a činnostmi s nižší intenzitou jako je přihrávka, vybírání nebo podání. Hráči se střídají v 

zónách u sítě, kde je větší zatížení, než v poli a proto zde dochází častěji k úrazům. 

Z dotazovaných nahrávaček, které se výhradně soustředí na kvalitní nahrávku, se 

podvrtnutí hlezna vyskytovalo u 59% hráček, blíže nespecifikované zranění kolene si 

způsobilo 17%, poranění ramena bez bližší specifikace a zranění stehenního svalu bylo 

zaznamenáno také u 8% nahrávaček. Pouze u 8% z dotazovaných nahrávaček se 

nevyskytlo zranění (viz. graf č. 4). Bohužel nemůžeme porovnat s výsledky jiných 

studií, protože ty, ze kterých jsme čerpali, se o úrazovosti nahrávaček nezmiňují. 

Místo vysoké, neobratné hráčky smečařky, blokařky či univerzálky může 

nastoupit na zadní tři pozice specializovaná obranná hráčka libero, která má odlišný 

dres. Nižší počet zranění se u hráčky libera nepotvrdil, protože všechny dotazované 

hráčky utrpěly zranění hraním volejbalu. U 37% dotazovaných hráček působících na 

postu libera utrpělo podvrtnutí hlezna, u 38% bylo zaznamenáno vymknutí či zlomení 

prstů na rukách, u 13% poranění zápěstí (viz. graf č. 5). Schafle (1993) tvrdila, že 

hráčky v poli si velmi často zranily předloktí, zápěstí či prsty, když přijímali míč 

z podání nebo ze smeče. Také tvrdila, že kontakt s podlahou přinášel i poranění brady, 

což se u naší studie potvrdilo pouze v 1 případě. Agel et al. (2007) zjistili, že na zadních 
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pozicích se stalo mnohem méně úrazů, konkrétně na pozici libera se stalo 8,1% úrazů. 

Pokusili jsme se také zhodnotit, únavu vyskytující se u jednotlivých postů. 

Kučera, Dylevský a kolektiv (1999) uvádí, že únava je zákonitým průvodním jevem 

každé činnosti a je její nedílnou součástí. Stejně jako my i mnozí další autoři (Kolektiv 

autorů, 1997; Kučera, Dylevský a kolektiv, 1999; Dovadil a kol., 2007) zaznamenali, že 

fyziologická únava může za určitých okolností vyústit až v chronickou formu 

patologické únavy. Mezi příznaky, které hráčky uvedly, patří pokles specifické i 

všeobecné výkonnosti, strach ze závodu tréninku, nechuť ke hraní, vyhledávání 

náhradních aktivit, permanentní pocit únavy a také spavost. Při zhodnocení únavy u 

jednotlivých postů jsme došli k závěru, že nejvíce únavu pociťuje univerzálka (87%), 

méně pak smečařka (69%), libero (63%), blokařka (62%) a nahrávačka (58%). Což 

potvrzuje to, že univerzálky zastávají nejvíce úkolů a jsou proto nejdůležitějšími 

hráčkami v poli, nelze se tedy divit, že u těchto hráček bylo zaznamenáno největší 

procento patologické únavy (viz. graf č. 9).  

 

Nepotvrdili jsme ani třetí hypotézu, že regenerace je vedená vhodně 

vyškoleným personálem (fyzioterapeutem). Zaznamenali jsme, že sice 92% ze všech 

dotazovaných hráček provádělo regeneraci, což kvantitativně odpovídá, ne však 

z kvalitativního hlediska, protože u většiny týmů nepůsobí fyzioterapeut, který by 

zajistil správně prováděnou a kvalitní regeneraci organismu.  

