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Poznámka:

Abstrakt

Vymezení problému
Bakalářská práce se zabývá vlivem pohybových činností jedince na jeho zdraví.
Především profesionální fotbalové činnosti. Pohybové činnosti ovlivňují zdraví člověka
pozitivně i negativně. Člověk by proto měl vykonávat zdravý pohyb v dostatečné míře, aby
nepřetěžoval svalové skupiny a celkově i organismus člověka. V současné době je vysoká
poptávka po sportu jako prevenci proti zdravotním problémům. Pohyb je nezbytnou součástí
zdravého životního stylu. Velkým fenoménem jsou nové prostředky a formy rekreačního a
výkonnostního sportování, které slouží k udržení a zlepšení tělesného zdraví. Fotbal není
výjimkou, jak si udržet zdraví, ale mohou vznikat určité problémy, jako jsou svalová zranění,
zlomeniny apod.
Cíl práce
Cílem práce je zhodnocení pozitivních a negativních vlivů na zdraví vrcholového
fotbalisty. Budou zde vyčteny nejčastější zranění, které postihují fotbalisty, fyziologické
změny v organismu a také porovnání zranění u neprofesionálních a profesionálních fotbalistů.
Práce se zabývá zdravotními příčinami způsobené při zápase, tréninku či turnaji na vrcholové
úrovni.
Plán postupu
Na úvod se seznámíme s problémem týkajícím se bakalářské práce. Teoretická část
práce představuje zdůvodnění hlavního problému práce. Vysvětlí se prevence pohybu,
zdravotně orientovaná zdatnost, problémy týkající se fotbalistů. Těmi jsou především dolní
končetiny. Práce popisuje stavbu jednotlivých kloubů. Dále se zabývá obezitou, což souvisí
s životosprávou sportovců. Praktická část jsou samotná zranění postihující fotbalisty. Dále se
vymezí fyziologické změny v organismu a porovná se s neprofesionálními fotbalisty.
Klíčová slova: Zdraví, Zranění, Sport, Cvičení, Trénink.
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Abstract
Definition of problem

The bachelor thesis engage in the influence of physical activity on an individual's
health. First of all professional footballers. Physical activities affect human health both
positively and negatively. Everybody should examine a healthy exercise sufficiently to
overload the muscle groups and even whole human organism. Currently, there is a high
demand for sport as prevention of health problems. The movement is necessary part of a
healthy lifestyle. A major phenomenon of the new means and forms of recreational and sports
performance, which is used to maintain and improve physical health. Football is no exception,
how to keep health, but problems may arise, such as muscle injuries, fractures, etc.
Aim of the thesis

The aim is to evaluate the positive and negative effects on the health of professional
football. There will be counted, the most common injury that affects football players, the
physiological changes in the body and also compared injuries in amateur and professional
football players. The thesis deals with the cause of health in the game, practice or tournament
at the top level.
Objective of course

To begin, we introduce the problem of the thesis. The theoretical part of the thesis
presents the reasoning problems of work. The thesis explains the prevention of movement,
health-related fitness, problems related to football. These are mainly the lower limbs. This
work describes the construction of individual joints. It also deals with obesity, which is
associated with lifestyle athletes. The practical part is about injury involving football players.
Further define the physiological changes in the body and is compared with amateur football.
Key words: Health, Injury, Sport, Exercise, Training
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1. Úvod
Vliv pohybových aktivit je obecně znám. Většinou se jedná o pozitivní efekt, o
zlepšení zdraví či prevenci proti různým onemocněním. Jsou to činnosti, při kterých je
vykonávána fyzická aktivita člověka, během níž překonává určité typy překážek. Pohybových
aktivit je široká škála, proto je mnoho možností, kterou z nich si vybrat. Obecně by se mělo
v minimální míře sportovat. Podle Skopové a Zítka (2005) se vychází z pravidla FITT =
frekvence, intenzita, doba trvání, typ cvičení; v našem případě se jedná o činnost
vykonávanou 3x týdně provádějící střední intenzitou při délce 30 - 90 minut, kdy záleží na
jedinci, jakou činnost si vybere, ale musí splňovat aerobní charakter, tedy provádět
pohybovou aktivitu, která minimálně udrží náš zdravotní stav, a preventivně tím chrání náš
zdravotní stav. Samozřejmě se do zdravotního stavu promítá mnoho faktorů, ale v bakalářské
práci se zabývám výhradně pohybovými aktivitami.
Pohybovým aktivitám by se mělo věnovat již od útlého věku (už předškolní věk).
V té době je pro děti velmi důležitý pohyb, především pohybové hry, které jim umožní
pohybový základ, vztah k danému sportu a pozdější výběr pohybové aktivity. Tyto aktivity by
se bezesporu měly podporovat pro zdraví jedinců.
Pohyb, jak jsem již zmínil, působí na zdraví pozitivně, kdy ovlivňuje
kardiovaskulární systém, kardiorespirační systém, rozvoj svalstva, rozvoj osobnosti a sociální
interakci. V mnoha ohledech sportovní činnost ovlivňuje nejen naše zdraví ale i osobnost a
určitou roli ve společnosti. Pohyb nemusí ovlivňovat zdraví jen pozitivně ale i negativně. Při
aktivitách bychom měli dbát na správnou techniku provedení činnosti, jinak hrozí zranění či
poškození páteře. To je jedna z hlavních příčin zranění. Může to být svalové zranění nebo při
nekoordinovaných pohybech dokonce i fraktura kosti. Přetěžování, které může nastat
z důsledku neúspěchu, může přivodit další vážná zranění, onemocnění, úbytku svalové hmoty,
ztráta příjmu potravy, nedostatečný spánek, který také vede ke zdravotním obtížím.
Především vrcholoví sportovci mají větší sklony ke zraněním. Proč gymnasté končí tak brzy
svojí sportovní kariéru? Baletky také nevydrží na vrcholu dlouho dobu. Krasobruslaři nejsou
výjimkou. Na všechny vrcholové sportovce jsou kladeny ty nejvyšší požadavky, kterým
nemůžou dostát bez dostatečné regenerace. Trénují několikrát denně, přičemž mají mezitím
závody. Minimální čas na odpočinek!
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Vrcholoví fotbalisté mají dvoufázové tréninky každodenně, kdy mají minimální čas
na regeneraci. O víkendech mají zápas, přičemž mistrovské utkání nebo pohárové se také
může dohrávat v týdnu. Tím se zvyšuje zátěž na sportovce, s tím rostou nároky a opomíjejí se
různé regenerační procedury. Zápasová vytíženost, při dnešním moderním fotbale (dynamická
hra, spousta osobních soubojů), zvyšuje riziko zranění a způsobuje tak negativní působení na
zdraví. Fotbalisté trpí především na svalová zranění vlivem psychického vytížení nebo právě
přetěžování, ale i kvůli situacím v zápase jako jsou nevybíravé zákroky v podobě skluzů apod.
Dále tento sport negativně působí, ve značně nižší míře, na kloubní spojení. Rychlé změny
pohybu, starty, to jsou možné příčiny zranění kloubu. Často se mohou vyskytovat i fraktury
zejména dolních končetin. Občas se jedná o drobné únavové zlomeniny, ale také o vážné jako
zlomení holenní kosti atd. Opět zde hraje výraznou roli únava, které je sportovec vystavován
den co den. Nejen negativa plynou z vrcholového pojetí fotbalu, ale i pozitivní vlivy. Může to
být například vliv na kardiovaskulární systém, respirační systém a další. Z uvedeného
vyplývá, že by se neměla zanedbávat procedura regenerace, kdy si člověk fyzicky i duševně
odpočine od zátěže. Je to nezbytný prostředek pro regulaci fyzického stavu.
S pohybem sportovců souvisí jejich hmotnost a to, jak pohybová aktivita ovlivňuje
tělesnou hmotnost nebo dokonce obezitu. I vrcholoví fotbalisté mohou mít problémy
s nadváhou. Samozřejmě se předpokládá, že jejich hmotnost bude v normě, ale mnohdy se
s tím nemusíme setkat. Je třeba věnovat naši pozornost i hmotnosti těla, která vypovídá o
životosprávě jedince. Tu pochopitelně můžeme regulovat správným a pravidelným
stravováním a zdravým pohybem.
Je třeba se pohybovým aktivitám věnovat v přirozené míře. To je dáno individuálně,
ale jedinec se nesmí přetěžovat ani na vrcholné úrovni, jinak hrozí doživotní zdravotní
problémy, které omezují člověka a který se s nimi musí naučit žít.
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2. Přehled literatury
Teoretická část bakalářské práce se opírá o poznatky z literatury Skopové a Zítka
(2005), kde je vysvětlen pravidelná pohybová činnost. Dále v oblasti pohybové aktivity, kde
uvádí Orlová a Novosad (1998) procentuální vyjádření energetického výdeje při pohybové
aktivitě. Ve stejné oblasti najdeme řešení globální pohybové aktivity od Válkové a Hanelové
(1999). Hardman a Stensel (2009) zase prováděli výzkum na univerzitě k oblasti pohybových
aktivit a rizikových faktorů. Podle Svatoně a Tupého (1997) jsou uvedeny zásady pohybové
zdatnosti. Podle Dovalila (2009) se dělí sport na výkonnostní úrovně. Podle Kučery a
Dylevského (1999) je charakterizován rekreační sport. Kučera (1996) se zabývá prevencí
v pohybu. Podle Khana (2001) se při zátěži charakterizují kosti a klouby, stejně jako Tichý
(2005). Podle Periče (2012) jsou popsány negativní vlivy při přílišném protahování v dětství.
Podle Rychlíkové (2002) je popsán sloužený kloub. Naopak Dylevský (1997) popisuje stavbu
kyčelního, kolenního a hlezenního kloubu a stavbu páteřního spojení. Podle Cinglové (2010)
jsou popsány vlastnosti srdce, systola, diastola a srdce při námaze. Podle Dylevského (2007)
je popsán dýchací systém. Měřitelné ukazatele dýchacího systému popisuje Dovalil (2009).
Obezitou se naopak zabývá společnost Roche (2013). Praktická část je čerpána zejména
z literatury Bahra (2008), kde ukazuje v grafickém znázornění četnost zranění u fotbalistů a
popisuje všechna zranění ve fotbale, stejně jako Ekstrand (2003) a Korkusuz a Reilly (2009).
Podle Psotty (2006) jsou ukázány fyziologické změny v organismu fotbalisty. Balagué (2013)
uvádí příklad vytíženosti FC Barcelony.

