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 Abstrakt 

 

 Název: 

 Problematika úrazů hráčů ragby v České republice 

 Cíle práce: 

 Hlavní cíl této diplomové práce je zmapování možných druhů zranění u hráčů 

ragby hrajících v nejvyšší soutěži v České republice. Dále také zjištění četnosti různých 

zranění, doby léčení a hledání souvislostí s pozicí hráče na hřišti, zraněním a herní 

situací. 

 Metoda: 

 Informace byly získány nestandardizovaným dotazníkovým šetřením hráčů 

ragby u všech nově osmi (dříve deseti) seniorských extraligových týmů v České 

republice. Celkem bylo analyzováno 133 dotazníků.  

Pro samotnou analýzu získaných dat byl využit software Microsoft Excel 2007. 

. Výsledky: 

 Z výsledků vychází, že se u extraligových hráčů ragby v České republice nejvíce 

objevovalo tržné poranění (24,2%), následovalo poranění vazů (19,8%), vykloubení 

(18,7%), otřes hlavy/mozku (12,6%) a jiné (4,5%). Rojníci utrpěli nejvíce tržných ran, 

útočníci a spojky zase otřesů hlavy/mozku. Celková průměrná doba léčby byla 6,6 

týdne. Dle jednotlivých postů: Útočníci 8 týdnů, rojníci 6,1 týdne a spojky 5,4 týdne. 

Nejvíce zranění vzniklo při skládání (43%) a útočení (31%). Nejvíce poranění dle 

anatomického členění připadlo na hlavu (36%), dolní končetiny (30%) a horní 

končetiny (29%). Nejpilnější v předzápasové fyzické přípravě byli útočníci a nejméně 

pak spojky. U mladších hráčů (do 22 let) odpovídalo 2,4 zranění z celkových na 

jednoho z nich, u starších hráčů (nad 28 let) už 7,2. 

Klíčová slova: 

 ragby, zranění, Česká republika, dotazník 

  



Abstract 

 

 Title: 

 The issue of players' rugby injuries in the Czech Republic. 

 Objective: 

 The main objective of this thesis is to map the kinds of rugby players´ injuries, 

who  play the highest competition in the Czech Republic. It also determine the 

frequency of various injuries, duration of treatment and the search for connections with 

the players position on the field, injuries and game situations. 

 Method: 

 Information was obtained by nonstandardized questionnaire survey of rugby 

players by all new eight (previously ten) extra league senior teams in the Czech 

Republic. A total of 133 questionnaires were analyzed. 

 For the analysis of the data obtained was used software Microsoft Excel 2007. 

 

Results: 

In extraleague of rugby in the Czech Republic was the most injury lacerations 

(24.2%), followed by ligament injuries (19.8%), dislocations (18.7%), injuries of the 

head/brain (12.6 %) and other (4.5%). Players of scrum most suffered lacerations, but 

attackers and scrumhalves/flyhalves injury of the head/brain. The overall average 

duration of treatment was 6.6 weeks. According to various positions: attackers 8 weeks, 

players of scrum 6.1 weeks and scrumhalf/flyhalf 5.4 weeks. The most injuries occur 

during defensive tackling (43%) and attacking (31%). Most injuries according to 

anatomical structure were on head (36%), lower limb (30%) and upper limbs (29%). 

Most hardworking in the pre-match physical preparation were attackers and 

scrumhalves/flyhalves were at least. Younger players (under 22 years) corresponded to 

2,4 of the total injury to one of them, for older players (over 28 years) was it 7,2. 

Keywords: 

 rugby, injuries, Czech republic, questionnair 
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1  Úvod 

 

Kolektivní sport ragby je založen na přímém kontaktu hráčů během hry na hřišti. 

Vzniknul počátkem 19. století v Anglii. V pravidlech jsou vymezeny dovolené 

a zakázané možnosti bránění útočícího hráče a stejně tak pravidla pro vedení útoku. 

Bodování lze docílit položením míče do brankoviště, kopem po položení, kopem ze hry 

a trestným kopem. Útočící hráči jsou somaticky blízcí atletům, zatímco bránící hráči 

připomínají zápasníky. Je tedy jasné, že během hry dochází při kontaktu k velkému 

působení zevních (i vnitřních) sil na těla hráčů. Z toho důvodu jsou různá zranění velmi 

běžná, a to včetně zranění vážnější povahy. 

 V literatuře najdeme mnoho studií, které se zabývají četností zranění a jejich 

druhem, žádná z nich však nebyla zaměřena na naše podmínky a na naši ligu. Převážně 

jsou dostupné v anglickém a francouzském jazyce.  

Tento sport je velice oblíbený zejména ve Spojeném království, Francii, Itálii, 

Jihoafrické republice, Austrálii a na Novém Zélandu. V našich podmínkách lze hovořit 

o ragby na amatérské úrovni. Jako bývalý hráč a obyvatel ragbyového města (Říčany 

jsou aktuálním mistrem ligy – sezóna 2010/2011) mám k této hře určitý vztah. Lidé, 

kteří se o tento sport zajímají a pohybují se kolem něj, mne utvrdili v úmyslu vytvoření 

systematické a výzkumem podložené práce, zabývající se úrazy hráčů ragby v České 

republice. 

 Teoretická část této práce se zaměřuje na historii ragby, protože vznik tohoto 

sportu je velmi zajímavý. Kořeny ragby mají společný začátek s fotbalem, jak jinak než 

v Anglii. U nás existuje okolo 20 klubů na různé výkonnostní úrovni, hráčská základna 

se rozšiřuje a atraktivita stoupá. Ragby má rovněž více “odnoží“, a nejen díky 

narůstající popularitě, se dostalo i na Olympijské hry konané v Riu de Janeiru v roce 

2016 (takzvané “sedmičkové“ ragby – název je dán počtem hráčů v poli). To by mohlo 

mít za následek zvyšování počtu hráčů u nás; přirozeně bude vznikat nejvíce 

mládežnická základna.  

V práci se zabývám pravidly a herními posty, které mají svá specifika 

a „nároky“ na hráče. Je známá celá řada pomůcek (helmy, chrániče na zuby, drobné 

vycpávky ramen apod.) a dalších podpůrných opatření (např. tejpy) které podléhají 

pravidlům a zvyšují ochranu hráčů. V jedné z kapitol se věnuji fyzickému zatížení 
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během zápasu, které je různé dle postů v poli. Součástí práce je i rozhovor s Olgou 

Šťastnou, která se několik let pohybuje v tomto sportu jako fyzioterapeut našeho 

seniorského národního týmu, Lenkou Satrapovou, která je fyzioterapeut české ženské 

reprezentace a reprezentace juniorů a Martinem Kafkou, který je sportovním ředitelem 

ČSRU, hlavním trenérem seniorské reprezentace a bývalým profesionálním hráčem. 

Tyto rozhovory považuji z praktického hlediska práce za velice podnětné. 

 V praktické části se zaměřuji na analýzu vlastních dat. Ta jsem získal z 

nestandardizovaného dotazníku, který jsem osobně distribuoval mezi všemi osmi 

extraligovými kluby a jejich hráči v sezóně 2011/2012 v České republice. Výsledky by 

měly především poukázat na zranění hráčů, samotnou povahu úrazů a vlastní vnímání 

ohrožení jednotlivých částí těla hráči. To vše vztáhuji k jejich pozici na hřišti. Je to 

první podobný výzkum v tomto sportu na našem území a získaná data mohou sloužit 

jako odrazový můstek pro případné další studie. 

 

Na konec úvodu bych rád zmínil, že o ragby se říká, že je to hra barbarů, kterou hrají 

gentlemani. A jen pro srovnání, o fotbalu se říká, že je to hra gentlemanů, kterou hrají 

barbaři… 
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2  Teoretická část práce 

 

2.1  Historie a vývoj ragby 

  

Snad ve všech kulturách si lidé od nepaměti krátili dlouhé chvíle zábavou, hrou 

či sportem. Tyto činnosti se stávaly postupem času společenskými událostmi a lidé je 

provozovali i během oslav nebo významných událostí. A právě míčové sporty nalézáme 

v mnoha kulturách.  

 

  2.1.1  Vznik ragby a současnost 

Ragby se vyvinulo jako odnož fotbalu. V mnoha pramenech nalézáme, že žák 

William Web Ellis, který navštěvoval proslulou Rugby Public School v Anglickém 

hrabství Warwickshire ve městě Rugby, během místní varianty hry nazývané football 

vzal míč do rukou a pronikl takto do soupeřova pole, kde v zápětí skóroval do branky. 

Tento počin, který je datován v roce 1823, se velice zalíbil i ostatním a ovlivnil vývoj 

footballu v Rugby i v jiných školách v Anglii. Počátkem 20. století se tedy hra rozmáhá 

i mezi jiné školy, kdy je snaha podpořit týmového ducha a tělesnou kondici mladých 

mužů. Můžeme zde vidět i jakousi inspiraci pro současnost na našem území, kde ze 

zkušeností tělovýchovných pracovníků základních a středních škol vyplývá, že tělesná 

zdatnost má u mládeže klesající tendenci. Ve francouzských pramenech nalézáme, že 

podobná hra, vycházející nejspíše ze starořímské hry harpastum, se hrála již dříve 

v Itálii, Francii i jiných městech Anglie. (27, 28, 36) 

Zásluhu na rozšíření má zájem hráčů, rodičů a školy jako instituce. Ředitel 

místní školy v Rugby, a současně anglický reformátor školství, má velikou míru zásluh 

na rozvoji této hry. Vzpomeňme také na obuvníka Gilberta (značka Gilbert je dodnes 

fungující a vyrábí míče pro tento sport od roku 1823), který je otcem tvarové podoby 

míče – šišky. Přestal míče vycpávat slámou nebo tkaninou a začal je vyrábět 

z močových měchýřů vepřů. Takovýto tvar a povaha míče více vyhovuje hráčům 

především při tzv. dropech (míč je kopnut na bránu po odrazu o zem). (36) 
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Do poloviny 19. století se hovoří o pravidlech podle Rugby a v kontrastu k tomu 

o pravidlech footballu dle školy v Harrow, kde se nesmí míč nosit v rukou, ani se nesmí 

složit protivník. Kvůli této nesourodosti pravidel vznikaly problémy a dohady při 

jednotlivých utkáních. Spory vyvrcholily v roce 1839 na hřišti Univerzity Cambridge, 

kde se utkali absolventi školy Eton a Rugby. Rozdílnost pravidel měla za následek 

kodifikaci regulí fotbalu a ragby pod tzv. Cambridge Rules v roce 1848. V pozdějších 

letech vznikají důležité instituce, které už znamenají rozdělení a vymezení fotbalu 

(1863 Football-association) a ragby (1871 Rugby Football Union). Tyto instituce 

fungují dodnes. (27, 28, 36) 

Dnes jsou známé i jiné varianty. Rugby league se hraje pouze v 13ti hráčích, je 

omezen počet skládek, má jiné bodové hodnocení a jsou zde i další rozdíly. Vznikl 

odtržením od Rugby Union chudšími hráči, kteří se tímto sportem v Anglii chtěli živit – 

tak vznikl profesionalismus. Takzvané “sedmičkové“ ragby (Rugby seven) je varianta 

na Rugby Union, která se hraje v sedmi hráčích a s podobnými pravidly. Této variantě 

je prorokována budoucnost z důvodu zařazení do programu Letních olympijských her 

v roce 2016 v Riu de Janeiru, kam “klasické“ Rugby Union zařadit nelze pro její velkou 

časovou náročnost z důvodu vysoké fyzické zátěže a nutnosti regenerace pro velké 

množství realizačních členů týmů. Dále potom existuje Touch rugby (6 hráčů v poli), 

kde se neskládá a hráč je zastavován dotekem rukou, je zde také omezen počet fází 

útoku atd. Beach rugby je hráno v pěti hráčích, body jsou jen za položení a hraje se 

v písku. Ekvivalent této hry se objevil i mezi vozíčkáři, kde je známý jako Wheelchair 

rugby, v USA nazývaný Quad rugby. Od devadesátých let minulého století probíhají 

mezistátní utkání a v současnosti pronikl tento sport i na Paralympiádu (Sydney 2000). 

Během utkání mohou diváci vidět mnoho kontaktních situací, které připomínají, o jak 

kontaktní sport se v jeho původní podobě jedná. (42) 

Mezi nejlepší týmy světa Rugby Union patří Nový Zéland (All blacks), 

Jihoafrická republika (Springbok), Austrálie (Wallabies), Anglie a Francie. 

Nejsledovanější klubová soutěž je Super 14, kde soutěží kluby NZ, JAR a Austrálie. 

Nejvýznamnější mezinárodní soutěže jsou: Rugby Word Cup (Mistrovství světa, kde se 

hraje o pohár Williama Webba Ellise), Six Nations Championship (Anglie, Francie, 

Irsko, Itálie, Skotsko, Wales) a Tri Nations (Nový Zéland, Austrálie a Jihoafrická 

republika). 
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2.1.2  Ragby a Česká republika 

 V současnosti se hraje ragby i na mnoha místech v České republice. Stále je to 

ale amatérský sport a nikdo se jím v naší republice neživí. Naše země samozřejmě má 

několik “legionářů“ v zahraničí (především ve Francii, ale i v Anglii), kteří se ragby 

uživí.  

Rokem 1926 začíná ragby pronikat do povědomí na našem území. Zásluhu na 

tom má Ondřej Sekora (mimo jiné autor Ferdy Mravence na obrázku 1), který přeložil 

pravidla ragby z francouzštiny do češtiny. Pravidla uveřejňoval na pokračování 

v týdeníku Sport. (27, 34) 

 

 

Obrázek 1 – Ondřej Sekora (34) 

 

První utkání v ragby na našem území se konalo 9. května 1926 v Brně (SK 

Moravská Slavia – AFK Žižka Brno 31:17) a stejně tak se v Brně odehrálo i historicky 

první mezinárodní utkání, a to 2. června 1926 (Slavia Brno – Wiener Amateure 12:12). 

Postupně vznikaly další kluby a rozrůstala se celá hierarchie. V roce 1928 je u nás 

registrováno 160 hráčů. První mezistátní utkání bylo sehráno v Lipsku 9. listopadu 1931 

(Německo – Československo 38:0). Pauzu ragby na našem území zapříčinila druhá 

světová válka, po ní pokračoval vývoj až do současnosti. Organizace řídící ragbyové 

soutěže u nás je Česká ragbyová unie (ČSRU). Dnes soutěží osm seniorských klubů 

v extralize o trofej pro Mistra republiky a sedm klubů v první lize, nižší soutěž je pak 

oblastní přebor. Rovněž se u nás hraje i Pohár ČSRU, který je rozdělen do tří skupin po 

čtyřech týmech. Svoji soutěž mají i ženy, které ji hrají turnajovou formou. Graf 1 nám 

znázorňuje počty udělených licencí hráčům ragby ČSRU za posledních 15 let (1996 – 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1926
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2011). Červená čára pak znázorňuje lineární spojnici trendu, který je rostoucí. Nejméně 

bylo uděleno licencí v roce 1996 (1103) a nejvíce naopak v roce 2011 (2588). Z tabulky 

1 pak zjišťujeme, že za posledních 12 let rovněž narůstá počet členů ragby (hráči, 

trenéři, rozhodčí…) tak, jak je zaznamenáno u ČSTV. Nicméně za celou dobu se 

pohybuje v konkurenci ostatních sportovních odvětví (cca 70) na stejném místě jen 

s drobnými výkyvy. Za povšimnutí stojí nárůst golfu a především florbalu, co do obliby. 

(27, 34) 

 

 

Graf 1 - Přehled licencí (členů) ragby v ČR od roku 1996 – 2011, zpracováno dle zdrojů 

z ČSRU (6) 

 

Tabulka 1 - Přehled počtu členů dle jednotlivých sportů v ČR, zpracováno dle zdrojů z ČSTV 

(25) 
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2.2  Vymezení důležitých pravidel ragby 

 

 Nejdříve bych podotknul, že v pravidlech je hned úvodem napsáno doslova toto: 

„Ragby (Rugby Union) je sport, který obsahuje fyzický kontakt. Kterýkoliv sport 

obsahující fyzický kontakt má neodmyslitelná nebezpečí. Je velmi důležité, aby hráči 

hráli Hru v souladu s Pravidly a dbali na bezpečnost svou i ostatních. Je zodpovědností 

hráčů, být si jisti, že jsou fyzicky a technicky připraveni takovým způsobem, který jim 

umožní hrát Hru, vyhovět Pravidlům a zúčastnit se jí v souladu s bezpečnostními 

pokyny.  Je zodpovědností těch, kteří trénují nebo učí Hru, aby se ujistili, že hráči jsou 

připraveni způsobem, který jim umožní hrát Hru v souladu s Pravidly 

a s bezpečnostními pokyny.“ (6) Z textu je patrné, že autoři pravidel si jsou vědomi, že 

je tento sport velmi nebezpečný a pro minimalizaci rizik poranění (bezpečí hráčů) je 

nezbytně důležité dodržování pravidel a osobní zodpovědnost hráčů ke svému zdraví. 

