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Název práce: Zhodnocení nejčastějších úrazů u vrcholových basketbalistek v České 

republice 

Vymezení problému:  

Basketbal je v současné době jedna z nejpopulárnější kolektivních her ve světě. Ve 

vrcholovém sportu se často setkáváme s úrazy, jak s akutními tak s úrazy z přetížení a 

ani basketbal není výjimkou. V počátcích byl basketbal považován za bezkontaktní 

sport, což už dávno není pravdou. Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení 

nejčastěji vyskytovaných úrazů u ženských basketbalových týmů, které hrají nejvyšší 

basketbalovou ligu v České republice. 

Cíl práce: 

Cílem diplomové práce je na základě analýzy dat, z dotazníkového šetření 

zhodnocení nejčastějších úrazů a dále pak zhodnocení úrovně regeneračních a 

kompenzačních prostředků u jednotlivých basketbalových týmů, které hrály 

EXCELSIOR Ženskou basketbalovou ligu. 

Metoda: 

Diplomová práce využívá metody nestandardizovaného dotazníku. Informace byly 

získávány od jednotlivých basketbalových ženských týmů, které hrály v sezóně 

2011/2012 EXCELSIOR Ženskou basketbalovou ligu. Celkem bylo analyzováno 127 

dotazníků. 

Výsledky: 

Z výsledků vychází, že k nejčastějšímu zranění u basketbalistek hrající ŽBL patří 

poranění hlezna. Poranění hlezna utrpělo 45 %  hráček, následovalo poranění kolene a 

to u 16 % hráček, 22% hráček utrpělo poranění horních končetin, kdy 14 % uvedlo 

zlomeninu či vymknutí prstů. Mezi menší skupiny poranění patřily - zlomenina nosu, 

únavová zlomenina tibie či v oblasti nártu. U všech hráčských postů se nejvíce 

vyskytovalo poranění hlezna, u postu pivot se více objevovalo poranění kolene. 

Klíčová slova:  

Žena a sport, úrazy, úrazovost ve sportu žen, basketbal, fyzioterapie ve sportu, 

regenerace a kompenzace sportovce 
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Title: Evaluation of the most frequent injuries in elite women basketball players in 

the Czech Republic 

 

Problem specification: Basketball is nowadays one of the most popular collective 

sport games in the world. In elite sports generally we can see many acute injuries as 

well as overfreight injuries and basketball is not the exception. At its beginnings, 

basketball was considered as a non-contact sport, but this is not true any more. This 

Diploma work focuses on evaluation of the most frequent injuries in elite women 

basketball players in the Czech Republic. 

 

Objective: Objective of this Diploma work is to evaluate most frequent injuries and 

evaluate level of regeneration and compensating instruments by basketball teams, who 

played EXCELSIOR Women basketball league. 

 

Methods: This Diploma work uses a method called non-standardized questionnaire. 

Information were get from individual women basketball teams that played in 2011/2012 

season EXCELSIOR Women basketball league. There were analyzed 127 

questionnaires on the whole. 

 

Results: Results shows that one of the most frequent injury by players playing 

EXCELSIOR Women basketball league is injury of ankle. Injury of ankle got 45% of 

players, injury of knee got 16% of players and 22% of players got injury of upper limbs. 

14% of players got fracture of fingers. Less common injuries are fracture of the nose, 

stress fracture of tibia or  in the tarsal navicular, calcaneus, metatarsus, nad cuneiforms. 

By all player positions the most frequent injury was injury of ankle, the most frequent 

injury by center post was u injury of knee. 

 

Key words: 

Woman and sports, sport injuries, basketball, physiotherapy in sports, regeneration 

and compensation athletes  
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Basketbal je jedna z nejpopulárnějších kolektivních her dnešní doby což dokazuje i 

fakt, že tuto míčovou hru dnes hraje přibližně 450 milionů lidí na celé planetě v různých 

věkových kategoriích.  

Hru basketbal založil v roce 1891americký profesor z Kansas University a zároveň 

trenér amerického fotbalu, James Naismith, který pro své fotbalové mužstvo hledal 

způsob jak zajistit kvalitní zimní přípravu avšak s podmínkou, že tato příprava nebude 

zdrojem častých zranění. Ve svých počátcích se tak basketbal považoval za 

bezkontaktní sport.  Od té doby však tato hra prošla dlouhým vývojem a v dnešní době 

tak při hře pod basketbalovými koši dochází k mnoha kontaktům a soubojům, které 

nezřídka vedou k různým zraněním. 

Basketbal je velmi rychlý, dynamický a inteligentní sport, při kterém se prolínají 

prvky individuální a týmové spolupráce. Lze jej také charakterizovat, jako kontaktní 

hru, kdy se velmi často využívá hra jeden na jednoho. Frekvence výskoků a rychlých 

změn směrů pohybu je velmi vysoká. Rozhodující pro tuto hru je pak rychlostně-silová 

vytrvalost, kde se využívá koordinace pohybů pro jednotlivé úkony hráče jako jsou: 

střelba, přihrávka, dribling či obranný pohyb. 

Dnešní basketbal je sport, ve kterém se často vyskytují úrazy pohybového aparátu 

nejen u profesionálních hráčů, ale také u dětí, mládeže v žákovských a dorosteneckých 

kategoriích. Jako nejčastější poranění se uvádí poranění hlezna a kolenního kloubu. 

Mezi hlavní důvody vzniku zranění u sportovců patří nedostatečná regenerace 

organismu a nedostatečná kondiční příprava hráčů, zejména nízká úroveň dynamické 

stabilizace kloubů jednotlivých segmentů a nízká úroveň agility. 

Po konzultaci s Mgr. Martinem Peterkou, zaměstnancem České basketbalové 

federace, vyšlo najevo, že v České republice neexistuje žádný registr sportovních úrazů, 

tím spíše spojený přímo s basketbalem. 

V teoretické části se diplomová práce zaměřuje na historii basketbalu ve světě a 

v České republice. Dále na srovnání sportovní činnosti u mužů a žen. Mezi stěžejní 

kapitolu teoretické části patří podkapitola „Sportovní úrazy“ a „Přehled literatury 

zabývající se úrazovostí v basketbale“, která uvádí jednotlivé studie o této problematice. 

1 Úvod 
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Poslední kapitola teoretické části srovnává úrazy v basketbale s jinými míčovými 

sporty. 

Výzkumná část diplomové práce je zaměřena na analýzu jednotlivých dat, které 

byly získány pomocí nestandardizovaného dotazníku. Dotazníky byly distribuovány do 

12 týmů, které hrály pro sezónu 2011/2012 nejvyšší ženskou basketbalovou soutěž 

v České republice. Analýza dat poukazuje na výskyt nejčastějších úrazů ve zkoumaném 

souboru. Tato data lze obecně vztáhnout na širší část populace, která hraje basketbal. 

Dále se zaměřuje na výskyt úrazů u jednotlivých hráčských postů a na nejčastější 

mechanismy úrazů. Analýza dat také hodnotí, na jaké úrovni je v jednotlivých týmech je 

zastoupena regenerace organismu, která je velmi důležitá jak u vrcholových sportovců, 

tak u běžné populace. 
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2.1 Definice basketbalu 

 

Basketbal neboli košíková je sportovní kolektivní hra brankového typu. Táborský ve 

své knize popisuje cíl této hry (Táborský strana 41): Cílem pětičlenných družstev je 

vhodit míč do koše soupeře a zabránit vhození míče do koše vlastního. Hození míče do 

koše je hodnoceno podle vzdálenosti střelce od koše, případně podle situace, jedním, 

dvěma nebo třemi body.  

Na hřišti může být při hře z každého družstva 5 hráčů, kteří mohou být neomezeně 

střídáni během celé hry (na soupisce může být zapsáno maximálně 12 hráčů). Hřiště má 

obdélníkový tvar a rozměry pro oficiální soutěže FIBA jsou 28×15 metrů. Součástí 

basketbalového hřiště jsou basketbalové koše. Obroučka basketbalového koše je ve 

výšce 3,05 metru. Obrázek č. 1 znázorňuje basketbalové hřiště, oficiálně schválené 

mezinárodní basketbalovou federací FIBA. 

Utkání se hraje 4×10 minut, pokud je po odehrání 4. čtvrtiny výsledek nerozhodný, 

nastavuje se 5 minut a to opakovaně dokud nedoje k rozhodnému výsledku.  

Předmětem hry je basketbalový míč, který má různé velikosti podle věkové 

kategorie a pohlaví. Od starších žáků po seniorské kategorie se hraje s velikostí míče 6 a 

7. Pro ženské kategorie je určen míč velikosti 6 s obvodem 72 – 74 cm a s váhou 500 –

 540 g, v mužské kategorii se hraje s míčem velikosti 7 s obvodem 75 – 78 cm a s váhou 

569 – 610 g (Táborský, 2004). 

 

Obrázek č. 1 – Basketbalové hřiště, převzato z: 

http://www.safetyinsports.eu/upload/products/WP%204%20Report%20Basketball%20%28D2a%29%20FIN

ALsmall.pdf, 15.8. 2012 

2 Teoretická část práce 

http://www.safetyinsports.eu/upload/products/WP%204%20Report%20Basketball%20%28D2a%29%20FINALsmall.pdf
http://www.safetyinsports.eu/upload/products/WP%204%20Report%20Basketball%20%28D2a%29%20FINALsmall.pdf
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2.2 Historie basketbalu 

 

Basketbal je jedna z nejpopulárnějších a nejrozšířenějších her na světě. Již před 

naším letopočtem, na území Latinské Ameriky, hrály indiánské kmeny hru, při které byl 

hlavní cíl prohodit míč kruhem, který byl přichycen vysoko nad zemí. Ale jen těžko 

bychom tuto hru mohli považovat za předchůdce basketbalu (Petera, a další, 1998). 

 Zakladatelem basketbalu se stal v roce 1891 mladý profesor tělocviku James 

Naismith, který učil na Springfield College v USA. Basketbal se zrodil úplnou náhodou. 

V této době se vyskytoval problém, co nabídnout studentům v zimních měsících za 

sportovní vyžití. Spingfield College měla velmi úspěšné mužstvo amerického fotbalu. 

Tým vedl James Naismith, který chtěl pro hráče amerického fotbalu zajistit a zpestřit 

zimní přípravu, a proto se snažil vymyslet hru s míčem na omezeném prostoru a také 

s omezeným počtem hráčů, která by během hry přinášela hráčům napětí, ale aby nebyla 

zdrojem velkého nárůstu zranění. První „pravidla“ basketbalu, která James Naismith 

vymyslel, obsahovala – vyloučení tělesného kontaktu, odbíjení míče pěstí a volného 

pobíhaní s míčem. Hráči si museli házet míč, a aby docílili bodu, tak museli vhodit míč 

do bedýnky od ovoce beze dna, která byla upevněna na obou koncích tělocvičny.  První 

oficiální pravidla basketbalu sepsal James Naismith v roce 1892 a v dalším roce se 

basketbal velice rychle rozšířil do škol po celé USA. Během několika let se basketbal 

rozšířil do celého světa (Petera, a další, 1998; Táborský, 2004). 

Před první světovou válkou byl basketbal představen jako ukázkový sport na 

Olympijských hrách v Saint Louis v roce 1904. Ve 20. a 30. letech se rozšířil i do 

Jižní Ameriky a Evropy. Na olympijských hrách se basketbal představil poprvé v roce 

1936 v Berlíně, kde nejvíce dominovalo mužstvo Spojených států amerických. První 

mistrovství světa v mužské kategorii se uskutečnilo v Argentině v Buenos Aires v roce 

1950, v ženské kategorii bylo první mistrovství světa v roce 1953 v Chile v Santiagu a 

mistrovství na kontinentě Evropském v mužské kategorii probíhalo poprvé v roce 1935 

a ženské kategorii v roce v 1938 (FIBA ,2012; Petera, a další, 1998; Táborský, 2004) 
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2.2.1  Historie basketbalu v Českých zemích 

V českých zemích jako první představil basketbal učitel tělocviku Jaroslav Karásek 

ve Vysokém Mýtě. První basketbalové utkání na území Česka proběhlo v roce 1897 za 

podpory již zmiňovaného Jaroslava Karáska. Svaz, který zaštiťoval basketbal a volejbal 

v českých zemích, byl založen po první světové válce v roce 1921. Předsedou Českého 

volejbalového a basketbalového svazu byl J.A. Smotlacha. Samotný Československý 

basketbalový svaz byl založen v roce 1946 (Táborský, 2004). 

2.2.2 Historie ženského basketbalu  

Hledání adekvátní literatury pro tuto podkapitolu bylo velmi těžké, jelikož odborná  

literatura o historii ženského basketbalu v České republice do této doby zatím nebyla 

publikována. Díky obrovskému úspěchu našich basketbalistek v roce 2010, kdy se 

umístily na 2. místě na Mistrovství světa v basketbale žen, byla vydána publikace 

„Stříbro s chutí zlata“. V této publikaci jsou mimo jiné popsány i další historické 

úspěchy a neúspěchy českých basketbalistek na mezinárodní úrovni.  

Historii ženského basketbalu na světových šampionátech můžeme rozdělit na dvě 

éry. V první éře dominovaly hráčky tehdejšího Sovětského svazu a v druhé hráčky 

Spojených států amerických. Jak již bylo zmíněno výše, první mistrovství světa 

v basketbalu žen se uskutečnilo v roce 1953 v Chile. Tým Sovětského svazu kraloval až 

do poloviny sedmdesátých let 20. století, po té nastoupily hráčky Spojených států 

amerických. Zajímavostí světových šampionátů v ženském basketbale je, že doposud se 

z mistrovského titulu  radovaly pouze čtyři celky – Spojené státy americké, Sovětský 

svaz (Rusko), Brazílie v roce 1994 a Austrálie v roce 2006 (Bažant, a další, 2010).     

Československé později jen české basketbalistky posbíraly na evropských a 

světových šampionátech hned několik cenných umístění. Úspěchy Československých 

basketbalistek na mistrovství světa popisuje tabulka č. 1 (Bažant, a 

další, 2010). Na internetových stránkách FIBA, jsou přehledy umístění jednotlivých 

reprezentačních celků od počátku mistrovství světa a Evropy žen. Z toho zdroje je 

vytvořena tabulka č. 2, kde jsou popsány úspěchy českých basketbalistek od roku 1991 

po rok 2011 (FIBA Historical Data from FIBA and FIBA Zones ). 
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Tabulka č. 1 - Úspěchy Československých basketbalistek na mistrovství světa od roku 1953 do roku 1990 

Rok Umístění Pořádající země 

1957 3. místo Brazílie 

1959 3. místo SSSR 

1964 2. místo Peru 

1967 3. místo Československo 

1971 2. místo Brazílie 

1975 3. místo Kolumbie 

 

Tabulka č. 2  - Úspěchy Českých basketbalistek na Mistrovství Evropy/ Světa od roku 1991 po rok 2011  

Rok Mistrovství světa/Evropy Umístění Pořádající země 

2003 Mistrovství Evropy 2. místo Řecko 

2005 Mistrovství Evropy 1. místo Turecko 

2010 Mistrovství světa 2. místo Česká republika 

2011 Mistrovství Evropy 4. místo Polsko 
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2.3 Řídící basketbalové orgány ve světě a v České republice 

 

Fédération Internationale de Basketball Amateur (FIBA) je vedoucí světová 

instituce pro basketbal, která je tvořena z 213 národních basketbalových federací 

z celého světa. FIBA byla založena v roce 1932 a její sídlo je ve Švýcarsku v Ženevě. 

Mezi zakladatele FIBA patřilo i Československo spolu s dalšími státy -  Argentinou, 

Řeckem, Itálií, Lotyšskem, Portugalskem, Rumunskem a Švýcarskem.  

Tato federace dohlíží, jak už bylo zmíněno, na 213 národních basketbalových 

federací z celého světa. Jednotlivé svazy jsou rozděleny do 5 kontinentálních zón, jedna 

kontinentální zóna dohlíží na správu jednotlivých geograficky rozdělených regionů. 

Mezi jednotlivé zóny FIBA patří: FIBA Africa, FIBA Americans, FIBA Asia, FIBA 

Europe, FIBA Oceania (FIBA, 2012). 

FIBA udává směr světovému basketbalu - stanovuje oficiální pravidla, požadavky 

na vybavení a zařízení, které musí být splněny při všech mezinárodních a olympijských 

soutěžích, řídí jmenování mezinárodních rozhodčích a řídí všechny mezinárodní 

soutěže. Federace pečuje o rozvoj basketbalu po celém světě a snaží se zlepšovat 

spolupráci mezi jednotlivými národními basketbalovými svazy (FIBA, 2012; Táborský, 

2004). 

Česká basketbalová federace (ČBF) je nejvyšší domácí basketbalový orgán. Jejím 

základním posláním a úkolem je péče o všestranný rozvoj basketbalu v ČR. Organizuje 

všechny basketbalové soutěže na území ČR, zastupuje zájmy českého basketbalu 

v mezinárodních organizacích a je jediným představitelem českého basketbalu. 