Dovadil a kol.(2007) definuje pojem regenerace ve sportu jako veškeré činnosti, 

které mají za cíl rychlé a dokonalejší zotavení. Jirka (1990) také poukazuje na důležitost 

komplexní regenerace. Komplexní regenerace pozitivně ovlivňuje zdatnost, výkonnost i 

dosažený výkon. Správně prováděná regenerace má vliv na psychické vlastnosti, 

techniku pohybu a dokonalost dynamických stereotypů, na kvalitu, velikost i 

použitelnost síly, na celkový zdravotní stav, na momentální psychickou situaci a také na 

úroveň motivace. Jirka (1990), Dovadil a kol. (2007) také tvrdí, že vhodnými 

regeneračními metodami se prokazatelně snižuje počet mikrotraumat i makrotraumat a 

počet chronických poškození plynoucích z maximálního zatížení až přetížení. 

Regenerace se týká zdravého člověka a jejím smyslem je urychlení zotavovacích 



72 

 

procesů a plánovité odstranění akutní i chronické únavy, která vznikla na podkladě 

jakékoliv intenzivní zátěže.  

Jirka (1990) rozumí aktivní regenerací všechny vnější zásahy, metody a 

procedury, které jsou plánovitě a cíleně používány k urychlení celého složitého pochodu 

pasivní regenerace. Hlavním cílem aktivní regenerace je urychlení zotavovacích 

procesů, což přispívá k možnosti zvýšení tréninkového úsilí a dosažení kvalitnějších 

výkonů.  

Kučera, Dylevský a spol. (1999) rozlišuje program regenerace v přípravném, 

závodním a přechodném období. V přípravném období je důraz kladen na kompenzační 

pohybové činnosti a náročnější regenerační prostředky a metody (např. sauna). V tomto 

období se do režimu zařazuje celý regenerační týden s kompenzačním sportováním 

(např. lyžování). V závodním období se postupy regenerace soustřeďují na duševní 

schopnosti. V přechodném období lze věnovat regeneraci sil i pár týdnů. Příznivé pro 

regeneraci je variabilní zatížení, pokud se střídá větší a menší zatížení a také 

nespecifická cvičení (Jirka, 1990; Dovadil a kol., 2007).   

Z našich dotazovaných hráček provádělo 81% hráček vyklusávání před každým 

tréninkem a 60% pak vyklusávání po tréninku (viz. graf č. 12). Dovadil a kol. (2007) 

tvrdí, že regenerace pohybem se využívá po závodě či tréninku, během soutěže, 

v přechodném období. Volí se koordinační jednoduché cvičení nízké intenzity, 

procházky, vyklusání, vyplavání, aby se zapojily svaly, které nebyly předchozí činností 

zatíženy. Kaplan (1999) tvrdí, že regenerace pohybem je u volejbalistů nejdůležitější. 

Regenerace zahrnuje i aktivní pohyb bez zátěže, např. vyklusávání, chůze, protahování 

(Císař, 2005).  

Zátěž bez dostatečné regenerace může postupem času vyvolat poruchy až 

degenerativní změny pohybového aparátu. Svaly s tendencí ke zkrácení (tonické) a 

s tendencí k ochabnutí (fázické) musí být stále v rovnováze. Je proto nezbytné fázické 

svaly posilovat a svaly tonické (posturální) protahovat, aby nedošlo k poruše svalové 

rovnováhy a ke vzniku svalových dysbalancí (Jirka, 1990; Dovadil a kol., 2007). 

Zaznamenali jsme, že 67% dotazovaných hráček prováděly posilování fázických svalů.  

96% dotazovaných hráček se věnovaly strečinku před zápasem a i vysoký počet hráček 

(90%) strečinku po zápase (viz graf č. 12, graf č. 13). Různé formy strečinku (protažení 
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statické), které ovlivňují svalové napětí, naplňují jednu z podmínek rychlého průběhu 

zotavených procesů a to dosáhnout poklesu svalové tenze.  

Dle Kaplana (1999) je dokázáno, že dlouhodobé specializované působení, jako 

je i volejbal, vede k určité jednostrannosti, která není-li kompenzovaná regeneračním 

cvičením, může narušovat harmonický vývoj hráče, ale také svými negativními 

důsledky ohrozit i samostatnou možnost pokračovat v zápasu či tréninku. 