  

 Některá důležitá pravidla jsou: 

- hřiště: délka hřiště nepřesahuje 100 m a šířka 70 m. Délka každého brankoviště 

nepřesahuje 22 m a šířka 70 m; 

- branky: šířka je 5,6 m, výška břevna je 3 m, minimální výška brankových tyčí je 

3,4 m; 

- míč:  

a) musí být oválný a vyrobený ze 4 dílů; 

b) rozměry - délka podélné osy 280 - 300 mm, obvod (po délce) 740 - 770 mm, 

obvod (po šířce) 580 - 620 mm; 

c) hmotnost – 410 až 460 g; 

- počet hráčů: žádné družstvo nesmí mít více než 15 hráčů na hřišti (pro mezistátní 

utkání může Unie nominovat až 7 náhradníků/střídajících), s náhradníky je tedy do 

utkání nominováno 22 hráčů (někdy může být pravidly upraveno až na 23, kdy přibude 

mezi náhradníky ještě jeden hráč určený do první řady – English premiership); 

v pravidlech se také hovoří, že v první řadě musí být vhodně trénovaní a zkušení hráči; 

když z důvodu vyloučení nebo zranění nemůže družstvo poskytnout dost vhodně 
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trénovaných hráčů první řady, utkání pokračuje s nesoutěžními mlýny; zajímavé je také 

pravidlo, které říká, že pokud hráč opustí hřiště k zastavení krvácení anebo k ošetření 

otevřeného zranění, může být dočasně nahrazen, pro návrat na hřiště má 15 minut, jinak 

už se nesmí vrátit; 

- doba hry: utkání netrvá déle než 80 minut (2 x 40 minut) plus čas ztracený, 

prodloužení a další speciální situace;  

- způsob bodování:  

 a) 5 bodů (pětka) - položení míče do soupeřova brankoviště; 

b) 5 bodů (trestná pětka) – pokud by hráč položil míč do soupeřova brankoviště, 

kdyby se družstvo soupeře nedopustilo hry proti pravidlům; 

c) 2 body (branka po pětce) – kop na branku po pětce; 

d) 3 body (branka z trestného kopu) – pokud trestný kop nařídí rozhodčí za 

provinění soupeře proti pravidlům; 

e) 3 body (branka kopem z odrazu) – branka ze hry, takzvaný drop; 

- hra proti pravidlům: například zdržování, úmyslný přestupek, rány nebo údery pěstí, 

šlapání nebo dupání, kopání, podrážení, nebezpečné skládání, atakování soupeře bez 

míče, nebezpečné napadání, skládání skokana ve vzduchu, nebezpečná hra v mlýnu, 

rucku nebo maulu, oplácení, nesportovní chování, atd.; 

- žluté a červené karty: zpravidla se používají v mezistátních utkáních, pro ostatní 

soutěže rozhoduje organizátor; žlutá karta dočasně (10 minut) vylučuje hráče za 

nečistou hru z utkání a červená pak trvale; 

- předhoz: když míč padá dopředu (tj. k soupeřově koncové čáře) po zásahu ruky nebo 

paže, nebo když hráč odrazí míč dopředu rukou či paží; 

- skládka: když hráč nesoucí míč je držen jedním nebo více protihráči a je složen na 

zem (má jedno nebo obě kolena na zemi, sedí na zemi nebo na jiném hráči na zemi), 

skládaný hráč může hrát míč, ale okamžitě a v souladu s ostatními pravidly (pozor na 

předhoz atd.), jinak nesmí hrát na zemi; 

- ruck: jeden nebo více hráčů z každého družstva je na nohou a ve fyzickém kontaktu 

v blízkosti míče na zemi; 
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- maul: hráč nesoucí míč je držen jedním nebo více soupeři a jeden nebo více 

spoluhráčů se přiváží k tomuto hráči; zúčastnění hráči musí být drženi nebo přivázáni 

v maulu a musí být na nohou a pohybovat se dopředu k brankové čáře; 

- mlýn:  

a) je tvořen ve hřišti, když se osm hráčů z každého družstva sváže dohromady do 

třech řad a zaváží se se svými soupeři tak, že hlavy prvních řad jsou zaklesnuty, 

toto vytvoří chodbičku, do které mlýnová spojka vkládá míč tak, aby hráči první 

řady mohli bojovat o míč zamletím jeho kteroukoliv nohou; 

b) mlýn je vytvořen tam, kde k přestupku nebo přerušení došlo (pokud není 

pravidly určeno jinak); 

c) nejprve rozhodčí označí nohou místo, kde bude utvořen mlýn; předtím, než se 

dvě první řady sváží dohromady, musí stát od sebe ne dále než na délku paže; 

míč je v rukou mlýnové spojky; první řady se musí ohnout tak, aby, když se 

setkají, hlava a ramena každého hráče nebyly níže než kyčle; první řady se musí 

svázat tak, aby žádná hlava nebyla vedle hlavy svého spoluhráče; rozhodčí 

ohlásí „sehnout“ („crouch“) a potom „dotek“ („touch“); první řady se sehnou 

a všichni pilíři se svou vnější rukou dotknou vnějšího ramene protějšího pilíře; 

potom pilíři paže zase stáhnou; rozhodčí potom ohlásí „pauza“ („pause“); 

následně po pauze rozhodčí řekne „vázat“ („engage“); první řady se potom 

mohou svázat. (6) 
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2.3  Jednotlivé posty a jejich specifika 

 

Již zmíněných 15 hráčů na hřišti (Rugby Union) můžeme nejjednodušeji rozdělit 

herně do tří skupin. Jsou to rojníci, spojky a útočníci. Hráči jsou na hřišti rozmístěni dle 

čísel (samozřejmě každá pozice má i svůj název) které určují jejich pozici a tím pádem i 

herní úkoly. Jejich postavení je lépe pochopitelné z obrázku 2. (31) 

 

2.3.1  Rojníci 

Rojníci tvoří tři řady a jsou svým somatotypem spíše zápasníci, kteří mají velkou 

hmotnost a sílu. Zvláště pak pro první řadu jsou vybíráni značně fyzicky disponovaní 

hráči, kteří musejí mít rovněž dostatek zkušeností. Tato řada se v mlýnech váže 

s protihráči a ono vázání má přesná pravidla – časový sled, což je důvodné opatření 

k minimalizaci rizik spojených s velkým tlakem, kterému jsou hráči vystaveni z obou 

stran. Většinu hry tráví v mlýnech, maulech a rucku. Druhá řada je fyzicky velmi blízká 

první řadě. Hráči na těchto pozicích mají zvláštní úlohu při autovém vhazování. Třetí 

řada už zasahuje do hry i jiným způsobem, kdy může podporovat útočení týmu a rovněž 

se podílí aktivně při autovém vhazování. Jejich úkoly na hřišti jsou všestrannější 

povahy. (14) 

 

- 1. řada: č. 1 je pilíř (Loose-head prop); č. 2 je mlynář (Hooker); č. 3 je pilíř (Tight-

head prop). 

- 2. řada: č. 4 a 5 jsou zámky (Locks). 

- 3. řada: č. 6 je rváček (Blindside flanker); č. 7 je rváček (Openside flanker); č. 8 je 

vazač (Number 8). (31) 

 

  2.3.2  Spojky 

 Spojky jsou velmi komplexní hráči, kteří svojí rozehrávkou tvoří hru. Jsou velmi 

často hodně herně vytížení a přicházejí do kontaktu jak s útočníky, tak s rojníky. 

Pochopitelně mlýnová spojka více ovlivňuje hru mlýnu a útoková spojka zase útoku, 

přičemž obě pozice spolu spolupracují. Z povahy jejich zaměstnání na hřišti vyplývá, že 
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jejich somatotyp je spíše atletického charakteru a není na ně kladen jiný zvláštní fyzický 

předpoklad ve smyslu výšky aj. Tito hráči také často plní roli kopáčů. (14) 

 

- č. 9 je mlýnová spojka (Scrumhalf); č. 10 je útoková spojka (Flyhalf). (31) 

 

  2.3.3  Útočníci 

 Útočníci jsou somatotypem spíše atleti, jejich úkolem je především bodovat 

(křídla - položení pětky). Nicméně v moderním pojetí této hry plní nezřídka i úlohy 

jiných pozic (čištění míče apod.). Tito hráči “operují“ na velkém území, na rozdíl od 

rojníků, kteří toho tolik nenaběhají. Křídla jsou spíše koncoví hráči, kteří by měli 

disponovat atletickou postavou a rychlostí. Centři (tříčtvrtky) jsou velice často v pohybu 

a bedlivě sledují hru mlýnu a spojek. Dalo by se říct, že připravují pozici pro křídla. 

Zadák je všestranným hráčem na hřišti, který ovlivňuje obranou fázi hry. (14) 

 

- č. 11 je levé křídlo (Left-winger); č. 14 je pravé křídlo (Right-winger); č. 12 je 

tříčtvrtka (Inside center); č. 13 je tříčtvrtka (Outside center); č. 15 je zadák (Fullback). 

(31) 

 

 

Obrázek 2 – Rozestavení hráčů v poli (29) 
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2.4  Zátěž hráčů během zápasu 

 

Ragby je zařazeno (z pohledu fyziologické zátěže) mezi sportovní aktivity se 

střídavým využíváním převážně aerobní anebo anaerobní kapacity. Melichna (1995) 

v roce 1995 uvádí, že asi 85 % času hry tráví hráči nízkou intenzitou zatížení (chůze, 

běh…), 6 % připadá na sprint a 9 % odpovídá souboji o míč, tzn. 15 % vysoce 

intenzivní zatížení. 

 

Hráči jsou během utkání vystaveni běžecké (dynamické) zátěži a zápasnické 

(statické) zátěži. Poměr těchto dvou nejběžnějších zátěží závisí na postu hráčů v týmu. 

V průměru naběhají asi 5,8 (4,8 – 9,6) km. Rojníci pochopitelně naběhají méně (sprintů 

i absolutně), ale o to více jsou vystaveni statické zátěži v boji o míč a uplatňují během 

hry svaly na pažích (především mm. triceps et biceps brachii). Útočníci (zvláště křídla) 

naběhají přirozeně větší počet kilometrů, který vychází z podstaty jejich postu 

a uplatňují především svaly dolních končetin (především mm. glutei max., mm. 

qudriceps femoris et mm. triceps surae). Doba utkání je zmíněných 80 minut 

polohrubého času, přičemž míč je opravdu ve hře méně jak polovinu této doby. Poměr 

aktivní činnosti a pasivní činnosti se uvádí jako 1 : 2 (respektive 20s ku 40s). Aktivity 

v rozmezí pěti až dvaceti vteřin jsou ve hře nejčastější a tvoří kolem 90%, doba pauzy 

v intervalu nula až třicet vteřin odpovídá  asi 70%. Maximální aerobní výkon se 

pohybuje v intervalu 46 až 62 ml/kg/min, tedy poměrně vysoké hodnoty. Vyšší než 

například u basketbalu nebo odbíjené. (20) 

 

Telemetricky měřené hodnoty srdeční frekvence během hry dosahují 

následujících hodnot: 

- nejnižší hodnota TF byla 140 tepů za minutu a nejvyšší 182 tepů za minutu 

u útočníků; u zadáků dokonce 189 tepů za minutu; 

- nejběžnější (50 - 80%) hodnota TF byla v rozmezí 150 až 160 tepů za minutu; 

 

Byl změřen energetický výdej během utkání a dosáhl hodnoty 3270 kJ/hod., to 

odpovídá 1200 % hodnoty bazálního metabolismu. Například ve fotbale je hodnota 
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energetického výdeje přibližně 3350 kJ/hod. Dále udává, že energeticky nejnáročnější je 

hra ve třetí řadě (rváčci a vazač), kde laktacidémie dosahuje hodnot až 9,4 mmol.lˉ¹. Co 

se týče laktátu, tak u hráčů dosahuje po utkání 6 až 12 mmol.lˉ¹, tedy poměrně vysokých 

hodnot. Možné riziko může být i okolní teplota z hlediska dehydratace a vysoké tělesné 

teploty (rektální teplota na konci utkání byla změřena až 39,4˚C). (20) 

 

V diplomové práci měřil Jursík (2008) hodnoty srdeční frekvence šesti hráčů RC 

Sparta Praha během zápasu. Díky hodnotám SF pak určil míru zatížení jednotlivých 

hráčů a odhadnul náročnost jejich výkonu. Posléze tyto hodnoty koreloval s výsledky, 

které byly získány na běžeckém trenažéru (zátěžový test RAMP). 

Průměrná spotřeba energie hráčů během zápasu byla stanovena na 3 801kJ/hod., 

kdy, jak již bylo zmíněno, například u hráčů fotbalu činí hodnota přeměny energie 

přibližně 3 350kJ/hod. Zatížení hráčů nebylo jednotné a ovlivňovala ho pozice na hřišti. 

Hráči roje strávili 59% času v zóně maximální intenzity a hráči útoku necelých 41%. 

Nejvyšší hodnota SF byla naměřena mlýnové spojce a činila 198 tepů/min. Jednalo se o 

21letého hráče s krátkou dobou působnosti v seniorské kategorii. Nejmenší hodnotu 

naměřil 105 tepů/min. (14) 
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2.5  Rozhovory o ragby 

 

2.5.1  Olga Šťastná, Dis., fyzioterapeut české reprezentace ragby mužů 

a pozemního hokeje. 

Neformální rozhovor proběhl v C.L.P.A. (kmenovém pracovišti fyzioterapeutky) 

v Praze v září 2011. Následující text je výsledkem tohoto rozhovoru. 

 

Prevence úrazů je u hráčů ragby v ČR minimální a je realizována zejména se 

zaměřením na dobu zápasu a pak spíše poúrazová. Prevence by měla začínat už 

u juniorských kategorií, aby si případné návyky a samozřejmost prevence přenášeli 

hráči sebou do dalších let hráčské kariéry a brali ji jako běžnou část svého sportovního 

života. Velkou roli zde hrají trenéři a zdravotnické zázemí klubů. Osvěta péče o 

tělesnou stránku hráčů z pohledu prevence a regenerace vychází od interesovanosti 

trenérů a výjimečně masérů, případně (zřídkakdy v klubech) působících fyzioterapeutů, 

rovněž od hráčů samotných, viz níže. 

Ragby je u nás v drtivé většině stále amatérský sport. Kluby nejsou zvyklé na 

vícero soustředění a příprav během sezóny, natož spojení s odborným personálním 

a technickým zázemím. Sport jako takový se samozřejmě potýká s nedostatkem peněz 

a šířkou hráčské základny. Samotní hráči se ragby u nás neživí, sport je pro ně velkým 

koníčkem. Kluby většinou nemají peníze na potřebnou regeneraci a prevenci úrazů 

hráčů.  

V roce 2007 došlo z pohledu léčebné odbornosti k první změně, kdy mají 

reprezentační hráči možnost využití okamžité specializované péče. V případě zranění 

jim je poskytnuto potřebné vyšetření, diagnostika a léčba týmovým lékařem a následná 

fyzioterapie v C.L.P.A. Tento proces začínající zraněním – diagnostikou – terapií 

a prevencí za ty 4 roky úspěšně funguje. Hráči, kteří působí v národním mužstvu, mají 

tedy k dispozici kvalifikovanou zdravotnickou pomoc v podobě lékaře a fyzioterapeuta, 

kteří s nimi absolvují nejen zápasy, ale i předzápasová soustředění, odehrávající se 

povětšinou ve sportovním centru v Nymburku. 

Ve většině klubů působí spíše masér a výjimečně fyzioterapeut. Zde je osvěta 

a metodika dána samovzdělávacím procesem jednotlivých masérů.  
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Přístup hráčů k jejich prevenci a regeneraci je dán jejich zájmem, klubem 

a zkušenostmi z reprezentace. V běžných týmech je hráčům nejčastěji dopřána masáž 

(po tréninku a před zápasem), výjimečně káď s vodou po zápase či tréninku a možnost 

fitness. Toto všechno ale vychází z vůle hráčů a není režimovým opatřením celého 

klubu. Je to tedy spíše na svobodné vůli hráčů a jejich přístupu. Hráči v těch nejlepších 

(bohatších) klubech u nás a zkušenostmi z reprezentace jsou v přístupu k prevencím a 

regeneracím mnohem zodpovědnější, stejně jako v individuálním přístupu v podobě 

fitness, strečinku a vyhledání odborné pomoci. V době předreprezentační přípravy mají 

24h k dispozici odborný personál a povinné kompenzační jednotky. 

Zranění hráčů je samozřejmě individuální a také záleží dle postu na hřišti. Na 

některých postech jsou ragbisti zraněni častěji. Většina úrazů je na začátku (hráči ještě 

nejsou "obouchaní" a zvyklí na zátěž) a ke konci sezony. 

 

2.5.2  Mgr. Lenka Satrapová, fyzioterapeut české reprezentace ragby 

žen a juniorů, RC Tatra Smíchov. 

 Následující text je výsledkem komunikace na půdě FTVS, kde 

fyzioterapeutka rovněž působí jako vyučující. 