 K září roku 2011 bylo ve statistikách ČBF zjištěno celkem 44 868 registrovaných 

osob hrajících basketbal v České republice  (v 523 klubech a oddílech) a z tohoto 

celkového počtu bylo 16 724 žen a dívek. Nejvyšší basketbalovou soutěž mužů Mattoni 

Národní basketbalová liga (NBL) hraje pro sezónu 2011/2012 celkem 14 týmů a 

nejvyšší basketbalovou soutěž žen EXCELSIOR Ženskou basketbalovou ligu (ŽBL) 

hraje pro stejnou sezónu 12 týmů (ČBF, 2011; Peterka, 2012). 

2.3.1 Herní systém EXCELSIOR Ženské basketbalové ligy 

Název Ženská basketbalová liga se pro nejvyšší basketbalovou soutěž žen 

v České republice používá od roku 2005. V letech 1993 – 2005 existovala soutěž pod 
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názvem 1. basketbalová liga žen. Každý ročník Ženské basketbalové ligy je rozdělen do 

tří částí: I.základní (dlouhodobá) část, II. část, III. část – play off.  

V play off, které rozhoduje o titulu mistra republiky, se osmifinálová, 

čtvrtfinálová, semifinálová a finálová klání hrají na 3 vítězná utkání. 

 

- I. část – základní, dlouhodobá 

Základní část hraje všech 12 týmů ŽBL. Tato část se hraje dvoukolově (systémem 

„každý s každým“). V základní části absolvuje každý tým celkem 22 utkání. Úkolem 

dlouhodobé části je určení pořadí do II. části soutěže.  

 

- II. část 

Ve druhé části soutěže se týmy rozdělí do dvou skupin (A1, A2) a to podle umístění 

v základní části. Do skupiny A1 patří týmy, které se v základní části umístily na 1.-

6. místě. Skupina A2 je složena z týmů, které se umístily v základní části na 7. - 12. 

místo. 

V obou skupinách (A1, A2) hrají týmy mezi sebou dvoukolově (viz výše – 

v základní části) a počítají se k bodovému stavu i body ze základní části.    

 

- III. část – play off/ baráž 

a) Play off – do této části postupují týmy, které se umístily ve II. části na 1. – 

10.místě. Týmy, které se umístily na 1. a 2. místě, automaticky postupují do 

semifinále. Týmy, které se v II. části umístily od 3. – 10. místa si zahrají 

osmifinále a čtvrtfinále. Play off o titul mistra republiky se odehrává ve 4 kolech 

– osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále. 

 

Osmifinále hrají týmy, které se umístily po II části od 3. – 10 místa (viz tabulka 

č. 3), vítězové z osmifinále postupují do čtvrtfinále.  

Tabulka č. 3 - Utkání v osmifinále  EXCELSIOR Ženské basketbalové ligy 

Zápas Umístění v II. části soutěže Umístění v II. části soutěže 

1.                      3. tým                    proti               10. tým 

2.                       4. tým                    proti                   9. tým 

3.                      5. tým                     proti 8. tým 

4.                      6. tým                     proti 7. tým 
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Čtvrtfinále hrají vítězné týmy z osmifinálových zápasů 

Semifinále nastupují do soutěže týmy, které skončily po II. části na prvních dvou  

místech dva týmy, které postoupily ze čtvrtfinálového souboje 

Finále o titul mistra republiky v basketbale žen v ČR hrají dva týmy, které 

vyhrály v semifinálovém souboji  

Zápas o 3.-4. místo hrají dva týmy, které prohrály v semifinálovém souboji. 

 

b) Baráž – hrají týmy, které se po II. části umístily na 11. a 12. místě. Utkají se 

s týmy z nižší soutěže I. ligy žen a vítězové z barážové části si vybojují účast 

v dalším ročníku ŽBL (ČBF – dokument; 2012). 

 

Pro basketbalovou sezónu 2011/2012 působilo v ŽBL 12 týmů: ZVVZ USK Praha, 

Frisco Brno, VŠ Praha, Kara Trutnov, Slovanka MB, BK Czech coal Aldast Strakonice, 

Sokol Hradec Králové, BLK VŠE Praha, BK Lokomotiva Karlovy Vary, VALOSUN 

Brno, DSK Basketball, BK Pliska Studánka Pardubice (ČBF – soupiska jednotlivých 

týmů, 2012). 
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2.4 Žena a sport 

 

V dnešní době se sportovní výkony žen čím dál tím více přibližují sportovním 

výkonům mužů. Nejmenší rozdíly můžeme shledat u plaveckých sportů, kdy světové 

rekordy žen jsou přibližně 6-10% za rekordy mužů. Zlepšení časů v plaveckých 

disciplínách u žen je dáno větším % tuku v dolní části těla, protože tato část je více 

nadlehčována. Mezi oběma pohlavími ale stále existují určité rozdíly ve složení a stavbě 

těla. Díky tomuto faktu nemají ženy stejné startovní podmínky jako muži (Cyprian, 

2012). 

Při narození jsou dívky menšího vzrůstu než chlapci. Růstové křivky mezi ženským 

a mužským pohlaví zůstávají do 7 až 9 roku života stejné. V období mezi 10 až 13 

rokem života u dívek dochází k pubertálnímu spurtu, kdy se zvyšují parametry – tělesná 

výška, tělesná hmotnost a šířka hrudníku. Po 13 roku života se růst do výšky zpomaluje, 

po nástupu menarche se u dívek mezi 12 a 14 rokem života snižuje lineární růst a 

zvětšují se šířkové rozměry. Po menarche dívky mohou vyrůst ještě asi o 5 cm a 

definitivní výšky dosahují v mezi 16 a 17 rokem. Délka dolních končetin bývá před 

pubertou u obou pohlaví stejná, při růstovém spurtu je definitivní výška dána spíše 

délkou dolních končetin, která je mužského pohlaví větší.   

Schopnost udržení rovnováhy má lepší žena, je to dáno těžištěm těla, které je u 

muže v 56,7 % jeho výšky od základny, u žen v 56,1 %. Tento malý rozdíl, který se 

v absolutních hodnotách zvyšuje, vysvětluje lepší schopnost udržení rovnováhy u žen 

(Kučera, Dylevská a další, 2007). 

Ve všech věkových kategoriích mají ženy nižší hustotu těla, a proto mají více tuku 

než muži. Žena má průměrně 25 % tuku, muž přibližně 15%. Procento tuku je závislé na 

intenzitě pohybové aktivity a na věku (Kučera, Dylevský, a další, 2007). 

Do 12 let se mezi oběma pohlavími nenachází žádné rozdíly ve svalové síle. 

V období puberty se začínají objevovat rozdíly což je důsledek zvýšeného uvolňování 

pohlavních hormonů. Svalová tkáň tvoří u ženského organismu přibližně 25 - 35% 

celkové hmotnosti těla, u mužů je to přibližně 40 – 45%. Cyprian ve své prezentaci 

hovoří o maximální síle jednotlivých částí těla žen a mužů. Maximální síla dolních 

končetin žen dosahuje 65 – 75% maximální síly mužů, síla svalů trupu je 60 – 70% a 

maximální síla horních končetin je 50% (Cyprian, 2012; Kučera, Dylevský a další, 

1999).  
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2.4.1 Vliv menstruace na pohybovou aktivitu  

Zahájení menstruačního cyklu nastává později u dívek sportujících než u 

nesportujících. Ženy, které dosahují vysoké sportovní úrovně, mívají zpoždění nástupu 

menstruačního cyklu až o 2 roky, zpoždění nástupu menstruace je spojeno s nízkým 

procentem tuku u sportujících dívek (Kučera, Dylevský a další, 1999; Cyprian,2012). 

Kučera a Dylevský a další (1999) vysvětlují nástup pozdního nástup menstruačního 

cyklu takto: „Biologický význam pozdní menarche je v tom, že sportující dívky déle 

rostou, mají delší končetiny, uší boky, menší hmotnost v poměru k výšce menší % tuku, 

než dívky dříve dospělé. Tento stav je výhodnější pro pěstování všech sportů s výjimkou 

plavání.“ 

V literatuře existuje několik studií o ovlivňování sportovního výkonu menstruačním 

cyklem, ale v žádné nebyl dosud prokázán negativní vliv menstruačního cyklu na 

sportovní výkon, jen některé sportovkyně hovořily o snížené koncentraci a vytrvalosti 

v období před menstruací.  

U sportujících žen se vyskytují častěji poruchy menstruačního cyklu (amenorea). 

Nejpravděpodobnější příčinou je nízké procento tuku, zvýšený výdej energie, pokles 

hladiny estrogenů a progesteronu v krvi. Amenoreu lze rozdělit na 2 typy: primární a 

sekundární. Pro vznik sekundární amenorei přispívá pozdější nástup menstruačního 

cyklu nebo předchozí nepravidelná menstruace. Obnovy normálního menstruačního 

cyklu se docílí snížením tréninkových dávek nebo celkový odpočinek organismu 

(Kučera, Dylevský a další, 1999; Cyprian, 2012).  

U sportovkyň, u kterých se klade velký důraz na nízkou tělesnou hmotnost, nízké 

procento tělesného tuku, z důvodu dosažení lepších poštovních výsledků se může 

vyskytovat onemocnění sportovní triáda. Je to soubor 3 onemocnění, které se objevují 

najednou: poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie), poruchy menstruačního cyklu a 

osteoporóza. 

Je to velmi vážné onemocnění, které by se nemělo bagatelizovat (Cyprian, 2012). 

2.4.2 Pohybová aktivita v průběhu těhotenství 

V posledních několika letech bylo publikováno více stanovisek zabývajících se 

pohybovou aktivitou během těhotenství. Mezi nejzávažnější patří směrnice American 

College of Obstetrics and Gynecology (AGOG) z roku 2002, která hovoří o cvičení 

během těhotenství a v poporodním období. Podobné doporučení přijala i Australská 
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společnost pro sportovní medicínu. V roce 2005 byly přijaty směrnice i ve Velké 

Británii (Máček, Radvanský, 2011).  

Z těchto doporučení vyplývá, (Máček, Radvanský, strana 158) „že nebyly zjištěny 

žádné závažné příčiny pro snížení nebo omezení cvičení, sportu a pohybové aktivity u 

zdravých těhotných žen, které by ukazovaly na riziko snížení transplacentárního 

předávání kyslíku nebo výživy, stejně tak riziko hypertermie ve vztahu ke zniku 

malformací.“ 

 

Hlavní zásady pro pohybovou aktivitu v těhotenství jsou (Klímová, 2008):  

- nepřepínat se a necvičit do úplného vyčerpání  

- rozcvičení před pohybovou aktivitou a zklidnění organismu po skončení – 

nejlépe relaxací 

- vyvarovat se pohybové aktivitě, která zvyšuje nitrobřišní tlak, kdy může dojít 

k nedostatečnému zásobení dítěte kyslíkem 

- dostatečný příjem tekutin, při dehydrataci těhotné ženy dochází ke zvýšení 

oxytocinu v těle, a to může mít za následek vyvolání kontrakcí a předčasného 

porodu 

 

Těhotným ženám nelze sport jednoznačně zakázat, pokud byly zvyklé jej provádět 

pravidelně před těhotenstvím. Při provádění sportů v těhotenství záleží na 

individuálních vlastnostech ženy a na její fyzické kondici. Základní předpoklady pro 

pohybovou aktivitu těhotné ženy jsou: zvládnutí techniky; nepřetěžování; dobrá volba 

sportovního partnera, který bude brát ohled na stav ženy; dostatečný pitný režim. Při 

sportovní činnosti by těhotné ženě neměla tepová frekvence přesáhnout 140 tepů za 

minutu (Klímová, 2008).  

Je známo, že ženy, které jsou během těhotenství pohybově aktivní, prožívají lehčí 

průběh těhotenství, méně přibírají na tělesné hmotnosti a mají menší komplikace 

v perinatálním období (Kučera, Dylevský, 1999; Cyprian, 2012). 

Mezi nevhodné pohybové aktivity patří aktivity s vyšším rizikem pádů, a nebo 

abdominálního traumatu. Do této skupiny nevhodných pohybových aktivit patří 

například sportovní gymnastika, jízda na koni, sjezdové lyžování. Dále jsou nevhodné 

sporty, kde se vyskytuje vyšší riziko osobních kontaktů jako v pozemním hokeji, 

basketbalu nebo fotbalu (Máček, Radvanský, 2011). 
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2.5 Fyziologie basketbalové zátěže 

 

Dle Melichny (1995, str. 162) je basketbal zařazen do acyklických neperiodicky 

prováděných cvičení, kdy každý pohyb, činnost (střelba, přihrávka, dribling, obranný 

pohyb) je samostatným ukončeným dějem. Hráči jsou během hry střídáni, ale účast na 

hřišti je více-minutová, proto basketbalisté musí mít nadprůměrné regenerační 

schopnosti (VO2 max.). Pro basketbal bývají rozhodující zpravidla rychlostně-silové 

schopnosti jedince, především dolních končetin, dále rozvoj obratnosti a vytrvalosti i 

rychlé reakce při řešení herních situací a v neposlední řadě i postřeh. Navazování 

jednotlivých akcí není stereotypní, ale velmi záleží na herní situaci. Doba utkání se 

pohybuje kolem 1,5 – 2 hodin. Jednorázové zatížení, které má submaximální až 

maximální charakter, trvá přibližně 2-24 sekund (Grasgruber, 2008; Melichna 1995). 

V průběhu utkání se různě prolínají všechny formy intenzity zatížení, které se 

během hry nepravidelně střídají. Proto jsou u basketbalu vysoké nároky na organismus a 

na jeho schopnost reagovat na jednotlivé změny během hry. Při maximální nebo 

submaximální intenzitě se podíl anaerobního krytí energetických požadavků přibližuje 

70 – 90 % a aerobní metabolismus se podílí pouze na 10 – 30 %. Většina utkání se 

pohybuje ve střední intenzitě zatížení, kde z větší části převažuje aerobní krytí energie. 

Například střelba trestných hodů se pohybuje v nízké intenzitě zatížení (Melichna, 

1995). 

Většinu času (2/3) v průběhu utkání vyplňuje chůze nebo mírný poklus, ale tři 

čtvrtiny čistého času stráví basketbalisté při intenzitě překračující 85% maximální 

srdeční frekvence. Rozehrávači a křídelní hráči musejí snášet při utkání největší 

intenzitu zatížení, křídelní hráči během utkání naběhají přes 7,5 km. Podkošoví hráči 

(pivoti) se při hře chovají často staticky. Základ pro fyzikou kondici jednotlivce pro 

herní výkon je nadprůměrný vertikální výskok, agilita, rychlost a síla dolních končetin. 

Vertikální výskok s nákrokem je u vrcholových basketbalistů 70-75 cm, u 

basketbalistek 50-55 cm, celkově je výskok u basketbalistů nižší než u volejbalistů, 

jelikož dvoumetrovému hráči stačí k dotyku obroučky koše výskok kolem 50 cm. U 

rozehrávačů a křídelních hráčů hraje velkou roli rychlost a agilita. Silově výbušný 

trénink má velmi kladný vliv na dynamiku hry (Grasgruber, 2008). 
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Somatické a fyziologické rozdíly jsou mezi jednotlivými hráčskými posty 

v basketbalu největší mezi všemi populárními sporty. Basketbalisté se vyznačují 

štíhlým, ekto-mezomorfním až mezo-ektomorfním somatotypem viz obrázek č. 2, 

podkošoví hráči se vyznačují v ektomorfním části somatografu, zatímco rozehrávači 

v mezomorfní části somatografu, toto platí jak u mužů tak u žen.  Grasgruber uvádí 

průměrnou výšku u basketbalistek hrajících vWNBA kolem 185 cm. (Grasgruber, 

2008). 

Grasgruber (2008) uvádí studii Acklanda a kol. (1997), kde se basketbalistky 

úspěšných týmů vyznačovaly větším vzrůstem a delšími končetinami než hráčky 

neúspěšných týmů. Zajímavé byly proporce u hráček, kdy pivotky a křídelní hráčky 

měly velmi dlouhé dolní končetiny a vyšší krurální index (102, 4% a 100,6%), 

rozehrávačky  měly jen nadprůměrnou délku dolních končetin a kratší bérec. 

 

Obrázek č.2 - Somatograf basketbalistů (modře muži, červeně ženy), Převzato z: 

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/hry-basketbal.html, 18.6. 2012 

2.5.1 Tělesné složení a sportovní výkon 

Basketbal se vyznačuje dynamikou a rychlou změnou herních situací. Hráč 

basketbalu musí vykazovat dostatečnou rychlost a dostatečnou sílu, a v neposlední řadě 

také specifickou formu krátkodobé vytrvalosti. Pro výkon v basketbale je velmi důležitá 

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/hry-basketbal.html
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taktika a hra jednotlivých herních postů. Důležitý faktor tělesné zdatnosti a celkového 

zdraví sportovců je pravidelné sledování tělesného složení. Somatotyp a tělesné složení 

jsou velmi důležitými faktory pro sportovní výkon. 

Pro basketbal jsou vhodné vysoké typy s dlouhými končetinami, ale také typy 

s vysokým zastoupením beztukové hmoty a nízkým zastoupením neaktivní – tukové 

hmoty. Na snížení výkonnosti sportovce a zvýšení požadavků na energetický výdej 

během sportovní činnosti má vliv nadměrné množství neaktivní tukové hmoty, kterou 

musí sportovec pravidelně překonávat během motorických činností, například při 

výskoku u basketbalistů. Naopak pro zvýšení výkonnosti jedince je velmi výhodná 

aktivní hmota, která přispívá k výbušnosti během intenzivní činnosti.  