2.1.Pohybová aktivita
Pojem pohybová aktivita můžeme chápat jako komplexní projev jedince, kdy
spotřebovává 15 – 40% celkového energetického výdeje (Orlová, Novosad, 1998). Už u
školní mládeže je třeba řešit globální problém pohybové aktivity (Válková, Hanelová, 1999).
Je třeba dbát ontogeneze jedince při výběru aktivity (již v útlém věku 6ti let si děti vybírají
aktivity, které jsou jim nejbližší) a při zvolení objemu a intenzity zatížení (parametry zatížení
musí odpovídat výkonnosti jedince a jeho věku). Děti v mladším školním věku by neměly mít
velký objem zatížení, protože se uvažuje spíše o kvalitě a ne o kvantitě prováděného cviku.
Nesmí být ani přetěžovány. Cvičení musí provádět buď rychle a krátce nebo pomalu a dlouho.
V mladším školním věku není třeba cíleně rozvíjet vytrvalost, jelikož děti mají tuto schopnost
[10]

na maximálních individuálních možnostech. Ve starším školním věku je třeba se vyvarovat
anaerobnímu zatížení, protože nemají enzymy, které dokážou zpracovat únavové látky (Perič,
2012). Důležitým ukazatelem je také otázka proč danou aktivitu chce jedinec provádět. Kvůli
prevenci, zlepšení výkonnosti nebo pro zábavu. Spojení zábavy se samotnou aktivitou je
nejlepším způsobem, jak u dané aktivity setrvat. Nedostatek pohybu může mít za následek
zdravotní potíže a následně můžou tyto potíže vést k úmrtí. Hypokinéza je zapříčiněna např.
sedavým zaměstnáním, nedostatkem pohybu, jednostranným zatěžováním a nepoměrem mezi
příjmem a výdejem energie. Podle výzkumu Harvardské univerzity se zjistilo, že nedostatek
pohybové aktivity je stejně nebezpečný jako kouření, hypertenze, vysoký cholesterol nebo
nadváha (Hardman, Stensel, 2009).

2.2.Zdravotně orientovaná zdatnost
Jedná se především o ovlivnění zdraví pohybovou aktivitou, působí preventivně na
zdravotní problémy spojené s hypokinézou. Optimální zdatnost je v dnešní době více chápána
jako důležitý předpoklad pro správné fungování lidského organismu (Skopová, Zítko, 2008).
Podle Skopové a Zítka (2008) hodnotíme úroveň zdravotně orientované zdatnosti na tři
základní faktory:


strukturální – složení těla, hmotnost, výška,



funkční – kardiorespirační zdatnost (aerobní zdatnost), svalová zdatnost,
flexibilita (pohyblivost v kloubně-svalových jednotkách),



držení těla v základních posturálních polohách a kvalitu základních
pohybových stereotypů.

V dnešní době školy nezabezpečují fyziologické ani hygienické potřeby žáka. Velké množství
žáků prokázalo malé množství pohybových činností i aktivního odpočinku dokonce i
minimální kompenzaci jednostranné zátěže. Mělo by se jednat o vliv stimulační, preventivní,
kompenzační a regenerační (Svatoň, Tupý, 1997).
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2.2.1. Stimulační vliv
Vliv pohybové aktivity na zdraví rozvoj jedince a na správné fungování všech
systémů (srdečně-cévní systém a dýchací systém), soustav a orgánů. Pohyb napomáhá pro
správné fungování celého organismu, urychluje metabolismus a napomáhá dalším tělesným
pochodům (Svatoň, Tupý, 1997).

2.2.2. Preventivní vliv
Působí hlavně na zdraví a prevenci před onemocněními. Sportováním se zvyšuje
obranyschopnost organismu. Je to protistresový mechanismus. Při sportu většina lidí
zapomíná na veškeré problémy spojené s běžným životem. Snižuje riziko svalových zranění,
závislostí na alkoholu a drogách a problémů s hypokinézou (Svatoň, Tupý, 1997).