 

Největší rozdíl mezi českým a světovým ragby je ve finanční stránce.  V České 

republice se jedná o ryze amatérský sport, od toho se odvíjí tréninkový plán 

a samozřejmě i regenerace hráčů. Zázemí jednotlivých klubů se liší, ale téměř v každé 

klubovně nalezneme místnost, kde je masérský stůl pro ošetření hráčů. Vybavenost 

zdravotnickým materiálem je interní záležitostí klubů a také požadavků jednotlivých 

fyzioterapeutů – případně masérů. Odbornost zdravotníků v klubech je různá. V Praze 

se okolo ragby pohybují fyzioterapeuti a maséři. Vzhledem k charakteru ragby jsou 

všichni poměrně zdatní v první pomoci a základním ošetření nejrůznějších zranění, což 

je nad rámec jejich standardní odbornosti.  

Z pohledu prevence a regenerace záleží na samotných hráčích, co jsou ochotni 

pro sebe dělat a jaké jsou jejich časové možnosti. Tím, že je ragby u nás čistě amatérský 

sport, tak hráči nemají tolik času - volna. Část z nich chodí kromě tréninků pravidelně 

do posilovny, což je u ragby velmi vhodná prevence zranění a také si takto zvyšují svojí 

kondici. Při řešení zranění záleží na návaznosti s fyzioterapeutem klubu a jakým 
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způsobem se daný problém řeší. Mnoho zranění se řádně nedoléčí a dochází k častým 

recidivám a řetězení problémů. Hráči dost často končí předčasně se sportovní kariérou 

právě díky vleklým zdravotním problémům.  

Za největší úskalí ragby u nás lze považovat netrénovanost některých hráčů, což 

může výrazně zvyšovat úrazovost. Vzhledem k tomu, o jak kontaktní sport se jedná, je 

naprosto nutná kvalitní fyzická příprava. Je to dlouhodobý problém, který je nejvíce 

patrný u juniorských kategorií, kde péče o hráče není na tak vysoké úrovni. Trenéři 

často nechtějí o něčem takovém ani slyšet, protože zranění přeci “neexistuje“ a téměř 

všechno se dá vyřešit pomocí “ledu a vody“. Bohužel je tento názor stále dost aktuální. 

Hráči trénují s nedoléčeným zraněním často velkou část sezony a projeví se to až při 

vyšší tréninkové zátěží (například při akcích národního týmu). Možné řešení by bylo 

prosazení zdravotní osvěty v klubech a edukace trenérů v rovině fyzioterapie, která 

může mít zásadní vliv na pozitivní ovlivnění nejen pohybových stránek hráčů. 

Péče o hráče má v poslední době zlepšující se tendenci. Ať už se jedná 

o klubovou úroveň nebo o úroveň národních týmů. V současné době má každý národní 

tým svého fyzioterapeuta, který s ním absolvuje přípravu během sezony a reprezentační 

vystoupení. Globálně národní týmy zdravotně zajišťuje Centrum léčby pohybového 

aparátu v Praze (fyzioterapie, ortopedie atd.). 

 

2.5.3  Martin Kafka, sportovní ředitel ČSRU, hlavní trenér seniorské 

reprezentace ČR v ragby, bývalý profesionální hráč (ČR, Francie, Španělsko 

a Japonsko). 

Níže uvedené postřehy jsou výsledkem společného rozhovoru, který se datuje k 

jaru 2012.  

 

Tím, že se ragby hraje v patnácti hráčích, je jedním z nejkolektivnějších sportů 

vůbec. Staví na třech základních pilířích: 

- Inteligence. Ragby má velice složitá pravidla, vyžaduje strategické plánování a je 

náročné na pozornost a koncentraci. Není výjimka, že mnoho profesionálních ragbistů 

jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé jako lékaři, chemici, inženýři apod.  
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- Respekt. Bez respektu k spoluhráčům, protihráčům a rozhodčím by se tento sport nedal 

provozovat. Hráči se hodnotám, jako je disciplína a fair play, učí již od mládí a přijímají 

je. Jakékoli provinění se okamžitě nekompromisně trestá. 

- Kolektivnost (týmový duch). Tým hraje jako jedno tělo. Hráči musí být velice 

komplexní (střídání rytmů a aktivací - síla, výbušnost, rychlost, klid, soustředěnost…). 

 

Ragby je v dnešní době ovlivňováno IRB pomocí pravidel. Změny pravidel 

podléhají třem důležitým a rozumným principům: bezpečnost (minimalizace rizik 

zranění hráčů, vývoj hry v mlýnu nebo jiných standardních situacích…), atraktivnost 

(aby se hra líbila divákům, plynulost…) a rovnost (boj o míč by neměl zvýhodňovat 

nějaké družstvo v určité herní situaci). Hra se tak stává bezpečnější, plynulejší, více se 

hraje s míčem a rukama, stále se něco děje. Hráči musí být schopni ve hře zastoupit 

i jiný post a zahrát jeho roli (musí být polyvalentní). Prvořadníci tak nejsou pouze 

zápasníci, ale stávají se i zdatnými atlety a stejně tak jsou útočníci schopni plnit některé 

úlohy rojníků. 

V roce 1995 se ragby profesionalizovalo. Od té doby je ve světě velký posun hry 

kupředu, ale v ČR je stagnace (proti ostatním ztrácíme). Česká Republika sice patří 

mezi 12 nejlepších týmů v Evropě, ale samotní hráči jsou na sebe nenároční a nic víc 

tomu nedávají. Bohužel jsme obecně na sebe málo nároční, a pokud to nezměníme, 

bude tento stav trvale neudržitelný. Tím, že jsou hráči amatéři, se ragby pochopitelně 

střetává v jejich osobním životě s rodinou, prací nebo jinými zájmy. Nynější situaci 

v ČR lze spatřovat v historickém kontextu. Dříve před revolucí tu byl sport a výchova 

hráčů na jiné úrovni, byl předmětem “propagandy“ ve světě a díky tomu zde byla 

sportovní střediska a vzdělávací systém (nezbytnost trenérských tříd a licencí). Kdo 

vyrostl v této době (dnešní čtyřicátníci), tak konkuruje těm mladým (nejen v ragby). 

Svůj vliv na to má i všudypřítomná technika. Pocity ze hry na hřišti (vzrušení, soutěžení 

a prožití) nahrazují mladým počítačové hry svým realistickým virtuálním prostředím. 

Stagnace v Česku/Československu začala po revoluci, kdy přestal být dodržován 

vzdělávací proces trenérů, kteří trénovali tak, jak si pamatovali z tréninků, když byli 

ještě sami hráči. Odborně se nevzdělávali. To vše se projevuje na tréninkových 

dávkách, tréninkových procesech a práci s dětmi. Chybí nám zde jakési know-how, 

vědět jak s týmem pracovat, a tím velice ztrácíme.  
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Pro změnu situace by měl být rozhodující přístup jednotlivců. Většina, proti 

kterým hrajeme v reprezentaci, jsou poloprofesionálové a u nás je většina amatérů, kteří 

málo trénují a nejsou odborně vedeni. Nezbytný je specifický trénink pro jednotlivé 

posty. Nejvíce to asi platí pro první řadu v mlýnech (roje jsou takové minizápasy 

v zápase). Nejběžněji jsou u nás hráči na tréninku rozděleni pouze do skupin rojníků 

a útočníků. Na druhou stranu v dnešním ragby by měli být hráči schopni zastat úkol 

jiného postu, pokud to situace během hry vyžaduje. Jde sice o kolektivní sport, ale má 

mnoho individuálních situací. Příkladem se nabízí úloha kopáčů, kteří mohou vyhrát 

zápas, ale nikdy ho neprohrají. Prohrává se špatnou hrou celého družstva. Kopáči jsou 

ukázkou komplexnosti a vyváženosti, svou vysokou herní aktivaci musí změnit na 

nízkou aktivaci, maximální klid a soustředěnost před kopem. Střídá se tu jemná 

technická činnost s hrubou činností během hry.  

V poslední době si trenéři začínají dělat potřebné licence, které jsou nezbytné 

pro zlepšení této situace. Licence mají tři úrovně: A (nejvyšší), B a C (základní). 

V trenérské akademii je registrováno okolo sedmdesáti trenérů a z toho asi čtyřicet 

dokončuje. Chybí nám i nezbytná terminologie, kdy mnoho výrazů nemá odpovídající 

český ekvivalent. Buď se používá termín v cizím jazyce, nebo je překlad nepřesný 

a nesrozumitelný. Centralizace ragby v Praze a “decentralizace“ na Moravě také není 

vhodná pro rozšíření a popularizaci tohoto sportu u nás.  

 

Peníze se kladou na první místo a problémy se schovávají za jejich nedostatek. 

Hledají se důvody, proč to nejde, ale nehledají se možnosti jak to udělat! Mnohého lze 

dosáhnout i bez peněz (vzdělávat se, pracovat na sobě, efektivněji využit dostupné 

zdroje…). Nedostatek financí je samozřejmě problém, který se projevil tím, že U17 se 

nezúčastnila v roce 2011 svého jediného reprezentačního turnaje. Seniorská 

reprezentace nemá dostatek přípravných utkání, společných soustředění, nemá „B“ 

mužstvo, kde by se mladí seznamovali s hrou reprezentace a získávali zkušenosti od 

krajánků působících ve Francii nebo Anglii. V širším seniorském kádru je asi 70 hráčů, 

dvoudenní přípravy v Nymburku se před utkáním účastní 30 hráčů. Financování svazu 

už není od ČSTV, ale přímo z ministerstva školství. Stále je málo sponzorů ochotných 

podporovat ragby. Kluby často investují do materiálního zázemí (hřiště, šatny, 

posilovny, sauny, stroje na údržbu…), ale chybí tu spíše investice do lidského kapitálu a 

již zmíněného know-how. 
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2.6  Moderní pojetí hry a ochrana hráčů 

 

2.6.1  Moderní pojetí hry 

Jako každý sport, tak i ragby provází soudobé trendy kolektivních sportů a vývoj 

technologií. Hráči jsou rychlejší, silnější a do hry vstupuje propracovaná taktika opřená 

o pečlivou analýzu (znalost) soupeře. Hráči se sice specializují na určitou činnost, ale 

v zájmu hry je zvládat i případné úlohy jiného postu. Útočníci by měli zvládat čištění 

míče a rojníci nezřídka kdy pronikají do brankoviště soupeře. Vyspělost nejlepších 

týmů planety ukazuje kolektivnější pojetí, to znamená rychlé přenesení hry do křídel 

(volného prostoru), prosazuje se postupný útok v několika sekvencích, precizní obrana, 

rychlé protiútoky, nahrávka jednou rukou v krizové situaci, hraje se více rukama, míč je 

pak déle ve hře a tím se prodlužuje čistý čas hry. Ubývají některé standardní situace 

jako auty nebo mlýny, ale přibývají třeba rucky. 

Snaha co nejvíce zatraktivnit tento sport vedla k velkému pokroku. Dříve byl ze 

hřiště slyšet pouze zvuk píšťalky, dnes jsou rozhodčí vybaveni komunikačním 

zařízením, jehož zvuk je přenášen do ochozu stadionu. Diváci tak mají větší přehled 

o dění na hrací ploše, včetně bezprostřední komunikace mezi rozhodčími a hráči 

(vysvětlují jim svá rozhodnutí). Plynulosti hry napomáhá fakt, že během utkání mohou 

být hráči ošetřováni, aniž by došlo ze strany rozhodčího k přerušení. Díky tomu se hra 

“nekouskuje“ (rozhodčí ji může samozřejmě v případě nutnosti přerušit i zastavit čas).  

Některé sporné situace se mohou vyřešit tím, že si rozhodčí vyžádá/jí videokontrolu, 

která je opět vysílána na velkoplošnou obrazovku na stadionu. To například u fotbalu 

pravidla nepovolují! (3) 

Při pohledu na ragby skrz peníze, se nám ukazují i další zajímavé skutečnosti 

současnosti. Na posledním mistrovství světa, konaném na Novém Zélandu v roce 2011, 

se prodalo kolem jednoho a půl milionu lístků, bylo vysíláno do dvou set šesti zemí 

světa, počet diváků přesáhl čtyři miliardy. Reklama, služby, lístky a další znamenají 

obrat v jednotkách až desítkách miliard korun. (12) 
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2.6.2  Ochrana hráčů - výstroj 

 Ragby a americký fotbal (jak je v Evropě pojmenován, neboť v USA se mu říká 

prostě “fotbal“ a pro Evropský fotbal mají termín “soccer“) se může zdát laikovi jako 

velmi podobný sport. Pravidla jsou však velice rozdílná. V americkém fotbalu je možná 

nahrávka rukou dopředu, skládat/bránit hráče bez míče v určitých momentech hry, není 

nutná pokládka míče na zem v brankovišti atd. Co je však na první pohled rozdílné 

a okamžitě patrné, je výstroj (ochrana) hráčů. Na obrázku 2 a 3 můžeme vidět ony 

markantní rozdíly. Hráč amerického fotbalu má dovolenou pevnou helmu se štítem 

obličeje, krovky (pevný chránič celého hrudníku), silné chrániče stehen i kolen atd. 

 

 

Obrázek 2 – Steve Jackson (USA), slavný hráč amerického fotbalu (38) 

 

Výstroj hráčů ragby je definována v pravidlech, která dále odkazují na 

podrobnější specifikace IRB směrnic (resp. Směrnice 12). Tato dvaceti tří stránková 

směrnice velice zevrubně popisuje fyzikální vlastnosti dovolených materiálů, rozměry, 

způsoby testování a jejich krajní hodnoty a další. Podrobně se věnuje například helmě 

nebo kolíkům (výstupy na podrážce obuvi, zajišťující lepší spojení s povrchem – 

trávou). (13) 
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Hráči mají tedy dovoleno na základě pravidel (v souladu se zmíněnou směrnicí): 

- nosit chrániče vyrobené z elastických nebo stlačitelných materiálů (musí být 

vypratelné), holenní chrániče, podpory kotníku pod stulpnami (nejsou-li vyšší než 1/3 

délky holeně a nesmějí být z kovu), schválené rukavice bez prstů, schválené chrániče 

ramen (ženy mohou nosit chrániče prsou), ústní nebo zubní chránič, schválenou helmu, 

bandáže a/nebo obvazy kryjící nebo chránící nějaké zranění, tenkou pásku nebo 

podobné pomůcky na podporu a/nebo prevenci zranění a příslušné kolíky. (7) 

Jak moc tyto dovolené pomůcky a vybavení můžou chránit hráče, se nezdá být 

tak jasné. Ze závěru jedné studie vyplývají zajímavá fakta - kromě ochrany paží 

(návleky), zubů (zubní chrániče) a hlavy (helma) se ostatní pomůcky jeví jako velmi 

málo účinné v prevenci zranění. Nicméně ani zmíněný chránič zubů nebo helma 

významně nesnižují potencionální riziko úrazu (otřesu mozku pro příklad). (19) 

Postoj hráčů k ochraně je velice individuální. V jedné kanadské studii zjišťovali 

postoj hráčů k ochraně, kterou jim poskytuje helma. 62% dotazovaných hráčů a hráček 

věřilo v její ochrannou funkci, ale jen 33% trenéru s nimi sdílelo tento názor. Pouze 

27% z dotazovaných hráčů ji ale skutečně používalo. Přitom skoro polovina z nich 

pevně věřila, že by mělo být nošení helmy bezvýhradné. Na otázku, proč ji někteří 

nenosí, převážně odpovídali, že to právě není podmínkou, že není pohodlná, málo 

vzdušná atd. Asi nejznámější hráč jiného sportu (brankář ve fotbale), který ji nosí, je 

Petr Čech. Po prodělané fraktuře spánkové kosti (střet s protihráčem) to považuje za 

nezbytnost. (26) 

 

 

Obrázek 3 – Sébastien Chabal (s míčem), slavný francouzský hráč ragby (9) 
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2.7  Úrazy ve sportu 

 

Z vyjádření ÚZISu vyplývá, že v Čechách v současnosti neexistuje možnost 

získání členění úrazů dle jednotlivých sportů z důvodu používání Mezinárodní 

statistické klasifikace nemocí Národním registrem hospitalizovaných. V současnosti je 

ve schvalovacím řízení v Parlamentu ČR Národní registr dětských úrazů, který by byl 

takto podrobnějšího dělení schopen. 

Při sportovní aktivitě lze předpokládat, že může dojít k případnému traumatu 

organizmu, míra poškození závisí na mnoha faktorech (vlastní pohybová aktivita, věk, 

pohlaví, kondice, zkušenosti…). Z pohledu traumatologie lze určit tři skupiny 

poškození, které se vzájemně prolínají: úraz, mikrotrauma a chronické postižení. 

