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Abstrakt 

Název 

Náhlá kardiovaskulární úmrtí sportovců v České republice a v zahraničí 

Cíle 

Hlavním cílem diplomové práce je shromáždit údaje o náhlých úmrtích 

sportovců z kardiovaskulárních příčin v České republice a v zahraničí. Zároveň je 

cílem získat přehled o zdravotní péči o sportovce v českém sportu. V závěru je 

snahou stanovit určitá doporučení a postupy k prevenci náhlé srdeční smrti u 

sportovců.  

Metody  

Hlavní použitou metodou je analýza dokumentů, konkrétně pitevních protokolů, 

která umožňuje získat informace o náhlých srdečních úmrtích sportovců u nás. Další 

metodou je dotazování, díky němuž je zjištěn současný stav zdravotní péče o 

sportovce mezi sportovními svazy. V závěru je jako metoda zvoleno interview, jež 

bylo provedeno s fotbalistou Michalem Medunou, který přežil srdeční kolaps při 

fotbale.  

Výsledky 

Autorka diplomové práce zjistila, že největším problémem zdravotní péče o 

sportovce je provádění a kvalita sportovních preventivních prohlídek, kdy se 

v mnoha případech až zpětně, po provedení pitvy, odhalí, že sportovec měl nemocné 

srdce či trpěl nějakou vrozenou srdeční vadou. Výsledkem jsou poté určitá 

doporučení, postupy a opatření, jak zdravotní péči zlepšit a jak předcházet náhlým 

kardiovaskulárním úmrtím.  

Klí čová slova 

Náhlá smrt, sport, sportovní preventivní prohlídky, srdce, zdravotní péče o 

sportovce. 



 

 

Abstract 

Title  

 Sudden cardiac death in athletes in the Czech Republic and abroad 

Objectives 

The primary aim of the diploma thesis is to collect data about sudden cardiac 

death in athletes in the Czech Republic and abroad. The next aim is to create 

summary about health care concerning athletes in Czech sporting environment. The 

final step is to recommend some approaches and advices to prevent the sudden 

cardiac death in athletes. 

Methods  

The main method used diploma thesis is the analysis of documents, specifically 

the autopsy protocols providing professional information about sudden cardiac death 

in athletes in our country. Another method is questioning which allows to determine 

current state of athletic health in sports federations. The final method chosen for the 

diploma thesis is the interview which was arranged with football player Michal 

Meduna who survived a cardiac collapse during football match. 

Results 

The author of the thesis has found that the biggest problem of health care in 

athletes is the implementation and quality of sports health examination. In many 

cases the defect, bad hearth condition or congenital heart defect was found as late as 

autopsy was performed. The results are some recommendations, procedures and 

steps to improve health care and prevent sudden cardiac death. 

Keywords  

Sudden death, sport, heart, health care in athletes, sports health examination.
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1 Úvod 

Sport je celosvětový fenomén, který stále nabývá na objemu a získává si 

neustále nové příznivce. Dějiny sportu sahají až do starověku. Největší rozkvět je 

spojen s antickým kultem těla, tzv. kalokagathía, ve kterém se spojuje fyzická 

zdatnost s rozumovou a mravní vyspělostí. V moderní době je sport hlavně 

prostředkem relaxace a odpočinku. Mnohdy ale také, zejména u profesionálních 

sportovců, je provozován jako zaměstnání. Často se oba způsoby vzájemně prolínají. 

Běžec, který si jde dvakrát týdně zaběhat, občas zkusí i nějaký velký závod a 

vrcholový sportovec většinou se sportem začínal jako zpestření volného času. 

V poslední době však do popředí sportu vstupuje i jeho negativní stránka, a to 

stále častější náhlá úmrtí mladých trénovaných sportovců. Každá smrt mladého 

člověka je velkou tragédií, ale náhlé úmrtí sportovce během vrcholového sportovního 

výkonu, často za přítomnosti diváků a médií, je přímo katastrofou.  

Podle Juda (2008) každý rok zemře až 1000 profesionálních sportovců, přičemž 

u amatérských sportovců je toto číslo ještě větší. V počtu úmrtí „vedou“ cyklisté, 

fotbalisté a atleti. Jde o vrcholové sportovce, o které je nebo by mělo být nejvíc 

postaráno a kteří zpravidla podstupují pravidelné lékařské prohlídky a také během 

vlastního závodu jsou pod přímým lékařským dohledem. Pro příklad uvádím rychlý 

lékařský zákrok v NHL v roce 2005, který zachránil život českému hokejistovi 

Jiřímu Fischerovi, který zkolaboval přímo v zápase. Mnohdy se to však nepodaří.  

Příčinou náhlé smrti bývá ve většině případů selhání srdce. Sportovci prakticky 

denně trénují, jejich tělo by mělo tedy být mnohem odolnější než těch, kteří 

nesportují. Tak proč umírají? U mladých sportovců jde většinou o vrozené srdeční 

vady a získané abnormality. Riziko náhlé smrti stoupá s věkem, ale výjimkou nejsou 

ani sportovci okolo 20 let. Situace je o to záludnější, protože sportovci prakticky 

nemusejí mít žádné potíže. Pokud jsou ještě zanedbány preventivní sportovní 
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prohlídky, může za určitých okolností více zatížený (třeba i v kombinaci s akutní 

nemocí) organismus sportovce selhat.  

Opravdu systematická povinná preventivní lékařská péče u sportovců je ve 

světě zavedena málokde. V bývalém Československu se absolvování preventivní 

sportovní prohlídky muselo pravidelně dokladovat a organizátoři akcí (eventuelně 

rozhodčí) bez takovéto prohlídky hráče nepustili ke sportovnímu výkonu. Dnes se 

tato povinnost velmi opomíjí z neopodstatněné představy, že bývalá legislativa již 

neplatí. Sportovní kluby, popř. celé sportovní svazy se mylně domnívají, že záleží na 

jejich rozhodnutí, zda budou vyžadovat prohlídku od tělovýchovného lékaře včetně 

jejího obsahu nebo zda jim postačí razítko od obvodního lékaře. Když však dojde 

k náhlému úmrtí sportovce, často vyjde najevo, že sportovní prohlídky byly 

zanedbány. Tato vyšetření jsou totiž ekonomicky, ale i časově poměrně nákladná a 

zpravidla nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění ani z nadstandardních 

programů zdravotních pojišťoven. Nicméně v civilizované společnosti nic nebrání 

samotnému dospělému sportovci, aby se o své zdraví staral sám a mimo jiné si 

nechal v rámci sportovní prohlídky vyšetřit i kardiovaskulární systém. I když se 

takováto investice bezesporu vyplatí, stále se nechce mnoha lidem utrácet za 

preventivní péči o své zdraví peníze. 
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2 Cíle a úkoly diplomové práce 

Cíle diplomové práce 

Cílem diplomové práce je na základě analýzy pitevních protokolů v Ústavu 

soudního lékařství ve Fakultní nemocnici Na Bulovce shromáždit údaje o náhlých 

úmrtích sportovců z kardiovaskulárních příčin při sportovní činnosti nebo v klidu 

v České republice (respektive v územní působnosti Ústavu soudního lékařství ve 

Fakultní nemocnici Na Bulovce) v letech 2005 - 2009. Současně byl dotazem na 

vedení sportovních svazů získán povšechný přehled o provádění (či neprovádění) 

preventivních sportovních prohlídek. Práce se také zaměřila na náhlá 

kardiovaskulární úmrtí zahraničních vrcholových sportovců v období 2002 – 2010 

prostřednictvím rešeršní činnosti v denících Mladá fronta DNES a Deník Sport. 

Tyto výsledky pak byly použity jako konkrétní doklad současné situace 

v českém vrcholovém sportu. K cílům autorky diplomové práce patřilo také na závěr 

stanovit možné postupy a opatření v prevenci náhlých úmrtí sportovců. 

 

Úkoly diplomové práce 

• seznámení se základními teoretickými pojmy z oblasti sportu, 

tělovýchovného lékařství a zdravotní péče o sportovce, 

kardiovaskulárních onemocnění a náhlé smrti,  

• rešeršní činnost ve znalostní databázi MEDLINE,  

• analyzování pitevních protokolů za léta 2005 - 2009 ve Fakultní 

nemocnici Na Bulovce v Ústavu soudního lékařství a shromáždění 

náhlých kardiovaskulárních úmrtí sportovců v klidu nebo při sportovní 

činnosti, 
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• vyhodnocení nalezených případů, 

• provedení rešeršní činnosti v novinových článcích ohledně úmrtí 

zahraničních vrcholových sportovců za léta 2002 - 2010, 

• dotazování se na sportovní svazy olympijských sportů, 

• zpracování a vyhodnocení shromážděných dat, 

• provedení interview s fotbalistou Michalem Medunou. 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Sport 

Jak uvádějí Dovalil a kol. (2004) sport v současné době představuje 

nejvýraznější celospolečenský fenomén, působí na mnoho obyvatel všech kontinentů 

a dotýká se nejrůznějších organizací a skupin veškerého ideologického, filosofického 

i náboženského zaměření.  

Mezi hlavní filosofické znaky sportu patří, že sport je hrou moderní doby, je 

svobodnou činností, avšak časově i prostorově vymezenou. Nabízí mnoho různých 

prožitků, možnost seberealizace a sociálního kontaktu. Dále se vyznačuje úsilím po 

dosahování nejvyšších výkonů. Ty jsou prokazovány v soutěžích a umožňují 

srovnání podle pravidel. Sportovní soutěže umožňují prezentovat výkony před 

širokou veřejností, pro diváky a média a svými hodnotami obohacují život lidí a 

zároveň mají propagační vliv na děti a mládež. 

Sekot (2003) tvrdí, že sport nikdy dříve nebyl tak všudypřítomný jako právě 

nyní a že v životě společnosti nikdy nehrál tak významnou roli jako dnes. A také, že 

sportovní, pohybové a herní aktivity nikdy nebyly tak úzce propojeny s vytvářením 

zisku, procesem socializace, patriotismem, fyzickou a psychickou kondicí a se 

zdravím. Sport je jedinečný, jelikož svou formou reaguje na výzvy fyzických výkonů 

a vzrušujících zkušeností, kterých v jiných sférách života nelze dosáhnout.  

3.1.1 Definice sportu 

Sport je v moderní podobě provozován již téměř dvě stě let, ale zejména 

v průběhu 20. století se velmi změnil a výrazně nabyl na významu. 

Podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu pojem sport znamená „všechny 

formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti 

si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a 
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dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní. Sportem pro všechny se 

rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým 

vrstvám obyvatelstva“. (47) 

Je dokázáno, jak je sport a pohybová aktivita důležitá a že jejich nedostatek 

zvyšuje výskyt nadváhy, obezity a dalších chronických onemocnění, například 

diabetu či kardiovaskulárních chorob. Tím se snižuje kvalita života a dochází 

k ohrožení zdraví. Dá se říci, že sport je nástroj prevence a že má na lidské zdraví a 

život obrovský vliv, daleko větší než jakékoli jiné společenské hnutí. 

Dále je důležité zmínit, že sport v posledních desetiletích nabyl také 

významného ekonomického rozměru. Stal se dynamickým a rychle rostoucím 

hospodářským odvětvím.  S ekonomikou je spojen jak přímými, tak i nepřímými 

vztahy, jež působí oběma směry. Ekonomika vytváří příznivé podmínky pro sport a 

naopak sport svým vlivem na obyvatele pomáhá k rozvoji národního hospodářství. 

Spojení sportu a ekonomiky představuje pestrou škálu různých činností. Například 

výstavbu, rekonstrukci a udržování sportovních zařízení, výrobu sportovního nářadí a 

náčiní nebo obchod a služby. 

Na zajištění sportu v České republice se podílí zejména stát, dále neziskové 

organizace, hlavně občanská sdružení a také soukromý sektor. 

3.1.2 Sport rekreační, výkonnostní a vrcholový 

Jak Dovalil a kol. (2004) dále uvádějí, aktivní sport je díky své mnohostrannosti 

a přístupnosti přitažlivý především pro ty lidi, kteří vyznávají aktivní způsob života. 

Jsou to sportovci všech věkových kategorií a nejrůznějších výkonnostních úrovní. 

Podle zájmů a předpokladů si vybírají nejen sportovní odvětví a disciplínu, ale i 

úroveň, na které budou daný sport provozovat. Lze rozlišit sport rekreační, 

výkonnostní a vrcholový. 
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Sport rekreační 

Rekreační sport představuje sport široce rozšířený a přístupný s velkým počtem 

nejrůznějších pohybových aktivit, z nichž některé ani neodpovídají kritériím 

sportovní činnosti. Této úrovně sportu se účastní vesměs všechny vrstvy 

obyvatelstva, všech věkových kategorií. Je to činnost provozovaná ve volném čase, 

spontánně. Hlavním motivem rekreačního sportování je pohybové vyžití a zábava ve 

vlídném sociálním a přírodním prostředí, ale také udržení nebo zlepšení fyzické či 

psychické kondice. Díky společenskému významu se na podmínkách pro rekreační 

sport podílí stát, orgány samosprávy, občanská sdružení, sponzoři a další subjekty 

lokální úrovně. 

Sport výkonnostní 

Výkonnostní sport je sportem provozovaným ve sportovních klubech, jenž je 

přístupný všem ve volném čase. Typickým prvkem jsou systematické tréninky a 

pravidelné soutěže řízené sportovními svazy. Člověk se uvědoměle snaží 

zdokonalovat, rozvíjet své fyzické a duševní síly a zvyšovat svou výkonnost v daném 

sportu. Účast na výkonnostním sportu podněcují individuální možnosti a společenské 

podmínky a sami sportovci hodnoty vytvářejí a zároveň jsou spotřebiteli hodnot 

sportu, jako je prožitek, seberealizace či sociální kontakt.  

Sport vrcholový 

Vrcholový sport znamená nejvyšší výkonnostní úroveň sportu. Jedná se o 

činnost, která přesahuje volný čas, životní režim se přizpůsobuje požadavkům sportu 

a tréninku. Sportovní činnost se zde stává určitým společenským závazkem a 

posláním. Vrcholoví sportovci vytvářejí hodnoty, které veřejnost spotřebovává. Tato 

výkonnost je přirozeným pokračováním úrovní předcházejících. Každý sport má 

v národním měřítku vrcholovou úroveň, to však neznamená, že musí být 

mezinárodně konkurenceschopná. Vrcholové úrovně dosahují jen určití jedinci, kteří 

prošli mnohaletým náročným tréninkem, mají vrozené dispozice a dosáhli opravdu 
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mimořádným výkonů. V mezinárodním prostředí přebírá úlohu reprezentace. Z toho 

důvodu jsou reprezentanti právem oceňováni a podporováni a vystupují jako úspěšné 

vzory. 

3.1.3 Sportovní výchova 

Dovalil a kol. (2004) tvrdí, že výchova je cílevědomé a plánovité sociální 

jednání, jenž pomáhá jedinci, aby se optimálně a relativně samostatně socializoval. 

Říkají, že „cílem sportovní výchovy je přizpůsobení se biologickým a sociálním 

nárokům sportovního života při současném rozvoji osobnosti sportovce“. (4, s. 207) 

Socializací se rozumí proces osvojování si postojů, hodnot a jednání typických pro 

určitou kulturu. Ve sportu to znamená adaptaci na sportovní prostředí a akceptaci 

nároků a požadavků sportovní činnosti se vším, co k ní dnes patří. Sport v dnešní 

době ve struktuře různorodého okolí jako je rodina, přátelé, škola, média atd. má 

významnou úlohu, zejména pak pro ty, kteří provozují sport aktivně. Podle Dovalila 

a kol. (2004) se v odborné literatuře píše, že mezi charakterové vlastnosti, které sport 

utváří, patří rozhodnost, sebekontrola, loajalita, spolupráce, vytrvalost, poctivost a 

sebedůvěra. To ale neplatí na všech výše uvedených úrovních sportu stejně. Zejména 

vrcholový sport je v tomto ohledu jak vyzdvihován, tak zavrhován. Zejména proto, 

že i když je dosažení výkonu pozitivní, nesmí jít o vítězství za každou cenu. 

Ke specifickým úkolům výchovy ve sportu zejména u dětí a mládeže patří: 

• tvorba a regulace postojů ke všem jevům sportovního života  

• ovlivňování interpersonálních vztahů  

• obecné působení na vlastnosti sportovce 

• tvorba potřebných návyků (př. životospráva, režim dne, regenerace) 

Hlavním problémem sportovní výchovy nespočívá pouze ve stanovení 

výchovných cílů, ale spíše v jejich realizaci v konkrétní situaci.  Jedná se o to, co a 

jak dělat v určité situaci a činnosti. Je důležité vycházet z vnitřních podmínek 

osobnosti sportovce a navázat na vnější podnícení a to tak, aby jedinec přijal za své 

vlastní motivy jednání. 
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Mladí často vidí jen samotnou sportovní činnost, jež je pro ně přitažlivá, ale už 

nevidí, co vše je se sportovním růstem spojeno (pravidelnost, celodenní rytmus 

tréninku, jídla a pití, hygiena, spánek, regenerace, psychický odpočinek atd.). To 

všechno ke sportu neodmyslitelně patří a začínající sportovci se všemu musí 

postupně naučit. Nejde jen o dané činnosti, ale zejména o postoje k těmto činnostem. 

3.2 Kardiologie jako dotčený lékařský obor z hlediska 

kardiovaskulárních příčin náhlých úmrtí sportovců 

Kardiologie je obor vnitřního lékařství, který se zabývá diagnostikou a léčbou 

onemocnění srdce. Zahrnuje prevenci, diagnostiku a léčbu vrozených vad, srdečních 

selhání, ischemické choroby a dalších onemocnění srdce. 

3.2.1 Srdce 

Lidské srdce je životně důležitý svalový orgán, umístěný ve střední linii 

hrudníku, větší částí vlevo. V průměru váží 300 g u mužů a o něco méně u žen. Jedná 

o obdivuhodný orgán, který je schopen pracovat 24 hodin denně po celý život 

člověka. Stáhne se přibližně 100 000krát denně a v klidu přečerpá asi 5 - 7 000 litrů 

krve, při fyzicky náročném cvičení až 5krát více krve za den. Srdce je velice 

specifické již svoji strukturou, jelikož kromě svalových vláken, která umožňují 

mechanické pumpování krve, má také zvláštní tkáň, jež umožňuje tvorbu a přenos 

vzruchů pro správné fungování. 

Jak říká Weston (1993) „úkolem srdce je přečerpávat krev dvěma rozdílnými 

oběhy. Nejdříve pumpuje krev ze srdce do arterií aortou, hlavní tepnou těla. Tato 

krev protéká orgány a tkáněmi a přináší jim živiny a kyslík. Po absorpci kyslíku se 

krev vrací žilami zpět do srdce. Srdce pak přečerpává krev do druhého oběhu, 

tentokrát do plic, k doplnění kyslíku. Odtud se okysličená krev vrací zpět do srdce“ 

(33, s. 90) Jak Weston (1993) dále uvádí, srdce je rozděleno na čtyři hlavní oddíly, 

jež pracují jako pumpa a každý oddíl, který představuje svalový vak se stěnami, svou 

kontrakcí vypuzuje krev. Tyto oddíly lze rozdělit do dvou částí, na tzv. levé srdce a 
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pravé srdce, přičemž každé se skládá ze srdeční předsíně a srdeční komory. Krev ze 

žil vtéká do tenkostěnné předsíně, ta čerpá krev do tlustostěnné komory, která poté 

přečerpá krev do tepny. Zpětnému toku krve brání chlopně.  