2.2.3. Kompenzační vliv
Účinky těchto cvičení směřují na jednostranně přetěžované svalové skupiny, které
vznikají při sedavém zaměstnání nebo jednostrannou činností, kde zapojujeme jen určité
svalové skupiny a tím jsou ostatní zanedbávány a může dojít k ochabování. Například při
sedavém zaměstnání nebo ve škole. Tímto odstraňujeme dysbalance svalových skupin
(Svatoň, Tupý, 1997).

2.2.4. Regenerační vliv
Urychluje regeneraci organismu po specifické náročné činnosti, po nemoci,
vyčerpání, zranění či jakýchkoliv obtížích. Znamená to návrat k optimálnímu stavu
organismu. Regenerace je stav organismu, kdy jsou funkce v optimálním stavu a připraveny
na opětovné zatížení (Svatoň, Tupý, 1997).
Zdravotně orientovaná zdatnost je nesmírně přínosná pro zdraví, jak již sám název
napovídá. Už jen to, že ovlivňuje složení těla a hmotnost, je velkým přínosem pro člověka.
[12]

Dále je naprosto zásadní rozvoj kardiorespiračního systému, který souvisí s aerobní zdatností.
Důležitá je také svalová zdatnost. Aby nedocházelo k ochabování, je nutné svaly také určitým
způsobem posilovat. Jestliže se ale posilují svaly, musí se také protahovat, jelikož by mohlo
dojít k jejich zkrácení a tím i k obtížím při pohybu. Velmi důležitá je samostatná složka držení
těla. Tu je třeba ovlivnit co nejvíce, protože lidé se sedavým zaměstnáním nebo
jednostranným zaměřením mají různé dysbalance, které je třeba odstranit, aby měli správné
držení těla.

2.3.

Dělení sportu
Jestliže se zabýváme sportem a jeho vlivem na zdraví člověka, měli bychom uvést

správné dělení sportů podle výkonnostní úrovně. Jedná se o dělení sportu z hlediska vztahu
člověka a jeho ambicí a cílů dosažení ve sportu. Zpravidla se sporty dělí na tři druhy a to
rekreační, výkonnostní a vrcholový (Dovalil, 2009). Pro každý typ sportu jsou jistá specifika,
proč se daná úroveň provádí a za jakým účelem. Každý člověk si ji vybírá dle vlastního
uvážení a v dnešní době i z finančního hlediska.

2.3.1. Rekreační sport
Rekreační sport je charakteristický dobrovolným vykonáváním činnosti především
pro udržení a zlepšení tělesného a duševního zdraví. Je to volnočasová pohybová aktivita.
Může to být prakticky cokoliv, při čemž člověk vykonává tělesnou aktivitu, která ho
uspokojuje. „Cílem je aktivní odpočinek, relaxace, mentální stimulace, záměrné zatěžování
některých částí organismu a udržování kondice” (Kučera, Dylevský, 1999). Většina lidí chce
předejít nadváze či dokonce obezitě a dalším různým onemocněním postihující osoby
s minimálním pohybem. Zdraví je primární funkce, jakou tento druh sportu splňuje. Může jít
o posilování, zlepšení aerobní zdatnosti či rychlostních schopností. S tím souvisí rozvoj
kardiorespiračního systému. Zvyšuje se prokrvení svalových vláken, přísun kyslíku do
svalových tkání. Podporuje také oxidativní pochody a metabolismus.
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2.3.2. Výkonnostní sport
Je zpravidla charakteristický dosahováním výsledků, úspěchů, ale i radosti ze sportu
a také se nezapomíná na prevenci zdraví. V praxi se jedná o soutěžení v nižších soutěžích, kde
se mohou získávat nějaká ocenění. Cílem je záměrné zvyšování fyzické kondice a dosahování
sportovních výsledků (Kučera, Dylevský, 1999). Důraz se zde stále neklade na výsledek, ale
na prožitek z pohybové činnosti, kterou jedinec vykonává. V popředí je ovšem zdraví, jenž by
mělo být primárním cílem pro daný typ sportu. Struktura soutěží je spíše amatérská. U tohoto
typu může docházet ke zraněním, jelikož v nižších soutěžích nejsou dostupné materiální
prostředky pro dokonalou regeneraci, ale podstata zdraví neustupuje v pozadí.
Mohou se zde ale vyskytnout už svalová poranění jako natažení nebo natržení
svalových tkání, dochází i k frakturám.

2.3.3. Vrcholový sport
Touha po vítězství, získávání trofejí a ocenění, tak se dá shrnout vrcholový sport. Je
nejvíce náchylný na zranění než předešlé dva typy. Jsou zde kladeny velké nároky na
pohybový aparát, který bývá občas přetěžován a mohou vznikat fraktury či jiná zranění. U
tohoto typu se obvykle jde až do extrémů (extrémní zátěž), na níž tělo třeba ani nebylo
předešlým tréninkem připraveno. „Mezi negativa vrcholového sportu patří zejména riziko
patologických změn v důsledku opakované jednostranné a často i maximální (někdy dokonce
supramaximální) zátěže, a to jak akutních (přetížení, úrazy), tak i chronických (přetrénování,
degenerativní procesy)” (Kučera, Dylevský, 1999). Sportovci jsou pod drobnohledem svých
trenérů a každý den je na ně vyvíjen obrovský tlak, z něhož sportovec cítí nutnost uspět
v soutěži ať národní nebo mezinárodní. Tento typ sportu představuje největší riziko zranění.
Zdravotní problémy nemusí být jen krátkodobého trvání, ale mohou se stát celoživotními, kdy
budou člověku omezovat jeho pohyb nebo dokonce bránit ve vykonávání své oblíbené
činnosti.
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2.3.4. Shrnutí
Je evidentní rozdíl mezi výše uvedenými typy sportů, jak ze zdravotního tak i
z výkonnostního hlediska. Každý představuje riziko, některý malé a jiný velké, což může vést
ke konci kariéry. Zdraví člověka by jistě mělo být na prvním místě v každé aktivitě, leč někdy
tomu tak není. Někdy převládají pocity po vítězství, moci, zisku trofeje před vlastním
tělesným zdravím. Každý jedinec by měl zhodnotit, jaké jsou jeho možnosti při ohledu na
svůj aktuální zdravotní stav. Pokud nebude respektovat zdravotní obtíže a požene se za
úspěchy a slávou, přivodí si s největší pravděpodobností zranění či zdravotní obtíže, které ho
mohou postihnout i dlouhodobě, což může zapříčinit konec jeho aktivní kariéry.

2.4.

Pohyb jako prevence
Každá pohybová aktivita je něčím specifická, je více či méně riziková na zranění.

V každé věkové kategorii je jinak prospěšný. Jinak je to u dětí, jinak u dospělých či
adolescentů. V pohybových programech se volí zásady všestrannosti s přihlédnutím na
ontogenezi jedince (Kučera a kol., 1996). Je to důležitý činitel, který je nutné dodržovat při
každé pohybové aktivitě. Důležitým krokem v tvorbě pohybového programu pro klienta je
zjištění jeho zdravotního stavu.