Objevují se u nich čtyři atributy v různé míře a to tak, jak uvádí tabulka 2. (17, 18) 

 

Tabulka 2 – Charakteristika úrazu, mikrotraumatu a chronické postižení, převzato z (18) 

 

 

Úraz je definován jako zevní událost působící na organismus náhle nebo 

poměrně krátkou dobu a mající za následek poruchu zdraví. Pokud chceme určit riziko 

úrazu u jednotlivého sportu, tak nám poslouží pro výpočet jednoduchý vzoreček, který 

pak v procentech určuje úrazovost (pro výpočet se berou úrazy v jedné sezóně, případně 

kalendářním roce):  

 úrazovost = počet úrazů / počet hráčů (18) 
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2.7.1  Rizikovost sportovních aktivit 

Hodnocení rizik z pohledu vypovídající statistiky v jednotlivých sportech má svá 

specifika. Kdybychom se podívali na absolutní počet všech úrazů v jednotlivých 

sportech, tak nám ragby nebude figurovat v předních pozicích, ale bude výrazně 

dominovat fotbal v závěsu s ledním hokejem, tak jak je patrné v tabulce 3. Způsobuje to 

samozřejmě fakt, že populárnímu fotbalu nebo florbalu se věnuje mnohem větší počet 

sportovců než ragby. Pokud tedy chceme všechny sporty vzájemně srovnat, tak nám 

poslouží již zmíněná úrazovost, která bere v potaz četnost úrazů a počet hráčů. Pak už je 

patrné, že se ragby s boxem a ledním hokejem dostává na nelichotivá přední místa 

v rizikovosti sportů, tak jak je patrné v tabulce 4. (17, 18) 

 

Tabulka 3 – Absolutní počet úrazů v roce 1985, převzato z (18) 

 

 

Tabulka 4 – Úrazovost sportovních odvětví 1976 – 1988, převzato z (18) 
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 Úrazovost můžeme klasifikovat i dle věku a jednotlivých sportovních aktivit, tak 

jak je uvedeno v tabulce 5. Z ní vyplývá, že 43% všech úrazů v ragby připadlo na 

věkový interval 30 až 39 let. Největší podíl (63%) zranění jednotlivé věkové kategorie 

(20 – 29 let) připadl na box. Zajímavá je i kategorie nad 60 let, kde připadá 10% zranění 

na turistiku. (17, 18) 

 

    Tabulka 5 – Podíl věkové kategorie k četnosti úrazů v daném sportu, převzato z (18) 

 

 

2.7.2  Dělení úrazů při sportovních aktivitách 

Lze použít dělení na čtyři základní skupiny: 

 

-  Úrazy vzniklé při rekreační pohybové aktivitě spontánního charakteru: 

Tato skupina je co do počtu zranění asi největší, protože se sem řadí běžná 

turistika, aktivity v přírodě, na hřištích, případně sportovních centrech (posilovny, 

plavecká zařízení, tělocvičny, haly atd.), cyklistika atd. 

  

- Úrazy při organizovaných formách tělesné výchovy a sportu: 

- úrazy při nezávodivých formách cvičení (školní tělesná výchova, cvičení 

v Sokole, aerobik, fitness, aktivita různých sportovních klubů aj.); 

- úrazy při sportovních aktivitách vrcholové úrovně (atletika, gymnastika, úpoly, 

šerm, horolezectví, vysokohorská turistika aj.); 

- úrazy při delších tělesných aktivitách (motorismus, letectví, parašutismus, 

střelby atd.), která často souvisí se zvládnutím strojů nebo zařízení spolu s tělesnou 

kondicí a mentálním stavem.  
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- Úrazy obecného charakteru: 

Jde o úrazy, které vznikají při všech možných běžných aktivitách (tedy i sportu) 

a ovlivňují je tři základní faktory (vnitřní a vnější podmínky organismu a specifika 

prováděné činnosti), které mohou působit samostatně nebo v kombinaci. 

 

- Úrazy typické pro jednotlivé sportovní aktivity obecného charakteru: 

Jde o úrazy, které vycházejí z podstaty sportu samotného. V motorismu nehrozí 

utonutí tak bezprostředně jako u sjezdu divoké řeky, dále třeba vznik omrzlin při 

vysokohorské turistice, dekompresní nemoci při potápění, dehydratace při pouštních 

závodech, pády za skalní stěny u horolezců atd. U hráčů ragby (rovněž i u zápasníků) si 

můžeme všimnout zajímavého zranění ušního boltce. Karfiolové ucho (těžká deformace 

boltce) je následkem othematomu, který vzniká na přední ploše boltce mezi chrupavkou 

a perichondriem.  

   

- Chirurgické příčiny přerušení výkonu: 

Zlomeniny, distorze, luxace, ruptura svalu, kontuze svalu, poranění páteře, 

poranění břicha, krvácení z nosu, poranění oka a hluboké tržné rány. (17, 18) 

 

2.7.3  Nejčastější příčiny úrazů 

 Při dělení příčin úrazu se uvažuje o vlivu stavu zraněného a spoluúčastníků. 

Stavem zraněného rozumíme jeho psychický stav, motivaci, zdravotní stav, kondice, 

koncentrace na výkon apod. Jako spoluúčastníci úrazu se myslí soupeř/i, rozhodčí nebo 

i divák. Příčiny tedy můžeme dělit následovně: 

 a) vina druhé osoby (přítomností nebo střetem s protihráčem, spoluhráčem, 

divákem, rozhodčím, členem realizačního týmu…); 

 b) klimatické podmínky (teplota, vlhkost, nadmořská výška, vítr…); 

 c) další vnější faktory (hluk, osvětlení…); 

 d) výstroj a výzbroj (hokejka, puk, ostré a tvrdé hrany výstroje, pálka, nářadí…);  

 e) povrch (nerovnost, pevnost, přilnavost, materiál…); 
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 f) nedostatečná či nesprávná příprava (technická nedostatečnost…); 

 g) neopatrnost a nekázeň cvičence (životospráva, alkohol…); 

 h) únava (subjektivně nebo objektivně vnímaná, fyzická a duševní…). (17, 18) 

 

  2.7.4  Mechanismus vzniku úrazu 

 Nejčastěji se jedná o: 

 a) nechtěný pád způsobený druhou osobou, terénem, nezvládnutím pohybu; 

 b) úderem druhou osobou nebo pohybujícím se nářadím; 

 c) nárazem do překážky (stěna, nářadí…); 

 d) srážkou (druhá osoba…); 

e) chtěným pádem (rybička při volejbale, skok brankáře, položení míče v ragby). 

(17, 18) 

 

  2.7.5  Epidemiologický model úrazu 

 Hezky jednoduše graficky lze vyjádřit všechny vztahy předcházející úraz 

pomocí epidemiologického modelu na obrázku 6 dle Meeuwisse, který modifikoval 

Bahr a Krosshaug. Jsou z něj patrné tři skupiny, které postupně ovlivňují stav 

předcházející samotnému úrazu. (5) 

 

 

Obrázek 6 – Epidemiologický model úrazu, převzato z (5) 

 



37 

 

2.8  Vybrané biomechanické aspekty ragby 

 

Praktické příklady toho, jak může biomechanika pomoci v klinice, spočívají 

v pochopení a vysvětlení etiologie úrazů, které jsou prezentovány od obyčejných 

digitálních snímků až po mnohem komplexnější 3D kinematickou analýzu za pomoci 

výpočetní technologie. V posledních letech tyto metody, díky stále se zdokonalujícím 

technologiím, více pronikají nejen do sportovních prostředí. V budoucnosti lze očekávat 

silnější provázanost sportovní medicíny a biomechaniky. Vývoj nových technologií 

počítačového snímání (čipů) a automatických systémů analýzy pohybů v kombinaci 

s radiografickým nebo inertním skenovacím zařízením (přístroji) nám více pomohou 

v pochopení lidského pohybu. Výsledná data o pohybu jedince či skupiny mohou být 

prospěšná pro trenéry, sportovní lékaře, fyzioterapeuty a další zainteresované strany. 

(21) 

 International rugby board (IRB) je organizace, která vydává různé regule 

směřující k minimalizaci četnosti a rizik úrazů, zaměřující se na doping, vybavení, 

pravidla, zdravotní záležitosti apod. Z historie jsou známy úrazy páteře hráčů první 

řady, které byly způsobeny hyperflexí krční páteře (s následnou sekundární luxací 

obratlů) při zhroucení mlýnu nebo při špatném svázání mlýnu (čímž vznikal neúměrný 

tlak v určitém místě střední linie). Snaha o co největší bezpečnost hráčů v mlýnech 

a zachování této stěžejní herní situace vedla v minulosti k mnoha úpravám v pravidlech. 

Zavedlo se postupné svázání pomocí 4 povelů (crouch, touch, hold, engage) nebo již 

zmíněné pravidlo výběru zkušených a silově zdatných hráčů do první řady. Výše 

uvedená IRB ve spolupráci s University of Bath nyní pracuje na projektu s názvem 

„Biomechanics of the Rugby Scrum“. Výsledky by měly poskytnout biomechanické 

odlišnosti různých technik mlýnu a identifikace té, která bude redukovat riziko zranění 

(včetně její implementace do tréninku a hry), určit práh poškození pro určité anatomické 

struktury. (40) 

 Biomechaniku mlýnu zkoumal Milburn (1990). Popsal, že svazovací fáze je 

charakteristická velkým silovým impulsem vpřed trvajícím asi 1 vteřinu, který by měl 

zastavit protihráče. Pak následuje pokles síly způsobený z kompresí tkání a změnou 

pozice. Velikost horizontálních sil změřil v intervalu 3470 - 7980 N. Takto velký impuls 

byl generován počáteční silou a rychlostí svázání. Vertikální síly směřovaly spíše 
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směrem dolů, což zvyšuje možnost zhroucení mlýnu. Boční síly byly identifikovány 

jako neefektivní. (40) 

 Sportovní poranění hlavy může být způsobeno přímým dopadem na hlavu 

(helmu) z důvodu kolize s protihráčem nebo pádem. Tyto otřesy mozku/hlavy bývají 

klasifikovány jako malé nebo mírné, nicméně v profesionálním sportu představují velký 

problém při jejich opakování, kdy může dojít k degeneraci mozkové tkáně. Je velmi 

obtížné stanovit odpovídající hodnoty prahu poškození. Schmitt (2010) uvádí výsledky 

studie, kde 50% riziko mírného poranění mozku odpovídá hodnotám 79 g lineárního 

zrychlení a 5757 rad/s² úhlového zrychlení a 75% riziko mírného poranění mozku 

odpovídá 98 g lineárního zrychlení a 7130 rad/s² úhlového zrychlení. Také uvádí, že 

tyto hodnoty se mohou u různých autorů lišit. Je také velice důležité, aby hráči před 

návratem do hry byli plně zotaveni. (33) 

 Odolnost kloubů proti dislokaci je dána relativní hustotou kostní tkáně 

a limitující svalovou podporou. Míra odolnosti je dána mnoha faktory, které lze ovlivnit 

(trénovanost, příprava…), a která nelze ovlivnit (věk, pohlaví…). Pro příklad – ramenní 

kloub je v některých sportech (volejbal, baseball, tenis atd.) dlouhodobě vystaven 

vyšším nárokům, což se může časem projevit na příklad degenerativními změnami. Na 

druhé straně existují kontaktní sporty (ragby, hokej, americký fotbal aj.), u kterých je 

riziko krátkodobého silného impulzu, který vede ke vzniku traumatu ramenního kloubu, 

vyšší. V tabulce 5, 6 a 7 jsou uvedeny mezní síly zlomení některých dlouhých kostí 

horních a dolních končetin. (23) 

 Další složitý kloub, který může být vystaven velkému namáhání, je kolenní. 

K poranění předního zkříženého vazu (je mnohem častější než poranění zadního 

zkříženého vazu) dochází nejčastěji při valgotickém zatížení v kombinaci se zevní rotací 

tibie nebo hyperextenze s vnitřní rotací tibie. První situace je typická pro kontaktní 

sporty jako je ragby nebo fotbal, kdy dochází k rychlé změně pohybu, noha je 

v kontaktu s povrchem a dojde k silnému nárazu ze strany kolena. Druhý mechanismus 

se spíše objevuje při dopadech po doskoku, proto je běžnější například u gymnastiky 

nebo basketbalu. Při testech tahového zatížení tohoto vazu vyšlo, že mezní zatížení je 

vyšší v anatomickém směru (2160 N), než při zatížení podél osy tibie (1602 N). 

Menisky jsou rovněž velice důležitý a vnitřně komplikovaný útvar zasahující významně 

do biomechaniky kolenního kloubu. Kolagenní vlákna probíhají v meniscích dvojím 

směrem: po obvodu (excentricky) a radiálně. Obloukovitá vlákna se při tlakovém 
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zatížení menisků napínají a jsou radiálními vlákny tažena zpět (jimi jsou kotvena). 

Menisky jsou vystaveny značné zátěži. V extendovaném kolenu (ve stoji) absorbují asi 

50% tlaku působícího na kloub a při flexi stoupá tato hodnota až na 90%! (8, 43) 

 

 Tabulka 5 – Pevnost některých dlouhých kostí dolní končetiny, převzato z (23) 

 Femur Tibia Fibula 

muži ženy muži ženy muži ženy 

Torze (Nm) 175 136 89 56 9 10 

Ohýbání (kN) 3,92 2,58 3,36 2,24 0,44 0,30 

Maximální moment (Nm) 310 180 207 124 27 17 

Podélný tlak (kN) 7,72 7,11 10,36 7,49 0,60 0,48 

 

 

Tabulka 6 – Pevnost humeru, převzato z (23) 

 Humerus 

Muži Ženy 

Torze (Nm) 70 55 

Přímá komprese (kN) 8,33 5,88 

Podélná komprese (kN) 4,98 3,61 

Ohýbání (kN) 2,71 1,71 

Maximální moment (Nm) 30 17 

 

 

Tabulka 7 – Pevnost dlouhých kostí předloktí, převzato z (23) 

 Radius Ulna 

Muži Ženy Muži Ženy 

Ohýbání (kN) 1,20 0,67 1,23 0,81 

Maximální moment (Nm) 48 23 49 28 

Torze (Nm) 22 17 14 11 

Příčné rozdrcení (kN) 5,15 3,83 5,39 3,04 

Podélná komprese (kN) 3,28 2,16 2,21 1,29 
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2.9  Prevence, včasná léčba a regenerace 

 

Ve sportovní medicíně je velice důležité předcházet možným zraněním. Včasná 

a efektivní léčba vzniklých obtíží a samozřejmě i regenerace organismu pozitivně 

ovlivňuje zdravotní stav sportovce. V současné době se s nimi setkáváme i během 

rekreačních sportovních aktivit.  

 

2.9.1  Prevence 

O prevenci úrazů ve sportu můžeme mluvit jako o primární, sekundární 

a terciální. Jako primární prevence se chápe obecně považované povědomí o prevenci 

jako takové. Rozumějme tomu tak, že jde o předcházení něčemu, co tu ještě nikdy 

nenastalo. Sekundární prevenci berme jako včasnou diagnostiku a intervenci, která nám 

zajišťuje snížení rizika opětovného poranění a terciální prevencí se rozumí rehabilitace 

jako taková, respektive fyzioterapie, ergoterapie atd. 

Je několik důležitých faktorů, které nám asistují v prevenci poranění sportovců: 

vlastní rozehřátí, strečink, taping, ochranné a dobře padnoucí vybavení (výstroj), 

odpovídající trénink, odpovídají povrch, odpočinek, psychologické aspekty a výživa. (5) 

Ragbisti potřebují mít silná kloubní pouzdra a správně fungující svaly kolem 

ramen, kolen a kotníků tak, aby nebylo jednoduché je poškodit nebo dokonce 

vymknout. Pohyblivost těchto kloubů by však neměla být omezená (fyziologický 

rozsah). Neměli bychom proto zapomínat při rozcvičení na trupové svalstvo, svaly 

kolem ramen, trupu, kyčle, kolene a kotníku. (4) 

V roce 2001 byl na Novém Zélandu spuštěn program prevence zranění v ragby, 

který nazvali RugbySmart. Do tohoto programu byli zapojeni všichni trenéři a rozhodčí. 

Po pěti letech implementace programu se jim podařilo redukovat počet zranění. 

Například poranění krku klesla ze 122 úrazů v roce 2001 na 93 úrazů v roce 2005. 

Pokles byl u většiny rizikových míst, ale například úrazy kotníku se nijak nelišily. Byl 

zde poznat pokrok v bezpečnosti technických kontaktních situací, jako je skládání, mlýn 

a ruck. (11) 
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2.9.2  Včasná léčba 

Prvních 24h po úrazu je z pohledu léčby velice důležitých. Při poranění 

měkkých tkání dojde také pochopitelně k poškození krevních cév a krev se tak hromadí 

v postiženém okolí. Tím tlačí na přilehlé měkké tkáně a sekundárně tak způsobuje jejich 

hypoxii. Jako včasná léčba se uplatňuje metoda RICE. (5) 

 

Rest (klid) 

Klid postiženého snižuje krvácení a další zhoršování stavu. Aktivita okolních 

svalů a práce celého těla během fyzické zátěže nenapomáhá zastavení krvácivého stavu.  

 

Ice (led) 

Chlad neprodleně snižuje metabolismus a způsobuje vasokonstrikci. Aplikace 

ledu by neměla být přímo na pokožku, ale přes jiné médium (látka, obvaz atd.). 