Pravidelné monitorování tělesného složení napomáhá trenérům a realizačnímu týmu 

sledovat stravovací návyky jednotlivých hráček a hráčů. A celkově se může používat 

jako prevence a předejití negativního dopadu na zdraví sportovců, poruchám 

menstruačního cyklu a vzniku osteoporózy u mladých sportovkyň. V USA byl proveden 

výzkum u hráček basketbalu, volejbalu, softbalu v soutěži NCAA (celkem 371 

probandů) a 29% hráček využívá prostředky k úpravě hmotnosti. 

V České republice byla provedena studie, která zkoumala profil tělesného složení 

elitních basketbalistek. Tento výzkum byl proveden u vrcholových basketbalistek, které 

v roce 2010 získaly stříbrné medaile na mistrovství světa (14 probandů). Tato skupina 

sportovců byla vybrána kvůli vysokým sportovním dávkám. Monitorování tělesného 

složení bylo zaznamenáváno bioimpedační metodou (BIA 2000M), zaznamenávaly se 

tyto hodnoty -  absolutní a elativní množství beztukové hmoty, procentuální zastoupená 

tukové hmoty, vnitrobuněčná hmota, mimobuněčná hmota a jejich vzájemný poměr, 

celková voda v těle. Výsledky (viz tabulka č. 4) studie odpovídali hodnotám elitního 

basketbalového týmu. Mezi jednotlivými hráčskými posty se neodhalily žádné rozdíly. 

U vrcholových basketbalistek by tuková hmota, zaznamenaná bioimpedační metodou, 

neměla přesahovat  21,22%. Data z této studie mohou sloužit jako standard pro 

srovnávání kvality tělesného složení u hráček i v nižších soutěžích (Malá, a další, 2011). 

Tabulka č. 4 - Výsledky studie – Profil tělesného složení elitních basketbalistek (Malá, a další, 2011) 

Hodnota Výsledek 

Celková voda v těle 53,76% (z průměrní tělesné hmotnosti) 

% zastoupení tukové hmoty 21,2% 

Absolutní a relativní množství beztukové hmoty 60,3  
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2.6 Sportovní úrazy 

2.6.1 Úraz a právní normy 

Moster a Mosterová (str. 12; 2007) popisují, kdy lze obecně hovořit o poškození 

zdraví, které lze považovat za úraz podle právní normy: „obecný pojem úraz není 

v našich právních normách definován (zákon č. 30/64 Sb., vyhl.č. 32/65 Sb., vyhl. č. 

110/75 Sb. a násl. vyhl. č. 440/2001 Sb.). Byl však vymezen judikaturou a soudní praxí, 

které má ovšem na mysli především pracovní úrazy (profesionální sport).“ 

Úrazem se nemyslí jenom zranění, ale i jakékoliv porušení zdraví, které nastalo 

v souvislosti s pracovním úkonem (sportovní činností, trenérskou či pedagogickou 

činností), kdy na vůli pracovníka (sportovec, trenér, pedagog) působí krátkodobé, náhlé 

a násilné zevní síly. Mezi zevní síly (vlivy) se počítá i tělesné úsilí, kterému poškozený 

není zvyklý (Moster, Mostrová, 2007). 

2.6.2 Sportovní úrazy 

Sportovní úrazy tvoří 15 - 20% všech mimo pracovních úrazů. Celkovou 

problematiku úrazů můžeme rozdělit do 3 základních kategorií, které se navzájem 

prolínají. Tabulka č. 5 charakterizuje základní 3 kategorie (Kučera, Dylevský, 1999; 

Máček, Radvanský, 2011;  Vančurová, 2009, Vokurka, a další, 2005): 

 

- Úraz je definován dle Kučery a Dylevského jako „zevní událost působící na 

organismus náhle nebo poměrně krátkou dobu a mající za následek poruchu 

zdraví.“ 

- Mikrotraumata jsou malá, často mikroskopické či jinak zevně nepozorovatelné 

poranění. Opakovaná mikrotraumata mohou vést k postupnému poškozování 

daných struktur. 

- U sportovců se velmi často objevují chronická postižení, většinou jako 

důsledek předchozích dvou kategorií, pokud v období regenerace po zranění 

neprobíhá adekvátní terapie a doléčení do fyziologické úrovně. Pro chronické 

postižení bývá typické – pomalý nástup problémů a bolestí, které mají střídavou 

intenzitu obtíží. 
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Tabulka č. 5 charakterizuje základní 3 kategorie: úraz, mikrotrauma, chornická 

postižení. 

 

Tabulka č. 5 - Charakteristika úrazu, mikrotraumatu a chronické škody (Máček, Radvanský, 2011) 

Údaje VAS škály, kde 0 znamená bez příznaků, 10 – 30 lehké příznaky ( ), 40 – 60 střední  

příznaky (++), 70 – 90 výrazné příznaky (+++), 100 selhání (++++) 

Diagnóza Bolest 
Porucha 

funkce 
Změna tvaru 

Kompenzační 

mechanismus 

Úraz 80 – 100 70 – 100 30 – 100 0 

Mikrotrauma 0 – 20 0 – 10 0 90 – 100 

Chronická škoda 0 - 20 -100 0 – 20 – 90  0 – 80 30 – 60 

 

Statistiky úrazů při organizovaných formách tělesné výchovy a sportu se v dnešní 

době již neprovádí, v minulosti funkci zaštiťovala tělovýchovná organizace ČSTV a 

Státní pojišťovny v letech 1976 – 1989. Upřesnění pojmu úrazovost: úrazovost je počet 

úrazů na 100 aktivních sportovců příslušného sportovního odvětví. Počet 

analyzovaných úrazů v průběhu roku 1985 popisuje tabulka č. 6 a nejvyšší úrazovost 

podle sportovních odvětví 1976 – 1989 popisuje tabulka č. 7(Máček, Radvanský, 2011). 

 

Tabulka č. 6 - Absolutní počet analyzovaných úrazů v průběhu roku 1985 (Máček, Radvanský, 2011) 

Sport Celkový počet Úrazovost 

Fotbal 8 438 1,5 

Lední hokej 2 946 5,8 

Házená 911 2,3 

Volejbal 874 1,1 

Basketbal 711 1,7 

Judo – Karate 356 2 

Lyžování 355 0,4 
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Tabulka č. 7 - Nejvyšší úrazovost podle sportovních odvětví 1976 – 1988 (Máček, Radvanský, 2011) 

Sport Úrazovost Sport Úrazovost 

Box 6,0 Basketbal 1,7 

Lední hokej 5,8 Fotbal 1,5 

Ragby 5,7 Boby – saně 1,4 

Házená 2,3 Cyklistika 1,3 

Judo 2,0 Volejbal 1,1 

 

 

V analýze nejčastějších diagnóz u jednotlivých sportů, kterou provedla ČSTV v 

období 1976 – 1988, patřila distorze k nejčastější diagnóze úrazu. Tabulka č. 8 popisuje 

nejčastější diagnózy úrazů u míčových sportů. 

 

Tabulka č. 8 - Nejčastější diagnózy úrazů v míčových sportech (1976 - 1988) (Máček, Radvanský, 2011) 

Sport Diagnóza % ze všech úrazů v daném sportu 

Basketbal Podvrtnutí hlezna 27,0 

Fotbal Podvrtnutí hlezna 17,8 

Házená Podvrtnutí hlezna 13,3 

Volejbal 

Podvrtnutí hlezna, 

Podvrtnutí kloubů prstů horní 

končetiny 

35,4 

11,1 

2.6.3 Příčiny vzniku úrazů ve sportu 

Ke sportovním úrazům dochází různýmy mechanismy, kdy dojde k překročení 

hranice pevnosti jednotlivých struktur, jako jsou vazy, šlachy, svaly a kosti. Na vzniku 

úrazu se podílí celá řada faktorů. Jednotlivé faktory se velmi často navzájem prolínají. 

Některé faktory se dají preventivně ovlivnit například kvalitní obuví, soustředěností, 

dostatečným rozcvičením. Na druhé straně však existují faktory, které bohužel ovlivnit 

nelze. Ve sportu se často jedná o nešťastné náhody, kdy například sportovec dopadne na 

nohu protihráči, zapadne do terénní nerovnosti nebo doskočí na míč. Faktory, které 

ovlivňují incidenci a způsob poranění, lze rozdělit do dvou skupin na vnitřní a vnější 

faktory. (Hrazdira, a další, 2008) 
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Mezi vnitřní faktory patří (Bartlett, 2012; Hrazdira, strana 268-269): 

- Individuální dispozice – antropologické vlastnosti jedince, zejména stavba kostí 

a svalů a kvalita vazivového aparátu. 

- Věk – má vliv na mechanickou odolnost tkání, jelikož v určitých věkových 

obdobích jsou tkáně různě zranitelné. Maximum pevnosti vazů a šlach je 

v období po skončení puberty, potom s přibývajícím věkem klesá. 

- Pohlaví – pokud se nerespektuje ženské pohlaví, může to vést k poškození 

z přetížení chybně vedeným tréninkem. (hyperlaxicita). 

- Nedoléčená zranění – viz výše – chronická postižení 

- Únava – celková i místní únava vede k snížení výkonu a koordinace pohybu. 

- Nedostatečná trénovanost, nedostatečné rozcvičení. 

- Snížená koncentrace. 

Mezi vnější faktory patří (Bartlett, 2012; Hrazdira, strana 269) 

- Terén. 

- Povětrnostní vlivy a nadmořská výška – pokud je nepříznivé počasí a extrémní 

teploty, dochází k negativnímu působení na celkový stav organismu. 

- Oblečení, obuv ochranné pomůcky – každý sport potřebuje jiné vybavení, které 

odpovídá sportovní specializaci. 

- Jiná osoba – častá příčina vzniku úrazu v důsledku vzájemného kontaktu 

s protihráčem nebo spoluhráčem. 
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2.7 Regenerace sportovce a prevence úrazů 

2.7.1 Regenerace sportovce 

 

Dle Javůrka „ je regenerace sil biologický a společenský proces, který má za úkol 

vyrovnat a obnovit reverzibilní pokles funkčních schopností organizmu a jednotlivých 

orgánů“ (Kučera, Dylevský, 1999).  

Dle Jirky (1990) „pojem regenerace sil zahrnuje veškerou činnost, která je 

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

klidová rovnováha byla nějakou předcházející činností posunuta do určitého stupně 

únavy.” 

V regeneraci organismu obecně platí vztah, který popisuje obrázek č.3. Tento vztah 

dle Jirky (1990) platí u veškerých činností člověka. 

 

Obrázek č. 3: Obecný vztah v regeneraci organismu, převzato z: (Majorová, 2009/2010). 

 

Jirka (1990) poukazuje na správnost prováděné komplexní regenerace organismu 

sportovce. Dle Jirky má správně prováděná regenerace organismu sportovce vliv na 

„psychické vlastnosti, na techniku pohybu a dokonalost dynamických stereotypů, na 

kvalitu, velikost a použitelnost síly, na celkový zdravotní stav, na momentální 

psychickou situaci v neposlední řadě i na úroveň motivace.“ 

Regenerační prostředky můžeme rozdělit na 4 základní skupiny. Tyto regenerační 

prostředky se mezi sebou navzájem prolínají v nejrůznějších rovinách a velmi záleží na 

trenérovi a jeho zkušenostech, aby zvolil v daný okamžik nejvhodnější a nejefektnější 

způsob regenerace (Majorová, 2009/2010; Jirka 1990). 

 

- Pedagogické prostředky (kompetence trenéra, volba tréninkových metod, 

individualizace a další) 

- Psychologické prostředky (ovlivnění prostředí, regulace mezilidských vztahů, 

využití relaxačních metod – Schultzův autogenní trénink, Jacobsonova 

progresivní relaxace) 
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- Biologické (biologicko-lékařské) prostředky (racionální výživa, dehydratace a 

remineralizace, fyzikální a balneologické procedury, regenerace pohybem) 

- Farmakologické prostředky  

 

Pomocí vhodně vybraných regeneračních prostředků či metod se prokazatelně 

snižuje výskyt mikrotraumat i makrotraumat a chronických poškození, které vyplývají z 

maximálního zatížení. Jakékoliv minimální poškození či zranění pohybového aparátu u 

sportovce hraje velkou roli, jelikož dochází ke snížení tréninkové práce a dochází 

k oddálení plánovaného výkonu (Jirka, 1990). 

 

2.7.2 Prevence úrazů u basketbalistů 

Jakýkoliv sport přináší sportovcům riziko zranění. Proto by léčba a prevence úrazů 

měla být brána jako součást sportování. Regenerace a prevence úrazů u sportovců by 

měla být brána jako samozřejmost a být vždy součást tréninkového procesu. 

 Projekt Evropské Unie na prevenci basketbalových úrazů, který je financovaný 

v rámci „Public Health Programme“, byl spuštěn v roce 2008. Projektu se účastní 

basketbaloví trenéři Slovenských a Švédských basketbalových týmů. Tento projekt 

potrvá do roku 2013 a má zprostředkovat nové poznatky a zkušenosti z oblasti prevence 

úrazů. Dále přinese trenérům nové preventivní nástroje a opatření (Tománek, 2010). 

Zemková  a další (2010) uvádí, že mezi nejčastější poranění u basketbalistů patří 

poranění kolene a hlezna. Mezi hlavní důvody těchto zranění patří nedostatečná 

regenerace a kondiční příprava a hlavně nízké využití dynamické stabilizace kloubů na 

úrovni různých segmentů a nízká úroveň agility.  

Zemková (2011) dále ve svém článku uvádí, že při vysokém zatížení hráčů, zejména 

na konci utkání, nejsou hráči schopni zvládat rychlé změny směru a dochází k narušení 

dynamické rovnováhy. Narušení dynamické rovnováhy může přispět k vzniku úrazu.  

Schopnost rychlé a výbušné změny směru při zachování rovnováhy nazýváme agilita. 

Agilita je velmi důležitý faktor pro výkon basketbalisty. Vysoká úroveň agility je velmi 

významná pro prevenci úrazů basketbale. 

Tréninkový cyklus by měl zahrnovat složku prevence úrazů, která by se měla 

v první části zaměřit na všeobecný silově-vytrvalostní rozvoj a agilitu. V další části by 

se měla využívat metoda senzomotorického tréninku, například využití balančních 

podložek. Při využití balančních pomůcek by mělo docházet k aktivaci hlubokého 
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stabilizačního systému, tak k posílení dynamických stabilizátorů jednotlivých kloubů.  

Obrázky č. 4 a5  znázorňují některé cviky pro prevenci jednotlivých úrazů. Cvičení je 

zamřeno na rozvoj síly, rovnovážného cvičení ve statických a dynamických polohách s 

pomůckami či s vlastní vahou těla (Zemková, a další, 2010; Zemková a další 2011). 

Zemková a další (2010) uvádí základní pravidlo při programu zaměřeného na 

prevenci úrazů: „Technika je v tomto tréninku stavěná nad kvantitu a objem. Snažme se 

hráče motivovat k plné koncentraci pro pochopení funkcí jednotlivých svalů. 

Koncentrace a pozitivní motivaci se považuje za klíčový okamžik celého tréninkového 

procesu“. 

 

 

Obrázek č. 4 – Cviky na bosu, převzato z: 

http://www.fsport.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/medzinarodne_vztahy/projekty_-

_safety/safety_in_sports/SAFETY_IN_SPORTS_buklet_v7_web.pdf, 15.8. 2012 

 

 

Obrázek č. 5 – Poskoky na jedné dolní končetině,  převzato z: 

http://www.fsport.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/medzinarodne_vztahy/projekty_-

_safety/safety_in_sports/SAFETY_IN_SPORTS_buklet_v7_web.pdf, 15.8. 2012 
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2.8 Přehled literatury zabývající se nejčastějšími úrazy 

v basketbale 

 

Basketbal byl ve svých počátcích považován za bezkontaktní sport, ale v dnešní 

době tomu tak není. S úrazy se v basketbalu setkáváme velmi často, jak v juniorských 

tak i v seniorských kategoriích. Z několika studií vyplývá, že více zranění se přihodí 

během zápasu, ale většinou nejsou způsobeny kontaktem se spoluhráčem či 

protihráčem. Po lehčích zranění se hráči v horizontu 1-2 týdnů vrací do hry (Malaga , 

2006; Newmann, 2010). 

Úrazy v basketbale patří mezi nejčastější zranění ze všech sportů, zahrnují celkově 

3,8 %  až 23,1 % ze všech sportů. Víc než 28 % basketbalistů prošlo určitou formou 

zranění. 

Přehledů o jednotlivých úrazech a poranění v basketbale je mnoho v zahraniční 

literatuře. Článek Rehabilitation of Basketball Injuries hovoří o tom, že nejčastěji se 

vyskytují úrazy na dolních končetinách. Malaga v tomto článku popisuje, že nejčastější 

lokalizace úrazu v basketbale je poranění hlezna (15,8 – 39,3%), druhé nejčastější 

poranění je poranění kolenního kloubu ( 5 – 20%).  (Malaga, 2006).  