Dlhoš a spolupracovníci (1996) zjistili své studii svalové dysbalance u všech 

sledovaných dívek. Vytvořili proto program kompenzačních cvičení, zařazený do 

tréninku 2 – 3x týdně, kde se zaměřili na zkrácené svalové skupiny pomocí 

postizometrické relaxace. Po 5 měsících výzkumu byly zaznamenány pouze 

nevýznamné změny funkčních poruch. Nevýznamné snížení frekvence výskytu 

svalových zkrácení si vysvětlovali zrychleným růstem do výšky, intenzivním 

jednostranným přetěžováním a nedostatečným regeneračním režimem. Dospěli k 

závěru, že na základě neurofyziologických poznatků je možné očekávat větší efekt 

postizometrické metody strečinku při zařazení do pozdější fáze regenerace. 

Vhodnou formou kompenzace a rovněž aktivního odpočinku je správně zvolená 

jiná pohybová činnost, při nichž se zapojují do činnosti další svalové skupiny (Jirka, 

1990; Dovadil a kol., 2007). Z dotazovaných hráček se 4% hráček zabývala v rámci 

zápasu a tréninku jinou kompenzací jako cvičením s overballem nebo se švihadlem. 

Také jen malé procento hráček (4%) se věnovalo v rámci regenerace doplňkovým 

sportům jako je spinning, aerobic (viz. graf č. 12, graf č. 13). 

Dle Dovadila a kol. (2007) je v regeneraci také nezbytné se věnovat tzv. 

spinálním cvičením. Jednostranným zatěžováním páteře jsou nejvíce omezeny 

především rotační pohyby, proto pravidelné provádění torzních cviků zaručuje udržení 

plného oboustranného pohybu a zároveň jsou prevencí před blokádami. V naší studii 

však hráčky neuvedly, že by prováděly takový druh cvičení. 

Dovadil a kol. (2007) dále uvádějí jako vhodné vodní procedury pro regeneraci 

otěry, zábaly, polévání, sprchy, střiky, koupele, bazén, parní lázeň, saunu. U 

dotazovaných hráček k využívaným procedurám patří sauna, kterou podstupovalo 57% 

hráček, 46% volejbalistek regenerovalo organismus pomocí různých druhů koupelí, 

65% využívalo možnosti plavání a regenerace v bazénu (viz. graf č.10). 



74 

 

Sportovní masáž patří k jedné z nejstarších prostředků regenerace. Sportovní 

masáží, která je velmi účinná při místní i celkové únavě, lze dosáhnout rychlejšího 

zotavení unavených svalů a uvolnění svalové i psychické tenze (Jirka, 1990; Kolektiv 

autorů, 1991; Dovadil a kol., 2007). 54% dotazovaných hráček využívalo možnost 

sportovních masáží. Ostatní regenerační metody, které Dovadil a kol. (2007) a další 

autoři považují za vhodné, nebyly dotazovanými hráčkami prováděny, což mohlo mít 

také vliv na počet úrazů.    

Při zjišťování frekvence regenerace bylo zjištěno, že 72% hráček provádělo 

regeneraci organismu 1x týdně, pouze 12% pak 2x týdně. Malé procento (2%) hráček 

regenerovalo 3x v týdnu a 6% hráček podstupovalo regeneraci zcela nepravidelně (viz. 

graf č. 11).  

Někteří autoři se zabývali závažností úrazů, které znamenaly absenci ve hře. Dle 

Verhagen et al. (2004) dospěli k závěru, že výskyt akutních úrazů byl 2,0/1000 hodin 

hry, znamenal absenci ve hře v průměru 4 týdny. Absence ve hře u úrazů z přetížení 

byla v průměru 6,2 týdnů, kdy absence u úrazů ramena byla až 9,4 týdnu. Solgard et al. 