V dnešní době se používají různé chladivé gely v gumových sáčcích, led, chladící spreje 

nebo případně studená voda. Doba aplikace se uvádí 10 až 15 minut. Můžeme aplikovat 

každou hodinu až dvě (interval by se měl prodlužovat). Delší působení chladu by mohlo 

popálit pokožku a ve vzácných případech i nervová zakončení.  

 

Compression (tlak) 

Tlak na měkké tkáně sníží vytékání krve do okolí rány nebo případně z rány. 

Tlak komprese by neměl být bolestivý a zcela zamezující cirkulaci v okolí a distální 

periferie. 

 

Elevation (postižené místo držet nad úrovní srdce) 

Na základě hydrostatických zákonů dosáhneme, zdvižením zasaženého místa 

nad úroveň srdce, snížení oběhové krve v této oblasti. Principy působení velkého 

množství krve v okolí rány zůstává stejné jako výše. (5) 
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2.9.3  Regenerace 

 Regenerace se definuje jako biologický a společenský proces, jehož úkolem je 

vyrovnání a obnovení pokleslých funkčních schopností organismu a jeho jednotlivých 

orgánů. Princip zlepšování výkonů a kondice je dán větším zatížením organismu nad 

jeho běžnou výkonnost. Díky tomu se zlepšujeme. Někdy se však může stát, že se 

sportovec dostane až za pomyslnou hranici svých možností a dojde tak k poškození. Při 

trénování nebo sportovní aktivitě obecně bychom měli brát na zřetel prostor pro 

regeneraci, která přispívá ke zlepšení výkonu. (17) 

 

 Regenerační prostředky dělíme na čtyři základní: 

- pedagogické prostředky (vhodný trénink, individualizace…); 

- psychologické prostředky (Schultzův autogenní trénink, Jacobsonova progresivní 

svalová relaxace…); 

- biologické prostředky (výživa, rehydratace, demineralizace, prostředky fyzikální a 

balneologické, regenerace pohybem…); 

- farmakologické prostředky. (37) 

  

Pohybová aktivita je důležitá a stěžejní pro všeobecnou regeneraci: 

- různá kompenzační cvičení (protahování zkrácených svalů, posílení antagonistů, 

rotační prvky…); 

- cvičení ve vodě (hydroterapie, lázeňská péče atd.); 

- jiné sportovní aktivity (sport na rekreační úrovni); 

- zájmová činnost; 

- turistika a “aktivní dovolená“; 

- změna klimatu a prostředí. (17) 
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2.10  Úrazy hráčů ragby ve světě 

 

Jak je z předešlých částí patrné, ragby a zranění má k sobě bohužel blízko. 

V této části se podíváme na různé práce a výzkumy, které si jako téma vybraly ragby 

a zranění, a jež vznikly v zahraničí.   

V roce 2002 se v týmových sportech USA, co do zranění hráčů, umístilo ragby 

na devátém místě. Nejvíce zranění připadlo jednoznačně na basketball a následně 

americký fotbal (polovina zranění než v basketballu). Musíme brát na zřetel i to, že 

sporty jako jsou právě basketball, americký fotbal, baseball nebo hokej jsou 

mnohonásobně populárnějších v USA než právě ragby, které má pochopitelně mnohem 

menší hráčskou základnu. V roce 2007 (opět USA) se ragby umístilo na sedmém místě. 

Tentokrát ale spolu s lakrosem a dalšími míčovými sporty. (22, 24)  

Retrospektivní studie prováděná v USA se zaměřila na poranění hráčů v mlýnu. 

Data byla sbírána od roku 1970 až do roku 1996. 36 (58%) z 62 dokumentovaných 

zranění připadala na krční páteř, 23 zranění (64%) nastalo při vázání mlýnu (na povel  

engagement) a 13 (36%) nastalo po zhroucení mlýnu. Celkem se zranilo 28 (78%) 

mlynářů, 7 (19%) pilířů a 1 (3%) hráč druhé řady (zámek). 20 (56%) mlynářů a 3 (8%) 

pilíři se zranili při vázání mlýnu, naproti tomu 8 (22%) mlynářů, 4 (11%) pilíři a jeden 

(3%) zámek se zranili při zborcení mlýnu. Signifikantně více zranění nastalo při vázání 

mlýnu než při zborcení a signifikantně více se zranilo mlynářů než pilířů. Asi 78% 

zranění krční páteře připadlo na mlynáře. (41) 

V článku Facts and injuries se uvádí, že ragby má skoro třikrát vyšší úrazovost 

než třeba fotbal. Čísla hovoří pro nejčastější poranění na dolních končetinách, a to 

v polovině případů všech zranění (přesněji 48%). Hlava (24%) a horní končetiny (21%) 

zaujímají také necelou polovinu všech poranění. Asi 57% úrazů vzniká během utkání 

a nejvíce zranění utrpí mlynáři a křídla. Hráči v maulech a ruckcích si často zraňují 

prsty. (30)  

Ze studie provedené v roce 1997 u chorvatských hráčů (podobnost s našimi 

podmínkami a úrovně ragby) je zřejmé, že častěji jsou zranění útočníci. Nejvíce zranění 

(asi 47%) připadalo v zápasech na skládání, nebo když byli hráči skládáni a asi jen 25% 

zranění připadalo na mlýn nebo ruck. Je zde také velký rozdíl mezi určitými kluby 

a četností hráčů v nich hrajících. Skoro třikrát více zranění byli hráči Sinj oproti týmu 
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z Ljubljany či Makarske rivijery. Nejčastěji zraněná oblast byl hlezenní kloub (21%), 

následoval kolenní kloub a otřes mozku (oba 14,29%). Na třetím místě pak poranění 

ramenních kloubů (12,7%). Celkově převažovala lehčí poranění (asi v 46%). (1)  

V další provedené studii, která zjišťovala nárůst nových zranění 

u poloprofesionálních hráčů, provedené v Anglii, zjišťujeme další zajímavá čísla. 

Absolutní většina všech zranění vzniká při zápase a 20% připadá na stehenní a lýtkové 

poranění. Nejčastější poranění byla svalového charakteru a připadala na první polovinu 

zápasu. Také existuje práce, která zjišťuje podrobnosti kolem poranění hlavy. Asi ve 

48% se hráči po poranění hlavy vrací do hry do 7 dnů. 28% případů poranění je v 

závislosti ve střetu hráčů hlavami. (10, 15)  

Australský profesionální hráči ve studii z roku 2002 měli nejčastěji (55%) 

poraněné měkké tkáně. Nejběžněji poraněná oblast na těle byla hlava (25%), na druhém 

místě kolenní kloub (14%) a na třetím místě stehno (13,6%). Co se herní situace týče, 

tak napadání vyznělo jako herní fáze, kdy jsou hráči nejvíce zraňováni (59%), 

následovala samostatná hra (20%) a zranění při mlýnu a rucku (15%). Asi 26% případů 

odpovídalo poranění vazivového aparátu, 23% na tržné rány a 20% na svalová poranění. 

Zajímavé, ale nepřekvapující, je, že nejvíce zranění se objevuje ve druhém poločasu, 

respektive v poslední čtvrtině hry (připadá zde asi 40% všech úrazů). (2)  

V jedné ze studií, která vznikla na Novém Zélandu, se zkoumal rozdíl v úrazech 

a dalších aspektech dvou amatérských soutěží (divize 1 a divize 2). Výsledky této studie 

naznačují, že hráči divize 2 měli vyšší výskyt incidence a závažnosti zranění než 

v divizi 1. V divizi 1 byla zápasová úrazovost 266 úrazů na 1000 hodin hraní a u divize 

2 to bylo 700 úrazů na 1000 hodin hraní (celkem pak 405 úrazů na 1000 hodin hraní). 

Rovněž je zde uvedeno, že v profesionální lize připadá 346 úrazů na 1000 hodin hraní. 

(16) 

Během ženského světového šampionátu v roce 2006 byla všechna zranění 

monitorována. Celkem se mistrovství účastnilo 12 národních týmů. 55 (16%) hráček 

utrpělo alespoň jedno zranění a 4 (1%) alespoň dvě. 45 úrazů vzniklo během zápasu 

a 14 během tréninku. 63,6 % všech zranění bylo způsobeno během napadání (skládání). 

Nejčastěji zraněný byl krk, kolenní kloub a hlava/obličej. Nejvíce zastoupeny byly 

výrony, svalová poranění a zhmoždění. V pěti případech došlo k fraktuře. Útočníci 

a obránci byli zraněni přibližně stejně, ale nejvíce poranění připadalo na první řadu. (32) 
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3  Cíle a úkoly práce 

 

3.1  Cíle výzkumu 

 

Tento výzkum si klade za hlavní cíl zmapování četnosti závažnějších úrazů 

z pohledu celku a v souvislosti s pozicí hráče na hřišti. Dále pak dobu léčby a při jaké 

činnosti na hřišti k těmto úrazům dochází. Výzkum se zaměřuje pouze na hráče naší 

nejvyšší seniorské soutěže v ragby a to v KB extralize, kteří se herně podílejí na sezoně 

2011/2012. Práce bude obsahovat vyhodnocení nestandardizovaného dotazníků dle 

jejich postů (hráči byli pro tento účel rozděleni do třech skupin) a celkově. Dalším cílem 

je zjištění nejčastěji úrazem postiženého místa na těle. Výsledky budu vyhodnocovat 

procentuálně pro jejich jednodušší interpretaci a budou porovnány s údaji ze 

zahraničních studií na toto téma.  

Výzkum by měl sloužit jako podklad pro trenéry, lékaře, fyzioterapeuty a rovněž 

pro užší veřejnost, která se o tento sport interesuje.  

 

3.2  Úkoly výzkumu 

 

- Zpracování literatury, která se vztahuje ke zkoumané problematice.  

- Stanovení cílů práce. 

- Sestavení řešených otázek a hypotéz. 

- Zvolení metodiky práce (tvorba vlastního nestandardizovaného dotazníku. 

- Pilotáž. 

- Kontaktovat jednotlivé kluby a navázání spolupráce. 

- Sběr dat (dotazníkové šetření v terénu). 

- Analýza dat. 

- Porovnání se zahraničními studiemi. 

- Sepsání diskuse a závěru. 
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3.3  Řešené otázky 

  

Práce se zaměřuje na tyto otázky: 

 

- Jaké je pořadí vážnějších úrazů při pohledu celku a jednotlivých postů? 

 - Jaká je průměrná doba léčby těchto úrazů? 

 - Jaký je podíl jednotlivých herních činností na těchto zranění? 

- Jaká je frekvence běžnějších a lehčích zranění? 

- Jaké části těla jsou nejčastěji zraněny? 

- Věnují se hráči prevenci úrazů? 

- Má vliv postavení hráče na hřišti na povahu poranění?  

- Jak samotní hráči vnímají zranitelnost jednotlivých částí těla? 

- Věnují se ragbisti i jiným sportovním aktivitám? 

- Jaký je jejich zdravotní stav, který nesouvisí s ragby? 

- Jaký je rozdíl v četnosti úrazů z hlediska věku? 
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4  Hypotézy 

 

Po seznámení se s problematikou v literatuře a osobním setkáním s lidmi, 

pohybujícími se v českém ragbyovém prostředí, jsem si stanovil několik hypotéz: 

 

- Hypotéza č. 1: Předpokládám, že nejčastěji zraněnými hráči budou ti, co hrají 

na postu roje, následovat budou útočníci a nejméně zraněný budou spojky. 

 

- Hypotéza č. 2: Předpokládám, že nejčastější herní situací, při které vznikalo 

poranění, bude skládání a až pak následovat útočení. 

 

- Hypotéza č. 3: Předpokládám, že dolní končetiny budou poraněné nejčastěji, až 

pak hlava a poté horní končetiny. Z celkového počtu zranění předpokládám, že 

bude nejčastěji zraněn hlezenní a kolenní kloub, až pak hlava a následovat budou 

prsty. 
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5  Metodika práce  

 

Na tuto formu výzkumu se nevztahuje nutnost souhlasu etické komise. Z toho 

důvodu jsem o souhlas komise nežádal. 

 

5.1  Výzkumný soubor 

 

Ve výzkumném souboru jsou zastoupeni výhradně aktivní hráči osmi 

extraligových klubů v České republice na přelomu kalendářního roku 2011 a 2012. 

Dotazníky byly určeny hráčům, kteří hrají naší nejvyšší seniorskou soutěž (KB 

extraliga) v ragby. Soubor je tedy vymezen touto skupinou hráčů. Každému klubu 

(vyjma RC Tatra Smíchov) bylo osobně doručeno 25 tištěných dotazníků (200 celkově). 

Dotazníky byly poskytnuty i v elektronické formě při navazování spolupráce. Hráči ve 

výzkumu figurují jako celek, dle klubů, věku a postů, které zastávají na hřišti při hře.  

 

5.2  Dotazník 

 

Pro tento výzkum jsem vytvořil dvoustránkový nestandardizovaný dotazník 

(Příloha č. 1). Při sestavování tohoto dotazníku jsem se inspiroval dostupnými 

dotazníky ze zahraničních studií. Rovněž jsem ho konzultoval s vedoucí práce, 

fyzioterapeuty, trenéry a samotnými hráči (během pilotního testování). Hlavní kriteria 

při sestavování dotazníku byla: srozumitelnost, jednoduchost, rozsah v maximální délce 

2 stran A4 pro maximální návratnost, a aby časová náročnost vyplnění nepřesáhla 10 

minut.  

Úvod dotazníku pojednává o jeho účelu (zdroj podkladů pro diplomovou práci) 

a obsahuje informace o anonymním nakládání s daty. Na jeho konci jsou otázky 

o hráčích samotných jako například: forma zaměstnání, jestli jsou reprezentanti, 

kmenový klub, post na hřišti, počet odehraných sezón, průměrný počet tréninků, iniciály 

(pro pozdější snažší vyhledávaní jednotlivých vyplněných dotazníků), pohlaví 

(kontrola, jestli nedošlo k pomíchání s druhým pohlavím), věk, výška, váha a datum.  
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V dotazníku jsou otázky, které by měly sloužit k zjištění prevence úrazů (regenerace, 

ochranné pomůcky, kompenzace formou jiných sportovních aktivit). Okrajově se 

zjišťuje zdravotní stav, který primárně nesouvisí s ragby (operace, úrazy a onemocnění).  

Hlavní část je pomyslně rozdělena do tří podčástí. V té první se zjišťuje vnímání 

zranitelnosti jednotlivých partiích těla samotnými hráči ve hře. Další část se zaměřuje 

na frekvenci zranění lehčí povahy (odřeniny, pohmoždění, svalové natažení 

a podvrknutí). V hlavní části celého dotazníku hráči odpovídají na otázky o tržných 

ranách, otřesech mozku/hlavy, zlomenin, vykloubení, poranění vazů a jiných vážných 

poraněních. Vždy mají na výběr, u každého jednotlivého zranění, topografické umístění, 

při jaké činnosti se to stalo a jaká byla doba léčení. 

 

5.3  Sběr dat 

 

Sběr dat byl proveden v terénu a to již zmíněným dotazníkovým šetřením 

u všech osmi extraligových týmů. Proběhl na přelomu kalendářního roku 2011 a 2012. 

První vyplněný dotazník má datum 4. 10. 2011 a poslední 25. 2. 2012. Jednalo se 

především o dobu mezi podzimní a jarní částí extraligy. Do každého týmu bylo 

distribuováno 25 tištěných dotazníků (tedy 200 celkem). 

 

5.4  Analýza dat 

 

Samotné zpracování bylo provedeno softwarovým výpočtem pomocí Microsoft 

Excel 2007. S většinou údajů se pracovalo pod čísly nebo jejich pravými názvy. 

V programu jsem pro účel tohoto výzkumu napsal algoritmus výpočtu celku a stejný byl 

poté aplikován na výpočty dle postů a věku. Byla využita celá řada dostupných nástrojů 

a funkcí.  
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6  Výsledky práce 

 

6.1  Distribuce a sběr dotazníků 

  

Do mého výzkumu jsem oslovil a zapojil všech 8 ragbyových klubů, které hrají 

naší nejvyšší seniorskou soutěž (KB Extraliga) v sezóně 2011-2012. Jsou to následující 

týmy: RC Mountfield Říčany, RC Slavia Praha, RC RENTAL.CZ Havířov, RC Praga 

Praha, RC Sparta Praha, RC Tatra Smíchov, JIMI RC Vyškov a RC Dragon Brno. 

 Každému týmu jsem osobně (vyjma RC Tatra Smíchov, kde jsem využil 

nabídku pomoci Lenky Satrapové) distribuoval 25 dotazníků v tištěné formě a při 

prvním kontaktováním i v elektronické formě. Osobní předání proběhlo v den zápasu 

nebo tréninku. Krátce jsem je seznámil s mým výzkumem a poprosil o čitelné vyplnění 

dotazníků. Sběr vyplněných dotazníků proběhl většinou osobním předáním, ale 

i poštovní a elektronickou cestou. Z celkového počtu 200 dotazníků se mi navrátilo 146 

(návratnost činila 73%). Zpracováno jich nakonec bylo 133 (91,1% navrácených 

a 66,5% všech distribuovaných tištěných dotazníků), jelikož 13 jich bylo 

nevyhovujících. Tabulka 8 nám ukazuje počty udělených licencí extraligovým klubům. 