Harmer  (str. 38-42, 2005) ve svém článku Basketball Injuries také poukazuje na  

nejčastější místo zranění při basketbale, ale jen u mladých hráčů a hráček.  Nejčastější 

úrazy u mladých basketbalistů jsou na dolních končetinách, procentuelně úrazy na 

dolních končetinách se vyskytují v 35,9–92 %, mezi nejčastěji poraněný region na 

dolních končetinách patří poranění hlezna/ nohy a to v 16,6–44 %. Poranění kolenního 

kloubu je druhé nejčastější poranění (5-20%), poranění kolenního kloubu se znatelně 

více vyskytuje u ženského pohlaví (13-20%) než u mužů (9-11%). Dále ve svém článku 

Harmer hovoří o studii, která byla provedena v šesti evropských státech u mladých 

sportovců. Tato studie poukázala na četnost poranění dolních končetin 19,8 - 26%, kdy 

poranění hlezna či nohy bylo 8,2-15,2% ze všech zranění. 

Dále Malaga (2006) ve svém článku hovoří o distorzích, jako o jednom 

z nejčastějších poranění v basketbale. Distorze se objevují skoro v polovině zranění 

v basketbale a to přesně ve 49 %, mezi druhé nejčastější poranění patří poranění 

měkkých tkání a to v 18,9%, zlomeniny a dislokace zastupují v procentech 17,7 – 28% 

všech basketbalových zranění.  
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V sezóně 1988-1989 až 2003- 2004 byla provedena studie o epidemiologii úrazů 

v Národní vysokoškolské asociaci (NCCA) u hráčů a hráček basketbalu. Mezi 

nejčastější úrazy v basketbalovém utkání u mužů patřily: poranění ligamnet hlezna 

(26,2%), poranění kolene (7,4%), poranění pately (2,4%) a pohmoždění v oblasti stehna 

(3,9%). Při tréninku mezi nejčastější úrazy patřily: poranění ligament hlezna (26,8%), 

poranění kolene (6,2%) a pately (3,7%).  U žen byly skoro shodné hodnoty s muži, až 

na jedno poranění a to poranění kolene. Nejčastější poranění v utkání u žen bylo 

poranění ligament hlezna (24,6%), poranění kolene (15,9%) a problémy s patelou 

(2,4%). V tréninkovém procesu bylo poranění hlezna shodné s daty při utkání, dále bylo 

častější poranění v oblasti pately.  

Mezi nejčastější mechanismy poranění patřily: kontakt s hráčem, jiný kontakt 

(s míčem), bez kontaktu. Procentuální zastoupení mechanismu úrazu při utkání a při 

tréninku vykazuje tabulka č. 9 (Agel, a další, 2007; Dick, a další, 2007). 

 

Tabulka č. 9 - Procentuální zastoupení mechanismu úrazu v NCCA od sezóny 1988-1989 až 2003-2004 (Agel, 

a další, 2007; Dick, a další, 2007) 

 Muži Ženy 

Mechanismus poranění Utkání Trénink Utkání Trénink  

Přímý kontakt s hráčem 52,3 % 43,6 % 46 % 31 % 

Jiný kontakt 24,3 % 17,9 % 23,8 % 18 % 

Bez kontaktu 22,3 % 36,3% 28,9 % 47 % 

 

Basketbal se v posledních letech velmi změnil. Tato hra je mnohem rychlejší a 

dochází k častým soubojům pod basketbalovými koši. Mezi základní pohyby 

v basketbalu, patří pohyby, kde se uplatňuje síla odrazu jedné nebo obou dolních 

končetin a dostatečná práce horní končetiny (práce m. triceps brachii) pro střelbu na 

koš, zejména pro střelbu z větší vzdálenosti (Kučera, Dylevský, a další, 1999). 

 Trojian ve svém článku popisuje nejčastější úrazy v basketbale žen. Z článku 

vyplývá, že většina úrazů v ženském basketbale je procentuálně na stejné úrovni jako 

v mužském basketbale, až na jedno zranění – ruptura předního zkříženého vazu (LCA). 

LCA patří k jednomu z nejčastějších zranění v ženském basketbale. Vyskytuje se 2-4 

krát častěji v ženském basketbale než v mužském (Trojian, 2008). Luig a Henke (2010) 

ve své studii, která shromáždila data od slovenských a švédských basketbalistů a 
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basketbalitek, také nejčastější úrazy u basketbalistů, jejich výsledky prezentuje obrázek 

č. 6. 

 

 

Obrázek č. 6 – Lokalizace akutních úrazů u juniorských a seniorských basketbalistů (věk 14 – 49 let, celkový 

počet probandů 971), převzato z: 

http://www.safetyinsports.eu/upload/products/WP%204%20Report%20Basketball%20%28D2a%29%20FIN

ALsmall.pdf, 15.8. 2012 

2.8.1 Poranění dolních končetin 

Jak již bylo popsáno výše, úrazy na dolních končetinách patří k nejčastějším 

úrazům, které se při hraní basketbalu nastávají. Několik autorů prezentuje poranění 

hlezna (distorze) za nejčastější poranění i basketbalistů. 

 

Poranění hlezna patří k jednomu z nejčastějších poranění pohybového aparátu u 

sportovně aktivních jedinců. Handl a Bartlett uvádějí, že poranění hlezna tvoří 10-15 % 

všech sportovních úrazů. Přibližně 13-17% všech poranění jsou poranění, která zahrnují 

distorzi ligamenent hlezna, z toho 85% je poranění laterálních ligament (Bartlett, 2012; 

Handl, a další 2006). 

Poranění hlezenního kloubu je jedním z nejčastějších poranění, které se vyskytuje u  

hráčů a hráček basketbalu. Nejčastěji dochází k poranění ligamentozního aparátu hlezna 

(distorze). Poranění ligamentózního aparátu hlezna  je velmi častým úrazem u sportující 

populace. V několika studiích, které byly provedeny v zámořské soutěži NBA a 

WNBA, byla nejčastěji diagnostikována distorze hlezenního kloubu s poraněním 

http://www.safetyinsports.eu/upload/products/WP%204%20Report%20Basketball%20%28D2a%29%20FINALsmall.pdf
http://www.safetyinsports.eu/upload/products/WP%204%20Report%20Basketball%20%28D2a%29%20FINALsmall.pdf
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laterální části vazivového aparátu hlezna (ligamentum fibulotalare anterius) 

v procentuálním zastoupením 13,7% ze všech zranění. Studie, která byla provedena 

v NBA od sezony 1988-1989 do sezony 1997-1998 bylo pospáno 942 distorzí hlezna, to 

znamená, že poranění hlezna tvořilo 9,4 % ze všech poranění během 10 let (Newmann, 

2010; Handl, a další, 2006).  

Studie, která byla provedena v Austrálii v roce 2001, zkoumala míru zranění hlezna 

a rizikové faktory poranění hlezna u hráčů basketbalu. Tato studia byla provedena na 

základě dotazníku. Studie se zúčastnilo celkem 10 393 basketbalistů (3421 mužů, 6972 

žen). Větší procento probandů hrálo na rekreační úrovni basketball (77,9 % ze všech 

probandů) a 22,1% ze všech probandů hrálo na vrcholové úrovni. Úrazovost hlezna se 

vyskytovala u 3,85 na 1000 probandů. Mezi nejčastější mechanismus úrazu byl špatný 

došlap (45%). Polovina těchto úrazů vznikla při došlapu na cizí nohu, druhá polovina 

při došlapu na palubovku. Dále mezi častý mechanismus úrazu byla zařazena rychlá 

změna směru. Více než polovina probandů (56, 8%) této studie nevyhledala odbornou 

pomoc. 

Mezi 3 základní rizikové faktory poranění hlezna tato studie zařadila (McKay, a 

další, 2001): 

 

1) Dřívější poranění hlezna. 

 Tito hráči měli 5-krát větší pravděpodobnost zranění hlezna při zátěži než 

hráči, kteří toto zranění neprodělali. Až 73% probandů této studie mělo více 

krát poraněné hlezno. 

2) Sportovní obuv.  

Hráči, kteří měli boty se vzduchovými bublinami na patě, byli více 

ohroženi. U těchto hráčů se poranění hlezna objevovalo častěji (až 4-krát) 

než u hráčů bez vzduchových bublin na patě. 

3) Rozcvičení před utkáním a tréninkem.  

Hráči, kteří se před zahájením tréninku či zápasu neprotáhli a nezahřáli své 

svaly dostatečně, měli větší pravděpodobnost poranění hlezna a to 2,6-krát. 

 

Handl a kolektiv provedli studii, která se zaměřila na léčbu chronické instability 

hlezna u sportovců. Srovnával 2 skupiny sportovců na vrcholové úrovni, kteří byli 

léčeni pro chronickou instabilitu hlezna – operačně nebo konzervativně. Studie se 

zúčastnilo 40 osob, které byly rozděleny do 2 skupin. Skupina A byla léčena 
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konzervativně 1 rok, využívali se ortézy a tejpovací pásky. Skupina B byla indikována 

k operačnímu zákroku, k rekonstrukci FTA. Hodnocení bylo provedeno před zahájením 

studie a po 12 měsících léčby, dále hodnocení bylo provedeno pomocí RTG dle 

klasifikace Reichena a Martiho, klinicky dle Goodova skore. Výsledky celé studie po 

rentgenovém vyšetření vykazují ve všech případech ve skupině A obdobně, u skupiny B 

byly dosaženy fyziologické hodnoty. Klinické vyšetření vyšlo výrazně lépe u skupiny 

B, u skupiny A spíše došlo ke zhoršení. Výsledky této studie vykazují zlepšení u 

skupiny sportovců po operační léčbě. Autoři navrhují u aktivně sportujících osob (kteří 

určitě plánují časný návrat k plnému funkčnímu zatížení) neodkládat chirurgické řešení 

(Handl, a další 2006).  

Jak již bylo popsáno výše, opakované distorze mohou vést k dlouhotrvající 

chorobnosti a také často k opakované distorzi. Typickým mechanismem distorze hlezna 

je plantární flexe a inverze. Při tomto mechanismu dochází nejčastěji k poranění/ rupuře 

ligamenta fibulotalare anterius (FTA), pokud pokračuje větší násilí na hlezno, dochází 

k ruptuře ligamenta fibulocalcaneare (FC) a případně ještě ligamenta fibulotalare 

posterius (FTP). FTA a FC nazýváme jako primární zevní stabilizátory hlezna. 

Klasifikace jednotlivých distorzí hlezna popisuje tabulka č. 10 (Handl, a další, 2006; 

Hrazdira, a další 2008).  

Dle Kofotolise (2007), který provedl studii u elitních řeckých basketbalistek, mají 

velký význam pro snížení výskytu distorzí hlezna preventivní pomůcky, jako jsou 

například tape, nebo ortéza hlezna. Věk, výška, zkušenosti nebo předchozí poranění 

hlezna není tak výrazná predispozice pro další poranění hlezna. 

 

Tabulka č. 10 - Klasifikace distorzí hlezna (Handl, a další, 2006; Hrazdira, a další, 2008; Troijan, 2008) 

 Poranění vazů Otok Navrácení do hry 

Stupeň I. 
Distenze vazů bez makroskopické 

trhliny 
Malý otok 2-10 dní 

Stupeň II. Makroskopická parciální ruptura vazů Střední otok 2-4 týdny 

Stupeň III. Úplná ruptura vazivového aparátu Rozsáhlý otok 4-6 týdnů 
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Poranění kolenního kloubu patří také k častějšímu poranění v basketbale. Podle 

Hammera a Malagy je poranění kolenního kloubu druhé nejčastější poranění u 

basketbalistů (5-20% ze všech poranění v basketbale). U žen se poranění kolene 

vyskytuje znatelněji než u mužů, u žen tvoří poranění kolene 13-20%  ze všech zranění. 

Nejčastěji poraněné struktury kolenního kloubu popisuje tabulka č. 11.  

 

Tabulka č. 11 - Nejčastěji poranění struktury kolenního kloubu u basketbalistů ( McKeag, 2003) 

Muži Ženy 

Poraněná % Poranění % 

Patela/lig. Patelae 38 LCA 26 

Kolaterální 

ligamenta 
31 Menisky 26 

Menisky 20 
Kolaterální 

ligamenta 
25 

LCA 10 Patela/ lig. Patelae 22 

LCP 1 LCP 1 

 

Na kolenní kloub jsou kladeny vysoké nároky při hře, jelikož je basketbal 

dynamický sport, při kterém se využívá odrazů, výskoků, sprintů, rychlých změn směru, 

proto není divu, že poranění kolenního kloubu je tak časté. Studie, která byla provedena 

u mladých elitních basketbalistů v Austrálii, probíhala více než 6 let a ukázala, že 

18,8% ze všech úrazů tvořilo poranění kolene (Malaga, 2006; Newmann, 2010; Bartlett, 

Bussey, 2012). 

Dále byla provedena studie, kde se porovnávaly snímky z MRI pro zjištění 

asymptomatických změn v oblasti kolene u vysokoškolských hráčů basketbalu. U 74% 

ze všech probandů byly nalezeny neobvyklé nálezy na MRI. Mezi nejčastější 

abnormality patřila kostní modřina (bone marrow edema) a to v 41%, s výpotkem 35% 

(Malaga, 2006; Newmann, 2010). 

Mezi časté poranění kolene patří ruptura ligamenta cruciatum anterior (LCA). Je to 

velmi častý úraz, který se vyskytuje velmi často i u jiných sportů jako například: fotbal 

a lyžování. Poranění LCA  je nejčastěji poškozen (70%) při pohybu, který je pro 

sportovce nečekaný, nejčastěji při doskoku. Doskok a axiální zatížení s abdukcí a zevní 

rotací tibie může způsobit až plnou rupturu LCA (Bartlett, Bussey, 2012).  
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Dle Bartletta (2012) se může častěji ruptura LCA vyskytovat u žen, jelikož muži 

mají více vzpřímené držení těla s neutrální pozicí kyčelního kloubu, kolenního kloubu a 

minimální rotací tibie, a naopak ženy mají tendenci k valgóznímu kolapsu 

 Newmann (2010)ve svém článku popisuje také vyšší incidenci ruptury LCA u žen. 

Srovnává incidenci u žen a mužů, u basketbalových hráčů je incidence v poměru 3,5:1, 

u fotbalových hráčů 2,67:1 a u lyžařů 1:1. U univerzitních hráček Connecticutu se 

ruptura LCA vyskytovala 2-4 krát častěji než u mužů. Ženy v období 15- 20 let mají 

větší je riziko ruptury LCA 4-8 krát častější než u mužů stejného věku. Mezinárodní 

olympijský výbor se zabýval studií, která zkoumala, jaké jsou rizikové faktory ruptury 

LCA u sportovkyň. Mezi rizikové faktory patří: období před ovulací, zúžení 

interkodylární rýhy viditelné na radiografii, valgózní postavení kolenního kloubu při 

doskoku (Newmann, 2010; Trojian 2008). 

Mechanismus poranění LCA u basketbalistů je způsobeno většinou bez kontaktu. 

Dle Malagy (2006) 85,3 až 87,5 % všech poranění LCA není způsobeno kontaktem 

s jiným hráčem. V basketbale patří mezi nejčastější mechanismus poranění LCA dopad 

při nevhodném doskoku, rychlé změně směru, zpomalení či zrychlení pohybu, který 

může způsobit abnormální rotaci bérce, což má za následek částečnou nebo úplnou 

rupturu LCA. Bartlett popisuje studii (Boden et al. 2000), která popsala bezkontaktní 

mechanismus úrazu u sportovců – 35% úrazu nastalo při zpomalení pohybu, 31% při 

doskoku, 13% při zrychlení pohybu a 4% při pádu. Newmann ve svém článku popisuje 

studii, která sledovala mechanismus poranění LCA u basketbalistů. Pro posouzení 

mechanismu úrazů využili video-analýzu. Z 39 poranění LCA bylo 11 způsobeno 

kontaktem s hráčem, zbytek poranění bylo bez kontaktu. (Bartlett, Bussey, 2012; 

Newmann, 2010; Trojian, 2008). 

Patelární tendinopatie neboli v basketbalu nazývané „jumpers knee (skokanské 

koleno)“ je celkem časté v basketbale, ale i v jiných sportech, jako například: volejbale. 

V těchto sportech dochází k častým výskokům. Dochází k nadměrnému zatížení 

extensorového mechanismu a zvýšené práci šlachy musculus quadriceps femoris. 

Bolesti při skokanském kolenu je nejčastěji lokalizována v dolní části pately (v 

proximální části patelární šlachy). Z prospektivní studie, kterou uvádí Newmann (2010) 

ve svém článku, vychází, že patelární tendinopatie v NBA tvoří 8,1% všech 

ortopedických poranění, je to druhé nejčastější poranění po distorzi hlezna (Malaga 

2006; Newmann, 2010). 
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U basketbalistů se také setkáváme s poraněními dolních končetin z přetížení. Mezi 

nejčastější poranění z přetížení bývá poranění hlezna, nohy a dále únavové zlomeniny a 

poranění měkkých tkání. Nejčastěji se u basketbalových hráčů vyskytují únavové 

zlomeniny tibie, nebo distální části fibuly a dále únavová zlomenina v oblasti 

proximální části laterálního malleolu. Méně časté jsou únavové zlomeniny v oblasti 

nártu. 