(1995) zjistili, že poranění kotníku (31%) a kolene (6%) znamenalo pro hráče dlouhou 

absenci ve hraní. Agel et al. (2007) se také ve svém výzkumu také zaměřili na zkoumání 

vážných úrazů, které znemožňovaly hráčkám návrat na palubovku do 10 dnů (cca 23% 

úrazů při zápase, cca 19% úrazů při tréninku). Za nejzávažnější úrazy jsou považovány 

úrazy kotníku a kolene. Za 16 let studie zjistili, že závažné úrazy znemožňující návrat 

do hry do 10 dnů vzrostly. Schafle et al. (1990) zjistila, že celkový počet úrazů byl 

1,97/100 hodin hry, avšak úrazů znemožňující návrat ke hře více jak 5 dní bylo jen 

0,10/100 hodin hry. V naší studii jsme zjistili, že mezi nejtěžší zranění patřily těžké 

výrony hlezna, které vyžadovaly často i operaci, následnou fixaci a rehabilitaci, délka 

léčení se pak prodlužovala až na 120 dní. Zranění hlezna se u většiny hráček projevilo 

na jejich výkonu, hlavně nižším výskokem a také sníženou výkonností. A také poranění 

ramena patřilo k závažnějším úrazům, kdy léčba vyžadovala mnohem delší dobu 

v rozmezí 45 – 120 dní. 

Několik autorů se zabývá léčbou a preventivním programem u různých 

volejbalových zranění. Schafle (1993) ve své studii poukázala na to, že změna pravidel, 

která by zakázala dotyk se střední čárou, by zabránila zranění kotníku. V prevenci 
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podvrtnutí hlezna může pomoci také posilování stabilizujících svalů kotníku, hlavně 

peroneálních. K zabránění úrazu z přetížení, zejména v oblasti kolene tzv. 

patelofemorální dysfunkce, lze využít posilování celé dolní končetiny hlavně svalů, 

které se účastní výskoku, jako jsou gluteální svaly, hamstringy, m. quadriceps femoris, 

flexory prstů. Díky posilování ramene, zad a břicha se může docílit šetrnějšího a také 

silnějšího smečování.  

Studie Solgarda et al. (1995) naznačuje, že je třeba zaměřit se na preventivní 

opatření při blokování a odehrávání míče shora, aby došlo ke snížení počtu poranění 

kotníku, ruky a prstů.  Dle Bahr et Bahr (1997) data ukazují, že po vymknutí kotníku by 

měla být nošena ortéza alespoň 6-12 měsíců a také je třeba vytvořit konkrétní 

preventivní programy pro podvrtnutí kotníku.  

Naše studie poukazuje na to, že více jak polovina všech dotazovaných hráček 

(69%) využívá pomůcky k prevenci úrazů. Různé typy ortéz užívá 17% hráček při 

obtížích a 16% hráček trvale. 33% hráček používá různé druhy tapingu, z toho 21% při 

obtížích a ostatní trvale při hraní volejbalu. Jen velmi malé procento hráček (3%) 

používá bederní pás, 2% při obtížích a 1% hráček trvale. Ostatní hráčky nevyužívají 

žádné pomůcky k prevenci úrazovosti (viz. graf č. 14). 

Stasinopoulos (2004) srovnával tři preventivní metody s cílem snížit výskyt 

podvrtnutí kotníku mezi hráčkami volejbalu. Do preventivního programu zahrnul 

technický trénink, proprioceptivní trénink a využití ortézy jako vnější podpory kotníku. 

Bylo zjištěno, že všechny tři programy byly velice efektivní v prevenci dalších 

zraněních kotníku, technický trénink se jevil jako efektivnější než ostatní dvě metody. 

Ortéza nebyla efektivní u hráček, které měly více jak třikrát během své kariéry zranění 

kotníku. Autor tvrdí, že technický a proprioceptivní trénink jsou efektivní metody 

v prevenci vymknutí kotníku hlavně u hráček, které utrpěly toto zranění čtyřikrát a 

vícekrát během své kariéry. Verhagen et al.(2004) tvrdí, že v preventivním programu 

úrazů by se mělo zaměřit na prevenci vymknutí kotníku a koncentrovat pozornost také 

na hráče s předešlým podvrtnutím kotníku.  