Prvních pět (tučně zvýrazněných) disponuje i “B“ mužstvem mužů a nelze odlišit, kdo 

z nich hraje extraligu nebo nižší soutěž. V mém výzkumu jsem tedy zpracoval data 

33,4% hráčů, kterým byla vydána extraligová licence od ČSRU pro rok 2012. 
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Tabulka 8 – Licence hráčů v roce 2012 v KB extralize a zastoupení ve výzkumu, zpracováno 

dle zdrojů z ČSRU (6) 

Kluby 
KB Extraliga Výzkum 

licence poměr (%) zpracováno poměr (%) 

RC Slavia Praha 88 22,1 25 18,8 

RC Mountfield Říčany 55 13,8 16 12 

RC Praga Praha 53 13,3 12 9 

RC Tatra Smíchov 52 13,1 16 12 

RC Sparta Praha 50 12,6 14 10,5 

RC Dragon Brno 39 9,8 18 13,5 

JIMI RC Vyškov 34 8,5 12 9 

RC RENTAL.CZ Havířov 27 6,8 20 15 

Celkem 398  133  
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6.2  Hráči zapojení do výzkumu 

 

Do výzkumu se tedy zapojilo 133 hráčů. Z pohledu herního postu jsem si hráče 

rozdělil do tří skupin. Rojníci zaujímali z celkového počtu 54% (72 respondentů), 

útočníci 34% (45 respondentů) a spojky 12% (16). V tabulce 9 si můžeme prohlédnout 

hodnoty některých základních somatických ukazatelů (hmotnost, výška a BMI) a stáří 

celého souboru. Z ní je patrné, že u každého ukazatele hodnoty nabývaly relativně 

širokého intervalu. Například celková střední hodnota BMI ukazovala na mírnou 

nadváhu, ale musíme brát zřetel na předpokládaný vyšší svalový objem z celkové váhy 

hráčů. Nicméně naměřená nejvyšší hodnota BMI (40,56) je jistě alarmující. 

V následující tabulce 10, už jsou tyto ukazatele rozděleny dle postů. Výsledky ukazují, 

že hráči roje byli opravdu největší (výška, váha i BMI) a v průměru nejstarší proti 

zbylým postům. Váhově byli v průměrných hodnotách skoro o čtvrtinu (23,5% ) těžší 

než spojky. Průměrné BMI dosahovalo hodnot o 17,5% více. Ukazatele útočníků se 

pohybovaly mezi rojníky a spojkami, nicméně měly blíže ke spojkám.  

Nejvíce hráčů byli studenti a to ve 44% dotazovaných, 33% hráčů uvedlo sedavé 

zaměstnání a zbylých 23% se živilo fyzicky náročnou prací. V souboru se také 

nacházeli reprezentanti (31%). 

Tabulka 9 – Vybrané základní charakteristiky výzkumného souboru 

 Věk (roky) Hmotnost (kg) Výška (cm) BMI 

Nejnižší 17 65 166 19,95 

Průměr 25,3 92,3 182,2 27,78 

Nejvyšší 48 130 197 40,56 

 

 

Tabulka 10 – Vybrané průměrné základní charakteristiky výzkumného souboru dle postu 

 Věk (roky) Hmotnost (kg) Výška (cm) BMI 

Rojníci 25,8 99,2 183,5 29,5 

Útočníci 25 85,7 181,4 26 

Spojky 24,4 80,3 178,7 25,1 
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6.3  Prevence úrazů u dotazovaných hráčů 

 

V oblasti jednoduché prevence úrazů a jiných problémů vycházejí příznivá čísla. 

Rozběhání před samotným výkonem praktikuje 82% všech respondentů, 14% někdy 

a pouze 4% toto nedělá. O něco lépe je na tom protahování, kdy 88% všech se před 

výkonem protahuje, 11% někdy a jen 2% se neprotahuje. Útočníci se zdáli být v této 

prevenci nejpilnější, neboť se vždy protahovali v 96% a rozběhávali v 89%. Rojníci už 

o něco méně (vždy se protahovali v 86% a rozběhávali v 79%) a spojky ze všech 

nejméně (protahovali a rozběhávali se vždy v 75%).  

Další sledovanou oblastí byla pasivní ochrana zdraví hráčů. Z celkového počtu 

využívaných chráničů a pomůcek byl nejvíce využíván chránič zubů a to ve 47%. 

Následovala ochranná helma (29%), ramena (16%), ortéza (14%) a další (tejp, ochrana 

holení a předloktí). 30% všech hráčů nepoužívalo žádný chránič nebo pomůcku, jednu 

ze zmíněných používalo 36%, dvě pak 26% hráčů a tři a více 8%. Nejvíce se chránili 

rojníci, na každého z nich v průměru připadlo asi 1,3 ochranné pomůcky, zhruba každý 

útočník používal jednu pomůcku a spojky se tímto způsoben chránily nejméně 

(v průměru 0,7 pomůcky na každého z nich). 

U otázky regenerace shodně vycházelo, že 29% všech těchto aktivit odpovídalo 

masážím a sauně, 24% vířivce a jen 18% fyzioterapii. Regeneraci vůbec nevyužívala 

skoro pětina (19%) všech hráčů, jednu ze čtyř zmíněných asi 22%, 17% využívá dvě 

a 43% hráčů uvedlo tři a více. 19% všech hráčů nevyužívalo nic ze zmíněných způsobů 

regenerace, 22% využívalo jednu, 17% dvě a 43% tři a více zmíněných regenerací. 
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6.4  Celkové výsledky u dotazovaných hráčů 

 

Celkový počet úrazů během ragby, který vyplývá z tohoto výzkumu, byl 620. 

V případě 133 dotazovaných platí, že na jednoho z nich připadalo asi 4,66 úrazu 

v průměru. Nejvíce zranění byli rojníci, kdy na každého z nich připadlo v průměru asi 

5,1 zranění, následovali spojky s průměrem 4,7 zranění na každého z nich a nejméně 

zranění pak byli útočníci (asi 4 zranění na každého). 

Bohužel, z důvodu špatně vyplněných odehraných sezon (hráči je někdy 

vyplňovali jen za období strávené v seniorské kategorii, někdy vůbec apod.) nelze 

vypočítat přesnou úrazovost vážnějšího charakteru.  

Nejkratší doba léčby byla v řádu dnů (tržné rány, poranění prstů apod.) a nejdelší 

připadala na 2 roky (104 týdnů) u poraněných kolen nebo fraktury očnice. Průměrná 

hodnota všech zranění činila 6,6 týdne. O odstavec dřív bylo řečené, že nejčastěji byli 

zraněni rojníci a nejméně útočníci. Pokud se ale zaměříme na dobu léčby, tak je situace 

jiná. Útočníci se průměrně léčili 8 týdnů a rojníci “jen“ asi 6,1 týdne. Spojky se 

zotavovaly v průměru asi 5,4 týdne. 

Z výzkumu vychází jako nejběžnější činnost, při které vzniklo poranění, 

skládání a to ve 43%. Hned za tím bylo útočení s 31%, obrana se 4%, hra s míčem se 

3%, běh s 2% a zbytek se 17% (ruck, mlýn, běh, faul a jiné). Spojky se nejčastěji 

zraňovaly při skládání (48%) a útočení (32%), stejně tak i útočníci (skládání 45% 

a útočení 35%) a rojníci (skládání 40% a útočení 29%). 

Tržné rány se ve výzkumu ukázaly jako nejčastější poranění a to v 24,2%. 

Poranění vazů bylo na druhém místě s 20,2% a třetí místo připadlo zlomeninám 

(19,8%). Těsně následují vykloubení s 18,7%, otřesy hlavy/mozku s 12,6% a jiné úrazy 

s 4,5%. Tabulka 11 nám ukazuje zastoupení těchto zranění u jednotlivých postů. 

U rojníků je nejvíce tržných ran, následuje vykloubení, zlomeniny, otřes hlavy/mozku 

a zbytek. Útočníci utrpěli rovněž nejvíce tržných ran, ale druhé v pořadí jsou otřesy 

hlavy/mozku, pak až shodně zlomeniny a vykloubení, těsně za nimi poranění vazů 

(nejvyšší procentuální zastoupení proti ostatním postům) a zbytek. Spojky mají na 

prvním místě otřesy hlavy/mozku, pak zlomeniny, následují shodně tržné rány 

a vykloubení a zbytek. 
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Tabulka 11 – Poměr jednotlivých vážnějších zranění dle postu na hřišti 

 Rojníci Útočníci Spojky 

Tržné rány (%) 27,3 22,7 18,4 

Poranění vazů (%) 12,3 16 11,7 

Zlomeniny (%) 18,9 17,3 22,9 

Vykloubení (%) 19,1 17,3 18,4 

Otřesy hlavy/mozku (%) 18 21,3 24 

Jiné vážné úrazy (%) 4,4 5,3 4,5 

 

 

Pokud se zaměříme na různé oblasti těla, tak ze všech zranění odpovídalo 22% 

hlavě (v dotazníku uvedeno “hlava“) spolu s otřesy mozku/hlavy, 16% prstům ruky, 

14% kolennímu kloubu, 10% hleznu, 6% obočí, 5% ramennímu kloubu a 27% zbytku. 

Po rozdělení do tří hlavních oblastí, jak můžeme vidět i na grafu 2 nám vychází toto: 

 

- hlavě odpovídalo 36% zranění (z toho 57% blíže nespecifikovaná hlava a otřesy 

mozku/hlavy, 15% obočí, 8% nos, 4% obličej, 4% ucho, 3% čelo a následoval zbytek); 

- dolním končetinám odpovídalo 30% zranění (z toho 43% koleno, 32% hlezno, 7% 

stehno, 5% noha a následoval zbytek); 

- horním končetinám odpovídalo 29% zranění (z toho 50% prsty, 17% rameno, 9% 

zápěstí, 7% ruka a následuje zbytek); 

- zbytku těla pak připadlo 5% všech zranění. 
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Graf 2 – Poměr zastoupení úrazů třech hlavních oblastí těla 

 

Z pohledu jednotlivých postů nám pak zastoupení různých oblastí na těle 

vychází takto: 

- Rojníci: 38% všech jejich zranění bylo na hlavě, 28% shodně na dolních a horních 

končetinách; konkrétněji odpovídalo 22% úrazů blíže nespecifikované hlavě a otřesům 

mozku/hlavy, 14% kolenu a 10% hleznu; 

- Spojky: podobně jako u rojníků, odpovídalo 39% všech úrazů hlavě, 29% horním 

končetinám a 28% dolním končetinám; detailněji vyšlo 22% úrazů na blíže 

nespecifikovaném místě na hlavě a otřesům mozku/hlavy, 17% kolenu a 10% hleznu; 

- Útočníci: utrpěli nejvíce úrazů na dolních končetinách a to v 36% případech, na hlavě 

vzniklo 31% všech případů a na horních končetinách 30%; při bližším pohledu byla na 

prvním místě blíže nespecifikovaná hlava a otřesy mozku/hlavy, ale už jen se 17% 

všech úrazů, druhý byl kotník (13% případů) a třetí koleno (12%). 
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6.5  Vnímání ohrožení jednotlivých částí těla hráči a lehká 

zranění 

 

Výzkum se také zaměřil na to, jak samotní hráči vnímali jednotlivé části svého 

těla co do zranitelnosti během hry. Celkový počet 12ti částí hodnotili jednotlivě na 

stupnici od 1 do 5. Číslo pět představovalo nejvyšší možné hodnocení zranitelnosti dané 

části těla a číslo jedna naopak nejnižší. Pokud spočítáme aritmetický průměr všech 

hodnot, tak nám vyjde střední hodnota rizika zranění dané části, jak to vnímali samotní 

hráči. Jako nejvíce ohrožený vnímali kolenní kloub (3,76) a následoval: ramenní kloub 

(3,53), hlezno (3,45), prsty na ruce (3,38), hlava (3,37), krk (2,66), stehno (2,54), bérec 

(2,46), zápěstí (2,45), hrudník (1,85), loketní kloub (1,81) a kyčelní kloub (1,63). 

 

V tabulce 12 můžeme spatřit vnímání ohrožení jednotlivých částí těla hráči dle 

jejich postu. Všichni vnímají koleno jako nejvíce ohrožené, přesto dle výsledků tomu 

tak ve skutečnosti není. Pouze rojníci vnímali ohrožení hlavy úrazem na druhém místě. 

Spojky a útočníci ji umístili až na páté místo. Spojky mají na druhém místě prsty, pak 

shodně hodnocené rameno a kotníky a následuje zmíněná hlava. Útočníci vnímají po 

kolenu nejvíce ohrožené rameno, pak kotník a prsty na ruce. Rameno se u všech ve 

výsledcích výzkumu pohybuje mezi pátým a šestým nejčastějším místem úrazu. Všichni 

nejméně cítí ohroženou kyčel. 
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Tabulka 12 – Jak hráči vnímají v průměru zranitelnost částí těla dle postu na hřišti (hodnocení 1 

až 5, kdy 1 představuje nejnižší a 5 nejvyšší možné hodnocení zranitelnosti dané části těla) 

 Rojníci Spojky Útočníci 

Koleno 3,7 3,63 3,89 

Rameno 3,45 3,13 3,82 

Kotník 3,39 3,13 3,66 

Prsty - ruka 3,33 3,38 3,48 

Hlava 3,48 2,88 3,36 

Krk 2,77 2,5 2,55 

Stehno 2,46 2,44 2,7 

Bérec 2,53 2,31 2,41 

Zápěstí 2,39 2,38 2,57 

Hrudník 1,81 1,94 1,89 

Loket 1,86 1,94 1,68 

Kyčel 1,57 1,81 1,66 

 

Hráči se rovněž vyjadřovali k tomu, jak často je samotné postihují čtyři “lehčí“ 

typy zranění. Hodnocení frekvence výběru bylo následující: málo kdy – občas – často – 

velmi často – vždy. Pokud opět přidělíme frekvencím čísla (málo kdy = 1; vždy = 5), 

tak vychází, že nejběžnější byly odřeniny (3,06) a následovali pohmoždění (2,88), 

svalové natažení (1,74) a podvrknutí (1,67).  Je tedy zřejmé, že odřeniny vznikaly často 

(na frekvenci má jistě vliv kvalita povrchu) a velmi podobně i pohmoždění. Zatímco 

svalové natažení a podvrknutí nebyli tak běžné. 

 

Z tabulky 13 se dozvídáme, že jsou rojníci nejnáchylnější na odřeniny proti 

ostatním. Nejspíš je to dáno povahou jejich úkolů při hře, kdy jsou velmi často 

v kontaktu s hrací plochou. Naproti tomu je zase svalové natažení nejčastější u spojek. 

Velice zajímavé je, že nejméně podvrknutí se vyskytuje u útočníků, u kterých bychom 

naopak čekali, že bude proti jiným postům nejčastější. 
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Tabulka 13 – Hodnocení průměrné frekvence lehčích zranění dle postu na hřišti (1 = málo kdy, 

2 = občas, 3 = často, 4 = velmi často a 5 = vždy) 

 Rojníci Spojky Útočníci 

Odřeniny 3,21 2,94 2,87 

Pohmoždění 2,97 2,75 2,78 

Svalové natažení 1,75 2,06 1,62 

Podvrknutí 1,69 1,81 1,58 
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6.6  Tržné rány v ragby u dotazovaných hráčů 

 

Bylo zjištěno 150 tržných ran během ragby, a to bylo více jak jedno zranění 

(resp. 1,1) v průměru na dotazovaného hráče. Nejvíce těchto ran připadalo ve výzkumu 

na hlavu, a to 81%! V oblasti dolních končetin bylo zjištěno 15% všech tržných ran a na 

horních končetinách zanedbatelná 3%. Zbytku těla připadlo mizivé 1%. Jestliže budeme 

chtít rozdělení více podrobné, tak na prvním místě skončila opět hlava (32%) bez 

bližšího určení, protože tak to hráči v dotazníku uvedli. Následovalo obočí (22%), 

koleno (7%), obličej (6%), ucho a čelo shodně (5%), holeň (4%) a zbytek (19%). 

Z herních činností vznikalo nejvíce tržných ran při skládání a to 

v nedostižných 59%. Při útočení to bylo jen 17%. Následovala pak obrana, ruck a mlýn 

se shodnými 3% a faul s 2%. Zbytek pak činil 14%. 

Průměrná doba léčení byla 1,64 týdne. Nejkratší bylo řádově v dnech a nejdelší 

byla zjištěna 13 týdnů u tržné rány kolene. Nejčastější doba léčení (modus) byl jeden 

týden. 

Bez tržného poranění bylo 38% hráčů, 32% jich mělo jen jedno, 14% dvě a 16% 

tři a více. 

72% rojníku někdy utrpělo tržné poranění, léčba trvala v průměru 1,6 týdne. 

Nejčastěji byla postižena hlava (80%) a dolní končetiny (14%). Na zbytek těla připadlo 

6%. K poranění došlo nejčastěji při skládání (52%) a útočení (20%).  