Činnost srdce je závislá na správně pracujících chlopních. Na pravé straně jde o 

plicní a trojcípou chlopeň, na levé straně je to aortální a mitrální chlopeň. Tyto čtyři 

chlopně se otevírají a zavírají při průchodu krve z jednoho oddílu do dalšího, a tudíž 

krev může téci jen jedním směrem. 

Obrázek č. 1: Srdce jako čerpadlo 

 

Zdroj: Weston 1993 

Podle Vokurky, Huga (2008) je správné fungování srdce založeno na srdečním 

cyklu, což je „pravidelně se opakující srdeční činnost srdce, resp. jeho oddílů, 

zahrnující jednotlivý stah srdečního svalu (systolu) a jeho následující uvolnění 

(diastolu). Výsledkem je vypuzení určitého objemu krve do velkého oběhu (do aorty) 

a přibližně stejného oběhu do oběhu malého (do plicnice)“. (29, s. 429) 
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3.2.2 Srdeční onemocnění 

Podle Lindnera (2011) mezi základní onemocnění srdce patří chlopenní vady, 

ischemická choroba srdeční, poruchy rytmu a vrozené vady. 

Chlopenní vady 

Jak již bylo výše zmíněno, srdeční chlopně slouží jako jednocestné ventily, 

které zabraňují zpětnému toku krve. Zdravé chlopně se otevírají a zavírají 

koordinovaně se srdeční činností. Za chlopenní vady označujeme takové situace, při 

nichž nefunguje správně jedna nebo více chlopní.  

Na poruchu správného fungování srdeční chlopně má nejčastěji vliv vrozená 

vada, degenerativní změny chlopně či infekce. Důsledkem chlopenních vad dochází 

k nedostatečnému otevření nebo naopak uzavření ventilu. Obě situace srdce velice 

přetěžují a omezují jeho přečerpávací schopnosti. Poruchy chlopní můžeme podle 

jejich principu rozdělit do dvou skupin:  

• regurgitační vady – zpětný tok způsobený nedostatečným uzavřením 

chlopně,  

• stenotické vady – zúžení způsobené nedostatečným otevřením chlopně 

nebo překážkou ve výtoku z chlopně. 

Obrázek č. 2: Stenóza plicnice 

 

Zdroj: Lindner 2011 
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Chlopenní vada může dlouho zůstat bez povšimnutí. A pokud se nezhoršuje, 

může člověk prožít celý život bez jakýchkoli obtíží. V jiných případech ale může 

docházet k prohlubování vážnosti vady a bez neléčení může dojít k srdečnímu 

selhání, mozkové příhodě, tvorbě srdečních sraženin nebo k srdeční zástavě. 

Podezření na chlopenní vadu může vzniknout již při základním vyšetření na 

základě přítomnosti šelestu. Ale přesnou funkci chlopní odhalí až echokardiografické 

vyšetření. V některých případech je vhodné jej doplnit zátěžovým vyšetřením, které 

fyzickým cvičením ukáže funkci srdce při zátěži. 

Ischemická choroba srdeční 

Ischemická choroba srdeční (dále jen ICHS) je onemocnění, při němž dochází 

k nedokrvení srdce. Příčinou je postižení věnčitých (koronálních) tepen, které 

obstarávají výživu srdce a odvod odpadních látek.  

Při onemocnění koronárních tepen dochází k jejich ucpávání a omezení přítoku 

krve do srdce. Podle místa uzávěru jsou různě rozsáhlé oblasti srdečního svalu náhle 

bez výživy. Jestliže se nepodaří přítok krve rychle obnovit, mohou svalové buňky 

z nedostatku kyslíku a výživových látek, zahynout. Vzniká tak oblast s odumřelými 

buňkami (nekróza) a rozvíjí se infarkt myokardu. 

Nejčastější příčinou onemocnění věnčitých tepen je jejich kornatění 

(ateroskleróza), kdy postupně dochází k jejich zužování, až se úplně uzavřou. 

K nedokrvení srdce může dojít i u na první pohled zdravých tepen, kdy k jejich 

uzavření může dojít náhlým křečovitým stažením (spazmem). Též se může jednat o 

kombinaci aterosklerózy a spasmu. 

Po narození má člověk tepny hladké a elastické, které nekladou krvi velký 

odpor. Ale už v 10 letech jsou v cévních stěnách prokazatelné lipidové proužky, což 

jsou počáteční stádia ukládání cholesterolu a jiných tukových částic. Postupem času 

se do těchto proužků zabudovávají další tukové látky a to zapříčiňuje poškození 
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cévní stěny. Vytváří se aterosklerotický plát různé velikosti a jeho narůstáním může 

dojít až k úplnému ucpání tepny. 

Dějí-li se tyto změny pomalu, jedná se o chronickou ICHS. Při ruptuře 

aterosklerotického plátu dochází k akutní ICHS. Jedná se o život ohrožující situaci, 

při které dochází k náhlému přerušení dodávky kyslíku do části srdce zásobené 

postiženou tepnou. 

Poruchy rytmu 

Srdce se normálně stáhne 60 – 100krát za minutu. Někdy však i za normálních 

okolností pracuje rychleji (například při sportu) nebo pomaleji (například při 

spánku). Při poruše tvorby nebo vedení vzruchu v srdci, tzv. arytmii, může srdce 

běžet příliš rychle (tachykardie) nebo příliš pomalu (bradykardie). K rozlišení typu 

arytmie se provádí EKG vyšetření. Nejzávažnější a většinou smrtelnou arytmií je 

fibrilace (míhání) komor. 

Vrozené vady 

Jako vrozené vady označujeme situace, kdy je postižení srdce přítomno již při 

narození. Vady mění průtok krve srdcem. Jejich důsledkem je postižení srdečních 

přepážek, srdečních chlopní či tepen vystupujících ze srdce a žil vstupujících do 

srdce.  

Na vznik vrozených srdečních vad mají vliv jak genetické poruchy, tak i 

faktory vnějšího prostředí (např. specifická infekce v prenatálním období). 

3.2.3 Vyšetření srdečních onemocnění 

Klidová elektrokardiografie   

Elektrokardiografie (dále jen EKG) patří mezi základní vyšetřovací metody 

v kardiologii. Jednoduchým způsobem sleduje činnost srdce a včas může upozornit 

na případné odchylky, díky čemuž se snižuje riziko náhlé smrti. Záznam elektrické 
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aktivity srdce může ukázat odchylky od pravidelného rytmu, poruchu tvorby nebo 

přenosu vzruchu v srdečním svalu, nedostatečnou výživu jednotlivých částí srdce, 

starší poškození srdečního svalu atd. 

Výsledkem vyšetření je EKG křivka. Danou elektrickou aktivitu z příslušných 

svodů zaznamená přístroj na záznamový papír. Křivky jsou označeny podle 

jednotlivých elektrod a každá informuje o určité části srdce. Doktor sleduje srdeční 

frekvence a pravidelnosti rytmu, dále si všímá výšky, tvaru a umístění jednotlivých 

vln křivky. 

Podle Vítka (2010) „obyčejné fyzikální vyšetření srdce spolu s EKG vyšetřením 

může odhalit většinu potenciálních příčin náhlého úmrtí sportovců, od poruch 

srdečních rytmů, přes chlopenní vady až k obávaným kardiomyopatiím. Italské 

zkušenosti skutečně potvrzují, že zavedením rutinních kardiologických vyšetření 

došlo ke snížení výskytu náhlých úmrtí sportovců o celých 90%“. (46) 

Echokardiografie 

Při echokardiografii (dále jen ECHO) jde o ultrazvukové vyšetření srdce. 

Používá se v těch případech, kdy je třeba vidět srdce v pohybu, ověřit jeho schopnost 

pumpovat krev, změřit jeho rozměry či zkontrolovat stav chlopní. ECHO umožňuje 

lékaři nahlédnout do všech srdečních oddílů a vyšetřit například následky po 

infarktu, podezření na zvětšené srdce či odhalit vrozenou odchylku. 

Jak ve svém článku uvádí Wallerová (2009) „pokud chcete mít jistotu, že 

vašemu dítěti nehrozí při sportování potíže se srdcem, zaplaťte mu echokardiografii, 

která už třeba v deseti letech dokáže odhalit, že srdce není v pořádku. Pokud se 

potvrdí vrozená vada, lékaři buď sport nedoporučí vůbec, nebo pouze rekreačně, a to 

mnohdy až po operačním zákroku“. (32) 
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Selektivní koronarografie 

Selektivní koronarografie (dále jen SKG) je kontrastní rentgenologické 

vyšetření věnčitých tepen, jež zásobují srdce. Toto vyšetření se používá při podezření 

na zúžení nebo uzávěr koronálních tepen. Dokáže odhalit průběh a průsvit věnčitých 

tepen, lokalizovat zúžení nebo uzávěr, počet a umístění nemocných tepen a 

významnost onemocnění. 

Výsledek vyšetření pomůže zvolit léčebný postup. Rozhoduje se mezi 

chirurgickým zákrokem (koronální by-pass), katetrizačním zprůchodněním 

(angioplastika) či farmakologickou léčbou. Brzkým odhalením zúžení koronárních 

tepen a započetím léčby, může toto vyšetření zachránit pacientovi život. 

CT koronarografie 

Tato metoda využívá principu počítačové tomografie. Patří mezi 

rentgenologická vyšetření a umožňuje pacienta snímat rentgenovými paprsky 

z několika odlišných úhlů zároveň. 

CT koronatografie má velké rozlišení a moderní přístroje dávají možnost díky 

speciálnímu softwaru kromě klasických řezů zobrazit i trojrozměrné modely srdce, 

což pomáhá k lepší prostorové orientaci. 

Bicyklová ergometrie 

Jedná se o základní funkční vyšetření v interní medicíně a kardiologii, jehož 

podstatou je šlapání na ergometru po určitou dobu s určitou, zvyšující se zátěží. V 

průběhu vyšetření se měří některé fyziologické parametry, jako krevní tlak a tepová 

frekvence. Kvalitnější vyšetření se provádí za nepřetržitého EKG. 

Při klasické erogometrii vyšetřovaný začíná šlapat na určitém malém zatížení, 

poté se schodovitě po dalších intervalech zátěž zvyšuje. Zátěž se navyšuje buď do 

vyprovokování symptomů (tedy potíží), nebo do dosažení signifikantní zátěže pro 
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daný věk či do vyvolání změn v měřených parametrech. U sportovců se zátěž 

zvyšuje do maximálního výkonu, respektive do dosažení vlastní maximální tepové 

frekvence. 

3.2.4 Srdeční onemocnění u sportovců 

Provozování sportu se v poslední době výrazně změnilo. Jednak sportovci 

trénují s daleko větší intenzitou než dříve, ale také s větším objemem tréninků. 

Zároveň pohybová aktivita proniká i do věkových kategorií, u kterých dříve tak častá 

nebyla. Trénink představuje pro srdce zátěž, která vede zejména ke dvěma 

prokazatelným změnám, k hypertrofii levé srdeční komory a ke snížení klidové 

tepové frekvence. Tyto změny bývají označovány jako tzv. sportovní, někdy také 

podle nepřesného překladu z anglického athlete´s heart, atletické srdce. 

Termínem sportovní srdce se označuje zvýšený objem srdečního svalu v 

důsledku fyziologických a adaptačních mechanismů na zvýšenou a pravidelnou 

fyzickou zátěž. Prvně bylo sportovní srdce popsáno již v roce 1899, kdy bylo 

popsáno, že běžecké lyžování způsobuje zvětšení srdce, které poté může pracovat 

účinněji. 

Vítek (2010) uvádí, že sportovní činnost se rozděluje na vytrvalostní, silovou a 

silově vytrvalostní. Největší změny v přestavbě srdečního svalu, hlavně levé komory, 

se dějí u silově vytrvalostních sportů, jako jsou například veslování či rychlostní 

kanoistika. K významným změnám u myokardu dochází ale také při plavání a 

běžeckém lyžování. Udává se, že 10 – 20 % těchto sportovců má změny ve velikosti 

a tloušťce stěny levé srdeční komory. Dále se uvádí, že až 40 % sportovců má 

přítomny změny na EKG. 

Někdy může být jen velmi obtížné odlišit sportovní srdce u sportovce od 

závažného srdečního onemocnění, jako je například hypertrofická kardiomyopatie. 

Ta je charakterizována malými srdečními komorami se zesílenou stěnou a velmi 

vydatnými stahy srdečních komor. Přibližně u 2 % vysoce trénovaných sportovců, 
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zejména u veslařů, rychlostních kanoistů a cyklistů, se vyvine tento typ hypertrofie 

levé komory, který je podmíněn i geneticky. Naštěstí je v dnešní době k dispozici 

celá řada pomocných metod, jež umožňují odlišit sportovní srdce od hypertrofické 

kardiomyopatie. Posuzováním těchto objevů by se ale měli výhradně zabývat 

specialisté na tuto oblast. 

Vedle zmíněné hypertrofické kardiomyopatie jsou dalšími srdečními příčinami 

tyto patologické jednotky: 

• anomálie věnčitých tepen, 

• zánět srdečního svalu - způsobený zpravidla viry (myokarditida). Ve 

vrcholovém sportu je bohužel dosti častým jevem sportovní zátěž 

s nedoléčenými virózami.  

• poruchy aortálního vyústění (vrozená aortální chlopenní vada, výduť 

aorty, disekce aorty),  

• syndrom dlouhého QT intervalu, 

• arytmogenní dysplazie. 

U starších sportovců jsou hlavní příčinou úmrtí zmíněná zúžení věnčitých tepen 

vedoucích k akutnímu uzávěru (infarktu) a vzniku nebezpečných, tzv. maligních 

rytmů. Jde o tzv. ishcemickou chorobu srdeční. 

3.2.5 Zdravotní péče o sportovce 

Zdravotní péče u sportovců je velmi důležitá a potřebná, ale bohužel 

v posledních letech také hodně opomíjená a zanedbávaná. Zejména se jedná o 

lékařské sportovní prohlídky prováděné tělovýchovným lékařem, které by měl 

podstoupit opravdu každý, kdo chce sportovat na vrcholové i výkonnostní úrovni. 

Tělovýchovné lékařství je oblast medicíny, která má na starost prevenci, diagnostiku 

a léčbu osob, jež vykonávají tělesnou zátěž. Během sportovní preventivní prohlídky 

bývají nejčastěji objeveny právě srdeční poruchy, ale také vadné držení těla, poruchy 

kyčelních kloubů, svalová dysbalance či neurologické problémy. Při provozování 
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amatérského sportu je to také otázka věku, pohlaví, výskytu tzv. rizikových faktorů 

(riziková rodinná anamnéza, nadváha, stres, kouření, zvýšený krevní tlak). Typicky 

rizikovým případem je muž kolem 50 let, který po letech nedostatku pohybové 

aktivity chce v krátkém čase sportem vylepšt zchátralé obézní tělo. Přitom některé 

sporty (squash, tenis atd.) jsou u těchto málo trénujících lidí s nepoznanou srdeční 

chorobou vyloženě nebezpečné.  

Fišerová (2009) ve svém článku hovoří s tělovýchovnou lékařkou MUDr. Janou 

Hlaváčovou z Brna, která zdůrazňuje nutnost absolvovat odborné sportovní 

vyšetření. A to nejen u lidí, kteří sportují odjakživa a kteří sportují pravidelně, ale 

také u jedinců, jež jsou dlouhou dobu bez pohybu a najednou se rozhodnou svůj 

přístup k pohybu změnit a začnou chodit dlouhé trasy, běhat nebo jezdit na kole. 

Dále uvádí, že do konce 80. let minulého století mělo Československo opravdu 

kvalitní tělovýchovné lékařství. Všichni, co závodně sportovali, museli sportovní 

preventivní prohlídkou jedenkrát za rok projít a její rozsah byl dán podle toho, o 

jakou soutěž a výkonnostní třídu šlo. Tyto prohlídky se musely dokladovat a 

rozhodčí bez ní nepustil hráče do závodu. Po 1989 však nastala pro tuto oblast 

medicíny zlá doba, jelikož lidé nebyli zvyklí si za své zdraví platit (a sportovní 

prohlídka není kryta z veřejného zdravotního pojištění). Kluby, které žádaly po 

rodičích příspěvky na činnost, zjistily, že kdyby vyžadovaly po rodičích ještě 

prohlídku, děti by třeba přestaly do klubu úplně chodit. Výsledkem bylo opomíjení 

těchto prohlídek. Záleží jen na sportovním klubu, sportovním svazu nebo na jiném 

organizátorovi sportovní činnosti, zda bude vyžadovat prohlídku od tělovýchovného 

lékaře a co bude případně zahrnovat. Naprostým hazardem je také formální razítko 

od obvodního lékaře. 

Tělovýchovné lékařství samozřejmě kromě toho, že spolupracuje s jinými 

lékařskými obory, jako s kardiologií, ortopedií či endokrinologií, podporuje 

spolupráci i s obvodními doktory. Jejich přístup se ale velice různí. Někteří okamžitě, 

jakmile mají podezření, že něco není v pořádku, posílají pacienta za tělovýchovným 
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lékařem. Jiní ale mohou situaci podcenit, neřešit ji vůbec nebo špatně a to nakonec 

může skončit katastrofou. Jedna z hlavních vyšetřovacích metod tělovýchovného 

lékařství je totiž výše popsaný zátěžový test. Tělo se sleduje v pohybu, při zátěži a 

spíše se tak projeví eventuální oběhový problém. 

Podle Hrazdira (2009), předsedy České společnosti tělovýchovného lékařství 

(dále jen ČSTL) si ČSTL „uvědomuje svou částečnou spoluzodpovědnost za dnešní 

situaci. Na jedné straně stále platí legislativa o povinných sportovních lékařských 

prohlídkách, které systém solidárního zdravotního pojištění nehradí. Na druhé straně 

řada sportovních oddílů tyto vyhlášky reálně ignoruje. Mnozí sportovci – včetně 

například těch, kteří sportují ve Sportovních centrech mládeže za podpory veřejných 

financí s ambicemi na vrcholový a profesionální sport – nejsou v péči 

specializovaných lékařů, ba ani neprošli výběrovými sportovními lékařskými 

prohlídkami, které by minimalizovaly riziko těžkého poškození zdraví či náhlé smrti 

v důsledku nepřiměřeného zatížení sportem. Během posledního desetiletí se snížil 

počet specializovaných tělovýchovných lékařů a část péče bezplatně a v podstatě 

dobrovolně převzali lékaři s naprosto odlišnou lékařskou specializací, bez 

dostatečného odborného vzdělání v tělovýchovném lékařství“. (40) 

Hrazdira (2009) dále uvádí několik stanovisek odborné lékařské společnosti 

k preventivním prohlídkám. Říká, že hlavní význam mají sportovní lékařské 

prohlídky u dětí a mládeže při vstupu do intenzivního tréninku s ambicemi na 

závodní, respektive výkonnostní sport. Ten je dítě schopné zvládnout jen ve velmi 

dobrém stavu. Dále je tělovýchovně lékařská prohlídka důležitá a povinná u 

vrcholových sportovců. Také se doporučuje, pokud se k intenzivnímu rekreačnímu 

nebo výkonnostnímu sportu vrací člověk ve věku nad 35 let po víceleté pauze. Co se 

rozsahu a náplně prohlídky týká, je to především věcí lékaře, nikoli sportovního 

svazu. U rekreačního, zájmového sportu by měla prohlídka zahrnovat alespoň 

detailní anamnestické vyšetření, fyzikální vyšetření a klidové EKG. U závodního 

sportu by měla být rozšířena minimálně o zátěžový test a vyšetření pohybového 

aparátu. Tyto prohlídky musí být prováděny atestovaným tělovýchovným lékařem 
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nebo sportovním lékařem a finanční odpovědnost za vyšetření má sportovec nebo 

oddíl. Lékař, který sportovní prohlídku potvrdil, odpovídá za posudkový závěr 

vyšetření. Za absolvování tělovýchovné prohlídky nese odpovědnost sám sportovec. 