2.4.1. Výběr činnosti
Správné zařazení dítěte do pohybové aktivity je nedílnou součástí celého
ontogenetického vývoje jedince (Kučera a kol., 1996). Tab. 1 ukazuje kritéria výběru
pohybové aktivity pro děti.
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Kriteria výběru
1. stupeň růstu a vývoje
2. charakteristika dosavadního vývoje
3. anamnestické údaje o stavu ovlivňující ontogenezi
4. lokální podmínky života
5. typ možné pohybové aktivity
Tab. č. 1 Kriteria výběru pohybových činností pro děti (Kučera a kol., 1996)

Jako vhodné pohybové aktivity pro děti se jeví především plavání, aquagymnastika a
různé sportovní hry jako jsou házená, basketbal, volejbal a kopaná. Pro dospělé to může být
trochu odlišné hlavně ve zdravotním pojetí aktivity. Vhodné pro dospělé mohou být jóga, hot
jóga, pilates, cyklistika a další sporty včetně již zmíněných u dětí. Pro děti je také vhodné brát
v úvahu nepoškození jejich organismu (přiměřená intenzita a objem zatížení, správný rozvoj
pohybových schopností, rozvoj flexibility atd.).

2.4.2. Zdraví kosti
Samotná kost podstupuje od narození osifikací. U dospělého člověka kost váží 10 –
12 kg. Je složena z organických a anorganických látek a malého množství vody. Organické
zastoupení je především kolagen. Síla kosti je závislá na dvou ovlivňujících faktorech: kvalita
a hustota kosti. Hustota kosti ovlivňuje sílu kosti ze 70%. To záleží na minerálním složení
kosti. Kostní hmota se během dozrávání utváří na konci druhého desetiletí. Po 50. roce života
se kostní hmota ztrácí.

2.4.3. Stav kosti při zátěži
Tato kapitola se zabývá působením fyzické zátěže na kost. Co se děje s kostí během
zátěže a co na ni působí. Například lyžování je obecně velmi rizikový sport, co se týče
vážných fraktur kostí dolních končetin. Dochází zde k ošklivým zlomeninám vlivem pevné
obuvi, která je nutná pro provádění pohybové aktivity. Při pohybu dochází k rotaci dolních
končetin vůči pevné části boty spojené s lyží. Tyto pohyby musí být v nejvyšší míře
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kontrolované, jinak hrozí fraktura kosti. Tento sport patří k nejrizikovějším na poškození
kosti. Na universitě v Saskatchewanu byl prováděn výzkum, kde zjišťovali vztah mezi
každodenní pohybovou aktivitou a vrcholem minerálního kostního nárůstu. Jako probandy si
vybrali zdravé Kanadské děti (53 holek, 60 kluků) v adolescentním věku. Ve výzkumu zjistili,
že pohybová aktivita je zásadním činitelem, který ovlivňuje normální růst a vývoj skeletu.
Také doporučili rozmanité druhy fyzické aktivity, ale vysoká intenzita cvičení vyvolává větší
odezvu na růst skeletu. Některé sportovní aktivity však mohou být, vzhledem k věku jedince,
nepřístupné, kdy je skelet nejcitlivější vůči zatížení (Khan a kol., 2001).

2.5.

Kloubní spojení
Představuje stěžejní součást pohybového systému člověka. Klouby jedinci umožňují

přenos sil a pohyb končetin a jejich polohy i pohyby (Tichý, 2005). Některé sporty můžou
představovat obrovská rizika poškození kloubních spojení. Ve stáří to má za následek výrazné
omezení pohybu. Gymnasté, kteří provádějí pohyb ve velkém rozsahu, mohou mít pozdější
problémy. Na gymnastickém pásu provedení vypadá hezky, ale hypermobilita uvolňuje
kloubní spojení, především v dětství (Perič, 2012). Klouby jsou přetěžovány. Jestliže se
bavíme o kloubech, bylo by nutné vymezit jejich rozdělení. Anatomicky se klouby dělí na
klouby jednoduché a složité. Jednoduché klouby jsou především tvořeny jen dvěma kostmi.
Jedná se například o kloub kulovitý (např. ramenní kloub – volný kloub: kloubní hlavice má
větší rozsah než jamka – pouzdro je volné). Složené klouby jsou takové, ve kterých se
dotýkají více než dvě kosti (např. loketní kloub) nebo mezi nimiž jsou destičky z vazivové
chrupavky, které vyrovnávají nerovnost styčných ploch kostí a umožňují tak různé pohyby
jako např. kolenní kloub (Rychlíková, 2002). Při zaměření na fotbalisty by bylo nutné se
zmínit obecně o kloubech výhradně dolních končetin.

Kyčelní kloub

Tento kloub je omezený kloub kulovitého tvaru spojující stehenní kloub s pletencem
dolní končetiny. Okolo kloubního pouzdra jsou zesilující se vazy, proto je pouzdro velmi
silné. Kyčelní klouby slouží jako tzv. nosníky trupu a jako balanční klouby, které udržují
rovnováhu trupu. Z toho důvodu jsou velmi podstatné čtyři vazy kloubního pouzdra: lig.
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iliofemorale (zamezuje záklonu trupu), lig. pubofemorale (omezuje abdukci a zevní rotaci
v kloubu), lig. ischiofemorale (omezuje addukci a vnitřní rotaci v kloubech) a zona orbicularis
(Dylevský, 1997). Kyčelní kloub umožňuje dané pohyby:


flexe cca do 120° (zvětšuje se při abdukci),



extenze pouze do 13°,



abdukce do 40° (zvětšuje se při flexi),



addukce do 10°,



zevní rotace 15° a vnitřní rotace do 35° (rotace se zvětšuje při flexi).

Kolenní kloub

Je to kloub složený a zároveň největší v lidském těle. Tento kloub spojuje tři kosti:
femur, tibia a patela. V kloubu jsou uloženy dvě destičky nazývající se menisky. Meniscus
medialis je větší a poloměsíčitý. Je fixován ve třech bodech, proto je méně pohyblivý. Jeho
malá pohyblivost je příčinou častějších poškození, kdy až v 95% případů souvisí poškození
právě s mediálním meniskem. Meniscus lateralis je kruhového útvaru. Laterální meniskus
pokrývá velkou část laterálního kondylu holenní kosti. Zevní meniskus je velmi pohyblivý
kvůli jeho upevnění, kdy se přední i zadní cípy skoro dotýkají v jednom místě. Kloubní
spojení zesilují dva postranní vazy: lig. collaterale tibiale a fibulare. Lig. collaterale tibiale je
na přední straně tvořen vertikálními vlákny, na zadní straně šikmými vazivovými vlákny.
Tento vaz značně široký, plochý a část velice pevně srůstá s kloubním pouzdrem a vnitřním
meniskem. Při extenzi v koleni stabilizuje. Lig. collaterale fibulare je téměř oválný svazek
vláken. Upíná se k hlavičce lýtkové kosti. Vaz je také napjat při extenzi v koleni, a tudíž
slouží jako stabilizátor (Dylevský, 1997).