Mezi problematické poranění nohy u basketbalistů patří poranění z přetížení 

v oblasti pátého metatarsu, neboli Jonesova fraktura. Jonesova fraktura je lokalizována 

v oblasti diafýzi v proximální části pátého metatarsu. Toto poranění je výsledkem 

abnormálního přetěžování laterální části nohy. Konservativní léčba v tomto případě je 

méně úspěšná a návrat do hry je velmi zdlouhavý. Doporučuje se dlahová osteosyntéza, 

která má větší úspěch a hráč se v krátké periodě vrací do tréninkového procesu 

(Newmann, 2010; Trojian, 2008). 

Přetížení neboli zánět Achillovy šlachy se může objevit u basketbalistů, jelikož při 

výskoku (koncentrické zatížení Achillovy šlachy) a při dopadu (excentrické zatížení 

Achillovy šlachy) se přenáší velké zatížení na tuto oblast. Při nadměrném zatížení 

Achillovy šlachy dochází k zánětlivé reakci (Malaga, 2006).  

2.8.2 Poranění horních končetin 

Poranění horních končetin v basketbale je méně časté než poranění na dolních 

končetinách. Dle Newmanna (2010) celkově tvoří poranění horních končetin 12-13 % 

všech zranění u středoškolských tak u vrcholových basketbalistů. Častější poranění 

nacházíme v oblasti ruky a paže, méně časté je poranění ramene a lokte. 

Poranění ruky a zápěstí je celkem časté zranění u basketbalistů, které celkově tvoří 

2-9% ze všech basketbalových poranění. Dále poranění prstů a palce je také velmi časté, 

hlavně při chytání přihrávky, nebo v obraně při vypíchnutí míče. V těchto akcích často 

dochází k poranění kloubního pouzdra proximálních interfalangeálních kloubů (PIP), 

poranění šlach a také k akutním zlomeninám (nejčastěji intra-artikulárním). V distálním 

PIP nejčastěji dochází k poranění šlach extenzorů prstů, poranění šlach musculus flexor 

digitorum profundus, nebo také zlomeninám. Zlomeniny v oblasti ruky a prstů patří 

k nejčastějším zlomeninám v basketbale.   

Poranění ramene v basketbale není tolik obvyklé. U žen se poranění ramene 

vyskytuje méně než u mužů. Obvykle se poranění ramene přihodí častěji při utkání než 
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při tréninku, a to při doskoku míče pod vlastním nebo soupeřovým košem, a nebo při 

obraném zákroku. 

V NBA a WNBA mezi nejčastější poranění ramene patří – subluxace 

glenohumerálního kloubu, acromioclavikulárního kloubu a poranění rotátorové manžety 

(Newmann, 2010; Trojian, 2008). 

 

2.8.3 Vertebrogenní syndromy  

Poranění zad u basketbalových hráčů se objevují celkem často a tvoří poměrně 

podstatnou část, kdy hráči chybí během hracího období. I přes relativní četnost těchto 

poranění jsou klasifikována jako zvýšené svalové napětí (Newmann, 2010). 

Newmann popisuje ve svém článku Basketball Injuries (2010), že bolesti či poranění 

v oblasti bederní páteře představují přibližně 6,8 % všech úrazů u hráčů NBA 

v posledních 10 letech a tyto problémy představují 11 % všech zmeškaných dnů během 

sezóny. Nejčastěji se u hráčů basketbalu objevují bolesti bederní páteře, jako zvýšené 

svalové napětí, méně jako hernie disku. 

Poranění krční páteře v basketbale je méně časté v porovnání s bolesti bederní 

páteře. Bolesti a poranění krční páteře představuje podle Newmanna 1,3 % všech 

zranění. Poranění v sakrální a hrudní oblasti je méně časté, procentuelně 0,5 % všech 

zranění. 

Jana Martínková, klubová lékařka basketbalového týmu, ve svém článku popisuje 

nejčastější vertebrogenní syndromy, které se vyskytovaly u basketbalistek.  

Martínková (2000) obtíže rozděluje na akutní, které se nejčastěji vyskytují v zápase, 

a chronické.  Mezi akutní obtíže zařazuje blokádu střední hrudní páteře a blokádu 

cervikokraniálního přechodu. Mezi déle trvající obtíže osového aparátu patří lumbalgo 

čistě svalové, lumbalgo při déle trvající blokádě, cervikalgie při delší blokádě 

cervikokraniálního přechodu a thoracalgie při blokádě střední hrudní oblasti a 

kombinace s blokádou strenokostálních skloubení. Doba léčby u přervávajících 

problémů byla cca 3 týdny, kdy hráčky měly úlevy z tréninkového procesu 

(Martínková, 2000). 
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2.8.4  Méně častá poranění v basketbale 

Je třeba zdůraznit, že v basketbale nedochází nejen k poranění pohybového aparátu, 

ale také i k poranění hlavy, obličeje a krku. Tato poranění jsou méně časté, dochází 

k  nim nejčastěji při střetnutí s jiným hráčem. 

Otřes mozku je v basketbale nejčastěji způsoben při střetu s jiným hráčem (např. při 

nekontrolovatelném pohybu, v souboji o míč). 6,5 % ukazuje na četnost výskytu otřesu 

mozku v profesionální ženské soutěži WNBA při utkání, 3,7 % při tréninku. Otřes 

mozku má nižší frekvenci výskytu v mužské profesionální soutěži NBA a v univerzitní 

soutěži NCAA, procentuelně 3,6% při utkání. 

Další zranění při basketbale v oblasti hlavy a obličeje je méně časté, patří sem 

fraktura nosní přepážky, poranění oka a stomatologické poranění. Fraktura nosní 

přepážky je nejčastěji způsobena přímým kontaktem s hráčem nebo s basketbalovým 

míčem. Celkově toto poranění reprezentuje 1,5 % - 1,7 % zranění u hráčů v NBA a 

mužské soutěži NCAA (Newmann, 2010; Troijan, 2008). 

2.8.5 Patologická únava 

Kučera a Dylevský (1999) popisují syndrom únavy (neboli overloading) takto: 

„Syndrom únavy jako přirozeného a nutného průvodního jevu jakékoliv činnosti se za 

určitých okolností dostává z fyziologické oblasti do patologie. Tato kvalitativní změna 

nastane překročením hranice tolerance zátěže.“ 

U patologické únavy hraje zvláštní roli přechodná zóna mezi fyziologickou a 

patologickou únavou v oblasti anxiozity. V této zóně hrají velkou roli nejen subjektivní 

známky únavy, ale také i zvýšení napětí, deprese a známky únavy u vrcholově 

trénujících sportovců. 

Faktory, které působí na vznik patologické únavy: inadekvátní celková nebo místní 

zátěž, stupeň adaptace na prováděnou zátěž – stupeň trénovanosti, změny těžiště těla a 

jeho jednotlivých částí, změna prostředí (Kučera, Dylevský, 1999).  

U sportujících jedinců má patologická únava (syndrom přetrénování) velmi 

negativní dopad na jejich výkon – na koncentraci, koordinaci pohybu a reakci. Syndrom 

přetrénování nastává, pokud na sportujícího jedince jsou dlouhodobě kladeny zvýšené 

nároky, kdy je nadměrná zátěž a nedostatečná regenerace. Nově se začíná používat 

termín syndrom nevysvětlitelného poklesu výkonnosti. Výskyt syndromu z přetrénování 

u mladých sportovců se odhaduje kolem 20-30 %. Syndrom z přetížení se vyznačuje 
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řadou fyziologických a psychických příznaků viz tabulka č. 12. Vznik tohoto syndromu 

není zřejmý, v poslední době se diskutuje o cytokinové hypotéze. Tato hypotéza 

předpokládá zvýšenou sekreci některých cytokinů v průběhu větší zátěže organismu a 

v zotavení s obrazem chronického celotělového zánětu. Léčba syndromu přetrénování je 

velmi zdlouhavá, vyžaduje klidový režim, který je v rozmezí týdnů až měsíců (Bajzová, 

Matoulek, 2011). 

 

Tabulka č. 12 - Nejčastější fyziologické a psychické příznaky přetrénování (Bajzová, Matoulek, 2011) 

Fyziologické Psychické 

Zvýšená klidová TF Poruchy spánku 

Změny klidového TK Apatie 

Zpomalený návrat TF ke klidový 

hodnotám 

Ztráta sebevědomí 

Zvýšená tělesná teplota Podrážděnost 

Ztráta hmotnosti Nechutenství 

Zvýšená potivost Únava 

Zažívací obtíží Deprese, úzkost 
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2.9 Porovnání nejčastějších úrazů vyskytujících se v 

basketbalu s jinými sporty 
 

Úrazy v házené 

Langevoort a další (2007) analyzovali incidenci úrazů v házené během 6 

mezinárodních turnajů v házené. Tato studie se dá považovat za průkopnou u házené, 

jelikož do roku 2006 nebyla provedena studie u vrcholově sportujících házenkářů. 

Studie se zúčastnily mužská i ženská družstva, která nastoupila v těchto turnajích: 

Mistrovství světa mužů 2001 a 2003, Mistrovství Evropy žen 2002, Mistrovství světa 

žen 2003, Olympijské hry 2004 (mužský a ženský turnaj). 

Mezi nejčastěji poraněnou část těla je u házenkářů stejně jak basketbalistů poranění 

dolní končetiny (42 %), dále poranění hlavy krku (26 %), horní končetiny (18 %) a 

trupu (14 %).  Mezi nečastější diagnózu patří kontuze hlavy, která ze všech poranění 

tvořila 14 %, ve srovnání s basketbalisty je toto číslo velmi vysoké, kontuze 

basketbalistů v NBA se vykytuje minimálně. Mezi další časté diagnózy patří distorze 

hlezna a pohmoždění kolene, tyto diagnózy patří k nejčastějším poraněním také 

v basketbale. 

Poranění LCA u žen v házené také potvrdilo vyšší incidenci stejně jako u hráček 

basketbalu, v této studii během 6 turnajů se vyskytlo 6 poranění LCA a to 5- krát u žen 

a jednou u mužů (Newmann, 2010, Langevoort, 2007). 

 

Úrazy ve volejbalu 

Agel a další (2007) uveřejnili deskreptivní studii o úrazovosti mladých 

volejbalistek a basketbalistek hrající NCAA v USA od sezóny 1988-1989 až po sezónu 

2003-2004. V těchto studiích se nejčastěji vyskytovaly úrazy na dolních končetinách jak 

u hráček volejbalu, tak i basketbalu. U volejbalistek se během tréninků a zápasů  

vyskytovaly více poranění na dolních končetinách a to v 55% a ve 22 % na horních 

končetinách. 

Bahr a Bahr (1997) ve svém výzkumu zjišťovali incidenci nejčastějších úrazů 

ve volejbale v Norsku. Do výzkumu byly zařazeny týmy v prvních dvou divizích. Mezi 

nejčastější úrazy patřilo poranění hlezna (54 %), dolní části zad (11 %), kolene (8 %), 

ramene (8 %) a prstů na horní kočetině (7 %).   

Jedna z diplomových prací byla zaměřena na úrazovost mladých vrcholových 

volejbalistek v České republice. Tato diplomová práce byla vytvořena v roce 2009 na 
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UK – FTVS. Celkově bylo dotazových 72 hráček ve věku 16-19 let. Mezi nejčastější 

poranění mladých volejbalistek patřilo poranění hlezna a to více než u poloviny 

dotazovaných (58 %), dále 13 % hráček utrpělo nespecifické poranění kolena. U 10 % 

hráček se vyskytlo poranění prstů na horní končetině (Vančurová, 2009). 

 

Úrazy ve fotbalu 

Dick a další (2007) uveřejnili deskreptivní studii o úrazovosti mladých 

fotbalistek hrající NCAA v USA od sezóny 1988-1989 až po sezónu 2003-2004. Dick 

ypopisuje úrazovost u fotbalistek během utkání až 3-krát častější než v tréninku.  

Poranění v oblasti dolní končetiny patří mezi nejčastější poraněnou částí těla u 

fotbalistek a to v 70 %, toto číslo je nejvyšší ze zmíněných sportů. Mezi nejčastější 

poranění při utkání patří u fotbalistek, stejně jak u basketbalistek, poranění hlezna 

(distorze 18,3%), kolene (15,9%) a poranění hlavy a krku (13,9%). Naopak 

k nejčastějšímu poranění v tréninkovém procesu patří přetížení/pohmoždění svalů na 

stehně (21, 3%) a přetížení svalů v oblasti pánve (v oblasti třísla).  

Mezi nejčastější mechanismus úrazu u fotbalistek při utkání je kontakt s hráčem 

a to více než v polovině případů (53,7%), v tréninku převyšuje bezkontaktní 

mechanismus úrazu (56%).  

Poranění LCA v této skupině sportovkyň převyšuje také bezkontaktní 

mechanismus úrazu, jako u basketbalistek (Dick, a další, 2007). 
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3.1 Cíle výzkumu 

 

Tento výzkum má za hlavní cíl shromáždění a vyhodnocení dat získaných od 

jednotlivých ženských basketbalových týmů, které hrály v sezóně 2011/2012  

EXCELSIOR Ženskou basketbalovou ligu v České republice.   

Pro tento výzkum je velmi důležité vyhodnocení jednotlivých úrazů u 

basketbalistek. Tato práce obsahuje vyhodnocení nestandardizovaných dotazníků 

v první části všech hráček a následně vyhodnocení u jednotlivých hráčských postů 

(rozehrávač, křídlo, pivot) a také vyhodnocení nejčastějších mechanismů úrazu. Dále 

zjistit dobu léčby určitých úrazů. Výzkum má také za cíl vyhodnocení úrovně 

regeneračních a kompenzačních prostředků u jednotlivých týmů.  

Výsledky výzkumu v této práci jsou vyhodnoceny v procentech a budou porovnány, 

jak se zahraniční literaturou, která se zabývá touto problematikou, tak i srovnání 

s jinými míčovými sporty. 

Tato práce by mohla pomoci a sloužit pro celý realizační tým basketbalových týmů 

a pro určitou část populace, která se zajímá o basketbal a jeho problematiku. 

3.2 Hypotézy: 

 

Pro tuto práci byly stanoveny tyto hypotézy: 

1. Předpokládáme, že mezi nejčastější úrazy u basketbalistek v České republice 

patří poranění hlezna. 

 

2. Předpokládáme, že náchylnost k určitým zraněním se různí v závislosti na 

hráčský post. 

 

3. Předpokládáme, že basketbalistky utrpěly více úrazů při utkání. 

 

4. Předpokládáme, že regenerace hráčky po závažném úrazu je vedená školeným 

personálem, jako je fyzioterapeut 

 

3 Cíle, hypotézy a úkoly práce  
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3.3 Úkoly diplomové práce 

 

1. Zisk materiálů, které se vážou k danému tématu, zpracování literární rešerše 

 

2. Po získání validních materiálů sepsat teoretickou část diplomové práce 

 

3. Vytvoření nestandardizovaného dotazníku pro vlastní výzkum 

 

4. Sběr dat od jednotlivých basketbalových týmů  EXCELSIOR Ženské 

basketbalové ligy 

 

5. Zhodnocení úrazovosti v basketbale žen na základě získaných dotazníků, úroveň 

regeneračních a kompenzačních prostředků 
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4.1 Úvod 

 

Tato práce je zpracována formou deskriptivní analýzy, kde se porovnávají 

jednotlivé ženské basketbalové týmy hrající nejvyšší basketbalovou soutěž v ČR, 

respektive jejich hráčky z pohledu úrazů. Jednotlivá data se od hráček získávala pomocí 

nestandardizovaného dotazníku, který byl anonymní. Dotazníky byly rozdány do všech 

týmů EXCELSIOR ŽBL. 

Na tuto formu výzkumu není nutný souhlas etické komise, a proto jsem etickou 

komisi o souhlas nežádala.  

4.2 Sledovaný soubor 

 

Ženskou basketbalovou ligu hrálo pro sezónu 2011/2012 12 týmů, které jsou z celé 

České republiky. Byly osloveny všechny hráčky jednotlivých týmů. Do studie byly 

zařazeny hráčky, které odevzdaly správně vyplněný dotazník což v důsledku znamená, 

že do studie bylo zařazeno 127 basketbalistek ve věku 16 – 38 let.        

Týmy EXCELSIOR ŽBL, které byly zařazeny do mého výzkumu: ZVVZ USK 

Praha, Frsico Brno, VŠ Praha, Kara Trutnov, Slovanka MB, BK Czech coal Aldast 

Strakonice, Sokol Hradec Králové, BLK VŠE Praha, BK Lokomotiva Karlovy Vary, 

VALOSUN Brno, DSK Basketball, BK Pliska Studánka Pardubice. Základní informace 

o jednotlivých hráčkách, které se zúčastnily výzkumu, jsou v následujících tabulkách 

(tabulka č.13. – 24.).           