Platnost prohlídky je jeden rok. 

Další důležitou oblastí, kterou je třeba v této podkapitole zmínit, jsou 

Lausannská doporučení Mezinárodního olympijského výboru z roku 2004. Tato 

doporučení vycházejí ze zkušeností Italů, kteří se snaží přesvědčit ostatní země, že 

má smysl věnovat se podrobné anamnéze a provádět alespoň klidové EKG. Jsou 

zaměřena zejména na sportovce mladší 35 let. 

Pro účely doporučení je náhlá kardiovaskulární smrt definována jako smrt do 

jedné hodiny od počátku projevení se symptomů u osob bez předchozích 

rozpoznaných kardiovaskulárních problémů, které mohou být smrtelné. 

Tabulka č. 1: Osobní anamnéza podle Lausannských doporučení  

• Zkolaboval jste někdy nebo omdlel během cvičení? 

• Měl jste někdy pocit svírání na hrudi? 

• Vyvolalo někdy běhání svírání na hrudi? 

• Měl jste někdy pocit svírání na hrudi, kašel nebo dušnost, které by zhoršovaly 

Váš sportovní výkon? 

• Byl jste někdy léčen nebo hospitalizován kvůli astmatu? 

• Měl jste někdy záchvat? 

• Bylo Vám někdy řečeno, že máte epilepsii? 

• Bylo Vám někdy řečeno, abyste ze zdravotních důvodů přestal sportovat? 

• Bylo Vám někdy řečeno, že máte vysoký tlak? 

• Bylo Vám někdy řečeno, že máte vysoký cholesterol? 

• Máte někdy potíže s dýcháním nebo záchvaty kašle během nebo po sportovní 

činnosti? 

• Měl jste někdy závratě při nebo po sportovní činnosti? 

• Bolelo Vás někdy na hrudi během nebo po sportovní činnosti? 
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• Cítil jste někdy náhlé bušení srdce? 

• Unavíte se při sportu rychleji než Vaši kamarádi, spoluhráči či protihráči? 

• Bylo Vám někdy řečeno, že máte šelest na srdci? 

• Bylo Vám někdy řečeno, že máte srdeční arytmii? 

• Měl jste někdy jakékoli jiné problémy se srdcem? 

• Měl jste během minulého měsíce vážné virové onemocnění? 

• Bylo Vám někdy řečeno, že máte revmatickou horečku? 

• Jste na něco alergický? 

• Berete v současné době nějaké léky?   

• Bral jste dlouhodobě nějaké léky během posledních dvou let? 

 

Zdroj: Mezinárodní olympijský výbor 2004 

Tabulka č. 2: Rodinná anamnéza podle Lausannských doporučení 

• Zemřel někdo ve Vaší rodině náhlou smrtí před 50. rokem věku? 

• Trpěl někdo z Vaší rodiny opakovanými stavy bezvědomí před 50. rokem 

věku? 

• Trpěl někdo z Vaší rodiny nevysvětlitelnými záchvaty před 50. rokem věku? 

• Trpěl někdo ve Vaší rodině arytmií před 50. rokem věku? 

• Prodělal někdo z Vaší rodiny operaci srdce před 50. rokem věku? 

• Prodělal někdo z Vaší rodiny transplantaci srdce před 50. rokem věku? 

• Musel být někomu z Vaší rodiny voperován peacemaker nebo defibrilátor 

před 50. rokem věku? 

• Stalo se, že by se někdo z Vaší rodiny nevysvětlitelně topil při plavání před 

50. rokem věku? 

• Měl někdo z Vaší rodiny nevysvětlitelnou autonehodu před 50. rokem věku? 

• Bylo někomu z Vaší rodiny řečeno, že má Marfanův syndrom? 

 

Zdroj: Mezinárodní olympijský výbor 2004 
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K této velice podrobné anamnéze je doporučeno provést lékařskou prohlídku, 

která by měla zahrnovat palpaci pulzu na radiálních a femorálních tepnách, 

auskultaci (poslech) srdce zaměřenou na pravidelnost, frekvenci, šelest a systolický 

klik, dále změření krevního tlaku a provedení 12 svodového EKG. 

3.3 Náhlé úmrtí 

3.3.1 Smrt obecně 

Jak říkají Štefan, Mach (2005) smrt „je podle klasické definice irreverzibilní 

zástava dechu a srdeční činnosti. Umírání může trvat různě dlouho, od velmi rychle 

nastupující smrti až po řadu hodin a dní pomalu nastupující smrt. Umírání se jeví 

určitými příznaky, v jejichž popředí je ochabování srdeční, dýchací a nervové 

činnosti, trvajícími určitou dobu a označovanými jako agonie“. (28, s. 11) 

Při úmrtí je vždy nutné provést prohlídku zemřelého, jejímž účelem je zjistit 

úmrtí a jeho příčiny. Prohlížející doktor má okamžitě po prohlídce mrtvého 

povinnost vyplnit List o prohlídce mrtvého (viz Příloha č. 1) a rozhodnout o 

provedení pitvy. 

Podle doposud platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 19/1988 Sb. se 

pitvy provádění k určení základní nemoci, komplikací, příčiny úmrtí a ověření 

diagnózy a léčebného postupu u osob zemřelých ve zdravotnických zařízeních, dále 

ke zjištění příčin úmrtí a objasnění dalších ze zdravotního hlediska závažných 

okolností a mechanismu úmrtí u osob, které zemřeli náhlým, neočekávaným nebo 

násilným úmrtím včetně sebevraždy. Dále se pitvy provádějí pro vědeckovýzkumné 

a výukové účely. Pokud je podezření, že úmrtí bylo způsobeno trestným činem, 

vykonávají se pitvy soudní. 

Lékař, jenž pitvu provedl, ihned sepíše Protokol o pitvě. Ten kromě pitvajícího 

doktora podepíše i vedoucí příslušného oddělení soudního lékařství. Poté se Protokol 
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o pitvě spolu s Listem o prohlídce mrtvého odešle na úřad, který je pověřený 

vedením matriky podle místa úmrtí. 

Soudní lékařství 

Veřejnost často zaměňuje soudní lékařství a patologii. Rozdíl je v tom, že na 

patologii se pitvají ti, kteří zemřeli ve zdravotnických zařízeních na nějakou chorobu. 

Měli tedy jistou diagnózu a ta se pitvou ověřuje. Kdežto na soudním lékařství se 

pitvají osoby, které zemřely někde v terénu mimo zdravotnické zařízení. Jedná se jak 

o přirozená úmrtí, tak i o úmrtí v souvislosti s nějakým násilným činem, ať už jde o 

úrazy, vraždy či sebevraždy. 

V České republice je v dnešní době třináct pracovišť soudních lékařství. Čtyři 

se nacházejí v Praze, další pak v Plzni, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Ostravě, 

Českých Budějovicích, Sokolově, Ústí nad Labem a v Pardubicích. Autorka 

diplomové práce svůj výzkum prováděla v Ústavu soudního lékařství ve Fakultní 

nemocnici Na Bulovce. Z toho důvodu se o tomto pracovišti zmiňuje podrobněji na 

dalších stránkách. 

Podle Štefana, Macha (2005) se na oddělení soudního lékařství „povinně 

provádějí pitvy: 

• při náhlých úmrtích, 

• u osob zemřelých násilným úmrtím včetně sebevraždy, 

• byla-li příčinou úmrtí průmyslová otrava nebo úraz při výkonu práce anebo 

je-li zde podezření, že k úmrtí došlo z těchto příčin, 

• u osob, které zemřely ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, 

• je-li podezření, že úmrtí může být v příčinné souvislosti s nesprávným 

postupem při výkonu zdravotnických služeb“. (28, s. 23) 

Zdravotnická dokumentace 

Jednou z nejdůležitějších povinností doktora je pravidelně a správným 

způsobem provádět záznamy o zdravotním stavu pacienta, o všech příznacích a 



32 

 

změnách, zlepšeních i zhoršeních a o všech diagnostických a léčebných výkonech. 

Zápis zdravotnické dokumentace musí být pravdivý, průkazný, čitelný, musí být 

opatřen datem zápisu, identifikací a podpisem osoby, jenž zápis vykonala. V případě, 

že je daná dokumentace nekompletní a chybí v ní důležité informace, je pro 

posuzování bezcenná. Toto konstatování nabývá na významu zejména při podezření, 

že poškození nemocného nebo jeho smrt je v příčinné souvislosti s nesprávně 

provedených diagnostických či léčebných procesem. Takto neúplné vedení 

dokumentace může vést ke vzniku pochyb a dohadů, zda potřebná vyšetření byla 

vůbec provedena, jestli bylo vykováno vše nutné pro určení správné diagnózy a zda 

bylo zvolen správné léčení. Nepravidelné a nedostatečné vedení záznamů o stavu 

nemocného tak může ukazovat nedostatečnou péči a případně i svědčit proti 

samotnému lékaři. Z těchto důvodů je velmi důležité vést dokumentaci správně, 

pravidelně a zodpovědně. 

3.3.2 Definice náhlé smrti 

Podle Štefana, Macha (2005) se náhlým úmrtím „rozumí smrt přirozená (z 

chorobných příčin) osoby zdánlivě zdravé. Onemocnění se během života buď vůbec 

neprojevilo, nebo příznaky trvaly jen krátce a nebyl tak výrazné, aby jim postižený 

nebo nejbližší okolí věnovali pozornost a navštívili lékaře. Smrt proto nastává 

uprostřed zdánlivě plného zdraví“. (28, s. 28) Jak dokládají Bouška, Toupalík (2007) 

náhlé a neočekávané úmrtí nastává přibližně v 15 - 20 % všech smrtí. Obecně platí, 

že každému onemocnění nemusejí předcházet příznaky nebo že se objevují jen zcela 

necharakteristické symptomy bezprostředně před úmrtím. Zatím neexistuje společný 

názor, v jakém rozsahu a po jakou dobu by se tyto příznaky měly projevovat, ale 

nejčastěji se uvádí doba 48 hodin. 

Kromě násilné smrti jsou tato úmrtí hlavním zdrojem práce soudního lékařství. 

Náhlá smrt může nastat kdekoli, doma, cestou do práce, v zaměstnání, při sportu atd. 

Vedle vlastního onemocnění se na náhlé úmrtí může podílet například nadměrná 

tělesná námaha, nečekané silné ochlazení nebo přehřátí organismu, psychické 
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problém či „nepodstatná“ infekce dýchacích cest. Nejrychleji nastává smrt při 

náhlém úmrtí ze srdeční příčiny, kdy klinický obraz může trvat pouze pár minut. 

Nejčastěji se projevuje prudkou bolestí za hrudní kostí, dyspnoí a ztrátou vědomí. 

Velice důležité je získání dostatku informací o prohlídce místa úmrtí, konkrétně 

místa nálezu těla a provedení pitvy, jejíž součástí je pitevní protokol, který popisuje 

zjištěné nálezy a skutečnosti, které byly při zevní a vnitřní prohlídce objeveny. 

Náhlé úmrtí při sportu je nejčastěji způsobeno selháním již dříve postižených 

orgánů krevního oběhu.  Muži bývají náhlou smrtí postiženi častěji než ženy. Často 

se také jedná o kuřáky. I přesto, že se nezjistí čerstvé změny jako koronární trombóza 

nebo akutní infarkt, sportovní zátěž může vést k selhání již dříve poškozeného srdce. 

Zdánlivě skryté onemocnění ještě neznačí, že onemocnění probíhalo bez příznaků. 

Mnozí své potíže úmyslně zamlčují nebo podceňují. Provozování sportu a budování 

tělesné zdatnosti a výkonnosti v žádném případě neznamená zdravý oběhový systém. 

Příčny náhlé smrti 

Příčin náhlé smrti může být hned několik. Z hlediska sportu je ale nejčastější 

příčinou onemocnění srdce a cév. Podle Boušky, Toupalíka (2007) statistické údaje o 

úmrtích mladistvých a lidí středního věku dokazují spojitost sportovních aktivit se 

smrtí. Jedná se jak o vrcholové sportovce, tak i o jedince provozující rekreační sport.  

Srovnávací studie o možném pozitivním vlivu rekreačního sportu na úmrtnost nejsou 

zcela ve prospěch ochranného účinku pohybové aktivity. Ochranný účinek byl 

prokázán u žen, u mužů jsou závěry opačné. Samotné provozování sportovní činnosti 

nezvyšuje riziko náhlé srdeční smrti, ale je spouštěcím mechanizmem. Z tohoto 

důvodu se náhlou srdeční smrtí bude autorka diplomové práce zabývat podrobněji 

v následující samostatné podkapitole. Kardiovaskulární onemocnění ale nejsou 

nejčastější příčinou pouze u sportovců, ale i obecně u náhlé smrti. Podle Štefana, 

Macha (2005) až 70 - 80 % náhlých úmrtí způsobují choroby srdce a cév. 
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V pořadí druhou nejčastější příčinou náhlé smrti jsou choroby dýchacího 

systému, zejména plicní záněty. Rizikovou skupinou jsou hlavně osoby ze sociálně 

okrajových skupin. Příčinou náhlého úmrtí u novorozenců a kojenců může být 

nerozpoznaná bronchopneumonie, u dětí bronchiolitida. 

Další možnou příčinou jsou choroby zažívacího traktu či onemocnění vnitřně 

sekretorických orgánů, kde má význam především cukrovka a smrt 

v hypoglykemickém nebo hyperglykemickém kómatu.  

Příčinou náhlého úmrtí může být také onemocnění centrální nervové soustavy. 

Zde je nejčastější příčinou krvácení do mozku při arteriální hypertenzi. Důležité je 

také zmínit epilepsii, kdy k náhlému úmrtí může dojít udušením v epileptickém 

záchvatu. 

3.3.3 Náhlá srdeční úmrtí 

Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou umírání ve vyspělých 

zemích a nejdramatičtější formou je náhlá smrt srdeční. Kautzner (2009) říká, že za 

náhlou smrt „se považuje úmrtí z přirozených příčin, které se vyskytne do 1 hodiny 

od vzniku symptomů. Je-li nemocný nalezen mrtev, smrt se považuje za náhlou, 

pokud byl příslušný jedinec v průběhu předchozích 24 hodin živ a bez potíží. Důležité 

je, že řadě takových případů se dá předejít pomocí implantace kardioverteru-

defibrilátoru nebo pokud již došlo k oběhové zástavě, odvrátit úmrtí prostřednictvím 

kardiopulmonální resuscitace“. (42) Dále uvádí, že co se výskytu náhlé srdeční smrti 

týká, ve vyspělých zemích se objevuje mezi 0,36 - 1,28 na 1000 obyvatel. A je 

daleko vyšší, až 3 - 4 krát vyšší, u mužů než u žen. Vykazuje také jasný cirkadiánní 

rytmus, kdy podle některých studií se náhlá srdeční smrt vyskytuje nejvíce 

dopoledne mezi 9. a 11. hodinou a poté v pozdních odpoledních hodinách. A 

z hlediska ročního cyklu se vyšší výskyt objevuje v zimních měsících. 

Mluvíme-li o příčinách náhlé srdeční smrti podle zkušeností ze záznamů EKG, 

se v rámci všeobecné populace předpokládá, že k většině náhlých úmrtí dochází 
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v důsledku vážných srdečních arytmií, jako je fibrilace komor. Přitom tyto arytmie 

lze včasnou léčbou zastavit a pacienta zachránit. U nemocných se závažným 

postižením srdce může však dojít k náhlé smrti v důsledku vyčerpání srdce, což 

znamená, že srdce není schopné čerpat krev přesto, že se neobjevuje žádná arytmie. 

Jak tvrdí Kautzner (2009) fibrilace komor je nejzávažnější srdeční arytmie u 

člověka. Místo pravidelného aktivování svaloviny srdce elektrickými impulzy, jenž 

zajišťuje účinné čerpání krve, dochází náhle k rychlému a chaotickému šíření 

elektrických vzruchů. To způsobí, že srdeční komory se přestanou pravidelně 

stahovat a jenom fibrilují, chvějí se. Srdce tak přestane krev čerpat a dochází k rychlé 

ztrátě vědomí, nehmatnému pulzu a zástavě dýchání. Jedná se o oběhovou zástavu a 

je potřeba okamžitě začít s kardiopulmonální resuscitací, jinak dojde během 5 - 10 

minut (podle vnější teploty) k odumření mozkových buněk. 

U dospělých dochází k většině náhlých srdečních úmrtí důsledkem ischemické 

choroby srdeční. Faktory, které vysoce přispívají k riziku náhlé smrti, se spojují 

zejména s životním stylem nebo s faktory psychosociálními. Nejzávažnější je 

kouření cigaret. Přičemž tento zlozvyk zvyšuje riziko náhlé smrti až o 50 %. Bez 

ohledu na to, jak dlouho jedinec kouřil, jeho přerušení vede k rychlému poklesu 

úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční. Náhlá smrt může být prvotním projevem 

infarktu myokardu, při kterém náhlé ucpání věnčitých tepen způsobí akutní ischémii 

myokardu a někdy zahájí fibrilaci komor. Ohrožení jsou také pacienti po prodělaném 

infarktu, jestliže mají sníženou čerpací funkci levé komory. 

Jak již bylo zmíněno, při záchraně hraje roli každá minuta. Upadne-li někdo do 

bezvědomí, nejprve a co nejrychleji musíme zjistit, zda dýchá. Pokud ne, musíme 

rychle uvolnit dýchací cesty, prohlédnout ústa a odstranit z nich cizí tělesa. Poté 

zakláníme hlavu s předsunutím dolní čelisti. Po zajištění průchodnosti dýchacích cest 

zjišťujeme, zda je přítomné spontánní dýchání. Pokud jedinec dýchá sám a má 

hmatný pulz, umístíme ho do stabilizované polohy. Nedýchá-li a nemá-li hmatný 

pulz, co nejrychleji zahajujeme umělé dýchání z úst do úst a nepřímou srdeční 
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masáž. Doporučuje se poměr dechů a stlačení hrudníku 15:2. V poslední době někteří 

dokonce doporučují provádět spíše pouze srdeční masáž než dýchání. Je to totiž 

jediná šance, že bude funkční oběhová soustava, která bude zásobovat mozek. 

V poslední době se také hodně mluví o automatických externích defibrilátorech, 

které mohou obsluhovat i neodborníci. Je to přístroj, jenž dokáže po přilepení 

plošných elektrod na hrudník pacienta automaticky vyhodnotit srdeční rytmus a je-li 

přítomná fibrilace komor, dá výboj, který arytmii přeruší. A zastavení této arytmie 

několik minut před příjezdem záchranné služby tak může nemocného zachránit. 