Klouby nohy

Pohyblivost nohy zajišťují zejména klouby: horní a dolní zánártní. Větší pohyblivostí
se vyznačuje horní zánártní kloub, zajišťuje plantární a dorzální flexi nohy. Dolní zánártní
kloub umožňuje inverzi a everzi.
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Horní zánártní kloub (art. talocruralis) je složený, spojuje bércové kosti (ty tvoří
jamku kloubu) s hlavicí hlezenní kosti. Pouzdro kloubu je na přední a zadní části slabé a
volné. Tudíž musí být zesíleno postranními vazy lig. deltoideum a lig. collaterale laterale.
Lig. deltoideum je vnitřní postranní vaz, který je velmi silný, pevně srůstající s kloubním
pouzdrem. Při pohybu kloubu se v každé fázi pohybu vždy část vazu napíná a stabilizuje tak
kloub. Lig. collaterale laterale má trojúhelníkový tvar stejně jako lig. deltoideum. Tento
zevní vaz nesrůstá s kloubním pouzdrem, ale dělí se na tři samostatné pruhy. Horní zánártní
kloub umožňuje plantární flexi v rozsahu 35 – 40° a dorzální flexi v rozsahu cca 20°.
Dolní zánártní kloub je spojení mezi talem, kalkaneem a os naviculare. Tento kloub
se skládá z art. subtalaris (tj. spojení mezi talem a kalkaneem) a art. talocalcaneonavicularis.
Pohyby dolního zánártního kloubu se dějí okolo šikmé osy od zevní strany zadního kraje patní
kosti šikmo k mediálnímu okraji os naviculare. Jedná se o dva druhy pohybů: inverzi a everzi
(Dylevský, 1997).

Páteř

Zajištění vzpřímeného držení, kromě svalů, zajišťuje také páteř. Ta je esovitě
zakřivena: krční lordóza, hrudní kyfóza, bederní lordóza. Toto zakřivení se velice podílí na
správném držení těla. Po dobu celého života můžeme zakřivení ovlivňovat. Pochopitelně
s přibývajícím věkem je to stále horší a horší. Znalost o správném držení těla by měli získat
už malí sportovci. Je to nutné opatření, protože nebude-li dodržováno, mohou mít v pozdějším
věku problémy s bolestmi a různými poruchami zakřivení. Celá páteř se skládá z obratlů,
které se stávají nosnými prvky páteře. Ty jsou zesíleny vazy. Další částí páteře jsou
meziobratlové destičky, což jsou disky vazivové chrupavky obalené tuhým kolagenním
vláknem. Správné držení těla můžeme dosáhnout teoretickým vysvětlením správného držení
těla podle Skopové a Zítka (2005):


těžnice spouštěná z bočního průmětu zvukovodu by měla procházet středem
ramenních a kyčelních kloubů a spadat před kloub hlezenní,



těžnice spuštěná z hrbolu kosti týlní by se měla dotýkat hrudní kyfózy,
probíhat mezihýžďovou rýhou a spadat mezi paty,



těžnice spuštěná z mečíkovitého výběžku kosti prsní by se měla lehce
dotýkat břišní stěny,
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a jednak obsahem tréninkové jednotky, tzn. posilování posturálních svalů a protahování
fyzických svalů. Mezi těmito svalovými skupinami by měla být rovnováha. Z funkčního
hlediska můžeme vyjádřit pohybový segment páteře do tří základních komponent:


nosná a pasivně fixační komponenta, tu tvoří páteř a páteřní vazy,



hydrodynamická komponenta, tou je meziobratlová destička a cévní systém páteře,



kinetická a aktivně fixační komponenta, kterou tvoří klouby a svaly (Dylevský, 1997).
Jestliže se nebudou dodržovat zásady správného držení těla, mohou se vyskytnout

poruchy páteře, jakými jsou zvětšení zakřivení páteře v předozadní rovině: hyperlordóza a
hyperkyfóza. Dalšími poruchami páteře jsou: zmenšení zakřivení páteře (tzv. „plochá záda“),
skoliotické držení (vybočení páteře), předsunuté držení trupu.
Všechny tyto faktory a poruchy mohou mít veliký význam na stabilitu páteře. Na
celý páteřní systém působí tlakové síly, které mohou způsobit stlačení meziobratlových
plotének. Pohyb může být právě velkým stlačením omezen.

2.6.

Kardiovaskulární systém

Tento systém se zabývá množstvím krve vypuštěné do periferie (do cév, svalů atd.).
Při zátěži je kardiovaskulární systém namáhán více než v klidu. Je to logické, svaly potřebují
mnohem více krve při fyzické námaze. Při diastole se srdce plní krví, při systole se krev
vypuzuje do jater apod., ale i do činných svalů při fyzické zátěži (Dylevský, 2007).

2.6.1. Srdce
Srdce je tzv. pumpa, která umožňuje obíhání krve v cévách. Je to specifický dutý
orgán tvořený svalovinou, která je odlišná od svalové tkáně. Buňky svalu jsou propojeny
plasmatickými můstky a myofibrily jsou příčně pruhované. Svalovina má několik základních
vlastností, kterými jsou automacie, vodivost, dráždivost a stažlivost. Automacie se chápe jako
srdeční vzruch, který je přímo ve specializovaných svalových buňkách, ty jsou součástí
srdečního převodního systému a vytvářejí pravidelné vzruchy. Další vlastností je vodivost,
kdy se vzruch nejenom přenáší převodní systémem srdce, ale dráždí buňky celého příslušného
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srdečního oddílu, který je aktivní. Pojem dráždivost rozumíme jako odpověď svaloviny na
nadprahový podnět. Stažlivost je schopnost se kontrahovat (Cinglová, 2010).

2.6.2. Srdeční cyklus
Srdce pracuje ve dvou fázích (diastola a systola), které se stále opakují.

Diastola

Při diastole se otevírají chlopně mezi síněmi komorami, ty (komory) se plní krví ze
síní. Objem komor je na konci plnění maximální, obsah krve je 120 – 140ml. Na dostatečném
plnění komor se podílejí diastolické vlastnosti komor. První z nich je elasticita, která
dovoluje návrat svaloviny do původního tvaru, když je krev vypuzena. Druhými z nich jsou
tuhost a poddajnost, které si jsou opakem. Tuhá svalovina se roztahuje pouze pomalu,
naopak poddajná rychle mění svůj objem a umožní naplnění krví. Poslední vlastností je
předtížení tzv. preload, které ovlivňuje roztažení pasivní svaloviny komor před zahájením
systoly. Samotný žilní návrat je ovlivněn polohou těla (leh x stoj), činností svalů dolních
končetin (sezení, stání nebo obecně statické polohy zhoršují žilní návrat), stavem žil a
nitrohrudním tlakem.
Náplň krevního řečiště je výrazně důležitá pro plnění srdce. Jestliže není možné
podat okamžitě dostatečné množství krve, doplňuje se krevní objem infuzními roztoky. Ale i
zvýšený krevní objem může velice zatížit srdce. Při plnění krve je nezbytná pravidelná
činnost síní (Cinglová, 2010).

Systola

Jestliže je vzruch na svalovině komor, začínají se svalová kontrahovat a tím se
zvyšuje tlak v komorách. Uzavřou se chlopně, aby krev neproudila zpět do síní. Zpočátku se
nemění objem komory. Poloměsíčité chlopně se otevřou po dosažení vyššího tlaku
v komorách než v tepnách, tím se krev vypudí do oběhu. Celý tento proces je nazývá ejekční
fáze. Vypuzení krve je nejdříve rychlé, poté pomalé, přičemž tlak krve postupně klesá. Když
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je tlak v komorách nižší než v tepnách, poloměsíčité chlopně se postupně uzavírají a systola je
u konce. Množství vypuzené krve je během jedné systoly 70 – 80ml. Není to všechna
vypuzená krev, která byla na konci diastoly. Ta část enddiastolického objemu, která byla
vypuzena, se jmenuje ejekční frakce a jednotkou jsou procenta. Běžné hodnoty ejekční frakce
jsou 55 – 80%. Snížená hodnota znamená zhoršenou práci levé komory (Cinglová, 2010).