  

4 Metodika práce 
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      Tabulka č. 13 – ZVVZ USK Praha 

Hráčka Věk Výška Váha Post 

č. 1 29 179 cm 72,5 kg Rozehrávač 

č. 2 24 174 cm 75 kg Rozehrávač 

č. 3 22 180 cm 68 kg Křídlo 

č. 4 30 190 cm 80 kg Křídlo 

č. 5 24 186 cm 75 kg Křídlo 

č. 6 37 186 cm 84 kg Křídlo 

č. 7 24 173 cm 69 kg Křídlo 

č. 8 28 195 cm 85 kg Pivot 

č. 9 31 185 cm 83 kg Pivot 

č. 10 25 190 cm 87 kg Pivot 

č. 11 26 187 cm 83 kg Pivot 

č. 12 27 198 cm 82 kg Pivot 

 

Tabulka č. 14 - FRISCO Brno 

Hráčka Věk Výška Váha Post 

č. 1 22 170 cm 67 kg Rozehrávač 

č. 2 23 170 cm 65 kg Rozehrávač 

č. 3 19 179 cm 75 kg Rozehrávač/Křídlo 

č. 4 20 165 cm 68 kg Křídlo 

č. 5 23 183 cm 76 kg Křídlo 

č. 6 19 182 cm 77 kg Křídlo 

č. 7 19 186 cm 83 kg Křídlo 

č. 8 27 191 cm 83 kg Křídlo/Pivot 

č. 9 22 175 cm 85 kg Pivot 

č. 10 25 188 cm 75 kg Křídlo/Pivot 
 

Tabulka č. 15 – VŠ Praha 

Hráčka Věk Výška Váha Post 

č. 1 17 172 cm 54 kg Rozehrávač 

č. 2 17 177 cm 75 kg Rozehrávač 

č. 3 23 170 cm 62 kg Rozehrávač 

č. 4 18 167 cm 54 kg Rozehrávač 

č. 5 16 176 cm 61 kg Rozehrávač/Křídlo 

č. 6 19 182 cm 68 kg Křídlo 

č. 7 17 175 cm 72 kg Křídlo 

č. 8 19 186 cm 72 kg Křídlo 

č. 9 20 177 cm 63 kg Křídlo 

č. 10 17 183 cm 73 kg Pivot 

č. 11 18 184 cm 73 kg Pivot 

č. 12 18  182 cm 75 kg Pivot 

č. 13 17 192 cm 69 kg Pivot 

č. 14 38 195 cm 88 kg Pivot 

č. 15 25 186 cm 85 kg Pivot 
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Tabulka č. 16 – KARA Trutnov 

Hráčka Věk Výška Váha Post 

č. 1 30 160 cm 55 kg Rozehrávač 

č. 2 18 173 cm 64 kg Rozehrávač/Křídlo 

č. 3 20 175 cm 59 kg Rozehrávač/Křídlo 

č. 4 24 176 cm 66 kg Křídlo 

č. 5 20 175 cm 66 kg Křídlo 

č. 6 22 178 cm 70 kg Křídlo/Pivot 

č. 7 18 172 cm 66 kg Křídlo 

č. 8 27 188 cm 74 kg Pivot 

č. 9 30 180 cm 78 kg Pivot 

č. 10 31 183 cm 67 kg Pivot 

č. 11 27 188 cm 85 kg Pivot 
       Tabulka č. 17 - Slovanka MB 

Hráčka Věk Výška Váha Post 

č. 1 22 166 cm 56 kg Rozehrávač 

č. 2 27 170 cm 63 kg Rozehrávač 

č. 3 23 176 cm 72 kg Rozehrávač/Křídlo 

č. 4 27 180 cm 80 kg Křídlo 

č. 5 22 177 cm 64 kg Křídlo 

č. 6 33 180 cm 71 kg Křídlo/Pivot 

č. 7 16 184 cm 63 kg Křídlo/Pivot 

č. 8 23 185 cm 90 kg Pivot 

č. 9 25 185 cm 73 kg Pivot 

 

Tabulka č. 18 - BK Czech coal Aldast Strakonice 

Hráčka Věk Výška Váha Post 

č. 1 29 165 cm 64 kg Rozehrávač 

č. 2 21 184 cm 69 kg Křídlo 

č. 3 22 180 cm 72 kg Křídlo 

č. 4 30 194 cm 83 kg Pivot 

č. 5 27 183 cm 89 kg Pivot 

č. 6 27 189 cm 80 kg Pivot 
 

Tabulka č. 19 – Sokol Hradec Králové 

Hráčka Věk Výška Váha Post 

č. 1 17 171 cm 66 kg Rozehrávač 

č. 2 20 175 cm 62 kg Rozehrávač 

č. 3 21 174 cm 68 kg Rozehrávač/Křídlo 

č. 4 24 177 cm 75 kg Křídlo 

č. 5 22 178 cm 72 kg Křídlo 

č. 6 19 180 cm 63 kg Křídlo 

č. 7 21 174 cm 70 kg Křídlo 

č. 8 22 176 cm 66 kg Křídlo 

č. 9 28 192 cm 75 kg Pivot 
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č. 10 19 183 cm 68 kg Pivot 

č. 11 18 184 cm  67 kg Pivot 

č. 12 19 188 cm 76 kg Pivot 

č. 13 22 186 cm  87 kg Pivot 

 

      Tabulka č. 20 – BLK VŠE Praha 

Hráčka Věk Výška Váha Post 

č. 1 21 168 cm 66 kg Rozehrávač 

č. 2 20 179 cm 76 kg Rozehrávač 

č. 3 20 172 cm 65 kg Rozehrávač/Křídlo 

č. 4 21 182 cm 72 kg Křídlo 

č. 5 24 183 cm 91 kg Křídlo 

č. 6 23 180 cm 72 kg Křídlo 

č. 7 20 180 cm 64 kg Křídlo 

č. 8 27 192 cm 82 kg  Pivot 
 

Tabulka č. 21 – BK Karlovy Vary 

Hráčka Věk Výška Váha Post 

č. 1 22 165 cm 58 kg Rozehrávač 

č. 2 16 169 cm 61 kg Rozehrávač 

č. 3 28 171 cm 62 kg Rozehrávač/Křídlo 

č. 4 23 177 cm 70 kg Křídlo 

č. 5 16 160 cm 55 kg Křídlo 

č. 6 23 178 cm 65 kg Křídlo 

č. 7 25 177 cm 67 kg Křídlo 

č. 8 23 184 cm 85 kg Křídlo/Pivot 

č. 9 30 181 cm 80 kg Pivot 

č. 10 25 184 cm 76 kg Křídlo/Pivot 
 

 

Tabulka č. 22 – VALOSUN Brno 

Hráčka Věk Výška Váha Post 

č. 1 29 161 cm 61 kg Rozehrávač 

č. 2 21 173 cm 68 kg Rozehrávač 

č. 3 31 175 cm 70 kg Křídlo 

č. 4 27 176 cm 64 kg Křídlo 

č. 5 20 176 cm 75 kg Křídlo 

č. 6 19 173 cm 70 kg Křídlo 

č. 7 18 178 cm 70 kg Křídlo 

č. 8 18 179 cm 65 kg Křídlo 

č. 9 24 188 cm 84 kg Pivot 

č. 10 29 180 cm 68 kg Pivot 

č. 11 24 183 cm 80 kg Pivot 

č. 12 23 181 cm 70 kg Pivot 

č. 13 18 180 cm 62 kg  Pivot 
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Tabulka č. 23 - DSK Basketball 

Hráčka Věk Výška Váha Post 

č. 1 25 163 cm 65č kg Rozehrávač 

č. 2 21 170 cm 60 kg Rozehrávač 

č. 3 26 172 cm 65 kg Rozehrávač/Křídlo 

č. 4 20 178 cm 66 kg Křídlo 

č. 5 28 180 cm 73 kg Křídlo 

č. 6 24 174 cm 63 kg Křídlo 

č. 7 23 166 cm 63 kg Křídlo 

č. 8 29 183 cm 73 kg Křídlo/Pivot 

č. 9 22 180 cm 70 kg Křídlo/Pivot 

č. 10 24 189 cm 78 kg Pivot 

č. 11 29 190 cm 86 kg Pivot 

č. 12 23 186 cm 86 kg Pivot 
 

Tabulka č. 24 - BK Studánka Pardubice 

Hráčka Věk Výška Váha Post 

č. 1 22 170 cm 63 kg Rozehrávač 

č. 2 21 168 cm 62 kg Rozehrávač 

č. 3 20 175 cm 60 kg Křídlo 

č. 4 23 175 cm 62 kg Křídlo 

č. 5 27 176 cm 59 kg Křídlo 

č. 6 21 180 cm 74 kg Křídlo 

č. 7 20 178 cm  67 kg Pivot 

č. 8 23 178 cm 75 kg Pivot 
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4.3 Měřící techniky a metody sběru dat 

Pro zjištění nejčastějších úrazů v basketbale žen byla zvolena metoda 

nestandardizovaného dotazníku. Dotazník obsahoval 20 otázek. První část dotazníku je 

zaměřena na obecné aspekty hráčky, jakou jsou – věk, výška, váha, jak dlouho hráčka 

hraje basketbal, jak dlouho hraje v uvedeném týmu a jestli je součástí reprezentačního 

výběru. 

Druhá část dotazníku se zaměřuje na regeneraci a kompenzaci organismu hráčky. 

V této části jsou otazníky  na – frekvenci tréninků, dobu trvání jednoho tréninku, počet 

odehraných zápasů, přítomnost fyzioterapeuta v týmu a jakou mají hráčky regeneraci. 

Třetí část zahrnuje otázky na konkrétní zranění, které hráčky prodělaly. Popsání 

přesné lokalizace na těle, jaký byl mechanismus úrazu, jak byl úraz léčen a jestli hráčka 

po zranění používá nějakou kompenzační pomůcku. 

4.4 Provedení studie 

Distribuce a sběr dotazníku byla uskutečněna v jednotlivých klubech 

basketbalových týmů EXCELSIOR ŽBL. Před vyplněním dotazníku jsou všechny 

hráčky a trenéři seznámeni s dotazníky a účelem výzkumu. Sběr dat proběhl 

v basketbalové sezóně 2011/2012 v období základní části. Do každého týmu byly 

rozdány dotazníky, podle toho kolik bylo zapsáno hráček v soupisce na začátku sezóny 

2011/2012, tedy celkem 152.  

4.5 Analýza získaných dat 

Zpracování a zhodnocení jednotlivých dotazníků bylo provedeno pomocí Microsoft 

Excel 2007.  Dle získaných dat byly vytvořeny ve stejném programu jednotlivé grafické 

znázornění. Pro zhodnocení bylo využito několik nástrojů a funkcí. 
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5.1 Distribuce a sběr dat u jednotlivých týmů EXCELSIOR 

ŽBL 

 

Do mého výzkumu se zapojily po mém oslovení všechny basketbalové týmy, které 

se v sezóně 2011 – 2012 zúčastnily nejvyšší ženské basketbalové soutěže EXCELSIOR 

ŽBL v České republice. 

Každý trenér EXCELSIOR ŽBL byl nejprve informován o mém výzkumu 

elektronickou formou. Poté buďto v den zápasu, nebo tréninku byly předány tištěné 

dotazníky s pokyny, jak správně dotazník vyplnit.  Sběr dat většinou probíhal osobním 

vyzvednutím dotazníků, nebo elektronickou cestou. Celkově bylo rozdáno 

152 dotazníků. Do každého týmu bylo rozdáno tolik dotazníků, kolik bylo napsáno 

hráček na soupisce (většinou 10-15 dotazníků na 1 tým). Z počtu 152 dotazníků se 

navrátilo správně vyplněných dotazníků 127, celkově návratnost činila 84 %. 

 

  

5 Výsledky práce 
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5.2 Základní údaje zkoumaného souboru 

 

Jak bylo popsáno výše, tohoto výzkumu se zúčastnilo celkem 127 hráček  nejvyšší 

ženské basketbalové ligy. Celková návratnost dotazníku byla 84%, což dokazuje 

vysokou relevanci interpretovaných dat. 

 Pro interpretaci dat, bylo použito základní dělení hráček a to podle postů, který 

hráčky zastávají. Hráčky tak byly rozděleny do 3 základních skupin: rozehrávač, křídlo, 

pivot. Z tohoto pohledu utvořily největší skupinu hráčky hrající na křídle, z celkového 

počtu tyto hráčky zaujímaly 43% (celkově 54 respondentů), pivotky zaujímaly 31% ( 40 

respondentů) a nejmenší skupinu tvořil post rozehrávač a to v 26 % (33 respondentů). 

Pro basketbal jsou rozhodující vlastnosti jako rychlost, síla, vytrvalost a obratnost, 

ale nezanedbatelnou roli hraje také výška hráčů. Průměrná výška dotazovaných hráček 

byla: rozehrávačky 171 cm, křídelní hráčky 179 cm, pivotky 186 cm.  

Kompletní demografické údaje celého zkoumaného souboru ukazuje tabulka č.25. 

Tabulka č.26 pak zachycuje základní údaje jednotlivých hráčských postů. Zajímavým 

zjištěním je fakt, že nejpočetnější skupinou z pohledu povolání byli ve zkoumaném 

souboru studenti, tato skupina tvořila 57 % všech dotazovaných. Více než čtvrtina 

hráček (30 %) patří do reprezentačního výběru české republiky (seniorské, juniorské). 

 

 

 Roky Výška Váha 

Nejvyšší 38 198 cm 91 kg 

Průměr 23 179 cm 71 kg 

Nejnižší 16 160 cm 54 kg 

Tabulka č. 25 - Základní charakteristické údaje zkoumaného souboru 

 

 Roky Výška Váha 

Rozehrávač 22 171 cm 64 kg 

Křídlo 23 179 cm 70 kg 

Pivot 25 186 cm 78 kg 

Tabulka č. 26 – Základní charakteristické údaje jednotlivých hráčských postů, hodnoty jsou průměrem 

jednotlivých postů  
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Průměrně jednotlivé týmy trénovaly 6–krát týdně, kdy průměrná doba tréninkové 

jednotky činila 90 minut. Celkem basketbalistky průměrne strávily trénováním 9 hodin 

týdně. Dotazované hráčky dále uváděly, že v rámci jednoho týdne odehrály 1 – 2 zápasy 

v rámci soutěže ŽBL.  
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5.3 Nejčastější úrazy u vrcholových basketbalistek v České 

republice 
 

Na základě vyhodnocení všech dotazníků bylo zjištěno, že většina hráček 

vrcholového basketbalu v České republice si prošla během své basketbalové kariéry 

určitým zraněním, z celkového počtu si prošlo zraněním 89 % dotazovaných hráček, což 

je možné považovat za poměrně vysoké číslo.  

Po vyhodnocení všech dotazníků bylo zjištěno, že nejčastějším úrazem u 

vrcholových hráček basketbalu bylo poranění hlezna. Z celkového počtu dotazovaných 

bylo poraněním hlezna zaznamenáno u 45% hráček, 16% hráček utrpělo poranění 

kolene. Mezi časté poranění kolene patřilo zejména poranění LCA  a poranění menisků. 

22% hráček uvedlo, že utrpělo při hraní basketbalu, poranění horních končetin. Mezi 

nejčastější poranění na horních končetinách hráčky uvedly poranění prstů na rukou, 

zlomeniny či vymknutí (14%), nespecifické poranění ramene uvedlo 4 % hráček. Dále 

mezi menší skupiny poranění patřila zlomenina nosu (4%) a únavová zlomenina 

v oblasti nártu a tibie (3%). Mezi ostatní, ne tolik frekventované zranění se vyskytovaly 

nejčastěji poranění svalová, z toho častěji svalová přetížení na dolních končetinách, 

například: zánět Achillovy šlachy, natržení lýtkového svalstva a svalstva na zadní straně 

stehna. Do této skupiny dále byly přiřazeny otřes mozku, poranění hrudníku či bederní 

páteře. Tato poranění se vyskytovala velmi ojediněle. Nejčastější úrazy u zkoumaného 

souboru shrnuje graf č.1 (výsledky ve všech grafech jsou zaokrouhleny na celá čísla).   

Graf č. 1: Nejčastější úrazy u vrcholových basketbalistek hrající EXCELSIOR ŽBL v sezóně 2011-

2012  

(procentuální zastoupení jednotlivých úrazů v hráčské kariéře) 
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Z pohledu četnosti zranění, které si hráčky přivodily při basketbalu bylo zjištěno, 

že více než jedno zranění, utrpělo 64 %, jedno zranění prodělalo 25 % hráček a žádné 

zraněné „nepotkalo“ 11% dotazovaných hráček. Data přehledně ukazuje graf č.2. 

 

Graf č. 2: Počet zranění u hráček basketbalu 

 

 

Další důležitou částí, kterou dotazník zjišťoval, byly způsoby, jakým ke zraněním 

obvykle dochází, tedy mechanismy úrazu. Mezi 3 základní mechanismy úrazu u 

basketbalu můžeme zařadit:  

 

- kontakt s hráčem 

- jiný kontakt (například kontakt s míčem, s podlahou) 

- bez kontaktu 

 

Za nejčastější mechanismus úrazu hráčky uvedly jiný kontakt. K 52% úrazů došlo 

například při kontaktu s podlahou, a nebo kontaktu s míčem,  32% úrazů se přihodilo při 

kontaktu s jiným hráčem a k 16% úrazů došlo bez kontaktu. 

Při zkoumání jednotlivých mechanismů úrazu bylo zjištěno, že polovina úrazů 

(54%) se stala při jiném kontaktu v zápase. Při tréninku to však bylo pouze ve 43%. 