Používání tohoto přístroje se hodně rozšiřuje, jelikož je snazší naučit laiky 

obsluhovat tento přístroj než je naučit kardiopulmonální resuscitaci. Ve vyspělých 

zemích jsou dnes již běžně umístěny na místech, jako jsou letiště, nákupní centra či 

stadiony. 

3.3.4 Náhlá úmrtí sportovců 

Jak uvádí Vančura, Bytešník (2007) úmrtí během sportu je vždy šokující 

událost. Odjakživa se věřilo, že tělesná aktivita zušlechťuje tělo i mysl. Sportovci 

byli považováni za vzor krásy těla i ducha a současně nezměrné píle, duševní i 

fyzické síly a morálních kvalit. Smrtí takto všemi obdivovaného idolu při sportovní 

činnosti, která měla jeho zdraví dále upevňovat, se vždy cítíme otřeseni a klademe si 

otázku: Jak se to mohlo stát? Kde se stala chyba, že člověk, kterému byla do té doby 

věnována velká pozornost a péče, mohl být nemocen, aniž se to zjistilo, a on z toho 

důvodu mohl dokonce zemřít? Úmrtí při vrcholovém sportu nejsou naštěstí tak častá, 

nedochází k nim denně. Ale tím více se vryjí do paměti a jsou předmětem dohadů a 

spekulací. Při sportu ovšem neumírají jen vrcholoví sportovci. K náhlé smrti dochází 

i v závodním sportu na nižší úrovni a dochází k ní i při rekreačním sportu. 
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3.4 Rešerše současných studií věnovaných problematice náhlých 

kardiovaskulárních úmrtí sportovců 

Přestože se samostatně tématem náhlých srdečních úmrtí sportovců nezabývá 

žádná knižní publikace, je mnoho lidí, kteří se, zejména prostřednictvím různých 

studií, náhlému úmrtí sportovců věnují. Autorka diplomové práce se rozhodla 

představit tři zahraniční studie. 

Studie americká - Náhlé úmrtí mladých sportovců provozujících sport závodně  

Jedná se o studii amerických autorů. V čele studie stál Barry J. Maron, který je 

ředitelem Centra hypertrofické kardiomyopatie na Institutu v Minneapolis a celý 

život se věnuje kardiovaskulárním onemocněním, právě i ve vztahu ke sportovní 

činnosti. Analýza se zabývá náhlým úmrtím amerických závodních sportovců během 

27 let (1980 – 2006) a je zaměřená na příčiny úmrtí, četnost úmrtí, věk, pohlaví a 

rasu zemřelých sportovců a na jimi provozovaný sport a to zejména u 

kardiovaskulárních příčin náhlých smrtí. 

Celkem se jednalo o 1866 náhlých úmrtí, převážně kardiovaskulární příčiny, ale 

šlo také o úmrtí v důsledku úrazů nebo o jiné příčiny náhlých úmrtí. Autoři studie se 

ale věnovali hlavně případům se srdeční příčinou smrti. 

Z uvedených 1866 náhlých úmrtí se v 56 % (1049 úmrtí) jednalo o 

kardiovaskulární příčinu. Nejčastějším důvodem úmrtí v těchto případech byla 

hypertrofická kardiomyopatie. Druhou nejčastější příčinou bylo onemocnění 

věnčitých tepen. Mezi dalšími příčinami, ale již v mnohem menší míře, se objevila 

myokarditida či arytmie pravé komory. Analýzou bylo také zjištěno, že u 27 

sportovců bylo v minulosti diagnostikováno onemocnění srdce, oni ale přesto 

v organizovaném závodním sportu pokračovali. Co se četnosti úmrtí u 

kardiovaskulárních příčin v jednotlivých letech týká, bylo zjištěno, že nejvíce 

sportovců zemřelo v letech 2005 a 2006, dále pak v letech 1997 a 2002. Během 
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posledních šesti let daného období (2001 - 2006) průměrně náhle na onemocnění 

srdce ročně zemřelo 66 sportovců. 

Při zaměření se na věk a pohlaví bylo zjištěno, že zemřelí sportovci byli ve 

věku od 8 do 39 let. Z 1049 případů úmrtí ze srdečního důvodu bylo 65 % mladších 

17 let, 28 % bylo ve věku 18 - 25 let a zbylým 7 % bylo 26 a více let. Z tohoto počtu 

bylo 89 % mužů a pouze 11 % žen. Při srovnání podle rasy bylo nejvíce zemřelých 

bílé rasy a dále rasy černé. V mnohem menší míře se jednalo také o hispánské 

obyvatelstvo, Asiaty a původní obyvatelé Ameriky. Zkoumaní náhle zemřelí 

sportovci provozovali velké množství různých sportů, konkrétně 38. Nejčastěji 

vykonávaným sportem byl basketbal a fotbal. 

Sledováním průběhu jednotlivých srdečních úmrtí se zjistilo, že nejčastěji 

sportovci umírali během nebo těsně po fyzické zátěži (80 %). Zbylých 20 % zemřelo 

náhle během běžných denních aktivit, v klidu či ve spánku. 

Studie francouzská - Patologie náhlých úmrtí během rekreačních sportovních 

aktivit 

Tato studie je též založená na analýze pitevních protokolů a zahrnuje všechny 

osoby, které zemřely náhle během rekreačního sportování nebo krátce po něm, 

s výjimkou vrcholových sportovců, a podstoupily pitvu v Institutu soudního lékařství 

v Paříži v letech 1991 - 2001.  

Během jedenáctileté studie se celkem jednalo o 31 rekreačních sportovců, 

konkrétně o 29 mužů ve věku od 7 do 57 let a 2 ženy ve věku 8 a 60 let. V nejvíce 

případech lidé umírali v souvislosti s běháním, také ale při cyklistice, lyžování, 

basketbalu či plavání. Analýzou průběhu úmrtí bylo zjištěno, že 2 sportovci zemřeli 

při rozcvičování, 27 během vlastní sportovní činnosti a 2 krátce po ní. Mezi 

příčinami úmrtí se objevilo onemocnění věnčitých tepen, vrozená vada věnčitých 

tepen, hypertrofická kardiomyopatie, arytmie pravé komory, myokarditida, mrtvice a 

další. 
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Autoři studie také sledovali váhu srdce. Ve 13 případech mělo srdce normální 

váhu (< 400 g u mužů, < 350 g u žen). Průměrně u mužů srdce vážilo 430 g (v 

rozmezí 280 - 625 g). 

V diskuzi autoři vyjádřili, že k náhlé smrti spojené se sportovní činností 

dochází pouze výjimečně, ale vždy to je velice znepokojivá událost, zejména pokud 

se jedná o mladého a navenek zdravého člověka. Lze říci, že roste počet úmrtí 

vyskytujících se během pohybové aktivity, ať už při výkonnostním nebo rekreačním 

sportování. Zároveň ale roste počet lidí, kteří sport provozují.  Z tohoto důvodu je 

potřeba shromažďovat data a informace o kardiovaskulárních úmrtích. Zejména pro 

zlepšení prevence, nezávisle na tom, zda lidé sportují pravidelně. Proto se autoři 

studie soustředili na náhlá úmrtí, k nimž došlo v souvislosti se sportem. V diskuzi se 

také zaměřili na výhody a nevýhody dané studie. Mezi výhody zařadili poměrně 

velký vzorek zkoumaných subjektů a též přesné stanovení příčiny smrti. Naopak za 

nevýhodu považují potenciální podcenění počtu úmrtí. Když nastane smrt, tělo 

prohlídne doktor, obvykle praktický lékař, který určí příčinu smrti. Pokud si doktor 

není jistý příčinou smrti, nařídí pitvu. Nicméně pokud si ohledávající lékař je 

příčinou jist, vyplní potřebné potvrzení a pitva provedena není. V důsledku toho, 

pouze ty případy spojené se sportem, kdy si doktor nebyl jistý příčinou smrti, byly 

pitvány na Institutu soudního lékařství a byly tak zahrnuty v této studii. Naštěstí 

většina těchto úmrtí, protože se týkaly zdánlivě zdravých a často mladých sportovců, 

byla podezřelá a pitva byla provedena. 

Závěrem autoři prohlásili, že ačkoli se náhlá smrt přihodila nejčastěji během 

fyzického cvičení, výsledky studie prokázaly, že neexistuje žádná spojitost mezi 

intenzitou cvičení a rizikem náhlé smrti. Důležitým objevem bylo, že většina 

subjektů neměla za života žádnou srdeční chorobu.  

Dále zjistili, že prevence a lékařské prohlídky u lidí provozujících sport na 

rekreační úrovni jsou organizačně mnohem složitější než u vrcholových sportovců, 

jelikož u nich jsou podporovány sportovními svazy. Od roku 1999 francouzské právo 
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nařizuje lékařské prohlídky osobám, které se účastní běžeckých závodů. Tento zákon 

byl ale silně kritizován samotnými sportovci i organizacemi pořádajícími závody. 

Výsledkem bylo, že počet účastníků těchto běžeckých závodů dramaticky klesl. To 

dokazuje, že mnoho běžců sportuje bez příslušné lékařské prohlídky a neuvědomuje 

si možné nebezpečí. Mělo by se usilovat o pokračování a zlepšování diagnostiky a 

odhalování srdečních problémů. Také by mělo být snahou provádět pitvy 

systematicky, tedy u všech lidí, kteří zemřou během sportovní aktivity. Pitvy, oproti 

vnějšímu ohledání, poskytují přesné a potřebné informace, které pomáhají odhalit a 

zlepšit prevenci úmrtnosti během sportu.  

Studie španělská - Příčiny náhlé smrti při sportovní činnosti ve Španělsku 

Náhlá smrt u mladých a na první pohled zdravých lidí má značný společenský 

dopad, obzvlášť pokud k nim dojde během sportování. Nejen ve Španělsku se na 

případy ihned zaměří média a vždy se rozvíří debata o zdravotní péči o sportovce a o 

provádění sportovních lékařských prohlídek, ať u profesionálních, tak i u rekreačních 

sportovců. Španělská studie se zaměřila na příčiny náhlých úmrtí během provozování 

sportovní aktivity. Výzkum probíhal v Madridu na Institutu toxikologie, který je 

součástí Ministerstva spravedlnosti, a pod jeho působnost spadají oblasti Galicie, 

Asturie, Cantabrie, Castilly a Loénu a Madridu. 

Autoři studie se zaměřili na období 1995 – 2001 a cílem bylo najít případy 

náhlých úmrtí, jež se staly během sportovní činnosti nebo do jedné hodiny po jejím 

skončení a byla u nich provedena pitva s negativními toxikologickými výsledky na 

alkohol. Celkem objevili 61 případů. Probandi byli ve věku 11 – 65 let a v 59 

případech se jednalo o muže. Co se týká sportů, které byly nejčastěji prováděné při 

náhlém úmrtí, tak ty se v jednotlivých zemích liší. Studie říká, že například u 

amerických sportovců nejčastěji dochází k náhlé smrti v souvistosti s basketbalem a 

americkým fotbalem, v Itálii je to při fotbale, basketbalu, plavání a cyklistice. V této 

studii byla nejčastěji provozovaným sportem cyklistika a po té fotbal. Při cyklistice 

zemřelo 21 sportovců, při fotbale 13. Dalšími sporty v pořadí byla gymnastika, běh a 
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veslování. Při zaměřění se na úroveň sportu, pouze dva probandi byli profesionální 

sportovci. Nejčastější příčinou u nalezených případů byl infarkt, a to v celých 40 %. 

Druhou nejčastější příčinou byla arytmogenní kardiomyopatie, poté hypertrofická 

kardiomyopatie. 

Ve Španělsku je odhadováno, že registrovaných sportovců je více jak 6 milionů 

a že celkově, tedy i rekreačně, provozuje sport více jak 12 milionů. Ale bohužel 

neexistuje žádný přehled, který by říkal, kolik náhlých úmrtí nastane ve Španělsku 

v souvislosti se sportem. Jediná data z let 1994 – 1997, která říkají, že v tomto 

období došlo k 191 úmrtím. Většina z nich ale souvisela s úrazem při sportu a pouze 

21 úmrtí mělo mít srdeční původ. 

3.5 Legislativní úprava zdravotní péče o sportovce 

Ohledně zdravotní péče o sportovce a provádění preventivních lékařských 

prohlídek v současné době stále platí směrnice z roku 1981 a 1985. Konkrétně jde o 

Směrnici ministerstva zdravotnictví ČSR o péči o zdraví při provádění tělesné 

výchovy, sportu a branně sportovních činností a Směrnici ministerstva zdravotnictví 

ČSR o poskytování zvlášť specializované léčebně preventivní péče vybraným 

vrcholovým sportovcům. 

Podle první směrnice jsou povinni podrobit se preventivní lékařské prohlídce: 

• „účastníci všech forem povinné tělesné výchovy, 

• registrovaní sportovci a ostatní účastníci mistrovských a nemistrovských 

soutěží,  

• účastníci turistických pochodů delších než 50 km a ostatních zdravotně zvlášť  

   náročných akcí masového charakteru organizovaných pro veřejnost“. (45) 

Dále je ve směrnici zdůrazněné, že účastníci tělovýchovných a sportovních akcí 

jsou povinni předložením lékařského posudku, který nesmí být starší 12 měsíců, 

prokázat svou zdravotní způsobilost. Pokud lékař určí, že sportovec není zdravotně 

způsobilý, poučí ho o možnostech přezkoumaní či určí termín kontrolního vyšetření.   
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Povinnost kontroly, jestli sportovci zúčastňující se sportovních akcí mají 

posudek o zdravotní způsobilosti, mají organizátoři, rozhodčí, trenéři a instruktoři.  

Co se zdravotní péče o vrcholové sportovce týká, tak podle Směrnice 

ministerstva zdravotnictví ČSR o poskytování zvlášť specializované léčebně 

preventivní péče vybraným vrcholovým sportovcům je „zvlášť specializovaná 

léčebně preventivní péče poskytována sportovcům zařazeným do středisek 

vrcholového sportu, sportovcům zařazeným do středisek vrcholového sportu 

mládeže, sportovcům ve výběrovém řízení pro střediska vrcholového sportu a sportu 

mládeže, sportovcům zařazeným do předolympijské přípravy a určeným sportovním 

reprezentantům“ . (45) Tato zvlášť specializovaná léčebně preventivní péče zahrnuje 

preventivní základní i speciální vyšetření, především diagnostiku zdatnosti a 

výkonnosti včetně odborného sledování a léčení. Závěrem preventivní prohlídky je 

posudek o schopnosti k tréninku a závodění. 
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4 Metodika 

V metodické části se autorka diplomové práce zabývá použitými metodami. 

4.1 Analýza pitevních protokolů 

V této části diplomové práce je použitou metodou analýza dokumentů. 

Základem této metody je studium a rozbor dat a dokumentů, ze kterých lze získat 

důležité i nové, dosud nevyhodnocené informace. 

Podle Miovského (2006) je pojem analýza dokumentů „relativně široce 

definován jako kvalitativně-interpretativní analýza, nezahrnující pouze listiny a části 

textu s nějakým zvláštním významem, ale také veškerá předmětná svědectví, jež 

mohou sloužit jako pramen k vysvětlení lidského jednání“. (18, s. 99) Nejedná se 

tedy jen o nejrůznější texty, ale také o filmy, fotografie, zvukové nahrávky, stavby či 

sochy. 

Jak Miovský (2006) dále uvádí, můžeme rozlišit čtyři základní varianty zvolené 

metody. 

1. Analýza písemných dokumentů. Výzkumník se zabývá listinami a dalšími 

jinými písemnými dokumenty. 

2. Analýza obrazových a zvukových dokumentů. Výzkumník pracuje 

s materiálem, který je zaznamenán do podoby obrazového či zvukového 

záznamu. 

3. Analýza jiných hmotných dokumentů. Výzkumný pracovník pracuje 

s různými typy nálezů, soch, plastik a dalšími výtvory, jako jsou domy, 

mosty. 

4. Kombinace předchozích variant. 

V užším slova smyslu je metoda chápána jako výzkumná strategie založená na 

analýze již existujícího materiálu. Výzkumník se tedy již aktivně nepodílí na jeho 

vzniku, ale pouze na jeho objevování, sestavování a selektování. A není možné 
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samotný materiál nijak změnit. Dá se tady říci, že výhodou této metody je oproti 

výzkumu s živými subjekty to, že dokumenty jsou vůči výzkumníkovi nereaktivní a 

současně nepodléhají zhodnocení časem. Naopak nevýhodou je, že se v průběhu 

doby ztrácí informace o kontextu a tím i možnost dozvědět se, co skutečně 

znamenaly pro své autory a příjemce. A také přesně nevíme, za jakých okolností 

dané materiály vznikly. 

Miovský (2006) pokládá za velmi důležitou část analýzy dokumentů 

identifikaci relevantních dokumentů a popis způsobu jejich získání. Nejde ani tak o 

vytvoření přesného a vyčerpávajícího seznamu dokumentů, ale spíš o určení kritérií, 

podle nichž se budou dokumenty vyhledávat. Dále tvrdí, že musí být zodpovězeny 

následující otázky. 

• „Jaké typy dokumentů jsou relevantní výzkumným otázkám a cílům? 

• Kde se tyto dokumenty vyskytují a v jaké formě? 

• Jak lze tyto dokumenty získat pro výzkumné účely? 

• Jaká omezení pro výzkum plynou z povahy těchto dokumentů? 

• Jak s různými typy dokumentů bude v průběhu výzkumu nakládáno?“ (18, s. 

102) 

Autorka se v práci zabývá analýzou pitevních protokolů. Jelikož v České 

republice neexistuje žádný podobný přehled o tom, kolik sportovců u nás náhle 

umírá z kardiovaskulárních příčin, mohla autorka čerpat pouze ze zahraničičních 

studií, které se věnují tomuto tématu. Tudíž bylo velice důležité praktické provedení 

důkladně promyslet a najít způsob, jak potřebné údaje získat. 

Zdrojem dat se staly pitevní protokoly. Autorka měla přístup k veškerým 

protokolům všech typů úmrtí z let 2005 – 2009 v ÚSL ve Fakultní nemocnici Na 

Bulovce. Z nich vybírala úmrtí náhlá a z těch poté ty, kde se jednalo o náhlá srdeční 

úmrtí a byla u nich i sebemenší zmínka, že šlo o sportovce nebo že probandi zemřeli 

při sportu.  
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Ještě před samotným sběrem dat v ÚSL ve Fakultní nemocnici Na Bulovce si 

autorka zvolila 12 bodů, které u případů týkajících se náhlých srdečních úmrtí 

sportovců chtěla zjistit. Body to byly následující. 

 

1. číslo pitevního protokolu – důležité pro identifikace a možnost zpětného 

dohledání v případě potřeby v ÚSL ve Fakultní nemocnici Na Bulovce. 

2. věk – jedna z kategorií, podle níž budou nalezené případy porovnány. Jde o 

významný ukazatel zejména proto, že v posledních letech umírá stále více 

mladých, na první pohled zdravých sportovců.  

3. pohlaví – ukazatel, který umožní zjistit, zda náhle při sportu umírá více mužů 

či žen. Zároveň dovolí porovnání se zahraničními studiemi, a jestli se u nás 

také potvrdí častější úmrtí sportovců - mužů.  

4. datum a místo úmrtí – pouze pro bližší specifikaci náhlého úmrtí.  