56% spojek utrpělo alespoň jednou toto poranění, které se průměrně léčilo 1,4 

týdne. Tržné rány vznikly pouze na hlavě (88%) a dolních končetinách (12%). Za 

povšimnutí stojí fakt, že spojky se takto poranily velmi často během skládání (71%), ale 

zřídka (6%) při útočení. 

Téměř polovina (49%) útočníků nikdy neutrpěla tržné poranění. Pokud ano, tak 

se léčili v průměru 1,8 týdne, což je nejvíce ze všech. Zranění se vyskytovala opět 

výhradně na hlavě (82%) a dolních končetinách (18%). Rovněž vznik zranění převládal 

při skládání (76%) a jen málo při útočení (12%). 
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6.7  Otřesy mozku/hlavy v ragby u dotazovaných hráčů 

 

V dotazníku nebylo blíže rozlišeno, zda se jedná o otřes mozku nebo hlavy. 

Spojil jsem to pod jednu otázku. Dobou léčby pak sami hráči určovali, jak vážné 

zranění to bylo. Celkem utrpěli během ragby 78 poranění tohoto charakteru. 

Jednoznačně nejvíce jich vzniklo při skládání. V poměru k ostatním to byla asi polovina 

(51%). Přibližně čtvrtina (24%) jich vznikla při útočení. 4% zranění byla utrpěna 

při rucku, 3% shodně při obraně a získávání míče, v 1% během mlýna a zbytek (14%) 

v jiných situacích. 

Průměrná doba léčení pak odpovídala 1,79 týdne. Nejkratší léčebná doba byla 

v řádu dnů a nejdelší pak 13 týdnů. 

56% hráčů nikdy neutrpělo takovéto poranění během ragby, pouze jednu vlastní 

zkušenost s tímto zraněním má 33% dotazovaných ragbistů, dvě a více 11% hráčů. 

Rojníci si toto poranění přivodili nejčastěji během skládání (56%) a útočení 

(20%) a na jednoho z nich připadlo 0,62 otřesu. Spojky ho také utrpěli nejčastěji při 

skládání (50%) a útočení (25%). Tímto úrazem byly nejčastěji postiženy právě spojky 

(0,75 úrazu na jednoho). Útočníci jím trpěli proti ostatním nejméně (0,46 otřesu na 

jednoho). Jako u ostatních, vznikal nejběžněji při skládce (43%) a útočení (33%), což je 

největší poměr proti ostatním postům. 
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6.8  Zlomeniny u dotazovaných hráčů ragby 

 

Souhrnný počet zlomenin byl 123, to činilo asi 0,9 zlomeniny na jednoho 

respondenta. Polovina z nich (tedy 50%) postihla horní končetiny, shodně (16%) 

zlomenin utrpěli hráči na dolních končetinách a hlavě. Těsně za nimi se pak objevily 

zlomeniny klíčních kostí a žeber (15%). Ostatní představovali 3%, jak ukazuje graf 3. 

Zastoupení jednotlivých partií v celkovém počtu bylo následující: 31% odpovídalo 

prstům ruky, 12% klíční kosti, 11% zlomeninám nosu, 9% zápěstí, 6% shodně předloktí 

a nártu, 5% ruce, 4% noze a zbytek (16%). 

 

 

Grag 3 – Zastoupení jednotlivých částí těla u zlomenin  

 

V jednotlivých činnostech bylo nejrizikovější skládání, které odpovídalo za 41% 

všech zlomenin. Velmi podobně (35%) na tom bylo útočení. Při bránění vznikalo 7% 

všech zlomenin. Za 3% bylo shodně odpovědné čištění míče a chytání míče. Za 11% 

pak byly odpovědny jiné činnosti.  

Průměrná doba celkového množství těchto poranění odpovídala přibližně 7 

týdnům. Nejkratší dobou léčby bylo několik dní a nejdelší rekonvalescence trvala 104 

týdnů (2 roky) a to v případě zlomeniny očnice. 
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Jen necelá polovina (přesněji 46%) všech hráčů neutrpěla v době výzkumu 

jedinou zlomeninu při tomto sportu. Jednu zlomeninu utrpěla asi třetina (32%), dvě pak 

11%. Tři a více zlomenin utrpělo 11% všech hráčů zapojených do výzkumu. 

U spojek převažovaly zlomeniny na horních končetinách (69%) a obličeji (15%). 

69% z nich ji utrpělo alespoň jednu. Proti ostatním postům měli nejkratší průměrnou 

dobu léčení (5,25 týdne). Zajímavé je, že 15% zlomenin u nich vzniklo při chytání 

míče. Rojníci se 7,5 týdny měli nejdelší dobu léčby. Útočení a skládání se u nich 

podílelo na zlomeninách vyrovnaně (34% a 37%). Polovina se léčila alespoň s jednou 

zlomeninou. 46% zlomenin bylo způsobeno v oblasti horních končetin, 16% v obličeji 

a 14% na dolních končetinách. Útočníci utrpěli asi polovinu (51%) všech zlomenin na 

horních končetinách, 22% na dolních končetinách a 17% v obličeji. Podíl útočení 

a skládání byl v součtu vysoký jako u ostatních (34% a 46%). Přibližně půlka 

z útočníků (54%) prodělala alespoň jednu zlomeninu. 
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6.9  Vykloubení u dotazovaných hráčů ragby 

 

Respondenti uvedli dohromady 116 vykloubení během ragby. To bylo asi 0,87 

tohoto úrazu v průměru na jednoho dotazovaného. Jednoznačně nejvíce vykloubení 

postihlo horní končetiny a to skoro ve tři čtvrtě (72%) všech případů. Na dolní 

končetiny pak připadlo o málo více než čtvrtina (27%). V jediném případě (necelé 

procento) se nejednalo o končetiny, ale o žebro. V celkovém hodnocení byly nejčastěji 

postiženy prsty na rukách a to v celých 44%.  Hlezno bylo v pořadí s výsledkem 23% 

všech vykloubení během ragby druhé. Na třetím nelichotivém místě skončil ramenní 

kloub, který byl postižen ve 22% případech (z toho byl ve 27% poraněn 

akromioklavikulární kloub). Zbytek tvořil 11%. 

Co se týká otázky vzniku tohoto poranění v závislosti na herní činnosti, tak 

nejčastěji vznikalo při skládání (42%) a jen o málo méně při útočení (37%). Shodně ve 

3% při běhu, obraně a chytání míče. Na další situace během hry připadlo 12%.  

Čas strávený léčbou tohoto zranění byl v průměru 5,65 týdne. Opět byly 

nejkratší doby léčby v řádu dnů a nejdelší léčba byla 26 týdnů při vykloubení kotníku 

nebo ramenního kloubu (případně akromioklavikulární skloubení) 

Přesně polovina (50%) z dotazovaných toto poranění během ragby nikdy 

neutrpěla, 27% respondentů jednou, 12% dvakrát a 11% třikrát a více. 

V případě vymknutí nejsou u jednotlivých postů velké rozdíly. Nejvíce 

vykloubení je na horních končetinách (69% až 73%) a dolních končetinách (26% až 

31%). Rojníci mají nejčastěji vykloubené prsty (46%), spojky ramena (23%) a útočníci 

ramena a kotníky (shodně 24%). Skoro na každého rojníka připadá jeden tento úraz 

(0,97) 
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6.10  Poranění vazů u dotazovaných hráčů ragby 

 

V součtu bylo zaznamenáno 125 poranění vazů při ragby. To znamená, že na 

jednoho hráče výzkumu připadlo asi 0,94 takového zranění. Z tohoto celkového počtu 

se nalézalo velmi výrazných 80% všech úrazů na dolních končetinách. Pouze 17% 

všech podobných poranění se nalézalo na horních končetinách a 3% byly na zbytku těla. 

Nejčastějším místem na těle, jak můžeme vidět na grafu 4, byl postižen kolenní kloub, 

a to v 52%. Hlezno bylo postiženo ve 23%  a ramenní kloub pouze v 7%. Na ostatní 

části pak zbývalo 18%. 

 

 

Graf 4 – Nejčastější místa (klouby) s poraněním vazů 

  

Nejčastěji docházelo k poranění vazů při útočení a to skoro u poloviny (45%) 

případů. Čtvrtina (25%) všech zranění vznikla naopak při skládání. Na zbylých 30% 

připadala obrana, ruck, běh, mlýn aj.  

Průměrná doba léčení poraněných vazů trvala 13,86 týdne, což byla více jak 

dvakrát tak dlouhá doba, než byla celková střední hodnota léčby souboru. Nejkratší 

léčba trvala týden a zvláště pak nejdelší trvala 104 týdnů (2 roky) u kolenního kloubu. 



66 

 

Méně jak polovina (43%) hráčů během ragby nikdy nebyla postižena tímto 

typem úrazu. Jedenkrát se tomu nevyhnulo 35% všech hráčů, dvakrát 12% a vícekrát 

jen 10% ragbistů. 

U spojek výrazně převažovalo poranění vazů kolenního kloubu (69%), ale nijak 

nevyčnívalo toto poranění u hlezenního kloubu (6%). Poměr se trochu měnil až 

u rojníků (kolenní kloub 56% a hlezenní 20%) a skoro vyrovnal u útočníků (kolenní 

kloub 40% a hlezenní 35%). Alespoň jednou bylo takto zraněno 62% útočníků, 56% 

spojek a 54% rojníků. Nejdéle se léčili v průměru rojníci 14,3 týdne, pak útočníci (13,8 

týdne) a nejméně spojky (12,4 týdne). 
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6.11  Jiná vážná poranění u dotazovaných hráčů ragby 

 

Hráči měli možnost vyplnit i jiná, než předem očekávaná, vážná zranění, která 

vznikla během ragby. Takových vyplnili dohromady 28, což bylo v průměru 0,21 

zranění na jednoho hráče. Z celkového počtu bylo 32% pohmoždění (případně 

podlitina), 29% bylo natržených/utržených svalů, 14% natržených/utržených šlach (ve 

třech případech šlo o achillovu šlachu), stejně tak ve 14% o chrupavčitý defekt (labrum, 

menisky v kolenu a jiné) a 11% zbytek. Jedno z nejhorších zranění vůbec byl 

pneumotorax. Při identifikaci zmíněných zranění bylo 54% způsobeno na dolní 

končetině, 25% na horní končetině a zbylých 21% na jiných částech těla. 

Z pohledu činnosti na hřišti bylo 29% všech dalších zranění způsobeno během 

útočení, 21% během běhu, 18% během skládání, 7% v mlýnu a 25% v jiných situacích. 

Zde poprvé nebylo skládání a útočení na prvních dvou pozicích, ale dostal se mezi ně 

běh, při kterém vznikala poškození šlach a svalů. 

Průměrná doba léčení měla hodnotu 15,25 týdne, což je nejvyšší střední hodnota 

ze všech typů kategorií zranění v dotazníku. Nejkratší doba léčení byla 2 týdny 

a nejdelší pak 104 týdnů (2roky) při poranění šlachy na ruce. 

Pouze 17% hráčů vyplnilo alespoň jedno takové zranění, než jaká měli na výběr. 

Z toho důvodu by mohlo být vyhodnocení vzhledem k postu značně zkreslené. 
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6.12  Další sportovní aktivity hráčů 

 

Dotazovaní hráči byli velmi sportovní. Pouhých 19% z nich kromě ragby 

neprovozuje žádný další sport. 28% jich provozuje ještě jeden rekreační, 29% dva 

a alespoň tři provozuje 25%. Dokonce deset z nich (asi 7,5%) se věnuje závodně 

dalšímu sportu jako je fotbal, futsal, hokej, florbal, atletika, volejbal a bojový či 

raketový sport. 

Nejvíce byly zastoupeny raketové sporty (tenis, squash, badminton…) - v 16%, 

pak fotbal/futsal s 15%, cyklistika zaujímala 14%, posilovna 10%, zimní sporty také 

10%, plavání 7%, hokej 6% a další 15 sportovních odvětví. 26% všech hráčů se věnuje 

raketovému sportu, 24% fotbalu a 23% cyklistice. Většina (asi 70%) se věnuje 

individuálním sportům a nikoli týmovým, jako je ragby. 
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6.13  Operace, úrazy a vážná onemocnění hráčů (nesouvisející 

s ragby) 

 

V dotazníku jsem rovněž sledoval, jaké operace, úrazy a vážná onemocnění 

hráči prodělali, ale nesouvisejí s ragby. 

- Operace: Celkem prodělali 72 operací, z toho 35% v oblasti břišní krajiny a 33% 

v oblasti obličeje. 18% operací byl apendix, 14% shodně hernie a mandle, 13% po 

fraktuře. 40% hráčů prodělalo alespoň jednu operaci, která nesouvisela s ragby.  

 

- Úrazy: Celkem bylo zaznamenáno 67 vážných úrazů, z toho 59% zlomeniny a 9% 

poranění kloubu. 32% všech zranění byly zlomeniny ruky a 21% zlomeniny nohy. 

Objevovalo se i pohmoždění hrudní a krční páteře, natržený sval, pokousání, popálení, 

řezná rána atd. 34% všech hráčů prodělalo alespoň jeden vážný úraz nesouvisející 

s ragby. 

 

- Onemocnění: V souhrnu bylo zjištěno 24 onemocnění. 25% připadalo respiračnímu 

systému a stejně tak 25% odpovídalo prodělané mononukleóze. 14% všech hráčů 

prodělalo alespoň jedno onemocnění. 
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6.14   Věkové rozdíly 

 

Soubor můžeme rozdělit dle celé řady kritérií. Jedno z nich může být věk. 

Dotazovaní hráči byli rozděleni do tří skupin. V nejmladší skupině byli ragbisté do 22 

let (včetně). Střední skupinu tvořili hráči od 23 do 27 let (včetně). Nakonec byli 

nejstarší hráči, a to nad 28 let (včetně).  

Na nejmladší skupinu připadlo asi 2,4 úrazu na hráče, u střední skupiny už 4,9 

úrazu na hráče, tedy nárůst o 100%, a v nejstarší skupině 7,2 úrazu na jednoho hráče (to 

bylo o 200% více jak nejmladší a o 47% více jak střední skupina). Z grafu 5 lze vyčíst, 

že nejmladší hráči měli největší zastoupení ve skupině s 1 až 3 zraněními, to platilo 

i pro střední skupinu. Jenže střední hráči měli větší zastoupení ve skupinách s vyšším 

počtem zranění. Nejstarší hráči měli nejvíce zástupců ve skupině s 4 až 6, respektive 7 

až 10 zraněními. Pomyslný peak jejich grafu je proto položen více vpravo než 

nejmladších a středních.  

Nejméně se chránili hráči střední skupiny, a to jen 58% jejich zástupců 

používalo nějaké chrániče nebo pomůcky. 71% nejstarších hráčů a 77% nejmladších 

hráčů používalo alespoň jednu pomůcku. Zranitelnost jednotlivých částí těla, a tudíž 

rizikovost, jak ji vnímají samotní hráči, má tendenci se s věkem zvyšovat. 

 

 

Graf 5 – Zastoupení ve skupinách v počtu úrazů dle věkových kategorií 

(vertikální osa představuje procentuální vyjádření a horizontální osa četnost úrazů) 
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U nejmladších je průměrná doba léčby 5,4 týdne, u středních je to 6,1 týdne 

a u nejstarších 7,4 týdne (o 37% více času proti nejmladší skupině). Nejenže se zvyšuje 

počet úrazů (což je pochopitelné), ale doba léčby se prodlužuje. Může to způsobovat 

stárnoucí organizmus, horší podmínky regenerace a tréninku v minulosti, vážnější 

úrazy, vývoj hry a celá řada dalších faktorů. 
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6.15  Závěrečné shrnutí 

 

- Nejvíce utrpěli hráči tržná poranění, pak až poranění vazů, zlomeniny, 

vykloubení, otřesy mozku/hlavy a jiná vážná poranění. U rojníků převažovaly tržné 

rány, vykloubení a zlomeniny. Útočníci nejvíce utržili také tržných ran, pak otřesů 

hlavy/mozku a následně shodně zlomeniny a vykloubení. U spojek převládaly otřesy 

hlavy/mozku, pak zlomeniny, následovaly shodně tržné rány a vykloubení. 

- Průměrná doba léčby byla 6,6 týdne. Dle jednotlivých postů: Útočníci 8 týdnů, 

rojníci 6,1 týdne a spojky 5,4 týdne. 

- Skoro polovina všech zranění vznikla při skládání (43%), při útočení přibližně 

třetina všech zranění (31%), následovala obrana (4%), hra s míčem (3%) a zbytek. 

U všech postů bylo nejčastěji na vině zranění skládání a až pak útočení. 

- Nejběžnější lehčí poranění byly odřeniny a následovalo pohmoždění, svalové 

natažení a podvrknutí. 

- Nejvíce poranění připadalo na hlavu (36%), pak dolní končetiny (30%), horní 

končetiny (29%) a zbytek (5%). To odpovídalo všem postům s určitými odlišnostmi. 

Pouze útočníci utrpěli nejvíce zranění na dolních končetinách. 

- Přes 80% všech hráčů se před výkonem protahovalo a rozběhávalo. Nejpilnější 

v této činnosti byli útočníci a nejméně naopak spojky. Nejvíce ochranných pomůcek 

používali rojníci a nejméně spojky. Téměř pětina (19%) všech nepraktikovala žádnou 

regeneraci z možných vybraných. 