Dostálová (2005) vypracovala studii, která byla zaměřena na hodnocení tělesné 

konstituce a stavu podpůrně pohybového aparátu volejbalistek středního školního věku. 

Zaznamenala nejvyšší četnost svalových dysbalalncí v oblasti kyčelního kloubu, 
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nejvyšší procento zkrácení bylo u m. rectus femoris. Stejně jako Dlhoš a spol (1996) se 

domnívá, že svalové dysbalance omezují sportovní výkonnost a mohou být příčinou 

nejrůznějších úrazů a degenerativních poruch podpůrně pohybového systému. Zastávají 

názor, že je třeba včas diagnostikovat svalové dysbalance a vhodnou kompenzační 

formou provádět jejich nápravu. 

Ze studie Vorálka (2006) vyplývá, že je třeba se důsledněji věnovat 

kompenzačním cvičením a rozvoji pohybových schopností, zejména v počátečních 

fázích sportovní přípravy. Také je nezbytnost pravidelného lékařského sledování 

pohybového aparátu u mladých jedinců. Autor také předpokládal, že zjištěné dysfunkce 

kloubů a svalů horních končetin ovlivní kinematiku pohybu odbití míče obouruč 

vrchem, což se však nepotvrdilo.   

Reeser et al. (2006) uveřejnili studii, kde se zabývali vhodným postupem 

prevence u úrazů způsobených hraním volejbalu. Došli k závěru, že v prevenci 

vymknutí kotníku by se mělo snížit riziko vzniku úrazu, k čemuž by přispěla změna 

pravidel o střední čáře, zlepšení techniky u útočících hráčů, kvalitní rehabilitace po 

vymknutí kotníku, používáním tapů nebo ortéz. V prevenci vzniku patelární 

tendinopatie by se mělo zaměřit na správnou techniku výskoku a dopadu, kdy se sníží 

kumulativní zátěž na patelární šlachu. Na kolena smečujícího hráče má vliv povrch a 

také tréninkový objem, smyslem je tedy minimalizovat počet výskoků na tvrdém 

povrchu. Přetížením kolenních extensorů nad možnosti regenerace patelární šlachy se 

uspíší proces vzniku tendinopatie. O postupu v prevenci proti vzniku úrazu ramene 

z přetížení toho doposud nebylo mnoho publikováno. Dle autorů i u těchto zraněních 

závisí na správné technice, zde hlavně u blokaře, aby bylo minimalizováno pohybové 

zatížení glenohumerálního kloubu. Při sníženém množství tréninku by nemělo docházet 

k přetížení ramene a naopak k lepší regeneraci tkání. 
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7 ZÁVĚR 

Volejbal patří k nejoblíbenějším a v různých formách i k nejrozšířenějším 

sportovním hrám v ČR (Dostálová, 2005). Ve vrcholové a výkonnostní podobě je 

volejbal vysoce náročnou sportovní hrou, která vyžaduje speciální přípravu každého 

hráče. Sportovní výkonnost žen se v posledních letech neustále přibližuje výkonnosti 

mužů. Ženský volejbal se za poslední roky dosti zkvalitnil, vede k jednoduchosti v 

neustálém zrychlování a k maximální preciznosti (Buchtel a kol., 2005). 

Sportovní úrazy, na rozdíl od jiných druhů úrazů, vznikají jako důsledek 

dobrovolně vybrané aktivity. V ČR neexistuje zvláštní statistika sportovních úrazů. Je 

možné, že někteří trenéři si vedou statistiky v rámci týmů, avšak jsem se s žádnými 

publikovanými daty nesetkala. Proto by tato studie mohla přispět ke zhodnocení 

volejbalových úrazů v ČR. 