5. registrovaný vs. neregistrovaný sportovec – významný údaj, kterým se 

autorka snaží zjistit, zda šlo o sportovce, který byl registrován v nějakém 

sportovním klubu či tělovýchovné jednotě nebo zda byl neregistrovaný. Tedy 

nespadal pod žádný klub či jednotu.  

6. sport – ukazatel, který umožní zjistit, při jakých sportech se náhle nejvíce 

umírá. 

7. sportovní organizace – v případě, že byl sportovec registrovaný, tak v jaké 

konkrétní organizaci, klubu, TJ jednotě. 

8. úroveň sportu – umožní rozdělit probandy podle úrovně, na jaké daný sport 

provozují. Tedy zda sportijí vrcholově, výkonnostně nebo rekreačně. 

9. příčina úmrtí  – důležitý údaj, jež určuje přesnou příčinu náhlé srdeční smrti. 

10. okolnosti smrti – zda náhlé úmrtí neovlivnily nějaké podstatné okolnosti, 

např. alkohol v krvi, drogy či zda nebyl proband silný kuřák. Případně jestli 

nebyla zajištěna nedostatečná zdravotní péče na sportovní akci. 

11. zdravotní problémy v minulosti – zejména takové problémy, které by 

mohly souviset s úmrtím.  



46 

 

12. váha srdce – důležitá informace, která dovolí porovnat váhu s průměrně 

udávanou vahou srdce. Ta je u dospělého člověka podle Westona (1993)   

300 g. 

Analýza pitevních protokolů a sběr potřebných dat probíhal na Oddělení 

soudního lékařství v ÚSL ve Fakultní nemocnici Na Bulovce a to v období 8. 1. – 30. 

3. 2010. 

Zde je důležité zmínit, že i když z názvu diplomové práce může být patrné, že 

se jedná o náhlá srdeční úmrtí sportovců z celé České republiky, není tomu tak. 

Výzkum zahrnuje pouze případy, které spadají do územní působnosti Ústavu 

soudního lékařství ve Fakultní nemocnici Na Bulovce. 

Fakultní nemocnice Na Bulovce (dále jen FNB) patří k největším 

zdravotnickým zařízením v České republice a jejím hlavním úkolem je poskytovat 

diagnostickou a léčebnou péči lidem, kteří to potřebují. FNB dává péči zejména 

občanům Prahy 7, 8, 9 a Prahy – východ. Ale díky tomu, že nemocnice kromě 

základní péče poskytuje i péči specializovanou, využívají jejích služeb i lidé z jiných 

územních oblastí. Jak již z názvu vyplývá, nemocnice je i vzdělávacím centrem 

budoucích lékařů a zdravotnického personálu. FNB má celkem 36 klinik a oddělení. 

Jedním z těchto pracovišť je právě Ústav soudního lékařství, kde byla analýza 

pitevních protokolů prováděna. Výzkum bylo možné realizovat zejména díky ochotě 

primáře Michala Berana, který po dohodě s MUDr. Jaroslavem Větvičkou z Centra 

zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace, umožnil autorce přístup 

k pitevním protokolům. 

Jak již bylo zmíněno, analýza zahrnuje případy z územní působnosti ÚSL ve 

FNB a do té spadají oblasti Prahy 5, 6, 7 a Středočeského kraje, dále pak FNB, 

Nemocnice Na Homolce a Fakultní nemocnice v Motole. 
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4.2 Rešerše novinových článků 

Podstatou rešerše je vyhledávání informací o určité problematice podle daného 

požadavku a sepsání získaných dat jako výsledek. Rešerše je dokument, který 

obsahuje sekundární informace získané rešeršováním. 

Autorka diplomové práce provedla rešerši novinových článků z deníků Mladé 

fronty DNES a Deníku Sport. MF DNES byla zvolena jako nejčtenější nebulvární 

deník v České republice a Deník Sport byl vybrán jako jediný sportovní deník. Cílem 

rešerše bylo sebrat a utřídit informace o problematice náhlých úmrtí sportovců 

z kardiovaskulárních příčin. 

Analýza novinových článků probíhala v Národní knihovně v Praze v období    

říjen – prosinec 2010 a zahrnovala články z let 2002 – 2010. 

4.3 Dotazování se na sportovní svazy 

Další použitou metodou v diplomové práci je dotazování. Jde o kvantitativní 

metodu, jejímž cílem je získat primární údaje, tedy informace pro konkrétní současný 

účel. Podle Kotlera a kol. (2007) je dotazování nejvhodnější postup pro získání 

popisných informací, umožňuje získat údaje o postojích, chování a znalostech. Dále 

uvádí, že dotazování může být strukturované či nestukturované. U strukturovaného 

dotazování se využívá přesný seznam otázek, které jsou pokládány všem 

dotazovaným stejně, stejným způsobem a v totožném pořadí. Při nestrukturovaném 

dotazování mohou být otázky kladeny v libovolném pořadí a mohou být různě 

rozšiřovány zejména podle reakcí respondenta. Podstatou dotazování je pokládání 

otázek respondentům za účelem získat potřebné údaje k řešení zkoumaného 

problému. Přibová (1996) rozděluje dotazování podle typu kontaktu s respondentem 

na osobní, telefonické, písemné a elektronické. 

Jak Přibová (1996) dále říká, osobní dotazování je založené na přímé 

komunikaci tazatele a respondenta. Výhodou je, že se vytvoří přímá vazba mezi 
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oběma subjekty a tazatel může motivovat dotazovaného k odpovědím. Osobní 

dotazování, respektive interview je použito v další části diplomové práce, proto se 

mu autorka bude podrobněji věnovat v následující kapitole.  

Telefonické dotazování je podobné osobnímu v tom, že respondent musí 

okamžitě reagovat na otázky. Pozitivem jsou poměrně nízké náklady na jeden 

kontakt a také rychlost. Ještě větší efektivnosti je dosaženo, když je telefonické 

dotazování spojeno s možností ukládat data přímo do počítače pro zpracování. 

Problémem může být navázání kontaktu s respondentem. Když se to povede, 

dotazník by neměl být příliš dlouhý, protože lidé jsou ochotni odpovídat pouze asi 10 

minut po telefonu a otázky by neměly být moc složité. Další nevýhodou je 

nemožnost požít vizuální pomůcky a může se stát, že dojde k nepochopení otázky 

nebo odpovědi.  

Písemné dotazování je založeno na dotazníku, který je doručován respondentům 

většinou prostřednictvím pošty. Může být ale i rozdáván na výstavách nebo být 

přiložen k určitým výrobkům. Dotazovaný odpovídá na otázky sám, musejí tedy být 

velice přesně formulovány, aby mu bylo jasné, co se po něm požaduje. Pro podporu 

návratnosti je vhodné přiložit známku a obálku, aby respondentovi nevznikly žádné 

náklady. Právě návratnost je jedna z nevýhod. Za úspěch se považuje, pokud se vrátí 

30 % dotazníků.  

Posledním způsobem je elektronické dotazování, které je fenoménem dnešní 

doby, i autorka ho používá ve své diplomé práci. Vyskytuje se stále častěji, což 

souvisí s růstem počtu lidí, kteří mají elektronickou poštu. Tento způsob je podobný 

písemnému, jen s tím rozdílem, že u elektronického se používá počítač. Jde o velice 

rychlou a levnou metodu. I zpracování dat je rychlejší, protože data jsou už 

v elektronické podobě. Stejně jako u písemného dotazování je nutná přesná 

formulace otázek. A k dotazníku by měl být vždy připojen průvodní dopis, ve kterém 

je vyložen smysl a cíl dotazování, jasné pokyny pro vyplňování, termín, do kterého 
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by se měl dotazník poslat zpět a poděkování za vyplnění. Dopis by měl zároveň 

motivovat. 

Autorka ve své práci použila právě metodu elektronického dotazování ve snaze 

odhalit současnou situaci v oblasti sportovních preventivních prohlídek mezi 

sportovními svazy. Za respondenty byly vybrány svazy olympijských sportů. Těch 

bylo v konečném pořadí 37. Dotazník obsahoval 7 otázek, které se zaměřovaly na to, 

jak svaz přistupuje ke sportovním preventivním prohlídkám a zdravotní péči o 

sportovce. Otázky to byly následující. 

1. Pracuje ve Vašem sportovním svazu zdravotní komise, popř. máte 

institut tzv. svazového lékaře? Pokud ano, uveďte jméno a kontakt. 

Některé, zejména malé svazy, svého vlastního sportovního lékaře nemají. Proto 

je snahou zjistit, které svazy svého lékaře mají nebo že mají dokonce zdravotní 

komisi. Zde je předpoklad, že tu budou mít pouze největší sportovní svazy, 

konkrétně Českomoravský fotbalový svaz a Český svaz ledního hokeje. 

2. Organizuje, popř. dohlíží Váš sportovní svaz na provádění pravidelných 

sportovních prohlídek? 

Tato otázka chce určit, jestli samotný svaz nějak hromadně organizuje a 

zajišťuje sportovní preventivní prohlídky. Nebo zda je to v kompetenci sportovního 

klubu nebo tělovýchovné jednoty nebo si takovoutu prohlídku obstarává sám 

sportovec. 

3. Jak je zajištěno, že sportovních soutěží, které organizuje Váš sportovní 

svaz nebo soutěží obesílaných Vaším svazem, se zúčastňují sportovci 

s platnou (tedy ne starší jednoho roku) sportovní prohlídkou? 

Podle platné legislativy jsou sportovní preventivní prohlídky povinné. Horší 

situace je ale v praxi, kdy mohou být prohlídky provedeny nedostatečně nebo je 

sportovec vůbec neabsolvoval. Autorka chce tedy zjistit, jak svazy prakticky 
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zajišťují, že se sportovních akcí účastní pouze sportovci způsobilí ke sportovní 

a závodní činnosti. Zda to kontrolují organizátoři nebo rozhodčí při každém zavodě 

či utkání.  

4. Je závěr sportovní prohlídky součástí registračního průkazu? 

Ne vždy je závěr sportovní prohlídky, tedy to, zda je sportovec způsobilý ke 

sportovní a závodní činnosti či není, součástí registarčního průkazu. Někdy je 

dostačující pouze razítko sportovního lékaře.  

5. Vyžaduje Váš svaz nějakou konkrétní diagnostickou metodu jako 

nezbytnou součást lékařské prohlídky? 

Touto otázkou chce autorka zjistit, jestli svaz určuje, jaká konkrétní vyšetření 

by prohlídka měla zahrnovat. Nebo zda je to pouze na rozhodnutí lékaře, jak 

sportovce vyšetří. 

6. Od jaké výkonnostní úrovně, popř. věkové kategorie, je ve Vašem 

sportovním svazu vyžadována a kontrolována sportovní prohlídka? 

Sportovní svaz zastřešuje jenotlivé klubu a TJ jednoty, ve kterých sportují lidé 

různých věkových i výkonnostních kategorií. Tato otázka sleduje, zda všichni mají 

povinnost absolvovat preventivní prohlídku u sportovního lékaře nebo zda je 

stanovena určitá hranice, od níž jsou prohlídky teprve povinné. Pravdou totiž je, že 

zdravotní péče u vrcholových a rekreačních sportovců je velmi rozdílná. 

7. Pracuje se v rámci působnosti Vašeho svazu s Lausannskými 

doporučeními k prevenci náhlé smrti sportovců? 

Lausannská doporučení byla již zmíněna v teoretické části diplomové práce. 

Jde o doporučení, která byla v roce 2004 vydána Mezinárodním olympijským 

výborem, a jejich cílem bylo ještě účinněji předcházet náhlým úmrtím sportovců. 

Otázkou ale je, jak moc jsou v praxi aplikována. 
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Snahou bylo dotazník zaslat minimálně dvěma pracovníkům sportovního svazu. 

A to předsedovi daného svazu a generálnímu sekretáři. V případě, že na oficiálních 

internetových stránkách svazu byl uvedený kontakt na svazového lékaře, či člena 

lékařské komise, byl dotazník zaslán i jemu. Bohužel některé sportovní svazy uvádějí 

na svých webových stránkách pouze jediný e-mailový kontakt, tudíž byl dotazník 

zaslán alespoň na tento všeobecný e-mail. Z důvodu časové tísně byl dán horizont 

pro zaslání vyplněného dotazníku zpět autorce 10 dnů.  

Zajímavé bude také zaměřit se na návratnost dotazníků, a jak budou jednotlivé 

svazy ochotné na dané otázky odpovídat. I z toho lze poté vyčíst, jak moc 

zodpovědně k této problematice přistupují a jak velký mají zájem tuto skutečnost 

řešit. 

4.4 Interview 

Jak ve své knize uvádí Miovský (2006) „interview označujeme takový 

rozhovor, který je moderovaný a prováděný s určitým cílem a účelem výzkumné 

studie.“ (18, s. 156) Metoda interview je založena na přímém dotazování, respektive 

na verbální komunikaci výzkumného pracovníka s respondentem, maximálně se 

třemi respondenty. Je-li větší počet lidí, jedná se o skupinové interview nebo 

ohniskovou skupinu.  

Kvalitní interview lze uskutečnit pouze v kombinaci s metodami pozorování. A 

bez kvalitního pozorování není možné provést dobré interview. 

Většina autorů vymezuje tři typy interview: 

• nestrukturované interview,  

• polostrukturované interview, 

• strukturované interview. 
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Nestrukturované interview 

Při nestrukturovaném interview není předem vytvořený plán v podobě 

struktury, které bychom se měli pevně držet. Dá se říci, že se podobá přirozené 

konverzaci a běžnému rozhovoru. Při této metodě se držíme pouze hlavního tématu a 

již si nedefinujeme žádné dílčí okruhy. Ani není důležité, jestli se ptáme vždy stejně, 

ve stejném pořadí a stejným způsobem.  

Mezi výhody nestrukturovaného interview patří zejména flexibilita. Proto je 

důležité, aby tazatelé byli schopni improvizace a kreativního rozvíjení rozhovoru. I 

když dopředu nevědí, zda získané informace budou užitečné a nebudou jen ztrátou 

času. Další výhodou je možnost přizpůsobit vedení interview podle dotazované 

osoby, podle jejího charakteru a přístupu k rozhovoru. Můžeme tedy zvolit direktivní 

nebo naopak úplně nedirektivní styl podle toho, co danému člověku vyhovuje. 

Nevýhodou je, že ne vždy seženeme tazatele, kteří jsou schopni kreativity a 

improvizace a příliš interview strukturují nebo se naopak nedokáží držet základního 

tématu a cílů výzkumu. Na největší nevýhodu narazíme zřejmě až při zpracování dat, 

kdy zjistíme, že materiál je často nesourodý, liší se zněním otázek, délkou a bohatostí 

odpovědí, technikou kladení otázek atd. 

Polostrukturované interview 

Polostrukturované interview je metoda, kterou použije autorka ve své 

diplomové práci. Jedná se o nejpoužívanější metodu rozhovoru, jejímž hlavním 

pozitivem je, že řeší nevýhody jak plně nestrukturovaného tak i strukturovaného 

interview. Při tomto rozhovoru si vytváříme určité schéma, strukturu, která je 

závazná a specifikujeme si okruhy otázek, které budeme pokládat. Je tedy dáno 

minimum témat a otázek, jež musí tazatel probrat. Pořadí otázek a jejich samotné 

znění ale necháváme na tazateli, který také může pokládat různé doplňující otázky, 

které odpovědi respondenta vysvětlí a upřesní. 
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Jak již bylo zmíněno, výhodou je zejména to, že tato metoda spojuje klady 

dalších dvou technik a to z ní dělá ideální výzkumný nástroj. 

Podle délky a komplikovanosti interview můžeme používat různé pomůcky. 

Například záznamový arch, který se používá pro záznam socioekonomických údajů o 

dotazovaném. Dále je vhodné mít při sobě osnovu interview, jež pomůže tazateli 

držet se struktury a zároveň mu dává informaci, co už probral a jaká témata má ještě 

před sebou. 

Strukturované interview 

Tento typ interview má pevně danou strukturu, schéma. Ta je závazná a nelze ji 

příliš měnit, i pořadí otázek je přesně dané. Často bývá doplněné i časových 

schématem, kdy dotazovaný má určitý časový prostor na svou odpověď. 

Strukturované interview je velice náročné na přípravu. Vše je potřeba mít do 

detailu zpracované ještě před samotným rozhovorem, protože zde není prostor na 

žádnou improvizaci. 

Výhodu strukturovaného rozhovoru můžeme spatřovat v tom, že se jedná o 

vylepšenou formu dotazníku. A navíc díky osobnímu kontaktu můžeme dosáhnout 

validnějších odpovědí. Naopak nevýhodou je, že při tomto typu interview nelze 

kreativně rozvíjet konverzaci a zajímat se o dané téma ještě více do hloubky nebo 

v širším kontextu. 

Obecně můžeme konstatovat, že strukturované interview vede k uniformním 

otázkám a odpovědím a tazatel i dotazovaný se musí přizpůsobit předem 

připravenému a vytvořenému schématu. 

 

Autorka diplomové práce provedla interview s Michalem Medunou. Ten byl 

vybrán jako sportovec - fotbalista, který zažil srdeční kolaps na hřišti na vlastní kůži, 
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bojoval o holý život a tento boj naštěstí vyhrál. Posléze u něho ale byla objevena 

srdeční vada a vrcholový sport mu byl zakázán. 

Příprava na rozhovor zahrnovala zejména analýzu novinových článků týkajících 

se srdeční smrti u sportovců a dále zahraničních studií, které se věnují tomuto 

tématu. Součástí přípravy bylo také zvolení tématických okruhů, formulace 

konktrétních otázek a určení jejich pořadí. Jako pomůcka byl zvolen záznamový arch 

s tématy a otázkami, na něž se autorka diplomové práce chtěla zaměřit. V rámci 

přípravy na interview se autorka též snažila získat informace o dotazovaném, 

zejména o jeho sportovní kariéře a zdravotním stavu. 

Michalu Medunovi byly položeny následující otázky. 

• Jak se cítíte nyní, 5 let po kolapsu? 

• Co přesně se tenkrát, 19. 8. 2006 na hřišti v Turecku stalo? 

• Bylo v ten den něco jinak, nějaké jiné podmínky či okolnosti (např. větší 

teplo, větší únava, přechozená nemoc)? 

• Lékaři u Vás objevili vrozenou srdeční vadu. Jakou přesně? 

• Jistě jste ve Spartě a i tureckém Manisasporu absolvoval sportovní 

preventivní prohlídky, že? Jak časté tyto prohlídky byly? A jakto, že tuto 

vadu neodhalily? 

• Doktoři Vám vrcholový sport zakázali.  Ale slyšela jsem, že nyní hrajete 5. 

rakouskou ligu. Co tedy máte v oblasti aktivního sportovnání dovoleno a 

zakázáno? 

• Nyní máte voparovaný kardiostimulátor. Jak jste se s ním zžil? Omezuje Vás 

nějak v běžném životě? 

• Musíte pravidelně chodit na nějaké speciální zdravotní prohlídky? 

Kratší interview bylo provedeno také s tchánem Michala Ježka, který náhle 

zemřel při fotbalovém zápase okresního přeboru na Kladensku. Cílem interview bylo 

zjistit přesné informace o zdravotním stavu fotbalisty a okolnostech jeho úmrtí. 