Úrazy, které se přihodily při přímém kontaktu s hráčem, se  logicky vyskytovaly spíše 

v zápase, a to přesně v 36%. Při tréninku jen ve 21%.  Úrazy bez jakéhokoliv kontaktu 

se vyskytovaly při zápase v 10% a při tréninku ve 36%, což lze považovat ze alarmující 

číslo. Nejčastější mechanismy úrazů u zkoumaného souboru shrnuje graf č.3. 
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Graf č. 3: Mechanismy úrazu (procentuální zastoupení jednotlivých mechanismů úrazů při  

zápase a tréninku)  
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5.4 Nejčastější úrazy u jednotlivých hráčských postů 

 

Z vyhodnocení všech dotazníků vyplývá, že úrazy hlezna, kolene a prstů patří 

k nejčastějším úrazům obecně. U jednotlivých hráčských postů však lze vypozorovat 

určité odlišnosti jak v četnosti, tak v lokalitě úrazů.  

Úrazy vyskytující se u postu rozehrávačka jsou znázorněny v grafu č.4. 

Z dotazovaných hráček hrajících na postu rozehrávačka utrpělo 51% poranění hlezna. 

Podrobněji pak poraněním hlezna tvořila distorze hlezna (86%), zbylých 14% tvořila 

ruptura ligamentozního aparátu hlezna. Poranění kolene bylo přítomno u 12 % hráček. 

U více než poloviny hráček, které utrpěly poranění kolene, bylo dále zjištěno poranění 

předního zkříženého vazu a menisků. Mezi nejčastější svalové poranění na dolních 

končetinách hráčky vykazovaly poranění lýtkového svalu a hamstringů. 

 

Graf č. 4: Úrazy vyskytující se u postu rozehrávač (procentuální zastoupení jednotlivých  

úrazů) 
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Graf č. 5 poukazuje na nejčastější výskyt úrazů u postu křídlo. 51% dotazovaných 

hráček utrpělo poranění hlezna, z toho pak 75% dotazovaných hráček působících na 

křídle utrpělo distorzi hlezna a 25% utrpělo rupturu ligamentozního aparátu hlezna. Při 

poranění kolene se nejvíce vyskytovalo poranění menisků a to v 7%. Dále u 5% 

dotazovaných hráček byly zaznamenány nespecifické bolesti ramene. 

U tohoto postu se minimálně vyskytovaly bolesti bederní páteře, zlomeniny typu 

zápěstí a vřetenní kosti a proto tyto úrazy byly zařazeny do skupiny ostatní zranění. 

 

Graf č. 5: Úrazy vyskytující se u postu křídlo (procentuální zastoupení jednotlivých  

úrazů) 

 

 

K nejčastějšímu úrazu u postu pivot patřilo taktéž jak u rozehrávaček a křídelních 

hráček poranění hlezna (39%). V 72% šlo o distorzi hlezna, v 28% o rupturu 

ligamentozního aparátu hlezna. U pivotek se setkáváme s vyšší četností poranění kolene 

než u postu rozehrávač a křídelních hráček a to v 21%. Větší část poranění v této oblasti 

zaujímá poranění předního zkříženého vazu a to v 38%, dále blíže nespecifikované 

bolesti kolene 33%, u 29% respondentů hrající na postu pivot utrpělo poranění menisků.  

Během hry pivoti musí bojovat o každé místo pod basketbalovým košem, souboje 

jsou velmi časté. U dotazovaných hráček působících na postu pivot utrpělo 7% 

zlomeninu nosu, které bylo nejčastěji způsobené střetem s hráčkou pod koši anebo 

nárazem míče do obličeje. Dále tyto hráčky udávaly časté bolesti bederní oblasti, jedna 
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z hráček již dokonce podstoupila operaci vyhřezlé ploténky. Do skupiny ostatní úrazy 

patřily například bolestivá pata, zlomenina čelní kosti, zánět okostice holenní kosti, tyto 

úrazy se objevily velmi ojediněle. Je velmi důležité zdůraznit, že u této skupiny 

basketbalistek byla pouze jedna hráčka, která byla bez zranění. To tedy znamená, že 

z pohledu zranění, jsou hráčky na postu pivot nejnáchylnější ke zraněním. Jednotlivé 

úrazy vyskytující se u post pivot popisuje graf č.6. 

 

Graf č. 6: Úrazy vyskytující se u postu pivot (procentuální zastoupení jednotlivých  

úrazů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39% 

21% 

11% 

7% 

6% 

4% 

3% 

7% 

2,50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hlezno 

koleno 

prsty Hk - zlomenina či 
vymknutí 

zlomenina nosu 

bolesti Lp 

únavové zlomenina na DK 

Achillova šlacha 

ostatní 

bez zranění 



  

  

61 

 

5.5 Regenerace u vrcholových basketbalistek 

 

Regenerace u vrcholových sportovců je nedílnou součástí tréninkového plánu. 

Regenerace je úzce spojena s výkonem sportovce. Dle Novotného (2009) „je 

regenerace sil prostředkem přípravy na sportovní výkon.“ 

U zkoumaného souboru, tedy u vrcholových basketbalistek, využívalo 

regeneračních prostředků 86% dotazovaných, což je jistě povzbudivé, nicméně na 

profesionální sportovce stále nevysoké číslo. Nejpoužívanějším prostředkem regenerace 

jsou sportovní a relaxační masáže, které využívá 71% dotazovaných. Do sauny chodilo 

regenerovat síly 68% hráček. 55% hráček využívalo pro regeneraci posilování. Polovina 

basketbalistek, které využívaly regeneračních prostředků, pravidelně navštěvovala 

bazén a 43% hráček využívalo různé druhy koupelí a vířivé vany. Jen 3% dotazovaných 

regenerovalo jinou sportovní aktivitou, nejvíce běháním (graf č.7). 

 

Graf č. 7: Regenerace u vrcholových basketbalistek (procentuální vyjádření využívaných  

regeneračních prostředků u hráček, které prováděly regeneraci) 
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66% hráček, které prováděly regeneraci, provádělo jak pasivní tak aktivní regeneraci 

organismu 1× do týdne, 29% hráček využívalo regeneračních prostředků 2× do týdne a 

pouze 5% hráček regenerovalo 3× a vícekrát týdně. Frekvence využívání regeneračních 

prostředků přehledně znázrňuje grafu č.8. 

 

Graf č. 8: Frekvence využívání regeneračních prostředků u hráček basketbalu (procentuální 

zastoupení regenerace organismu u hráček, které využívaly regeneračních prostředků) 

 

 

Skoro všechny basketbalistky hrající ŽBL pro rok 2011/2012 během sezóny 

prováděly kompenzační cvičení. Kompenzační cvičení bylo součástí tréninků u 97 % 

hráček, ale také i zápasů a to u 92% hráček. 

Z hráček, které prováděly kompenzační cvičení v rámci tréninku, provádělo 

celkem 61 % výklus před začátkem tréninku, po tréninku výklus provádělo jen 34%. 

Nejvíce hráček se věnovalo strečinku před zahájení tréninku a to 96%, po 

tréninku se strečinku věnovalo 75%. Některé hráčky se věnovaly i jinému 

kompenzačnímu cvičení (7%), nejčastěji posilováním určitých částí těla (i s využitím 

therabandu, flexi baru) a cvičení na labilních plošinách (graf č.9). 
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Graf č. 9: Kompenzace v rámci tréninku (procentuální zastoupení jednotlivých  

kompenzačních cvičení) 

 

 

 Kompenzační cvičení, které je součástí zápasu, je také velmi důležité. 

Kompenzaci v rámci zápasu provádělo ze všech odpovídajících hráček 92%.  Z těchto 

hráček se věnovalo nejvíce strečinku před zápasem a to v 97%, po zápase provádělo 

strečink 79%.  Jen velmi malá část (5%) odpovídajících basketbalistek provádí jiné 

kompenzační cvičení, nejčastěji se hráčky věnovaly balančnímu cvičení anebo 

posilování. Graf č. 10 znázorňuje kompenzaci v rámci zápasu. 
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Graf č. 10: Kompenzace v rámci tréninku (procentuální zastoupení jednotlivých  

kompenzačních cvičení) 

 

 

Více než polovina hráček (54%), které utrpěly nějaká zranění, využívala různé 

preventivní pomůcky k prevenci dalšího úrazu. Jen 13% hráček po úrazu používalo 

různé typy ortéz, nejčastěji na koleno a hlezno. 11% basketbalistek používalo ortézu 

pravidelně jak na zápas a trénink a 2% hráček využívá ortézu v případě nějakých 

komplikací. 39% hráček využívalo k prevenci úrazu fixační tape a kinesiotape. Jen 2% 

hráček trvale využívalo bederní pás. Tuto problematiku shrnuje graf č.11. 

 

Graf č. 11: Využití preventivních pomůcek u hráček, které utrpěly nějaké zranění 
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Z vyhodnocení dotazníků vyplívá, že jen 5 týmů ŽBL využívá pro svůj tým 

zkušenosti fyzioterapeuta. Dále 3 týmy navštěvuje pravidelně masér. Fyzioterapeuti 

v jednotlivých týmech využívali techniky na uvolnění svalstva a mobilizační techniky. 

Dále využívaly různé přístroje k urychlení regenerace organismu, k prevenci úrazů 

používali tape. 

 

Graf č. 12: Zastoupení fyzioterapeutů v jednotlivých týmech 
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5.6 Léčba basketbalových úrazů u zkoumaného souboru 

 

Doba léčby jednotlivých úrazů je různá. Záleží na typu úrazu, zda jde o poranění 

kostí, svalů a nebo ligament. Dále velmi záleží i na samotném mechanismu úrazu a na 

typu zvolené léčby (konservativní/operativní). Celkem ze zkoumaného souboru utrpělo 

zranění 89 % hráček. 

Nejčastější poranění u odpovídajících hráček celkově, bylo poranění hlezna (45%), 

nejčastěji se pak jednalo distorzi hlezna. 27% z celkového počtu hráček utrpělo natržení 

či úplnou rupturu ligamentózního aparátu hlezna, z těchto hráček 17% podstoupilo 

operační léčbu. Průměrná doba léčby u poranění hlezna byla 5 týdnů, lehké distorze se 

léčily průměrně 2 týdny, při ruptuře ligamentózního aparátu to bylo mnohem déle. 

Celkem 62% hráček po poranění hlezna absolvovalo rehabilitační péči, využívaly 

hydroterapii, magnetoterapii a cvičení s fyzioterapeutem nejčastěji na balančních 

plochách – úseče, bosu a posturomed. 

Poranění kolene patřilo k druhému nejčastějšímu poranění u dotazovaných hráček, 

toto zranění utrpělo celkem 16% hráček. 70% hráček, které utrpěly poranění kolene, 

podstoupilo operační léčbu – plastiku LCA a suturu menisků. Doba léčby kolene se 

pohybovala od 2 týdnů až po 36 týdnů. Samozřejmě záleží na závažnosti poranění 

kolene. Mezi nejčastější poranění kolene u zkoumaného souboru patřilo poranění LCA. 

Průměrná doba léčby tohoto poranění byla 22 týdnů.  Celkem 87 % hráček s poraněním 

kolene si prošlo rehabilitační péčí, která spočívala v elektroléčbě, magnetoterapii, 

hydroterapii a také cvičení s fyzioterapeutem, které většinou spočívalo v posílení 

dynamických stabilizátorů kolene. Nejčastěji se poranění kolene vyskytovalo u hráček, 

hrající na postu pivot.  

22% odpovídajících hráček, které utrpěly nějaký úraz, postihlo poranění v oblasti 

horních končetin. Nejčastější poranění na horních končetinách bylo poranění prstů 

(14%), nejčastější pak bylo zlomení či vymknutí. Vymknutí prstů hráčky příliš neléčily, 

na zápas či trénink využívaly k znehybnění poraněného segmentu fixační tape. U 

zlomenin prstů doba léčby byla převážně 3-4 týdny, kdy se využívaly sádry či ortézy 

k znehybnění zlomeného segmentu. Minimální procento hráček po zlomenině prstu 

podstoupilo rehabilitaci. 

Mezi menší skupiny poranění u dotazujících hráček patřila například únavová 

zlomenina, zlomenina nosu a skupina úrazů ostatní, které zahrnovala úrazy, které se 
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vyskytovaly minimálně, jako je například: svalové poranění na dolních končetinách, 

otřes mozku, poranění hrudníku či bederní páteře. 

Zlomeninu nosu vykázaly 4% hráček. Nejčastější mechanismus úrazu byl přímý 

kontakt s hráčkou. Tento úraz vyžadoval minimálně 1 týden klidový režim, pak se 

hráčky účastnily tréninků a zápasů po určitou dobu s maskou, která chránila postiženou 

oblast.  

 Únavová zlomenina se vyskytovala u 3% hráček. Únavové zlomeniny se 

vyskytovaly v nártu a na tibii. Průměrná doba léčby toho poranění byla 14 týdnů. 

Všechny hráčky, které utrpěly únavovou zlomeninu, podstoupily určitý typ rehabilitace, 

nejvíce hráčky využívaly laser a rázovou vlnu.  
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5.7 Doporučení vyplývající ze zjištěných faktů 

 

V rámci analýzy dat získaných dotazníkovým šetřením se objevilo mnoho 

zajímavých zjištění. Některá jsou z pohledu této práce natolik zajímavá či 

znepokojující, že se přímo nabízí, věnovat jednu část tohoto textu i doporučením, která 

mohou nabídnout způsob jejich řešení. Jedná se však pouze o témata, která se autorce 

práce zdají být nejpalčivějšími, a je tedy žádoucí se jimi zabývat prioritně. 

 

 Vysoké procento úrazů vyskytující se při tréninku, které byly způsobené 

bezkontaktně; celkem vysoké procento úrazů, které se objevily 

bezkontaktně, se vyskytovalo u hráček hrající ženskou basketbalovou ligu v 

tréninku.  Příčin tohoto poranění může být více například: špatné rozcvičení 

před tréninkem, neúplná regenerace sil po zápase, také fakt, že kompenzační 

cvičení po tréninku provádí méně hráček než před zahájením tréninku a dále 

i nízká úroveň využívání senzomotorického tréninku a tréninku agility. 

Doporučení pro hráčky a jejich trénery lze uvést, správně provedené 

rozcvičení před i po tréninku (výklus, protažení svalstva na dolních 

končetinách, horních končetinách a celého trupu). V další fázi by bylo 

vhodné zapojit do tréninkového procesu senzomotorický trénink, jelikož 

tento trénink provádělo malé procento hráček. Jak již bylo popsané výše, 

tento trénk je velmi důležitý u hráček basketbalu, kvůli charakteriským 

vlastnostem této hry, k posílení dynamických stabilizátorů kloubů na úrovni 

různých segmentů. 

 Větší náchylnost ke zranění u postu pivot; u těchto hráček se vyskytovaly 

trochu jiné úrazy než u hráček na postu rozehrávačka a křídlo. U pivotek se 

více vyskytovalo poranění kolene (ruptura předního zkříženého vazu), 

zlomenina nosu a poranění v oblasti bederní páteře, než u zbývajících 

hráčských postů. 

Příčiny těchto poranění mohou být v tom, že pivotky při hře jsou více 

vystavovány soubojům pod koši, hře „jeden na jednoho“ blíže u koše. Více 

se musí „prát“ o místo pod koši se soupeřem, kdy většinou útočící hráčka má 

obránce na „zádech“, do kterých během zápasu dostane několik ran. Ale také 

může být přičina zase v nízké úrovni senzomotorického tréninku, která může 
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mít dopad na poranění kolene, ale také na poranění v dolní části zad. Další 

přičina se může ukrývat v nízké aktivitě svalstva trupového korzetu. 

Doporučení v tomto případě by bylo více se věnovat senzomotorickému 

tréninku (využívaní labilních ploch, například bosu, posturomed, úseče) a 

také cvikům, které posílí svalstvo trupového korzetu. Některé vybrané cviky 

jsou uvedeny v podkapitole Regenerace sportovců a prevence úrazů. 

 Kompenzace v rámci tréninku a zápasu; zarážející je i to, že i vrcholové 

basketbalistky provádí v menším počtu kompenzační cvičení po tréninku či 

zápase. Výklus i strečink po zátěži je velmi důležitý, můžeme tyto činosti 

pokládat také za prevenci úrazů. 

Příčinu proč kompenzaci po zátěži hráčky neprovádí, můžeme 

pravděpodobně vidět i v tom, že k pravidelné kompenzaci po tréninku a 

zápase nejsou vedeny od dětsví. 

 Nízký počet fyzioterapeutů najatých jednotlivými oddíly; jako velmi 

zarážející působí fakt, že pouze 5 týmů v nejvyšší české ženské basketbalové 

soutěži zaměstnává vlastního fyzioterapeuta. Pokud se dále doplní, že role 

fyzioterapeuta je často vnímána pouze jako „masérská“, lze na tuto situaci 

nahlížet jako na tristní. 

Příčin tohoto stavu je pravděpodobně více (ekonomická situace; podcenění 

či neznalost role fyzioterapeuta, podcenění významu správné regenerace 

apod.). Hledání důvodů tohoto stavu však nebylo cílem práce ba ani 

předmětem dotazníkového šetření a tak by jejich výčet byl pouhou spekulací. 

Jako doporučení lze tedy uvést, že angažování fyzioterapeuta a správné 

pochopení jeho přínosu pro tým, může jednotlivým oddílům pomoci nejen 

z pohledu prevence úrazů a tedy snížení počtu zranění, ale v důsledku i 

paradoxně z pohledu ekonomického. Z logiky věci totiž vyplývá, že nižší 

počet zranění popř. rychlejší regenerace (návrat hráček zpět na 

„palubovku“), dokáže ušetřit nemalé finanční prostředky (převyšující výdaje, 

nutné na plat fyzioterapeuta.)  