Jirka (1990) poukazuje na důležitost komplexní regenerace. Komplexní 

regenerace pozitivně ovlivňuje zdatnost, výkonnost i dosažený výkon. Správně 

prováděná regenerace má vliv na psychické vlastnosti, techniku pohybu a dokonalost 

dynamických stereotypů, na kvalitu, velikost i použitelnost síly, na celkový zdravotní 

stav, na momentální psychickou situaci a také na úroveň motivace. Jirka (1990), 

Dovadil a kol. (2007) také tvrdí, že vhodnými regeneračními metodami se prokazatelně 

snižuje počet mikrotraumat i makrotraumat a počet chronických poškození plynoucích 

z maximálního zatížení až přetížení.  

Na nejvyšší úrovni je nutný profesionální přístup hráček, trenérů i celého 

realizačního týmu. V realizačním týmu by měl být přítomen i patřičně vzdělaný 

fyzioterapeut, který spolupracuje s trenérem, asistentem trenéra, lékařem a hlavně 

s hráčkami. Fyzioterapeut v týmu zajišťuje potřebnou regeneraci organismu po výkonu, 

provádí fyzioterapii v případě úrazu, tapování, zajišťuje pitný režim pro hráčky. Je také 

potřebné, aby byl fyzioterapeut schopen pomoci nejen po fyzické, ale i psychické 

stránce.  
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Léčba a také prevence úrazů musí být nedílnou součástí sportování. Několik 

zahraničních autorů se zabývá léčbou a preventivním programem u různých 

volejbalových zranění. Stanovují odlišné preventivní programy a přístupy, které by 

zabránili vzniku dalších úrazů. V praxi by tyto poznatky mohly být využitelné nejen u 

námi zkoumaných týmů, ale mohly by přispět v prevenci dalších zranění u všech 

volejbalových týmů různých úrovní. 

V naší studii jsme hodnotili úrazovost u mladých hráček vrcholového volejbalu. 

Došli jsme, jako mnoho autorů převážně zahraničních studií, k závěru, že mezi 

nejčastější volejbalové úrazy patří podvrtnutí hlezna, což se vyskytlo u 58% 

dotazovaných hráček. Zároveň jsme však nepotvrdili, že vyšší počet úrazů se 

vyskytoval u smečařek, univerzálek a blokařek než u postu libera a nahrávačky. Na 

základě dotazníků bylo zjištěno, že úrazy u postu libera a nahrávačky se výrazně neliší 

od postů ostatních hráček, lze však pozorovat rozdíl v procentuálním zastoupení 

jednotlivých úrazů. Výsledky dotazníků ukazují na to, že regenerace není vedená 

vhodně vyškoleným personálem (fyzioterapeutem). Zaznamenali jsme, že sice 92% ze 

všech dotazovaných hráček provádělo regeneraci, což kvantitativně odpovídá, ne však 

z kvalitativního hlediska, protože u většiny týmů nepůsobí fyzioterapeut, který by 

zajistil správně prováděnou a kvalitní regeneraci organismu. K hodnocení však musíme 

přistupovat obezřetně z důvodu menšího počtu sledovaných jedinců. 

Na závěr bych chtěla podotknout, že dotazník může posloužit i dalším 

volejbalistkám a volejbalistům různé úrovně ke zhodnocení úrazovosti. Z této studie 

také vyplývá, že trenéři, celý realizační tým a také vedení jednotlivých klubů by měli 

zhodnotit výsledky, kterých jsme dosáhli. Z našich výsledků vyplývá, že 

z dotazovaných dívek, v průměrném věku 17,9 roku, utrpělo 93% hráček úrazy 

způsobené hraním volejbalu, i když téměř stejné procento hráček (92%) provádělo 

regeneraci organismu. Z toho lze usuzovat, že je nutné zaměstnat patřičně vzdělaného 

fyzioterapeuta, který by zajistil vhodné metody regenerace a jejich správné provádění.   
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9 SEZNAM ZKRATEK 

CNS – centrální nervový systém 

IP klouby – interfalangeální klouby 

MP klouby – metakarpofangeální klouby 

TK – krevní tlak 
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