Výsledky toho rozhovoru jsou blíže popsány v kapitole 5.1.1 Jednotlivé případy. 
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5 Výsledky 

5.1 Výsledky analýzy pitevních protokolů 

Hned v začátku analýzy pitevních protokolů se objevil velký problém, a to, že 

mnoho případů, i těch 5 let starých, nebylo autorce vůbec k dispozici. Bylo totiž 

zjištěno, že za období 5 let nebylo uzavřeno či odevzdáno 2002 pitevních protokolů, 

což je 27 % z celkového počtu provedených pitev v ÚSL ve FNB. Tudíž je zde velká 

pravděpodobnost, že se mohly „ztratit“ některé případy, které by pro diplomovou 

práci mohly být zajímavé. 

Dalším velice podstatným problémem bylo, že pitevní protokoly, respektive 

List o prohlídce zemřelého, byly ve většině případů nedostatečně vyplněny, takže i 

zde se mohlo ztratit plno důležitých informací. S tím souvisí i to, že všech 12 bodů, 

které si autorka diplomové práce u každého případu náhlé srdeční smrti sportovce 

předsevzala zjistit, nebylo nikdy objeveno. Ve všech nalezených případech bylo 

možné určit vždy jen 8 – 11 bodů. 

5.1.1 Jednotlivé případy 

Na následujích stránkách jsou blíže popsány jednotlivé případy. Jedná se o 

náhlá úmrtí z kardivaskulárních příčin, kdy sportovec zemřel přímo při vykonávání 

sportovní činnosti nebo kdy sportovec zemřel v klidu. Zároveň byly vybrány dva 

nejzajímavější případy a těm se autorka diplomové práce snažila věnovat podrobněji, 

např. zjistit zdravotní stav sportovce či nějaké důležité okolnosti, které mohly mít na 

úmrtí přímý či nepřímý vliv. 
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Tabulka č. 3: Případ č. 1 

1. 
číslo pitevního 
protokolu 

1114/2009 

2. věk 31 let 

3. pohlaví muž 

4. 
datum a místo 
úmrtí 

5. 9. 2009, na fotbalovém hřišti 

5. 
registrovaný vs. 
neregistrovaný 
sportovec 

registrovaný, zemřel při fotbalovém 
zápase 

6. sport fotbal 

7. 
sportovní 
organizace 

fotbalový klub Knovíz 

8. úroveň sportu výkonnostní 

9. příčina smrti selhání srdce 

10. okolnosti / 

11. 
zdravotní problémy 
v minulosti 

v roce 2006 zkolaboval, podle vyšetření 
na kardiologii byl v pořádku 

12. váha srdce 480 g 

 

Pod případem č. 1 se skrývá fotbalista Michal Ježek, jenž zemřel přímo na hřišti 

při zápase okresního přeboru. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších případů náhlého 

srdečního úmrtí sportovce v České republice v posledních letech. Byla mu také 

věnována značná mediální pozornost a tento případ opět rozvířil diskuzi ohledně 

sportovních lékařských prohlídek. 
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Zápas se hrál v září 2009 mezi domácími Pchery a hostujícím týmem Knovíze 

na Kladensku. V 9. minutě letěl před brankou Knovíze centr, Ježek se snažil balon 

odkopnout, ale špatně ho trefil a dal si vlastní gól. Poté si lehl na zem a vypadalo to, 

že je skleslý z vlastní branky, ale během pár vteřin upadl do bezvědomí. Hráči 

okamžitě začali fotbalistu oživovat, po 9 minutách dorazila záchranná služba, ale 

přibližně po hodině marné snahy prohlásili lékaři Michala Ježka za mrtvého.  

V médiích se okamžitě začaly rojit spekulace, že Ježek nebyl zcela zdráv, že se 

léčil se srdcem a že již jednou při fotbalovém zápase v minulosti zkolaboval. Pro 

objasnění těchto neurčitých informací se autorka diplomové práce obrátila na rodinu 

Michala Ježka a poté se sešla s jeho tchánem, starostou Beřovic, panem Tylem. 

Z rozhovoru s ním vyplynulo, že Ježek v roce 2006 opravdu při zápase zkolaboval. 

Poté ale absolvoval vyšetření v nemocnici ve Slaném, na očním ve Slaném a také na 

kardiologii v Sokolově a z veškerých vyšetření vyšlo, že je v pořádku. Závěr 

vyšetření na kardiologii v Sokolově zněl: Normální echokardiografický nález. 

Kdežto závěrem pitvy bylo, že Ježek zemřel na srdeční selhání. Základní 

onemocnění bylo: Arytmogenní dysplazie pravé komory srdce, těžká lipomatózní 

atrofie srdce a centrální ateroskleroza I. stupně tepen věnčitých nestenózujících.  

I když to jsou pouhé spekulace také náhlý stres z vstřelení vlastní branky mohl 

mít na zástavu srdce přímý vliv a událost vyprovokovat. 
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Tabulka č. 4: Případ č. 2 

1. 
číslo pitevního 
protokolu 

556/2005 

2. věk 45 let 

3. pohlaví muž 

4. 
datum a místo 
úmrtí 

21. 5. 2005, v lese 

5. 
registrovaný vs. 
neregistrovaný 
sportovec 

nelze zjistit, zemřel při terenním 
cyklistickém závodě 

6. sport cyklistika 

7. 
sportovní 
organizace 

/ 

8. úroveň sportu výkonnostní 

9. příčina smrti 
akutní uzávěr přední mezikomorové 
větve levé věnčité tepny srdce krvácením 
do kalcifikovaného plátu 

10. okolnosti / 

11. 
zdravotní problémy 
v minulosti 

před závodem se necítil dobře, udával 
nevolnost v krajině hrudní 

12. váha srdce 430 g 

Případ č. 2 se týká cyklisty, jež náhle zemřel při terénním cyklistickém závodě 

Trans Brdy České spořitelny 2005. Tento závod je zařazen do populárního seríálu 

Kolo pro život a v daný rok se ho zúčastnilo více jak tisíc závodníků.  

Podle výpovědi svědků se nejednalo o žádný pád, muž normálně zastavil, slezl 

z kola a poté zkolaboval. Další svědek lékařům uvedl, že se cyklista necítil dobře už 

před závodem a udával nevolnost v krajině hrudní. 
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Autorce diplomové práce se podařilo spojit s Romanem Čermákem, jednatelem 

seriálu Kolo pro život, který uvedl, že cyklista měl problémy se srdcem a že vůbec 

neměl jezdit vytrvalostní závody. Dále dodal, že v den závodu bylo velké teplo, které 

také mohlo výrazně přispět k takto tragické události. 

Tabulka č. 5: Případ č. 3 

1. 
číslo pitevního 
protokolu 

671/2009 

2. věk 26 let 

3. pohlaví muž 

4. 
datum a místo 
úmrtí 

14. 5. 2009, doma 

5. 
registrovaný vs. 
neregistrovaný 
sportovec 

nelze zjistit, zemřel v klidu v noci 

6. sport / 

7. 
sportovní 
organizace 

/ 

8. úroveň sportu / 

9. příčina smrti akutní srdeční nedostatečnost 

10. okolnosti / 

11. 
zdravotní problémy 
v minulosti 

matka a sestra mají zvětšené srdce 

12. váha srdce 520 g 

Případ č. 3 je zajímavý zejména věkem zemřelého. Probandovi bylo teprve 26 

let, což je věk, kdy lidé neumírají na srdce. Navíc podle rodiny byl zdráv, alkohol pil 

jen příležitostně, nekouřil ani nebral drogy. Z ničeho nic v noci ve spánku se u něho 
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objevily problémy, chroptěl a upadl do bezvědomí. Přivolaná záchranná službu mu 

už nedokázala pomoci a po 40 minutách byl prohlášen za mrtvého. 

Tabulka č. 6: Případ č. 4 

1. 
číslo pitevního 
protokolu 

1369/2009 

2. věk 65 let 

3. pohlaví muž 

4. 
datum a místo 
úmrtí 

30. 10. 2009, doma 

5. 
registrovaný vs. 
neregistrovaný 
sportovec 

registrovaný, zemřel v klidu v noci 

6. sport fotbal 

7. 
sportovní 
organizace 

SK Slavia Praha 

8. úroveň sportu nyní rekreační, dříve vrcholová 

9. příčina smrti 
chronická srdeční nedostatečnost v 
exacerbaci 

10. okolnosti / 

11. 
zdravotní problémy 
v minulosti 

/ 

12. váha srdce 520 g 

 

Dalším případem je náhlé úmrtí bývalého vrcholového fotbalisty, který však 

v posledních letech provozoval sport už jen rekreačně. Byl nalezen manželkou, jak se 

nehýbe a nereaguje na hlas. Přivolaná záchranná služba už jen konstatovala smrt. 

Zemřel v klidu ve spánku.  
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Tabulka č. 7: Případ č. 5 

1. 
číslo pitevního 
protokolu 

136/2008 

2. věk 71 let 

3. pohlaví muž 

4. 
datum a místo 
úmrtí 

25. 1. 2008, v sokolovně 

5. 
registrovaný vs. 
neregistrovaný 
sportovec 

nelze zjistit, zemřel při basketbale 

6. sport basketbal 

7. 
sportovní 
organizace 

/ 

8. úroveň sportu rekreační 

9. příčina smrti akutní infarkt myokardu 

10. okolnosti / 

11. 
zdravotní problémy 
v minulosti 

/ 

12. váha srdce 440 g 

 

Tabulka č. 5 představuje nejstaršího probanda, který zemřel při basketbale na 

akutní srdeční infarkt. Během hry náhle poklesnul v kolenou a padl na zem, kde 

chvíli chroptěl a poté upadl do bezvědomí. Přítomní ihned zahájili nepřímou masáž 

srdce a volali zachránku. Po 20 minutách byla resuscitace ukončena a proband byl 

prohlášen za mrtvého. 



62 

 

Tabulka č. 8: Případ č. 6 

1. 
číslo pitevního 
protokolu 

346/2008 

2. věk 61 let 

3. pohlaví žena 

4. 
datum a místo 
úmrtí 

10. 3. 2008, v plaveckém bazénu 

5. 
registrovaný vs. 
neregistrovaný 
sportovec 

nelze zjistit, zemřela při aqua aerobiku 

6. sport aqua aerobik 

7. 
sportovní 
organizace 

/ 

8. úroveň sportu rekreační 

9. příčina smrti 
chronická srdeční nedostatečnost v 
exacerbaci 

10. okolnosti / 

11. 
zdravotní problémy 
v minulosti 

/ 

12. váha srdce 500 g 

 

Tento případ se týká jediné ženy, která byla analýzou pitevních protokolů 

objevena. Zemřela v plaveckém bazénu na Praze 6 při aqua aerobiku. Z pitvy 

vyplynulo, že šlo o obezní postarší paní. Žádné bližší infomace bohužel nebyly 

nalezeny.
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Tabulka č. 9: Případ č. 7 

1. 
číslo pitevního 
protokolu 

163/2005 

2. věk 58 let 

3. pohlaví muž 

4. 
datum a místo 
úmrtí 

9. 2. 2005, na rybníce 

5. 
registrovaný vs. 
neregistrovaný 
sportovec 

nelze zjistit, zemřel při bruslení na 
rybníce 

6. sport bruslení 

7. 
sportovní 
organizace 

/ 

8. úroveň sportu rekreační 

9. příčina smrti 
chronická srdeční nedostatečnost v 
exacerbaci 

10. okolnosti / 

11. 
zdravotní problémy 
v minulosti 

/ 

12. váha srdce 610 g 

 

Další případ pojednává o starším muži, jenž byl povoláním učitel na střední 

škole, který zkolaboval při bruslení na zamrzlém rybníce. Bohužel ani rychlá pomoc 

lékařů mu nezachránila život.  
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Tabulka č. 10: Případ č. 8 

1. 
číslo pitevního 
protokolu 

722/2007 

2. věk 59 let 

3. pohlaví muž 

4. 
datum a místo 
úmrtí 

5. 7. 2007, doma 

5. 
registrovaný vs. 
neregistrovaný 
sportovec 

registrovaný (trenér), zemřel v klidu v 
noci 

6. sport sokol 

7. 
sportovní 
organizace 

Sokol Kolín 

8. úroveň sportu rekreační 

9. příčina smrti chronická srdeční nedostatečnost 

10. okolnosti / 

11. 
zdravotní problémy 
v minulosti 

léčil se s vysokým tlakem a nemocným 
srdcem 

12. váha srdce 570 g 

 

Proband v Tabulce č. 10 byl trenérem v kolínském Sokole. Předpokládá se tedy, 

že to byl trénovaný člověk. Podle manželky měl však zdravotní problémy. Údajně se 

léčil s vysokým tlakem a měl nemocné srdce. Zemřel v klidu v noci. 
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Tabulka č. 11: Případ č. 9 

1. 
číslo pitevního 
protokolu 

103/2005 

2. věk 64 let 

3. pohlaví muž 

4. 
datum a místo 
úmrtí 

20. 12. 2005, doma 

5. 
registrovaný vs. 
neregistrovaný 
sportovec 

nelze zjistit 

6. sport cyklistika 

7. 
sportovní 
organizace 

/ 

8. úroveň sportu / 

9. příčina smrti 
vzhledem k pokročilé hnilobě nelze 
jednoznačně určit * 

10. okolnosti 2,88 g/kg alkoholu v odebrané krvi 

11. 
zdravotní problémy 
v minulosti 

/ 

12. váha srdce 270 g 

* při pitvě zjištěno: ateroskleroza celková a koronární pokročilá 

                            disperzní myofibroza srdce 

                            chronická bronchitis  

Poslední případ představuje sportovce – cyklistu. Bohužel žádné další bližší 

informace nelze z pitevního protokolu vyčíst. Tělo bylo nalezeno až přibližně měsíc 

po smrti a z důvodu pokročilé hniloby nebylo možné určit ani přesnou příčinu smrti. 
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5.1.2 Výsledky a jejich zhodnocení 

Tabulka č. 12: Celkový počet pitevních protokolů v ÚSL ve FN Na Bulovce za 

léta 2005 – 2009, počet chybějících pitevních protokolů a prozkoumaných 

protokolů 

Rok 
Pitevní 

protokoly 
celkem 

Chybějící 
pitevní 

protokoly 

Prozkoumané 
pitevní 

protokoly 
2005 1374 366 1008 

2006 1343 326 1017 

2007 1395 311 1084 

2008 1598 537 1061 

2009 1629 462 1167 

Celkem 7339 2002 5337 

Ve zvoleném pětiletém období bylo v ÚSL ve FNB provedeno celkem 7 339 

pitev. Bohužel, jak již bylo zmíněno, ne všechny pitevní protokoly byly uzavřené a 

odvzdané. Tudíž bylo možné analyzovat pouze 5 337 protokolů. K celým 27 % 

z celkového počtu pitevních protokolů se autorka vůbec nedostala a mohlo se tak 

stát, že přišla o další zajímavé případy spadající do problematiky náhlých úmrtí 

sportovců. 

Tabulka č. 13: Případy náhlých úmrtí sportovců z kardiovaskulárních příčin 

v územní působnosti ÚSL ve FN Na Bulovce v letech 2005 – 2009  

Rok 
Kardiovaskulární 

příčiny náhlých úmrtí 

2005 3 

2006 0 

2007 1 

2008 2 

2009 3 

Celkem 9 
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Z celkového počtu 5 337 prozkoumaných pitevních protokolů bylo objeveno 9 

případů, které alespoň minimálně souvisely se sportem. Zemřelí byli sportovci či ke 

smrti došlo při provozování sportovní aktivity. Nelze říci, zda je to hodně nebo málo. 

Každopádně je důležité zdůraznit, že ne všechny případy se staly při sportovní 

činnosti a že se sportem jako takovým vůbec nemusely souviset. To se ale těžko 

dokazuje. Proto byly vybrány všechny případy, i ty, kde byl sport zmíněn jen 

okrajově. 

Tabulka č. 14: Rozlišení případů náhlých srdečních úmrtí sportovců podle 

pohlaví a věku 

Pohlaví Četnost  Věk 

Ženy 1 61 

Muži 8 26 - 71 

V necelých 90 % byli probandi mužského pohlaví. Toto zjištění odpovídá 

výsledkům zahraničních studií, kde také výrazně mezi náhle zemřelými sportovci 

převažují muži. Nad důvody proč tomu tak je, lze pouze spekulovat. 

Co se věku týká, tak v 6 z 9 případů byli probandi starší 55 let. Ve zbylých 

třech případech bylo sportovcům 26, 31 a 45 let. U jednatřicetiletého a 

pětačtyřicetiletého probanda došlo k úmrtí při sportovní činnosti, která mohla ke 

smrti výrazně přispět. Zarážející je úmrtí šestadvacetiléto muže, jenž zemřel v klidu, 

ve spánku. Podle matky byl velký sportovec, nebral drogy, nekouřil a alkohol pil 

příležitostně. A podle závěru pitvy byl zdráv. 

Tabulka č. 15: Rozlišení případů náhlých srdečních úmrtí sportovců podle 

průběhu smrti 

Průběh úmrtí Četnost 

V klidu (v noci) 3 

Při sportovní činnosti 5 

Nelze zjistit 1 
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U 5 případů náhlých úmrtí sportovců z kardiovaskulární příčiny došlo ke smrti 

přímo při provozování sportu. Jednalo se o fotbal, cyklistiku, basketbal, aqua aerobik 

a bruslení. Samozřejmě nelze v těchto případech jednoznačně říci, že sport zapříčinil 

úmrtí. Proband by možná zemřel, i kdyby v daný okamžit žádný sport nevykonával. 

Je ale zřejmě velice pravděpodobné, že sportovní aktivita a s ní spojené fyzické 

vypětí k náhlé srdeční smrti výrazně přispěly.  

Ve 3 případech sportovci zemřeli náhle v klidu a jejich úmrtí nemělo se 

sportem vůbec nic společného. Do výzkumu byli ale zařazeni, protože se jednalo o 

sportovce. A cílem analýzy bylo najít všechny případy, kde byla i minimální zmínka, 

že se jednalo o sportovce či náhlé úmrtí při sportu. 

V příloze (viz Příloha č. 3) je možné nahlédnout do tabulky, jež přináší celkový 

pohled na všechny případy náhlého úmrtí sportovců z kardiovaskulárních příčin 

v územní působnosti ÚSL ve FN Na Bulovce. Tabulka je seřazena podle věku a 

umožňuje vzájemné porovnání jednotlivých případů. V této tabulce je zajímavé 

podívat se na váhu srdce. Samozřejmě hraje roli pohlaví a věk, ale průměrná váha 

srdce u dospělého člověka je, jak udává Weston (1993), 300 g. A jak můžeme vidět, 

ve většině případů je váha mnohem vyšší než udávaný průměr.  Pouze v jediném 

případě je váha nižší, což je ale dáno značným rozkladem, ve kterém bylo tělo 

nalezeno. 

5.2 Výsledky rešeršní činnosti 

Případy náhlé srdeční smrti u sportovců, které byly objeveny analýzou 

pitevních protokolů v ÚSL ve FNB nejsou v rámci České republiky jediné. Několik 

dalších případů bylo objeveno právě rešeršní činností v novinových článcích. Mimo 

to bylo zaznamenáno mnoho náhlých úmrtí zahraničních vrcholových sportovců. 

Analyzování novinových článků potvrdilo již zmíněný a zřejmě nejzávažnější 

problém v této oblasti a to preventivní sportovní prohlídky.  
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V rámci České republiky by autorka diplomové práce ráda prezentovala případ 

mladého futsalisty, který zkolaboval při zápase a později v nemocnici zemřel.  