2.6.3. Srdce při námaze
Při tělesné námaze se pochopitelně zrychluje činnost srdce a tím se zvyšuje spotřeba
kyslíku přibližně 10x, zvyšuje se minutový srdeční výdej 4 – 5x, arteriovenózní diference
kyslíku 2x. Nesmíme zapomenout na zvýšený průtok krve svaly, který je omezen v oblasti
břišních orgánů. Zároveň se snižuje periferní cévní odpor, zvyšuje se systolický krevní tlak,
předtížení žilním návratem a stažlivost. Srdeční činnost je řízena sympatikem. Při fyzické
námaze by měl zvyšovat krevní tlak, pokud tak není, je to známka špatné funkce levé komory.
Zátěž zvyšuje extrakci kyslíku z arteriální krve. Kardiovaskulární systém má hlavní úkol, a
tím je transport kyslíku. Kapacita je udávána maximální spotřebou kyslíku VO2max. Tzn.
množství kyslíku, které je organismus schopen využít pro svůj metabolismus. Velikost
VO2max závisí na parciálním tlaku kyslíku ve vdechovaném vzduchu, tvar hrudníku, stav
plicní a bronchiální tkáně, stav plicních kapilár, stav a funkce srdce, množství hemoglobinu,
stav periferních tepen a kapilár, stav tkání a buněk a množství mitochondrií.
Ukazatel činnosti srdce je minutový srdeční objem. Udává celkový objem krve
vypuzený levou komorou do oběhového systému za jednu minutu. Podmiňuje ho srdeční
frekvence, předtížení, afterload a stažlivost. Je to součin systolického objemu a minutové
tepové frekvence. Normální hodnoty minutového srdečního objemu jsou 4 – 8 l/min
(Cinglová, 2010).

2.7.

Dýchací systém
Látková výměna v organismu je podmíněna stálým přívodem kyslíku. Při

chemických procesech v těle (tkáních) vzniká oxid uhličitý a voda, jež je nutno z organismu
odstraňovat. Krví se uskutečňuje výměna a přenos kyslíku a oxidu uhličitého. Dýchání je,
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z funkčního hlediska, složeno ze tří na sebe navazujících dějů: ventilace, rozvod dýchacích
plynů a vnitřní dýchání (Dylevský, 2007).

2.7.1. Ventilace
Zde dochází k výměně plynů mezi atmosférou a krví. Výměna se uskutečňuje
výhradně v plicích. Ventilaci umožňují pohyby hrudníku, při kterých dochází k nasávání
vzduchu (inspiraci) a k vypuzení vzduchu (expiraci). Přesuny dýchacích plynů mezi zevním
prostředím a krví se uskutečňují dýchacím systémem, který je tvořen dýchacími trubicemi a
dutinami, jimiž vdechovaný vzduch proudí do plic. Ventilaci umožňují dýchací svaly,
pružnost hrudníku a plic. Řízení a kontrolu dýchání zajišťuje centrální nervový systém, tzv.
dýchací centrum, některé míšní a hlavové nervy.

2.7.2. Transport dýchacích plynů a vnitřní dýchání
Transport mezi povrchem plic a buňkami tkání je zajišťován krví. Do tkání je
přiváděn kyslík a z tkání je odváděn oxid uhličitý a voda. Oxid uhličitý difunduje do
vydechovaného vzduchu. Transport je závislý na složení vdechovaného vzduchu, na funkci
horních a dolních dýchacích cest, složení krve a na oběhovém aparátu, tj. srdce a cévy. Oba
systémy (oběhový a dýchací) a krev jsou na sobě závislé. Porucha jednoho systému vyvolá
poruchu systému druhého.
Vnitřní dýchání znamená výměna plynů mezi krví a tkáňovými buňkami. Součástí
vnitřního dýchání jsou i okysličovací procesy uvnitř buňky (Dylevský, 2007).

2.7.3. Měřitelné ukazatele
Jako ukazatele dýchacího systému se používají dechový objem, maximální spotřeba
kyslíku, vitální kapacita, minutová plicní ventilace, kyslíkový dluh a deficit.
Dechový objem a frekvence se s růstající zátěží mění. U trénovaných jedinců jsou
hodnoty klidové dechové frekvence nižší než u netrénovaných a naopak se zvyšuje dechový
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objem. Dechový objem se zvyšuje s narůstající zátěží, klidně až na 70% vitální kapacity, to je
například 3 a více litrů.
Vitální kapacita plic je de facto tvořena dechovým objemem, inspiračním a
expiračním rezervním plicním objemem. Hodnoty mohou dosahovat až 7 litrů v závislosti na
sportu a stupni trénovanosti. Při středních intenzitách se dosahuje mírného vzestupu, s délkou
a výší zatížení ale klesá pod výchozí úroveň.
Minutová plicní ventilace je závislá na velikost dechového objemu a dechové
frekvenci, jejichž je součinem. Klidové hodnoty jsou přibližně 8 l za minutu. Se vzrůstajícími
požadavky na spotřebu kyslíku mohou hodnoty dosahovat až 30, 50 a více litrů (závisí na
zatížení).
Maximální spotřeba kyslíku se určuje ergometrií. Vyjadřuje maximální aerobní
výkon jedince. Průměrné hodnoty se pohybují kolem 35 ml/kg/min u žen, u mužů jsou
hodnoty vyšší 45 ml/kg/min. Trénované osoby s převažujícím aerobním zaměřením mohou
hodnoty spotřeby kyslíku dosahovat až 80 ml/kg/min i více.
Kyslíkový dluh charakterizuje anaerobní procesy. Je to nadspotřeba kyslíku po
skončení činnosti především anaerobního charakteru. Souvisí s tím kyslíkový deficit, to je
nepoměr mezi potřebou a aktuální dodávkou kyslíku tkáním. Hodnoty kyslíkového dluhu
mohou dosahovat až 15 – 18 litrů, u netrénovaných jedinců 5 - 6 litrů. Výše těchto dvou
hodnot by měly být přibližně stejné. Rovnováha je vyrovnání kyslíkového dluhu v době
zotavení, která vede k obnově energetických rezerv organismu (Dovalil, 2009).

2.8.