Pokud hráčky utpěly těžší úraz (nejčastěji rupturu předního zkříženého vazu, 

rupturu ligamnetózního aparátu hlezna, únavovou zlomeninu tibie či 

v oblasti nártu) vyhledávaly odborné zkušenosti fyziotarepeuta, kteři jim 

pomáhaly vrátit se do původní formy, většinou tito fyzioterapeutové nijak 

nesouvisely s basketbalovým klubem.
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V dnešním vrcholovém sportu dosahují sportovci maximálních výkonů, které se 

pohybují stále blíže hranici lidských možností, vyžadují využití různých forem činnosti, 

které mohou vést k dalšímu přirozenému zvyšování výkonnosti (Jirka 1990). Zvyšování 

maximálních výkonů a nároků na sportovce vede ke stále vyššímu výskytu úrazů, a 

proto by se u sportovců nejen vrcholových, ale už od žákovských kategorií, nemělo 

zapomínat na regeneraci organismu a prevenci úrazů.  

V basketbale se velmi často setkáváme s úrazy jak akutními tak s poraněními, 

které jsou způsobeny z přetížení určitého segmentu či celého organismu. Pro basketbal 

je charakteristická vysoká frekvence výskoků a dopadů, rychlých změn směru a hrou 

jeden na jednoho. Dále se vyskytuje vysoké procento soubojů pod koši mezi hráčkami, 

ale také během hry po celém hřišti. Při minimálním poškození nebo při úrazu 

pohybového aparátu sportovce dochází ke snížení či úplného zastavení tréninkové 

činnosti, která brzdí sportovce k vybudování plánovaného výkonu. 

 

Pro tento výzkum byla provedena analýza dat z nestandardizovaného dotazníku.  

Výzkum se zabýval čtyřmi základními hypotézami. První hypotéza potvrdila 

předpoklad nejčastějšího poranění u vrcholových hráček basketbalu a to poranění 

v oblasti hlezna. Poranění hlezna se vyskytlo u 45 % dotazovaných hráček, kdy se 

častěji vyskytovalo lehčí poranění a to distorze hlezna, parciální či úplnou rupturu 

ligamentózního aparátu hlezna utrpělo z celkového počtu hráček 27%. Menší skupina 

hráček (22%) utrpělo poranění na horních končetinách, kdy nejvíce poraněny byly 

prsty, dále 16 % hráček, které utrpěly zranění, se objevilo poranění kolene, mezi 

nejčastější poranění kolene patřilo poranění menisků a předního zkříženého vazu, 4 % 

hráček se potýkalo s nespecifickými bolestmi ramene a 4 % hráček utrpělo zranění, 

která se objevovala minimálně (zlomenina nosu, únavová zlomenina nártu či tibie). 

Podobné výsledky interpretuje Hammer (2005) ve svém článku Basketball 

Injuries. Tato studie byla provedena u mladých basketbalových hráčů, Hammer získal 

data hlavně z Medline a SportDiscus a jiných odborných databází. Nejčastěji se 

vyskytovalo poranění na dolních končetinách, a to ve 35,9 – 92 %. Nejčastější poranění 

bylo poranění hlezna a nohy a to u 16,6 – 44 % hráčů. Poranění kolene patřilo 

k druhému nejčastějšímu poranění (5-20 %). 

6 Diskuse 
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Dále Luig a Henke (2010) popisuje ve své studii trochu jiné výsledky, i když 

nejčastější poraněná oblast byla oblast hlezna a nohy.  Tento výzkum byl proveden na 

Slovensku a Švédku.  Mezi nejčastěji poraněný místo u basketbalistek patřilo poranění 

hlezna a nohy a to ve 34 %, poranění kolene ve 30%, poranění ruky a zápěstí zaujímalo 

16 % a poranění hlavy 12%.  

Newmann  (2010) ve svém článku poukazuje na fakt, že distorze hlezna patřila k 

nejčastěji diagnostikovému poranění v zámořské soutěži  NBA a WNBA. 

Agel a další (2007) ve své studii, která byla provedena v USA v Národní 

vysokoškolské asociaci, uvádí nejčastější úrazy, které se vyskytovaly u basketbalistek 

během utkání. Nejčastějším úrazem v utkání u žen bylo poranění hlezna (distorze) ve 

24,6 %, mezi další časté úrazy patřily: poranění kolene (15,9%) a dále bolesti v oblasti 

pately. Při porovnání hodnot s muži, kteří taktéž hráli NCAA, byly hodnoty téměř 

totožné, až na jedno poranění a to poranění kolene. Poranění kolene u mužů se 

vyskytovalo téměř o polovinu méně než u žen. 

 

Druhá hypotéza se potvrdila částečně. Hráčky, které hrály na postu pivot, byly 

náchylné k jiným zranění než hráčky, které hrály na postu rozehrávačka a křídlo. U 

všech hráčských postů na prvním místě dominovalo poranění hlezna, z větší části se 

vyskytovaly distorze hlezna, z menší části ruptura ligamentozního aparátu. 

Pivotky byly ze všech hráčských postů nejvíce náchylné poranění kolene. 

Nejčastěji tyto hráčky utrpěly poranění předního zkříženého vazu, které je velmi vážné 

a vyžaduje důkladnou rehabilitaci. Průměrná doba léčby tohoto zranění byla přibližně 

22 týdnů, než se hráčky vrátily do tréninkového procesu s celým týmem. 

Dále se u podkošových hráček výrazně objevovala zlomenina nosu, která byla 

způsobena střetem s hráčkou, a nebo úderem míčem do obličeje. 

Kofotolis (2007) ve své studii u elitních řeckých basketbalistek zjišťoval 

nejčastější mechanismy poranění hlezna, potenciální rizikové faktory, které mohou mít 

predispozici k tomuto poranění. Nejčastěji se poranění hlezna vyskytovalo u 

rozehrávaček. 
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Třetí hypotéza se také potvrdila. Skoro  ¾  odpovídajících hráček utrpělo poranění 

při utkání. Mezi nejčastější mechanismus úrazu hráčky uvedly jiný kontakt (52 %), dále 

přímý kontakt (32 %), bez kontaktu (16 %). Graf č. 3 znázorňuje zastoupení 

jednotlivých mechanismů úrazu při tréninku a zápase 

Agel a další (2007) vydaly článek Descriptive Epidemiology of Collegiate 

Women's Basketball Injuries: National Collegiate Athletic Association Injury Surveillan

ce System. Tento kolektiv autorů popisuje nejčastější výskyt mechanismus úrazu. V 

zápase nejčastější mechanismu úrazu byl přímý kontakt, dále 29 % úrazů při zápase 

bylo způsobeno bez kontaktu a 24 % bylo způsobeno jiným kontaktem.  

Agel a Dick (2007) ve svých článcích popisují nejčastější mechanismy úrazu. Při 

zkoumání mechanismů úrazů u basketbalistek, byl nejčastější mechanismus úrazu při 

utkání přímý kontakt a při tréninku bezkontaktní mechanismus úrazu (podrobněji 

popsáno na stránce č. 32). 

 

Výzkum čtvrtou hypotézu vyvrátil. Zastoupení odborné péče o regeneraci 

organismu a prevenci úrazů není ani v polovině týmů. Jen u 5 týmů ŽBL vykonává 

svoji práci fyzioterapeut, u 3 týmů tuto práci zastupuje masér a 4 týmy nevyužívají 

odborné zkušenosti fyzioterapeuta.  

Přičemž role fyzioterapeuta je velmi důležitá u vrcholových sportovců. 

Fyzioterapeut zajišťuje pro sportovce určitou formu regenerace organismu po zátěži, 

dále po úraze se fyzioterapeut snaží sportovce co nejrychleji vrátit do tréninkového 

procesu, kdy využívá mnoho technik a metod. Fyzioterapeut by měl vést v tréninkovém 

procesu část, která se zaměřuje na prevenci úrazů, například využití senzomotorického 

tréninku na balančních plochách a další kompenzační cvičení. Dále se stará jak o 

fyzickou stránku sportovce tak i o tu psychickou.   



  

  

73 

 

V této diplomové práci jsem se zaměřila, v České republice, na nepříliš 

prozkoumanou problematiku nejčastěji vyskytovaných úrazů u hráček basketbalu. Dále 

na vyhodnocení nejčastějších vyskytovaných úrazů u hráčských postů, nejčastějších 

mechanismů úrazů a průměrnou délku léčby jednotlivých úrazů. Pak se v této práci 

zaměřuji na regeneraci organismu v jednotlivých týmech a zda je přítomen 

v jednotlivých týmech odborný personál (fyzioterapeut), který řeší regeneraci hráčky po 

úrazu. 

Základem práce je shrnutí teoretických poznatků o historii basketbalu ve světě a o 

počátcích této hry v České republice, dále o basketbalových institucích, které udávají 

dnešnímu basketbalu směr. Podstatnou část teoretického shrnutí tvoří převážně 

zahraniční literatura, která se zabývá problematikou úrazů ve sportu, konkrétně 

v basketbale. Dále se věnuje jednotlivým studiím (výzkumům), o úrazech jak u mužské, 

tak i u ženské populace hrající basketbal. 

Výzkumná část je postavena na základě nestandardizovaného dotazníku, který byl 

distribuován do všech ženských basketbalových týmů, které pro sezónu 2011/2012, 

hrály nejvyšší basketbalovou soutěž v České republice (ŽBL). Výzkumu se celkově 

zúčastnilo 127 hráček, celková návratnost dotazníků činila 84 %.  

Z výzkumu vyplývá, že nejčastěji poraněným segmentem u hráček basketbalu byly 

dolní končetiny, pak horní končetiny. Nejčastější poranění na dolních končetinách bylo 

poranění hlezna, nejčastěji distorze. Druhým nejčastějším poraněním bylo poranění 

kolene, kdy se velmi často vyskytovala ruptura předního zříženého vazu. 

Mezi nejčastější poranění jak na horních tak na dolních končetinách bylo úplná nebo 

parciální ruptura ligament. Více než polovina dotazovaných hráček utrpěla poranění na 

dolních končetinách. Jedna pětina hráček utrpěla poranění na horních končetinách, kdy 

mezi časté poranění horních končetin patřilo poranění prstů a zápěstí, méně pak 

poranění ramene.  

Dále se výzkum zabýval regenerací basketbalistek. Jak již bylo popsáno výše, 

regenerace je nedílnou součástí vrcholového sportu. Z výzkumu vyplývá, že regeneraci 

provádí celkem vysoký počet hráček, ale z pohledu fyzioterapeuta je to stále 

neuspokojivé číslo. Aby vrcholový sportovec podával maximální výkony během celé 

sezóny, musí minimálně jednou do týdne absolvovat nějaký druh regenerace. 

7 Závěr 
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V další části dotazníku byla kladena otázka na přítomnost fyzioterapeuta 

v basketbalovém týmu. Bohužel v sezóně 2011/2012 v Ženské basketbalové lize 

využívalo odborné schopnosti fyzioterapeuta jen pět týmů. 

  

Závěrem lze říci, že tato diplomová práce přinesla nové poznatky o úrazovosti 

hráček basketbalu na území České republiky. Zároveň věřím, že vyhodnocení dat této 

práce dá určitý prostor pro nové práce či studie v této oblasti. 
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Příloha č. 1 – Seznam použitých zkratek 

AGOG – American College of Obstetrics and Gynecology 

ČBF – česká basketbalová federace 

ČSTV – Český svaz tělesné výchovy 

DK –dolní kočetiny 

FC – ligamentum fibulocalcanare 

FIBA – mezinárodní basketbalová federace 

FTA - ligamentum fibulotalare anterius 

FTP – ligamentum fibulotalare posterius 

HK – horní končetiny 

LCA – ligamentum cruciatum anterior 

LCP – ligamentum cruciatum posterior 

MRI – magnetická rezonance 

NBA - National Basketball Association (Národní badsketbalová asociace) 

NCAA - National Collegiate Athletic Association 

PIP – interafalageální kloub 

RTG – rentgenové vyšetření 

TF – tepová frekvence 

TK – krevní tlak 

WNBA - Women's National Basketball Association (Ženská basketbalová asociace) 
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Příloha č. 4  - Dotazník 

Dobrý den, 

chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník bude využit pro moji 

diplomovou práci, která bude zpracována na fakultě UK FTVS, jejíž název bude: 

Úrazovost ve vrcholovém basketbale žen v České republice. Dotazník je vytvořen, pro 

zjištění, které úrazy se nejvíce vyskytují v basketbale žen, jejich léčba, kompenzace a 

prevence. Dále je dotazník zaměřen na regeneraci hráčky, která by měla být součástí 

tréninkového plánu.  

 

Otázky jsou zaškrtávací a vyplňovací, kde je □  zaškrtněte odpověď, kde jsou .......... 

prosím vypište co nejvíce podrobně. Dotazník je anonymní. 

 

Děkuji za Vaši spolupráci. Radka Nižňanská 

 

 

1. Věk:.......... Výška: .........   Váha:……….    

2. Jak dlouho hrajete basketbal? 

…………………………............................................... 

 

3. Máte kromě basketbalu jiné koníčky? (jiný sport, záliby) Pokud ano, jaké? 

Pokud jiný sport, jak často a na jaké úrovni ho děláte? Prosím vypište. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………… 

 

4. Jaké je vaše povolání? 

 □ Student   □ Zaměstnání    □ Basketbal 

 

5. V jakém týmu nyní hrajete? A jak dlouho v tomto týmu působíte? 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................... 

 

6. Na jakém postu hrajete? 

□ Rozehrávač   □ Křídlo   □ Pivot  

 

7. Působíte v reprezentačním výběru?  □ Ano □ Ne 

 

8. Kolik hodin strávíte za týden basketbalem (trénink + zápas)? 

……………………… 

 

9. Jak dlouho trvá jeden trénink? Kolik tréninků máte za týden? Kolik zápasů máte 

za týden?  



 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………… 

 

10. Působí u Vás v týmu fyzioterapeut?  

□ Ano (Pokud ano, pokračujte prosím v další části této otázky) □ Ne 

 

Co přesně u vás fyzioterapeut v týmu dělá? Jaké jsou jeho kompetence?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………… 

 

11. Je součástí vašeho tréninku kompenzační cvičení?  

□ Ano (Pokud ano, pokračujte prosím v další části otázky)  □ Ne 

 

  □ Vyklusání před tréninkem  □ Vyklusání po tréninku 

  □ Strečink před tréninkem  □ Strečink po tréninku 

  □ Jiné (jaké??) ……………….. 

 

12. Je součástí vašeho zápasu kompenzace?  

□ Ano (Pokud ano, pokračujte prosím v další části otázky)  □ Ne 

 

 □ Vyklusání před zápasem  □ Vyklusání po zápase 

 □ Strečink před zápasem  □ Strečink po zápase 

 □ Jiné (jaké??) ……………….. 

 

13. Je součástí vašeho tréninkového plánu regenerace organismu? 

□ Ano (Pokud ano, pokračujte prosím v další části otázky)  □ Ne 

 

Kolikrát do týdne máte regeneraci organismu?? 

………………………………………. 

 Jaký typ regenerace máte??  

□Sauna  □Masáž  □Posilovna/ Fitness 

  □Plavání  □Koupele/Vířivka □Jiný sport (jaký??) .…… 

 

 

14. Měla jste zranění, které bylo způsobené při hraní basketbalu?  

□ Ano (Pokud ano, pokračujte prosím otázkou 15.)  □ Ne 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

15. Jaké zranění to bylo? Popište podrobně přesnou lokalizaci na těle, mechanismus 

úrazu (jak přesně k úrazu došlo – např. špatný došlap, při změně směru pohybu,  

 při přihrávce, při střelbě, při srážce s hráčem). Dále jestli zranění bylo způsobené 

při tréninku, nebo při zápase. 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 

 Jak bylo zranění léčeno?  

 □ Operace  □ Fixace – sádra  □ Fixace – ortéza □ Klid 

 □Jiné řešení – jaké?? ……………………………… 

    

Byla navržena rehabilitace - fyzioterapie? Pokud ano, popište jak probíhala. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

16. Jak dlouho trvalo, než jste se dostala do původní formy před zraněním 

způsobené při hraní basketbalu? 

……………………………………………………………………. 

 

17. Měla jste zranění, které nebylo způsobené při hraní basketbalu?  

□ Ano (Pokud ano, pokračujte prosím otázkou 18.)  □ Ne 

 

18. Jaké zranění to bylo? Popište podrobně přesnou lokalizaci na těle, mechanismus 

úrazu.  

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 

 Jak bylo zranění léčeno?  

 □ Operace  □ Fixace – sádra  □ Fixace – ortéza □ Klid 

 □Jiné řešení – jaké?? ……………………………… 

             

Byla navržena rehabilitace - fyzioterapie? Pokud ano, popište jak probíhala. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………… 

 

 



 

 

19. Pokud bylo více úrazů, které byly způsobeny při hraní basketbalu, prosím, 

popište je stejně jako v otázce 15. – lokalizace na těle, mechanizmus úrazu, 

léčba, fyzioterapie. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

20. Používáte při hraní basketbalu nějakou kompenzační - preventivní pomůcku? 

(např. ortéza, taping) 

□ Ano   □ Ne 

 Pokud ano, vypište jakou a na jakou část těla: 

………………………........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