Šestnáctiletý chlapec se k futsalu dostal teprve 3 měsíce před smrtí, když dostal 

možnost hrát 1. ligu ve své věkové kategorii. Futsalista zkolaboval chvíli po začátku 

utkání, do něhož zasáhl pouze jedním střídáním. Poté si sednul na střídačku s tím, že 

ho bolí hlava a zkolaboval. Trenér a spoluhráči mu okamžitě vytáhli jazyk, zavolali 

záchrannou službu a v kritickém stavu byl převezen na ARO. Ještě ten den později 

však bohužel zemřel. Co je ale zarážející, že chlapec vůbec neabsolvoval žádnou 

sportovní lékařskou prohlídku, měl pouze potvrzení od rodičů, že nemá žádné 

zdravotní problémy.  

Opět zde vyvstává mnoho otázek. Jak pečlivě jsou sportovní preventivní 

prohlídky vyžadovány a kontrolovány? A jak se mohlo stát, že sportovec, který 

neměl žádné potvrzení od lékaře, nastoupil do utkání 1. ligy? Zdeněk Polák, předseda 

brněnského futsalu uvedl, že tragická smrt mladého sportovce vzbudila diskuzi o 

změně pravidel ve futsalu a že zdravotní prohlídky budou kontrolovat delegáti a bez 

ní nebude nikdo vpuštěn do hry. Zřejmě ale bylo nutné, aby někdo zemřel, jinak by 

se tomuto tématu nikdo nevěnoval.  

Co se zahraničních sportovců týká, autorka by ráda představila čtyři případy 

náhlého úmrtí vrcholových sportovců. Z rešeršní činnosti vyplynulo, že nejvíce 

umírají fotbalisté, proto 3 ze 4 prezentovaných případů budou právě tito sportovci. 

Vybrány byly podle autorky nejzajímavější případy, jež byly nejvíce medializované a 

staly se přímo před televizními kamerami. A dále bude vyložen tragický příběh 

mladého hokejisty Alexeje Čerepanova. 

Prvním případem je náhlé úmrtí maďarského reprezentanta Miklóse Fehéra. 

Podle Saivera (2004) se právě hrál zápas portugalské ligy mezi Guimaraesem a 

Benfikou Lisabon, když se na hřiště na poslední půlhodinu dostal Fehér. Nejprve se 

v 90. minutě radoval z gólu svého spoluhráče, poté zdržoval hru u autové čáry a při 

vhazování míče strčil do protihráče, a zato dostal žlutou kartu. Fehér s trestem 
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počítal, proto se chápavě pousmál na rozhodčího, otočil se a najednou se mu 

podlomila kolena a padl na trávník. Okamžitě se k němu seběhli ostatní hráči a volali 

o pomoc. Fehérovi se zastavilo srdce.  Na stadionu byl naštěstí defibrilátor a srdce 

mu po elektrickém šoku naskočilo. Bohužel ale hodinu a půl poté v nemocnici 

dotlouklo definitivně. Z pitvy vyplynulo, že Fehér zemřel na infarkt. Také se 

v médiích objevily spekulace, že trpěl vrozenou srdeční vadou, ale takovou, kterou 

údajně nebylo možné odhalit při zdravotních prohlídkách.  Další pochybnosti 

vyvstaly ohledně záchranné služby. Ta prý měla problém s příjezdem na stadion a 

dorazila se zpožděním. Ale podle klubového lékaře Domingose Goméze byla 

Fehérovi poskytnuta rychlá a maximální péče. Tragédie to byla o to větší, že se 

odehrála v přímém přenosu a přihlížely jí tak desítky tisíc lidí. Fotografie a videa se 

poté ještě dlouho obejvovaly v médiích.  

Další případ, kdy hráč zkolaboval v přímém přenosu, se stal v srpnu 2007 ve 

španělské lize. Dvaadvacetiletý Antonio Puerta, hráč FC Sevilla, zkolaboval, když 

se ve 35. minutě vracel poklusem od soupeřovy branky. Okamžitě se k němu seběhli 

spoluhráči a lékař. Puerta byl schopen sám dojít do šatny, zde však zkolaboval 

podruhé a musel být resuscitován masáží srdce. Ve vážném stavu byl převezen do 

nemocnice, kde musel být napojen na přístroje, jelikož se u něho objevila porucha 

krevního oběhu. Po třech dnech fotbalista zemřel na selhání srdce. Při pitvě bylo 

zjištěno, že měl těžko odhalitené problémy se srdcem, konkrétně s pravou srdeční 

komorou, která byla oslabená, což mohlo způsobovat arytmii. Toto úmrtí nezasáhlo 

pouze Španělsko, ale celý svět, nejen ten fotbalový. Opět se vzbudila debata o 

zdravotní péči o sportovce a všichni si kladli otázku, jak je možné, že náhle zemře 

22letý trénovaný mladý člověk. Bohužel jako ve všech jiných případech je velmi 

těžké, až nemožné, zjistit pravý důvod. Už se nedozvíme, zda se daly problémy se 

srdcem odhalit při zdravotní prohlídce a někdo tudíž zanedbal péči nebo zda tato 

vada nemohla být odhalena ani sebelepším a dražším vyšetřením. A šlo jen o souhru 

mnoha nešťastných náhod, které vyústily v takovou tragédii.  
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„I kdybychom měli na trávníku zemřít, tohle semifinále vyhrajeme.“ To jsou 

slova osmadvacetiletého kamerunského reprezentanta Marca-Viviena Foeho, ze 

kterých zpětně mrazí. Fotbalista totiž v tomto utkání zkolaboval a o chvíli později 

zemřel.  Právě se hrál druhý poločas Poháru FIFA mezi Kamerunem a Kolumbií, 

když se v 71. minutě kamerunský záložník sesunul k zemi. Podle Saivera (2003) ani 

okamžitá lékařská pomoc, při níž bylo poskytováno dýchání z úst do úst a umělý 

kyslík, nezachránila fotbalistovi život. Po 45 minutách oživování byl Foe prohlášen 

za mrtvého. Foe byl vrcholový sportovec. Odehrál celkem 68 zápasů za Kamerun, 

v současnosti působil v anglickém klubu Manchester City. Opět, i po tomto úmrtí, se 

rozvířila diskuze o příliš náročném programu fotbalistů, kteří jsou nuceni nastupovat 

ke stále většímu počtu zápasů a často si stěžují na únavu. Pohár FIFA je navíc 

kritizován, že se hraje až po sezóně a sportovci tak nemají vůbec čas na rehabilitaci a 

odpočinek. A navíc se hraje v úmorných vedrech. V Lyonu, kde se zápas hrál, bylo 

v té době 30 °C, což také mohlo přispět k úmrtí. Přičina smrti nebyla dlouho známá, 

ani pitva ji neodhalila. Čekalo se tedy na výsledky toxikologie, z nichž vyšlo najevo, 

že fotbalista zemřel na srdeční selhání. Navíc podle lékařů trpěl vrozenou srdeční 

vadou, konkrétně hypertrofní kardiomyopatií. Do médií se vyjádřila i manželka 

Marca-Viviena Foeho, která z jeho smrti vinila klubové doktory, kteří měli 

fotbalistovi zabránit, aby do semifinále proti Kolumbii nastoupil. Tvrdila totiž, že 

Foe nebyl v den zápasu úplně zdravý, že před Pohárem trpěl úplavicí a stále se necítil 

dobře, navíc měl ten den žaludeční potíže. On sám ale chtěl nastoupit a hrát za svou 

zemi. Trenér kamerunské reprezentace chtěl Foeho v 2. poločase vystřídat, protože 

se mu zdálo, že zpomaluje a docházejí mu síly, on to ale odmítl. A v 72. minutě 

zkolaboval.  

Foe zemřel na srdeční arytmii způsobenou dlouhodobou zátěží, trpěl totiž 

kardiomyopatii, tedy zbytněním srdeční komory. Lékaři tutíž logicky začali 

polemizovat, jak je možné, že u tak sledovaného vrcholového sportovce nebyla 

srdeční vada odhalena. Lyonský prokurátor tvrdí, že abnormálně velké srdce takřka 

nejde při obvyklých zdravotních prohlídkách fotbalistů odhalit. Naopak dva 
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francouzští kardiologové říkají, že lze odhalit vše za pomoci echokardiografu, který 

je ve Francii u vrcholových sportovců povinný ze zákona. Foe toto vyšestření 

absolvoval v roce 2000 při příchodu do Lyonu. Otázkou ale je, zda jím prošel i 

v Manchesteru City. A nejsou známy ani žádné výsledky prohlídek, které musel 

podstoupit kvůli reprezentaci.  

Náhlá úmrtí z kardiovaskulárních příčin však nepostihují jenom fotbalisty. I 

v ostatních sportech se najde mnoho takto tragických událostí.  Příkladem za všechny 

je smrt mladého hokejisty Alexeje Čerepanova, který zemřel v Rusku v roce 2008. 

Podle provedené rešerše bylo tomuto případu věnováno daleko nejvíce článků jak 

v Mladé frontě DNES, tak v Deníku Sport. 

Čerepanov, 19 letý hokejista, zkolaboval při zápase ruské Kontinentální ligy 

mezi Omskem a Čechovem. Dvě minuty před koncem utkání se vrátil z ledu na 

střídačku, zde si sednul a zkolaboval. Podle Večeři (2008) mu první pomoc poskytl 

klubový lékař, ke kterému se po chvíli připojit lékař soupeřů a dávali hokejistovi 

masáž srdce a dýchání z úst do úst. Tím ho na okamžik přivedli k životu, ale po 

hodině v nemocnici zemřel. Příčinou bylo akutní selhání srdce, a to v důsledku 

onemocnění, při kterém dochází ke zvětšení srdečního svalu. Jak dále Večeřa (2008) 

uvádí, v jeho věku by zdravé srdce mělo vážit asi 290 g, kdežto srdce Čerepanova 

vážilo 495 g. Hokejista s takovými problémy se srdcem vůbec neměl vrcholově 

sportovat. Média začala spekulovat, že se o jeho zdravotních problémech muselo 

vědět. Vedení Osmku si však celou dobu stálo za svým tvrzením, že Čerepanov byl 

absolutně zdráv, že neměl žádné problémy a na srdce si nikdy nestěžoval. Další 

nepochopitelnou okolností je, že na stadionu nebyla v době kolapsu sanitka. Celý 

zápas byla u hokejové haly přistavena, ale jelikož se po celou dobu nic nestalo, 

odjela pár minut před koncem. Čerepanov zkolaboval v 58. minutě. Údajně trvalo 

dalším 15 – 20 minut než se sanitka vrátila. Další fatální chybou bylo, že nefungoval 

defibrilátor, který by pomocí elektrických šoků mohl pomoci srdce oživit. Knap 

(2008) tvrdí, že se ruská KHL snaží dohnat a konkurovat zámořské NHL, ale že 

nemá absolutní šanci, že tyto dvě soutěže vůbec nelze srovnávat.  KHL nemá žádnou 
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tradici, prohrává v propagaci a velmi zaostává i v organizaci, což akorát potvrdil 

příběh Čerepanova. Když ke zhroucení sportovce došlo, v hale hrála hudba, 

bezvládné tělo neslo do šatny ve zmatku pár dobrovolníků, na stadionu nebyla 

sanitka ani potřebné přístroje k záchraně života. A zatímco se čekalo na pomoc, 

Čerepanov umíral. Po více jak dvou měsících od smrti se v médiích objevily 

spekulace, že hokejista bral drogy. Toto potvrdila ruská federální vyšetřovací 

komise, které to zjistila z rozboru krve a moči. Naopak ruská antidopingová 

laboratoř, která provedla testy ihned po pitvě, neodhalila žádné zakázané látky. Jak to 

doopravdy bylo, jestli si hokejista pomáhal nějakými nedovolenými látkami, se už 

nedozvíme. Každopádně snad byla jeho smrt dostatečným signálem, že zdravotní 

péče o vrcholové sportovce velice zaostává a že je potřeba se touto problematikou 

zabývat a snažit se o změny k lepšímu. Pár dnů po smrti vydal šéf KHL prohlášení, 

jež má zajistit lepší lékařskou péči na stadionech a zavedení povinných zdravotních 

prohlídek, při kterých bude hráčům udělán rozbor krve a zkontrolována srdeční 

činnost.  

Tyto výše prezentované případy náhlé srdeční smrti nejsou jediné. Při analýze 

novinových článků z Mladé fronty DNES a Deníku Sport za léta 2002 – 2010 

autorka objevila celkem 68 případů náhlého úmrtí z kardiovaskulární příčiny u 

vrcholových sportovců. Z těchto nalezených případů výrazně převyšují muži (93 %). 

A nejčastějším sportem, při kterém sportovci umírají, je fotbal (48 %). Přibližně u 

pětiny případů bylo zmíněno, že sportovci trpěli vrozenou srdeční vadou či měli 

v minulosti problémy se srdcem.  Pak je opět na řadě, již několikrát zmíněná otázka, 

jak je možné, že tito lidé vrcholově sportovali? Že zdravotní prohlídky neodhalily 

vrozené vady? A jakto, že sportovci, kteří o svých problémech věděli a vůbec 

vrcholově sportovat neměli, tento fakt ignorovali? 

5.3 Výsledky dotazování sportovních svazů 

Jak již bylo zmíněno, dotazník byl zaslán 37 sportovním svazům a ty měly na 

odpověď 10 dní. Zpět se vrátilo 23 dotazníků, návratnost tedy byla 62 %, což autorka 
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diplomové práce, vzhledem k ne příliš dlouhému časovému horizontu, vidí jako 

úspěch. Velkým potěšením bylo, že odpovídaly i velké svazy, například Český svaz 

ledního hokeje, Český atletický svaz, Svaz lyžařů ČR a Český svaz cyklistiky. 

Menším zklamáním bylo, že dotazník zpět nezaslal Českomoravský fotbalový svaz, 

jelikož jsou to právě fotbalisté, kdo jsou spojováni nejčastěji s náhlým srdečním 

úmrtím.  

Nyní autorka odprezentuje výsledky u jednotlivých otázek. 

1. Pracuje ve Vašem sportovním svazu zdravotní komise, popř. máte 

institut tzv. svazového lékaře? Pokud ano, uveďte jméno a kontakt. 

Ze zpět zaslaných dotazníků bylo zjištěno, že u 12 sportovních svazů (52 %) 

funguje lékařská komise či svazový lékař. Všechny svazy, které odpověděly kladně, 

zároveň uvedly jméno a kontakt příslušného doktora. V ostatních 11 případech 

institut svazového lékaře neexistuje. Jediným svazem, který se v odpovědi více 

rozepsal, byl Český krasobruslařský svaz, který uvedl, že zdravotní komisi ani 

svazového lékaře nemá z důvodu nedostatku financí.  

2. Organizuje, popř. dohlíží Váš sportovní svaz na provádění pravidelných 

sportovních prohlídek? 

15 svazů (65 %) potvrdilo, že organizují či alespoň dohlížejí na provádění 

sportovních preventivních prohlídek. Naopak 30 % sportovních svazů se žádným 

způsobem nepodílí na organizaci nebo dohledu nad prováděním prohlídek. Dokonce 

z odpovědí bylo zjištěno, že například Český lukostřelecký svaz vůbec nevyžaduje 

sportovní preventivní prohlídky od svých členů. A Český střelecký svaz má 

zdravotní prohlídky povinné pouze pro vydání Zbrojního průkazu. Ani Český 

volejbalový svaz na provádění prohlídek nijak nedohlíží a nekontroluje je. Říká, že 

každé družstvo je samo zodpovědné, za absolvování sportovní preventivní prohlídky. 

Český svaz cyklistiky na tuto otázku neodpověděl. 
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3. Jak je zajištěno, že sportovních soutěží, které organizuje Váš sportovní 

svaz nebo soutěží obesílaných Vaším svazem, se zúčastňují sportovci 

s platnou (tedy ne starší jednoho roku) sportovní prohlídkou? 

Necelých 70 % svazů tvrdí, že se sportovní prohlídky kontrolují při každé 

soutěži, která spadá pod jejich působnost. Kontrolu mají na starosti organizátoři při 

prezentaci sportovce do soutěže, rozhodčí či speciálně určení delegáti. Za 

podrobnější zmínku stojí Česká boxerská asociace, kde kromě toho, že povrzení o 

zdravotní prohlídce kontroluje rozhodčí, boxeři v den zápasu ještě podstupují 

kontrolu lékařem. Český svaz biatlonu přiznává, že na národní a mezinárodní úrovni 

jsou sportovní prohlídky kontrolovány velice pečlivě, kdežto na regionální úrovni už 

tomu tak není. Zejména při jednodenních závodech jsou organizátoři tak tlačeni 

časem, že se může stát, že kontroly nejsou tak precizní a do závodu nastoupí i 

sportovec bez prohlídky. U Českého střeleckého svazu mají zdravotní prohlídky 

povinné pouze reprezentanti a sportovnci v resortu Ministerstva vnitra a v Armádě 

České republiky, ostatní, kdo se zúčastňují soutěží, odpovídají za svůj zdravotní stav 

sami a nejsou nikým nijak kontrolováni.  

Tři sportovní svazy u této otázky neuvedly odpověď a ostatní odpověděly, že 

nijak nezajišťují, aby ke sportovnímu výkonu nastoupili pouze zdravotně způsobilí 

sportovci. Těmito svazy jsou například Česká golfová federace, Český svaz 

pozemního hokeje a Český volejbalový svaz. 

4. Je závěr sportovní prohlídky součástí registračního průkazu? 

U většiny svazů závěr sportovní prohlídky není součástí registračního průkazu.  

Jako povinnou součást registračního průkazu to má nařízeno 11 sportovních svazů.  

5. Vyžaduje Váš svaz nějakou konkrétní diagnostickou metodu jako 

nezbytnou součást lékařské prohlídky? 

19 sportovních svazů (83 %) nevyžaduje žádné konkrétní vyšetření jako součást 

sportovní preventivní prohlídky. Pouze 4 sportovní svazy mají určeno, co by mimo 
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jiné měla zdravotní prohlídka obsahovat. Český atletický svaz požaduje EKG, 

zátěžovou ergometrii a navíc doporučuje ultrazvuk srdce, Český svaz kánoistů a 

Český svaz ledního hokeje vyžadují zátěžové EKG a Český svaz moderní 

gymnastiky žádá ortopedické vyšetření.  

6. Od jaké výkonnostní úrovně, popř. věkové kategorie, je ve Vašem 

sportovním svazu vyžadována a kontrolována sportovní prohlídka? 

Více jak polovina sportovních svazů požaduje sportovní preventivní prohlídky 

úplně od všech, kdo nastupují do jakékoli soutěže, která spadá pod svaz. Neuvádějí 

tedy žádné výkonnostní či věkové hranice. Povinnost zdravotní prohlídky se vztahuje 

na všechny bez rozdílu. Některé svazy však mají nastavenou určitou hranici. 

Napříkald Český svaz cyklistiky požaduje prohlídku od prvních 100 mužů a prvních 

50 žen ve světovém bodování podle UCI, v moderní gymnastice je tato povinnost jen 

pro juniorské a seniorské kategorie. Český střelecký svaz dává povinnost zdravotní 

prohlídky, jak už bylo řečeno, pouze reprezentantům a sportovcům v resortu 

Ministerstva vnitra a Armády ČR. Golf, lukostřelba a volejbal odpověď neuvádejí, 

jelikož žádné sportovní prohlídky nevyžadují.  