Obezita
I u sportujících není vyloučené možnost obezity. Obezita nelze chápat jen jako větší

množství tuku v těle, ale jako chronické onemocnění spojené s řadou jiných závažných
poruch. Obezitu nemůžeme posuzovat pouze jen jako vliv vnějších faktorů, promítají se do
toho i faktory genetické, které jsou neméně důležité. Ovšem jsou riziková období, která
mohou výrazně ovlivnit obezitu jakou např. doba těhotenství u dívek a doba poté, nástup do
zaměstnání, založení rodiny, ukončení sportovní aktivity z důvodů zdravotních nebo z důvodů
stáří, což se prolíná i do zdravotního hlediska.
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Jeden z hlavních problémů při vzniku obezity je nepoměr mezi příjmem a výdejem
energie. Je to způsobeno především vysokým příjmem tuků z potravy. Neměli bychom mít
příliš jednostrannou stravu a ne složenou z tuků. Ty nám nahradí zdroj energie, ale jsou
škodlivé při vysokém příjmu. Kromě příjmu tuků je dalším faktorem pohybová aktivita,
kterou bychom měli provádět. Pokud budeme jíst nezdravě (tučná potrava) a k tomu se
nebudeme hýbat, nečeká nás nic dobrého. Bude vysoký příjem energie, ale žádný výdej
k tomu potřebný. Mezi příjmem a výdejem by měla být rovnováha. I přes sedavá zaměstnání
by člověk měl sportovat a udržovat tak svojí fyzickou kondici. Protože jestli tomu tak nebude,
mohou nastat právě problémy s obezitou při nedostatku pohybu.
Dalším faktorem ovlivňujícím obezitu jsou genetické dispozice. Pokud je obézní
jeden z rodičů, jejich potomek má genetické dispozice k tomu, aby bylo obézní. Potom vzniká
obrovský problém, za který dítě ani samo nemůže. Rodiče musí mít velké úsilí s
onemocněním a za pomoci odborné péče mohou dosáhnout úspěchu.
I hormonální vlivy mohou ovlivnit vznik onemocnění. Objevují se jen v malé míře,
přibližně 1%. Je to zapříčiněno především sníženou funkcí štítné žlázy (hypotyreóza) a
zvýšenou hladinou hormonů kůry nadledvin (Cushingův syndrom).
Obezita je dále ovlivněna psychickými stavy a stravovacími návyky. Časté
deprese, frustrace a stres mohou způsobit větší chuť k jídlu a též k přejídání. Pokud problémy
přetrvávají, je třeba vyhledat odbornou péči a vyřešit problémy s psychikou a hlavně
s obezitou. Ovšem nejen psychika, ale i návyky, jak se stravovat, ovlivní vznik obezity
(Roche, 2013). Je třeba si vytvořit správné stravovací návyky, tj. 5x denně jíst, ale důležitý je
i obsah potravy. Některé zdroje uvádějí pravidelné stravování každé 2 hodiny. Tělo by mělo
přijmout jak tuky, tak i cukry a bílkoviny. Též se nesmí opomíjet ani mikroživiny (zejména
vitamíny a minerály).
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3.

Metodika práce
Informace budou získávány především z nastudované literatury zabývající se danou

problematikou bakalářské práce. Úvodní část bude věnována samotnému zdůvodnění
problému (zranění zaměřené na fotbalisty, obezita) a charakterizování daných systémů
(kardiovaskulární a kardiorespirační) ovlivňující zdraví, ale také se práce bude zabývat
zdravím kosti a kloubů při pohybových aktivitách. Nesmí být opomenuty ani svalové potíže.
V další části se práce bude zabývat nejčastějším výskytem zranění u fotbalistů (jedná se
především o zranění dolních končetin). Také se porovná četnost zranění u amatérských a
profesionálních fotbalistů, a jak ovlivňují dále sportovní kariéru fotbalisty. Závěrem práce se
zhodnotí pozitivní faktory, kde se posoudí aerobní a anaerobní výkonnost v porovnání
s běžnou populací.
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4.

Faktory ovlivňující činnost fotbalisty
4.1.

Zranění ve fotbale
Zranění je velmi častý jev u vrcholových fotbalistů. Jsou v neustálém fyzickém

zatížení jak v tréninku, tak i v zápase. Proto je nutné minimalizovat určité rizikové faktory,
které mohou vznikat během tréninku a upozornit je na některé, které se vyskytují i při
zápasech. Už jen pravidla hry nám vymezují, jak hrát, ale také tím limitují právě rizikové
faktory. Stanovují nám i vybavení, které je nezbytné proto účast v soutěži. Pokud hráč není
dostatečně vybaven (kopačky a holenní chrániče, brankář rukavice), nesmí do zápasu vůbec
nastoupit, protože se tím zvyšuje riziko zranění, což může znamenat čas na rekonvalescenci,
výpadem tréninkového zatížení a pokles formy. Z toho plynou další oblasti, jež mohou
zasáhnout hráče jako např. ukončení kariéry z důvodů dlouhého zranění apod. Rizikovým
faktorem je příprava před utkáním, to už spadá v podstatě do kapitoly prevence, o které je již
řečeno v teoretické části bakalářské práce (Bahr, 2008).

4.1.1. Výskyt a charakter zranění
Většina studií je zaměřena na výskyt zranění u dospělých profesionálních fotbalistů.
Nejčetnější výskyt zranění (35 zranění na 1000 hodin) byl zjištěn ve fotbalové lize v USA a
v národní lize na Islandu. Nejnižší výskyt zranění (12 zranění na 1000 hodin) byl zjištěn
v holandské a dánské nejnižší soutěži. Ze studií je zřejmé, že průměrně vychází jedno zranění
za rok na jednoho fotbalistu. V každém družstvu nebude za celou sezonu, po dobu jednoho
měsíce, hrát 20 – 25% hráčů družstva. Což znamená 4 – 8 vážných zranění během sezony.
Pokud se tým skládá ze 23ti členů, může se pouze 15 zapojit do hry. Je to obrovsky nízké
číslo při vytíženosti hráčů za sezonu. FC Barcelona v roce 2009 odehrála 89 zápasů (Balague,
2013). Při předpokladu, že by 25% hráčů nemohlo hrát, snad ani není možné hrát zápasy
v takovém nasazení. Zranění by možná ještě přibývalo. Zatímco v mužském fotbale jsou
zranění častá, v ženském jsou výskyty zranění nižší.
U mladých hráčů je výskyt zranění v rozmezí 0,5 – 13,7 zranění na 1000 hodin.
Analýza ukázala, že incidence zranění se zvyšuje s rostoucím věkem a vyplývá to z toho, že
hráči mezi 17 – 20 lety mají podobnou četnost zranění, ne-li vyšší, než dospělí hráči. Co se
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týče mezinárodních fotbalových turnajů, je uváděn výskyt 2,7 zranění na zápas nebo 88,7
zranění na 1000 hodin. Je to uváděno u různého pohlaví, věku a úrovně. Incidence 35 zranění
na 1000 hodin byla zaznamenána u skupiny, která nebyla přítomna v tréninku nebo v utkání
(Bahr, 2008).
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Graf č. 1 Průměrný počet zranění za zápas ve velkých mezinárodních turnajích
(Bahr, 2008)

[28]

Charakteristika zranění je jednoznačná. Fotbalisté mají problémy s kotníky, koleny
a svaly stehna a lýtka. Nejčastějšími typy zranění podvrtnutí a natažení. Vyplývá to ze
zatížení svalů. U fotbalistů jsou jednoznačně zatěžovány dolní končetiny.
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Graf č. 2 Distribuce zranění a ztracený čas podle lokalizace (Bahr, 2008)
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Graf č. 3 Distribuce zranění a ztracený čas podle původu (Bahr, 2008)
Ze všech zranění, která byla diagnostikována lékařem, bylo jako nejčastější
pohmoždění dolní končetiny. Přibližně čtvrtina zranění jsou zranění stejného typu a na
stejném místě. Opakovaná zranění ve stejné sezóně měla za následek dlouho dobu, po kterou
hráči nemohli hrát fotbal. Většina zranění se děje při samotném zápase. Nejvyšší výskyt je
ovšem na konci každého poločasu. Největší množství zranění je ale po kontaktu se soupeřem.
Přibližně 50% všech zranění je způsobeno soupeřem, který fauluje. Další faktory, které jsou
příčinnou zranění, je běhání, kopy, výskoky a otočení (Bahr, 2008).