- Hráči vnímali úrazem nejvíce ohrožený kolenní kloub, pak ramenní kloub, 

hlezenní kloub, prsty na ruce, hlavu a další. Post nerozhodoval o vnímání nejvíce 

ohrožené části těla (kolenní kloub). Spojky a útočníci hlavu umístili až na páté místo. 

Rojníci vnímali ohrožení hlavy na druhém místě a ramena na třetím. Spojky mají na 

druhém místě prsty na ruce a na třetím místě rameno a kotníky. Útočníci umístili na 

druhé místo rameno a na třetí shodně kotník a prsty na ruce. Všichni nejméně cítí 

ohroženou kyčel. 

- Většina ragbistů (81%) se věnovala i jiným sportovním aktivitám, dokonce 

deset z nich i jiné aktivitě závodním způsobem. Nejvíce se věnovali raketovým 

sportům, fotbalu a cyklistice. 
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- Necelá polovina (40%) ze všech hráčů prodělala alespoň jednu operaci. 

Nejčastěji to bylo v obličeji a oblasti břicha. 

- Postupem věku (sezon) pochopitelně zranění přibývala. Do 22 let připadlo na 

jednoho hráče 2,4 úrazu, v rozmezí 23 až 27 let to bylo 4,9 úrazu a nad 28 let (včetně) 

už 7,2 úrazu v průměru. 
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7  Diskuse 

 

Tento výzkum byl založen na analýze dat, která byla získána 

nestandardizovaným dotazníkem. Ve výzkumu jsem se zabýval třemi hypotézami, 

jedním hlavním cílem a několika vedlejšími cíly. V první hypotéze se předpoklad pořadí 

nejčastěji zraňovaného postu nepotvrdil. Na prvním místě sice byli hráči roje, ale 

následovaly pak spojky a až poté útočníci. Tudíž na základě tohoto výzkumu lze 

předpokládat, že post rojníka je nejnebezpečnějším postem na hřišti. Další hypotéza se 

potvrdila, neboť nejčastěji jsou hráči (platí i pro jednotlivé posty) zraněni při skládání 

a následuje útočení. Může to být způsobeno menší připraveností celého pohybového 

aparátu hráče na absorbování velkého množství kinetické energie, kterou hráči při 

útočení disponují. Další herní situace (obrana, běh, ruck, mlýn, fauly a jiné) byly rovněž 

zastoupeny, ale v porovnání s výše zmíněnými se jedná o minoritní postavení. Ani třetí 

hypotéza se nepotvrdila. Nejčastěji zraněným místem byla hlava s 36% ze všech 

zranění. Za ní se přibližně stejně umístily dolní končetiny (30%) a horní končetiny 

(29%), mezi nimiž byl rozdíl pouhý jeden procentní bod. Toto pořadí je dáno do jisté 

míry velkým množstvím tržných ran na hlavě v součtu s otřesem mozku nebo hlavy 

(celkem 22% všech úrazů). Zajímavé je to, že prsty byly rovněž častěji poraněny (16%) 

než kolenní kloub (14%) nebo hlezenní kloub (10%). Přesto bych označil poranění dvou 

zmíněných nosních kloubů dolní končetiny za vysoké číslo, když si uvědomíme, že bylo 

zjištěno 620 úrazů v součtu. Poranění ramenního kloubu (5%) bylo jen o málo nižší než 

obočí (6%). Rozdíl je i u jednotlivých postů, neboť rojníci a spojky byli nejčastěji 

zraněni na hlavě (resp. 38% a 39% všech jejich zranění), ale útočníci utrpěli nejvíce 

poranění dolních končetin (36%). Je to nejspíš dáno úkoly, které jednotlivé posty během 

hry plní, neboť útočníci při průniku do soupeřova pole jsou skládáni za dolní končetiny. 

Léčebná doba činila v průměru 6,6 týdne, ale v případě útočníků to bylo 8 týdnů. 

Útočníci jsou proti ostatním postům méně často zranění, ale zase nejdéle se léčí, neboť 

poranění kolenního a hlezenního kloubu se léčí déle než tržná rána na hlavě. Rojníci se 

pak v průměru léčí 6,1 týdne a nejkratší doba rekonvalescence byla zjištěna u spojek 

(5,4 týdne). 

Výzkum byl zaměřen výhradně na hráče, kteří hrají naší nejvyšší seniorskou 

soutěž v ragby. Pokud bychom chtěli mít výsledky přesnější z pohledu domácího ragby, 
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tak by do výzkumu měla být zařazena i první liga, kterou hraje dalších sedm klubů. 

Stejně tak je pravděpodobné, že se do výzkumu nezapojili hráči, kteří v době sběru dat 

byli zranění a neměli tak možnost vyplnit dotazníky. Bylo by potřeba upravit samotný 

dotazník a změnit postup, jak získat větší a přesnější počet dotazníků. Mám na mysli 

zajištění určitého času (předpokládám jednu hodinu) s týmem, který by výhradně sloužil 

k podrobnému a svědomitému vyplnění dotazníku s případnou okamžitou konzultací při 

nejasnostech. Jako každý podobný výzkum jsou zde určité limitující faktory, které 

mohou výsledky zkreslovat. Zejména samotný postoj hráčů k vyplnění dotazníku. 

V případě, že je odpověď na četnost určitého zranění “mnoho“, nebo na otázku dle 

činnosti “všechno“, je poté vyhodnocení velice obtížné respektive nemožné. Na první 

pohled tyto chybějící informace mohou v celku podat jiné souhrnné výstupy. Přesto 

bych rád podotknul, že s velkou převahou byly dotazníky dobře a svědomitě vyplněny. 

Dalším místem, které skýtá úskalí výzkumu je dotazník samotný. Z důvodu, že 

se nejedná o standardizovaný dotazník, lze u něj očekávat nějaké nedostatky. Jako první 

bych jistě uvedl, že nebyla zcela jasně a zřetelně uvedena otázka počtu odehraných 

sezon. Díky tomu pak hráči odpovídali rozdílně (především z pohledu celku a seniorské 

kategorie). Chyběla rovněž otázka počtu odehraných zápasů v jedné sezoně. V případě 

odstranění obou předešlých nedostatků, bychom získali představu o celkovém herním 

zatížení hráčů. V dotazníku by se rovněž měl objevit fakt, kdy došlo k poranění (zápas, 

trénink, předzápasová aktivita apod.). Jistě by u některých hráčů (především starších) 

mohlo být i více kolonek pro vyplnění. Jisté řešení by byl jednoduší princip zatrhávání 

odpovědí s minimální nutností vypisování. V takovém případě bych se ale obával 

“fyzického“ nárůstu dotazníku do velkých rozměrů. Jedním z hlavních kriterií při jeho 

sestavování byla právě co největší úspora místa, která potencionálně zajišťovala větší 

návratnost, která ve výzkumu činila 73%. 

V České republice žádná podobná studie nevznikla. Při srovnání s jinými 

studiemi se tedy musíme vydat za hranice. Jak jsem již zmínil, tak v britském článku 

Facts and injuries (2010) je uvedeno, že jsou úrazy v ragby nejčastěji na dolních 

končetinách (48%) až poté na hlavě (24%) a následně horních končetinách (21%). To 

nekoresponduje se zjištěnými výsledky mého výzkumu, jehož výsledky řadí na první 

místo hlavu a až na druhé místo dolní končetiny. Pouze v případě útočníků obsadily ve 

výzkumu dolní končetiny první místo. Rovněž se uvádí, že více jak 40% všech poranění 

je svalového původu (natažení nebo pohmoždění). 30% jsou výrony a pak následují 
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vymknutí, zlomeniny, tržné rány a další. Toto se s mým výzkumem špatně srovnává, 

neboť jsem se konkrétně zaměřil na vážnější poranění a zmíněné podvrknutí, 

pohmoždění a natažení jsem zjišťoval pouze okrajově (jejich frekvenci). Frekvence 

však vyšla velmi podobně. Pokud si odmyslíme, že ve výzkumu vyšly na prvním místě 

odřeniny, pak je pořadí stejné: pohmoždění, natažení a podvrknutí.  Babić (2001) 

zveřejnil v chorvatské studii, že 47% všech zranění připadalo skládání, nebo když byli 

hráči skládáni. Obě tyto činnosti spojil do jednoho čísla. Pokud bych já spojil skládání 

a útočení do jednoho čísla, vyšlo by mi, že tyto dvě herní situace doprovází celých 74%, 

to znamená přibližně tři čtvrtiny. Jeho výsledky nejčastěji poraněných oblastí také 

neodpovídají mému zjištění. Nejčastěji poranění shledal na dolních končetinách, kdy se 

jednalo o vymknutí nebo podvrknutí kotníku, následně kolene a až na třetím místě tržné 

rány. Jak jsem již zmínil, tak tržné rány z výzkumu vycházejí jako nejčastější. Jistou 

shodu se zahraničím přesto nalézáme. Bathgate (2002) zjistil, že nejběžněji poraněná 

část těla australských profesionálních hráčů je hlava (22%), pak koleno (14%) a stehno 

(13,6%). To do jisté míry poměrově odpovídá i mému výzkumu, neboť hlavě připadlo 

také 22% a kolenu rovněž 14%.  Rozdíl je v tom, že v mém výzkumu na druhém místě 

skončili prsty na rukách (16%). 59% poranění odpovídalo napadání soupeře a toto číslo 

už je bližší mnou zjištěných 74%. Další podoba je v obsazení prvních dvou míst 

diagnóz. Bathgate publikoval, že 26% odpovídalo poranění vazivového aparátu a 23% 

tržným ranám. V mém výzkumu se rovněž tyto dvě diagnózy umístili na prvních 

příčkách, ale v opačném pořadí. V otázce pasivní ochrany hráčů jsem zjistil podobnost 

v používání ochranné helmy. Většina (64%) úrazů bylo lehčích a hráči chyběli týmu 

méně jak jeden týden, 14% bylo středních (hráči chyběli jeden až tři týdny)  a 22% 

vážných (hráči chyběli více jak tři týdny). Zde bohužel nelze určovat podobnost 

z důvodu přesnějších dat. Zajímavý je zde poznatek, že 94% vážných úrazů odpovídalo 

období profesionální kariéře. Pettersen (2002) zkoumal postoj hráčů k tomuto 

ochrannému prvku napříč soutěžemi v Kanadě. Zjistil, že ochranou helmu používá 27% 

hráčů a já jsem přišel na to, že v extralize tuto ochranu využívá 29%. Lze tedy spatřovat 

určité náznaky podobnosti se zahraničím, ale je také zřejmé, že existují velké rozdíly. 

Většina studií používá různou metodiku, nebo se zaměřuje na jinou skupinu 

(souborný výzkum) a v tom jsou klady i zápory v celkovém měřítku. Musíme brát na 

zřetel při porovnání se zahraničím i fakt, že ragby je u nás ryze amatérský sport. 

I v případě, že se jedná o studii zaměřenou na nižší soutěž v rámci některé země, která 
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má však i profesionální úrovně. V takovém případě mohou i na nižších úrovních působit 

lidé s profesionálními zkušenostmi a jejich metodika tréninků, regenerace, kompenzace, 

návyky, zkušenosti mohou být mnohem pokrokovější než v naší nejvyšší soutěži. Stejně 

tak údaje mohou podléhat době, kdy jejich platnost (zvlášť v zemích, kde se ragby 

rozvíjí) má omezující charakter. Z tohoto důvodu jsou pak zajímavé opakované 

výzkumy téhož (za použití stejné nebo podobné metodologie), které přímo odráží 

časový průběh změn v kontextu s jinými skutečnostmi (zavedení nových pravidel, 

přechod v polo/profesionální úroveň, moderní technologie, metodika tréninků apod.). 

Pro srovnání uvádím, že v podobném výzkumu, ale se zaměřením na jiný sport – 

lední hokej, dospěla Šulcová (2011) ke zjištění, že více jak polovina všech úrazů 

v zápase připadala na hlavu, obličej a krk. V mém výzkumu bylo poranění krku (krční 

páteře) zanedbatelné, ale hlava, jako celek, se také umístila na první příčce. A vůbec 

nejčastějším typem poranění byla tržná rána v obličeji. V mém výzkumu připadá 

u tržných ran 81% právě hlavě. Lední hokej je velice kontaktní sport, kde bohužel není 

nouze o velmi těžká poranění i přes velmi propracované ochranné pomůcky. I přesto lze 

najít v jistých aspektech podobnost výsledků. Stejně tak musíme vzít i fakt, že zmíněná 

práce byla zaměřena na profesionální hráče, kteří hrají naší nejvyšší soutěž v ledním 

hokeji. Jde tedy o hráče s mnohem lepším zdravotnickým zázemím, preventivním 

programem a celým zdravotnickým dohledem. Vždy je přítomen na zápase lékař 

a záchranáři, což v ragby není v současnosti běžné (výjimku můžou tvořit mezistátní 

utkání). 

Závěrem bych rád připomenul fakt, že pro úspěch podobných výzkumů je 

potřeba několik faktů: spolupráce, vhodná metodika, zdroje (lidské, finanční, materiální, 

duchovní…). Tento výzkum nebyl výjimkou. Jednotlivé kluby (hráči, funkcionáři a jiní) 

poskytly různou míru spolupráce a ochoty se na této práci podílet. Jde o dobrou vůli 

ve svém osobním čase. Z tohoto důvodu jsem se snažil osobním jednáním a setkáním 

docílit co největší míry interesovanosti druhé stran do výzkumu. Mnohdy opakované 

kontaktování s žádostmi a připomínání se, dle mého názoru, vedlo k úspěchu. Například 

RC RENTAL Havířov mi poskytl data (dotazníky) mladších ročníků. Ta bohužel 

nemohla být zařazena do studie, neboť byla mimo výzkumný soubor. Zde 

(u juniorských týmů) je možná návaznost dalších podobných výzkumů v budoucnu. 
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8  Závěr 

 

Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo zmapování četnosti závažnějších úrazů 

z pohledu celku a v souvislosti s pozicí hráče na hřišti. Dále pak zjistit dobu léčby, při 

jaké činnosti na hřišti k těmto úrazům dochází, jaké je poměrové zastoupení úrazů; 

zjistit základní preventivní a regenerační poměry v týmech a zohlednit věk. Výzkum se 

zaměřil pouze na aktivní hráče naší nejvyšší seniorské soutěže v ragby (KB extraliga) 

na přelomu kalendářního roku 2011 a 2012.  

Pro účel tohoto výzkumu byl vytvořen dvoustránkový nestandardizovaný 

dotazník, který byl distribuován do všech extraligových klubů. Ve výzkumu bylo 

analyzováno 133 dotazníků (hráčů), což představuje 33,4% hráčů, kterým byla pro rok 

2012 vydána extraligová licence. 

Jako nejčastější poranění ze všech 620 úrazů se ve výzkumu ukázaly tržné rány, 

a to skoro ve čtvrtině všech případů. Asi pětina případů bylo poranění vazů a přibližně 

stejné množství připadlo zlomeninám. Nejčastěji zranění byli hráči roje, následovaly 

spojky a až třetí skončili útočníci. Tudíž na základě tohoto výzkumu lze předpokládat, 

že post rojníka je nejnebezpečnějším postem na hřišti. Průměrná doba léčby činila 6,6 

týdne. Nejdéle se v průměru léčili útočníci a to 8 týdnů, pak rojníci (6,1 týdne) a spojky 

(5,4 týdne). Nejčastěji jsou hráči, celkově i nehledě na post, zraněni při skládání 

a o něco méně při útočení.  

Nejčastějším zraněným anatomickým místem byla hlava, pak dolní končetiny 

a následovaly horní končetiny, mezi nimiž byl rozdíl pouhý jeden procentní bod. 

Takovéto pořadí nejspíš ovlivnilo velké množství tržných ran na hlavě spolu s otřesem 

mozku nebo hlavy. Kolenní kloub skončil jednotlivě až na třetím místě za hlavou a 

prsty na rukách. Rozdíl je i u jednotlivých postů, neboť rojníci a spojky byli nejčastěji 

zraněni na hlavě, ale útočníci utrpěli nejvíce poranění na dolních končetinách.  

Při porovnání se zahraniční literaturou se shoda většinou nenalézala, ale 

pravidlem to nebylo. Shodovalo se například použití ochranné helmy u nás a v Kanadě. 

Také se shodovalo poměrové zastoupení úrazů jednotlivých částí těla (kolenní kloub a 

hlava) a dvou nejčastějších diagnóz (poranění vazivového aparátu a tržné rány) 

v Austrálii a u nás. 
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Tato práce poskytla první ucelenější pohled na danou problematiku na našem 

území. Pevně věřím, že výsledky budou prospěšné a někdy v budoucnu na ně naváží 

jiné práce. Ve výsledcích práce je uvedeno větší množství zjištěných skutečností, které 

nám poskytla analýza. Práce nejspíše přesáhla její původní zadání, neboť částečně 

zmapovala i samotné prostředí tohoto zajímavého a krásného sportu na našem území 

v daném čase. 
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