7. Pracuje se v rámci působnosti Vašeho svazu s Lausannskými 

doporučeními k prevenci náhlé smrti sportovců? 

S Lausannskými doporučeními, která vydal Mezinárodní olympijský výbor 

v roce 2004, pracuje pouze 5 sportovních svazů (22 %). Ostatní uvedly, že s nimi 

nepracují a v mnoha případech je ani neznají. Dva svazy, curlingu a lyžování, 

dokonce požádaly autorku diplomové práce o jejich poskytnutí.  

 

Z dotazování vyplunulo, že více jak polovina svazů přistupuje k problematice 

zdravotní péče o sportovce a sportovních preventivních prohlídek podobně a 

poměrně zodpovědně. Nebo se alespoň snaží této oblasti věnovat pozornost a snaží 

se dohlížet na provádění sportovních preventivních prohlídek. Naopak se však 
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najdou i svazy, které se tomuto problému téměř vůbec nevěnují a nepatří do jejich 

kompetencí zodpovídat, dohlížet či nějakým způsobem kontrolovat provádění 

zdravotních prohlídek.  

Úplně mimo všechny otázky a odpovědi by autorka ráda zmínila Českou 

golfovou federaci. Golf byl do dotazování zařazen, jelikož byl vrácen mezi 

olympijské sporty a uvidíme ho na Letních olympijských hrách v roce 2016. Tato 

federace všechny otázky zodpověděla záporně, tudíž v tomto směru nevyvíjí žádnou 

aktivitu. Autorka to přisuzuje zejména tomu, že se tento sport u nás začal výrazněji 

rozmáhat a rozvíjet až v několika posledních letech a zároveň, že to ve srovnání 

s jinými sporty není tak fyzicky náročná činnost. Každopádně ať to jsou či nejsou 

správné důvody, federace by se nad touto problematikou měla zamyslet a snažit se 

více v této oblasti působit. 

5.4 Výsledky interview 

Jak již bylo zmíněno, interview bylo provedeno s Michalem Medunou, bývalým 

vrcholovým fotbalistou, který v roce 2006 zkolaboval v turecké lize. 

Meduna začínal s fotbalem v Lázních Bohdaneč, od roku 2001 do roku 2004 

hrál za FC Slovácko, poté byl jeden rok ve Spartě a v roce 2005 přestoupil do 

tureckého Manisasporu. Ke kolapsu došlo přesně 19. 8. 2006 při zápase mezi 

Manisasporem a Galatasarayem Istanbul.  

Autorka diplomové práce provedla s Medunou interview přesně na den 5 let po 

kolapsu.  

Z rozhovoru vyplynulo, že po této události byl na tom fotbalista velmi špatně 

psychicky. Nechápal, proč zrovna jemu se toto stalo a jen těžko příjímal, že fotbal, 

který celým srdcem miloval a který ho živil, už nikdy nebude moci hrát na vrcholové 

úrovni. Nyní, 5 let po kolapsu, je ale v pořádku, jak psychicky, tak fyzicky. 



78 

 

Samozřejmě, že fyzickou kondici už nemá takovou jako dříve, ale necítí žádná 

omezení a po tělesné stránce se cítí opravdu v pořádku.  

U otázky na ten den a co přesně se na hřišti stalo, Meduna odpověděl, že 

přibližně v 80. minutě se najednou necítil dobře a jediné, co ještě stihl, bylo říct 

spoluhráči Filipu Hološkovi, ať zavolá doktora. Poté se probudil až v nemocnici. Co 

bylo ten den jiné, bylo, že panovalo extrémní teplo. Pořadatelé dokonce začátek 

zápasu o hodinu odložili a začínalo se hrát až ve 21. hodin. Dokládá to i to, že ve 22. 

42, což bylo naposledy, kdy se Meduna podíval na světelnou tabuli, bylo 36 °C. 

Žádné jiné netypické podmínky či okolnosti ten den nezaznamenal. O únavě nebo 

přetrénování nemůže být prý ani řeč. Další ročník teprve začínal, měli za sebou jen 2 

zápasy a on se cítil fyzicky úplně vyborně a měl velmi dobře natrénováno. 

V nemocnici v Turecku podstoupil mnoho vyšetření, jejichž výsledkem byla vrozená 

srdeční vada, konkrétně vrozená degenerativní vada pravé srdeční komory. Řečeno 

laicky pravá komora u Meduny při extrémní zátěži (tep nad 200 úderů za minutu) 

nepracuje, jak by měla, nestíhá pumpovat krev a vede to ke vzniku poruch srdečního 

rytmu. 

Meduna již z turecké nemocnice navázal kontakt s předním českým 

kardiochirurgem Janem Pirkem z IKEMu, který mu do týdne od kolapsu voperoval 

kardioverter-defibrilátor, což je přístroj, který Medunovi hlídá a případně koriguje 

činnost srdce. Jak sám Meduna řekl, zprvu to bylo nepříjemné a musel na přístroj 

neustále myslet, ale že si na něj rychle zvykl a nyní už o něm vůbec neví.  

Vrcholový sport mu byl jednoznačně zakázán, s čímž se velmi špatně 

vyrovnával. Ale rekreačně sport provozovat může, pouze se musí vyhnout časté 

nadměrné zátěži. Chodí běhat, v zimě hraje hokej, jen si přitom hlídá tepovou 

frekvenci, aby nebyla příliš vysoká. Po čase se dokonce vrátil i k fotbalu a nyní hraje 

5. rakouskou ligu. 
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Samozřejmostí je, že od kolapsu je pod větší lékařskou kontrolou. Každých 6 

měsíců chodí na prohlídky, kde mu dělají ECHO srdce a kontrolují budík. A přístí 

rok v létě ho čeká operace kvůli výměně přístroje.  

Autorku zajímalo také to, jaktože sportovní preventivní prohlídky, které jiště 

jako vrcholový fotbalista absolvoval, tuto vadu neodhalily. Sám Meduna potvrdil, že 

na preventivní prohlídky ke sportovnímu lékaři, ať už ve Spartě nebo v Manisasporu, 

chodil pravidelně každý půl rok. Při těchto prohlídkách se mimo jiné dělalo zátěžové 

EKG a ECHO srdce. Všechny výsledky byly vždy negativní. Když přišel do 

Manisasporu, absolovoval dokonce šestihodinovou vstupní zdravotní prohlídku. A 

jak potvrdil, zdravotní péče o sportovce zde byla velice kvalitní. Po provedení 

nejrůznějších vyšetření vyšlo najevo, že tuto vadu nebylo možné běžně prováděnými 

metodami a vyšetřeními odhalit. Jediné dva způsoby, jak lze tuto vadu najít, jsou 

magnetická rezonance srdce a angioplastika. Bohužel to jsou tak finančně i časově 

náročná vyšetření, že je nelze provádět běžně při preventivních sportovních 

prohlídkách. Meduna uvedl, že podle Pirka provedení jedné angioplastiky (včetně 

pronájmu sálu a personálu) vyjde přibližně na 250 tis. Kč. Což si kluby, které mají 

okolo dvaceti hráčů, nemohou v žádném případě dovolit.   

Interview s Michalem Medunou bylo velice příjemné a snad i přínosné či 

alespoň zajímavé pro tuto problematiku. 
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6 Diskuze 

V této kapitole by se autorka diplomové práce ráda zamyslela nad výsledky, 

které prací získala.  

Ať už analýzou pitevních protokolů či rešeršní činností v denících Mladá fronta 

DNES a Deníku Sport bylo zjištěno, že zdravotní péče ve sportu se v České republice 

oproti době minulého režimu spíše zhoršila. Nyní máme sice modernější a lepší 

přístroje a vyšetřovací metody, ale přístup ke zdraví sportovců se nezlepšil, spíše 

naopak. Jak ve svém článku uvádí Janda (2008), dříve museli všichni sportovci 

pravidelně každý rok absolvovat prohlídku u sportovního lékaře, kdežto nyní 

mnohdy stačí jen razítko od obvodního lékaře. Podle článku vydaného ČTK (2008, 

autor neuveden) Novák, místopředseda České společnosti tělovýchovného lékařství 

říká, že pod specializovaným lékařským dohledem často nejsou ani mladí sportovci, 

kteří se ve střediscích mládeže a na sportovních školách připravují na vrcholové 

výkony a i když podstupují velmi náročný trénink, tak o jejich zdravotní způsobilosti 

často rozhodují pouze praktičtí lékaři. Nelze se pak divit, že mladí lidé umírají při 

sportovní činnosti a někdy dokonce v přímém televizním přenosu před zraky desítek 

tisíc diváků. 

Rešerší v databázi MEDLINE bylo zjištěno, že v zahraničí věnují problematice 

náhlé smrti sportovců velkou pozornost a existuje mnoho studií na toto téma. 

Autorka diplomové práce se snažila o něco podobného v rámci České republiky a 

provedla analýzu pitevních protokolů v Ústavu soudního lékařství ve Fakultní 

nemocnici Na Bulovce. Vzhledem k daným možnostem zahrnovala analýza oproti 

zahraničním studiím kratší časový horizont (5 let) a také územní rozsah byl menší, 

jelikož zahrnoval pouze případy v rámci územní působnosti ÚSL ve FNB.  

Porovnat výsledky této analýzy se zahraničními pracemi je však velmi obtížné, 

protože bylo nalezeno „pouze“ 9 případů náhlých srdečních úmrtí sportovců a 

například americká studie pracuje s 1 049 případy. Navíc z těchto 9 sportovců náhle 
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zemřelo „jen“ 5 přímo během sportovní aktivity, kdežto ve zmíněné americké studii 

se všech 1 049 případů stalo přímo během sportovní činnosti.  

Zde autorka považuje za podstatné zdůraznit, že z 9 uvedených případů došlo 

ke třem mimo sportovní výkon, ve spánku a neměly tedy žádnou souvislost se 

sportovní aktivitou. Do výzkumu byly však zařazeny, protože v pitevních 

protokolech bylo uvedeno, že šlo o sportovce. Cílem analýzy bylo najít všechny 

případy, u kterých byla alespoň minimální zmínka o tom, že k náhlému úmrtí došlo 

při sportu, nebo že náhle v klidu zemřel sportovec. Ani u zbylých 5 případů nelze 

tvrdit, že sportovní činnost byla příčinou úmrtí, a že by člověk nezemřel i u jakékoli 

jiné činnosti. Každopádně ale lze říci, že sport jako fyzicky náročná činnost mohl 

k náhlé smrti přispět či ji vyvolat. 

Jak již bylo na začátku zmíněno, hlavním problémem je přístup ke zdraví 

sportovců a k sportovním preventivním prohlídkám. To potvrdily i první dva případy 

(viz 5.1.1 Jednotlivé případy), kdy sportovci nebyli zdravotně úplně v pořádku, 

problémy se srdcem měli již v minulosti, a přesto ke sportovnímu výkonu pravidelně 

nastupovali. 

I když je ze zákona dána povinnost absolvovat sportovní preventivní prohlídky, 

v posledních letech se to velmi opomíjí. Je potřeba apelovat na sportovní svazy, na 

sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i na samotné sportovce, aby péči o zdraví 

nezanedbávali a nepodceňovali a sportovního lékaře opravdu pravidelně 

navštěvovali. Jedním ze způsobů, jak k tomuto sportovce nasměřovat, by mohl být 

příspěvek od zdravotních pojišťoven na sportovní prohlídku. Problémem totiž může 

být i velká finanční zátěž vyplývající z absolvování prohlídek. Pokud by zdravotní 

pojišťovny určitou částkou přispívaly, jistě by to mnoho sportovců využilo a ocenilo. 

Dalším možným způsobem, jak předcházet náhlým kardiovaskulárním úmrtím 

je pořízení přenosných defibrilátorů. Jak říká Wallerová (2009), když sportovec 

upadne na hřišti do bezvědomí, jde o minuty a rozhoduje vybavení, které je 

k dispozici, jelikož ani přítomnost lékaře nemusí mnohdy stačit. Dále uvádí, že 
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v české fotbalové lize jsou defibrilátory, které dokáží „nahodit“ selhávající srdce 

postižené arytmií, jen na prvoligových stadionech. Druhá liga spoléhá alespoň na 

přítomné sanitky, které jsou vybaveny defibrilátory. 

Debatu o externích defibrilátorech rozvířilo zejména úmrtí hokejisty Alexeje 

Čerepanova v roce 2008 v ruské KHL, kde úplně selhala zdravotní služba. Sanitka, 

která měla být po celou dobu zápasu přistavena u stadionu, odjela pár minut před 

koncem. Když se asi po 15 minutách vrátila, nefungoval v ní z důvodu slabých 

baterií defibrilátor, jehož včasné použití by mohlo život Čerepanova zachránit. 

Zatímco v NHL patří toto zařízení k povinné výbavě, v KHL, ani v české lize tomu 

tak není. Náklady na pořízení přenosného defibrilátoru se přitom pohybují okolo 60 

tisíc korun a rozhodně se jedná o investici, která se vyplatí i v případě, že by měl 

defibrilátor na stadionu ležet několik let, aniž by ho někdo použil. 

Autorka se v diplomové práci mimo jiné zaměřila také na přístup sportovních 

svazů k problematice sportovních zdravotních prohlídek. Překvapivým závěrem 

bylo, že i když ne všechny svazy organizují či nějak dohlížejí na provádění 

sportovních preventivních prohlídek, tak ani tyto prohlídky nekontrolují. Vesměs 

nechávají na samotných sportovcích, zda prohlídku absolvují či nikoli a nijak 

nekontrolují, jestli do soutěží nastupují pouze k výkonu zdravotně způsobilí 

sportovci. V těchto případech a s takovýmto přístupem je těžké bojovat proti 

kolapsům a náhlým úmrtím při sportu. Většina oslovených svazů však alespoň 

absolvování prohlídky kontroluje prostřednictvím organizátorů, rozhodčích či 

speciálních delegátů při prezentaci sportovce do závodu. 

Co se zahraniční zdravotní péče o sportovce týká, podle Linharta, Kuchynka 

(2010) v Itálii již přes třicet let probíhá program, který zahrnuje kromě klinické 

prohlídky před každou soutěží i provedení 12svodového EKG a je povinný pro 

všechny registrované sportovce. Díky tomuto programu bylo v průběhu let vyřazeno 

ze soutěže mnoho sportovců nemocných významnými kardiovaskulárními 

chorobami, zejména se jednalo o poruchy srdečního rytmu nebo převodu, chlopenní 
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vady a hypertrofickou kardiomyopatii. Oproti tomu ve Spojených státech amerických 

bylo dlouhá léta prováděno preventivní sledování sportovců prostřednictvím 

prostého klinického vyšetření a odebrání anamnézy. Ukázalo se však, že tento 

program byl neefektivní, jelikož při analýze 134 náhlých úmrtí sportovců nebylo při 

takovéto prohlídce nic nalezeno. EKG vyšetření ve Spojených státech odmítají kvůli 

vysoké ceně. Tvrdí, že v USA soutěžně sportuje až 10 miliónů lidí a roční náklady na 

vyšetření těchto sportovců, včetně provedení EKG, by vyšly na 2 miliardy dolarů. 

Což není americký zdravotní systém schopen zajistit ani zaplatit. Linhart, Kuchynka 

(2010) tvrdí, že údajně existuje výpočet, kolik by stál jeden zachráněný život 

sportovce tímto rozsáhlým systémem zdravotních prohlídek. Je to téměř 3,5 miliónu 

dolarů. A to se prý podle Americké kardiologické společnosti nevyplatí. 
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7 Závěr 

Na závěr je důležité uvést, že sport samotný není příčinou náhlých úmrtí. 

Zejména u vrcholových sportovců však může ke smrti někdy velmi výrazně přispět. 

Ve vrcholovém sportu jsou na sportovce kladeny obrovské fyzické i psychické 

nároky a požadavky, které ne vždy respektují jejich zdraví a kondici.  

Jak bylo rešeršní činností zjištěno, zdaleka nejvíce náhlá srdeční úmrtí postihují  

fotbalisty. Jedním z důvodů může být to, že dochází stále k rostoucím nárokům na 

výkony hráčů. Ti jsou pod neustálým tlakem jak ze strany trenéra a vedení klubu, tak 

ze strany diváků a sponzorů. Někteří hráči, zejména záložníci naběhají až 11 km 

během jediného zápasu. Jde o klus nebo chůzi, která se střídá s krátkými, ale velice 

intenzivními sprinty. Hráči hrají ligovou soutěž, dále reprezentační utkání a ty 

nejlepší týmy se účastní Ligy mistrů a Evropské ligy UEFA, což vyžaduje vynikající 

fyzickou kondici. Jelikož jsou ale tělesné dispozice hráčů různé, ne každé tělo může 

tuto obrovskou zátěž vydržet. S tím se pojí další negativum tohoto sportu. Každá 

absence hráče v zápase může pro klub i samotného sportovce znamenat konec a 

nedosažení chtěného výsledku, čímž můžou přijít o mnoho peněz, kterými je 

především Liga mistrů napumpovaná. Pokud je absence způsobená nemocí, hráč by 

měl vynechat utkání, jak v průběhu nemoci, tak i po ní. Například týdenní nemoc 

může mít za následek i měsíční nepřítomnost na hřišti, čímž hráč samozřejmě ztrácí 

formu. Z tohoto důvodu sportovci nemoci přecházejí a nevěnují dostatečnou 

pozornost správnému zotavení. Samozřejmě to neznamená, že jedna nedoléčená nebo 

přechozená nemoc způsobí v budoucnu smrt, ale má nepříznivé dopady na 

organismus a dochází-li k takovéto situaci častěji, může výrazně zvýšit šanci na 

srdeční problémy. 

Na druhou stranu je důležité uvést, že fotbal je světově nejrozšířenějším a 

nejpopulárnějším sportem a je mu věnována největší pozornost ze strany masmédií, 

tudíž je zřejmé, že fotbalová úmrtí jsou nejvíce medializovaná a poutají největší 

pozornost. Navenek to působí, že umírá mnohem více fotbalistů než jiných 
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sportovců, ale je to dáno především popularitou tohoto sportu a ohromným počtem 

lidí, kteří ho provozují. 

Jedním z největších problémů jsou lékařské sportovní prohlídky. Samozřejmě 

ne všichni lékaři jsou stejní, existuje mnoho těch, kteří jsou pečliví, mají potřebné 

znalosti, dále se vzdělávají a svému oboru opravdu rozumí. Bohužel ne všichni jsou 

tak zodpovědní, v důsledku čehož se stává, že sportovní lékařská prohlídka je 

nedostatečná anebo k ní vůbec nedojde. Takový přístup může vést k tomu, že lidé, 

kteří by vůbec neměli sportovat, o svých problémech nemají tušení a sport provozují 

dále. Oproti tomu existují i případy, kdy srdeční onemocnění či vrozená vada 

odhaleny jsou, sportovcům je doporučeno se sportem skončit či sportovat jen na 

rekreační úrovni, ale oni pokračují dále ve stávajícím tempu. 

K většině případů náhlého srdečního úmrtí by vůbec nemuselo dojít, kdyby 

nebyla podceňována důležitost sportovních preventivních prohlídek a sportovci sami 

více dbali na své zdraví a sportovní zátěž přizpůsobovali svým možnostem. 
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