4.2.

Zranění kotníku
Hlezenní kloub je nejčastěji zraněným místem na těle fotbalisty. Průměrný výskyt

zranění v soutěžích FIFA je 12 – 23 %, zatímco průměrný výskyt na různých dovednostních
úrovních je 20 %, vyšší je na nižší amatérské úrovni 35 % (Bahr, 2013).
Častým typem zranění kotníku je jeho podvrtnutí. Lékař musí určit, jaké struktury
byly poraněny a v jakém rozsahu. Většinou se nejdříve poraní přední vaz (ligamentum
talofibulare anterius), potom střední vaz (ligamentum calcaneofibulare). Pochopitelně může
být poraněn i vnitřní vaz. Tabulka č. 1 uvádí další případy zranění.
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Běžné
Poranění zevních vazů

Méně obvyklé

Nepřehlédnout

Mediální vazy

Syndesmosa

Poranění předního pouzdra

Růstová ploténka

(fotbalový kotník)


laterální kotník



mediální kotník



baze 5. metatarsu



talus



calcaneus

Luxace hlezna
Ruptura/luxace šlach

Tab. č. 2 Diagnózy poranění kotníku (Bahr, 2008)

4.2.1. Příčiny a rizika
Typickou příčinou je dopadnutí s nohou v inverzní poloze. V této poloze je hlezenní
kloub nestabilní, a tudíž dochází k častým zraněním (př. protivníkův kontakt s mediální
stranou bérce způsobí, že hráč přenáší váhu těla na hlezno v inverzi). Jestliže je noha v inverzi
a subtalární kloub v nadměrné supinaci, ligamenta selhávají v očekávaném sledu, praskají od
předu dozadu. Síly působící na kotník předurčují rozsah i stupeň poranění kotníku.
Rizikovým faktorem podvrtnutí hlezna je předešlé zranění kotníku. Až pětkrát větší
riziko existuje u kotníku, který byl již dříve zraněný, než u kotníku, který nebyl zraněný. Čím
je zranění čerstvější, tím je riziko větší. Adekvátní rehabilitace je tak zásadním faktorem
v prevenci opakovaného zranění (Bahr, 2008).

4.3.

Zranění kolene
U zranění kolene jsou nejčastěji poškozené vazy, ty jsou ve fotbale nejběžnější

poranění ve fotbale. Přibližně 75% zranění ve sportu, jsou různá zranění kolene (Ekstrand,
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2003). V soutěžích FIFA je 9 – 23% zranění kolene u mužů, u žen je to podstatně nižší 0 –
10% (Bahr, 2008).
Ve fotbale je tento typ zranění druhým nejčastějším zraněním, po hlezenním kloubu.
Zranění zahrnují:


vazivová zranění: předního, zadního zkříženého vazu, vnitřního a zevního
postranního vazu,



poranění vnitřního a zevního menisku,



poranění chrupavky tibie, femoru a pately,



zlomeniny tibie, femoru a pately.

Pokud zhodnotíme nejčastější zraněné místo v koleni, pak to je poranění mediálního
postranního vazu a menisku. Ale nejzávažnějším zraněním je poranění předního zkříženého
vazu. Stabilita kloubu je dána aktivní a pasivní stabilitou. Pasivní stabilita je závislá na
geometrii kloubních povrchů, ligamentech, mentcích a fibrózním pouzdru. Aktivní stabilita je
zajišťována kontrahovanými svaly obklopující kolenní kloub. Nejdůležitějšími stabilizačními
svaly jsou m. quadriceps, hamstringy, m. sartortius, m. gracilit a m. gastrocnemius. Zatímco
aktivní stabilita se dá zlepšit neuromuskulárním tréninkem, pasivní stabilita je tréninkem
neovlivnitelná (Bahr, 2008).

Příčiny a rizika

Většina zranění kolena je výsledkem tělesného kontaktu se soupeřem, nebo
kontuzemi, přenosem zevních sil na hráče, nebo přenosem vnitřních, vyvolaných hráčem při
běhu, zrychlení, zpomalení, kličkování a otáčení. Nejčastější příčina je zastavení protihráčem
s nárazem zasahujícím zevní stranu kolena. To samé se může stát, jestliže dva hráči zasáhnou
míč a noha je ve vnitřní rotaci. Další příčina je náraz na mediální stranu kolena.
Rizikovými faktory se může stát kloubní laxita, svalová slabost a únava, neadekvátní
rehabilitace po předešlém zranění, fauly se zastavením z vnější nebo vnitřní strany kolena a
malá tělesná zdatnost.
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4.3.1. Poranění předního zkříženého vazu
Je druhým nejsilnějším vazem kolena. Poranění se vyskytují ve 20 – 30% případů. Je
to velice časté zranění. Dochází k němu při rotacích kolene při tělesném kontaktu nebo
protihráčově zákroku (Ekstrand, 2008). Kombinace tohoto zranění s poraněním menisků
reprezentuje kolem 50% případů podvrtnutí kolena. Zranění se může kombinovat také se
zraněními jiných kolenních vazů, např. laterálním a mediálním postranním vazem a zadním
zkříženým vazem. Poranění mohou být také kombinovaná s poraněním chrupavky a
kloubního pouzdra. Zranění mohou být buď částečná při zachování stability, nebo kompletní
s instabilitou. Výskyt zranění může být ve femorálním úponu, ve střední části nebo tibiálním
úponu, někdy se může vyskytovat s kostním fragmentem z tibie. Při přerušení cirkulace vazu
zbytky prasklého vazu atrofují (Bahr, 2008).

Příčiny, mechanizmy a rizikové faktory

Zranění předního zkříženého vazu může být izolované nebo, jak již bylo zmíněno,
kombinované s jinými vazy nebo strukturami. Izolované poranění je způsobeno vnitřními
silami ve vnitřní rotaci a hyperextenzi nebo v zevní rotaci a valgozitě s nohou fixovanou na
podložce. Kombinovaná zranění se zadním zkříženým vazem, vnitřním postranním nebo
zevním postranním vazem mohou být způsobena mediálním nebo laterálním působením na
koleno. Kombinace zranění se zevním postranním vazem je způsobena při násilném působení
z laterální strany (tibie se dostává do vnitřní rotace).
Nedostatečná tělesná kondice je jedním z hlavních rizikových faktorů. Dále to může
být svalová slabost, hyperlaxita. Příliš vysoké kolíky na fotbalové obuvi vyvolávají vysokou
přilnavost k povrchu hřiště, což může také vést k poranění.

4.3.2. Poranění zadního zkříženého vazu
Toto zranění není už tak časté. Zranění předního zkříženého vazu je 20x častější.
Především gólmani mají poranění zadního zkříženého vazu (Ekstrand, 2008). Je to nejsilnější
vaz kolena. Částečné ruptury jsou mnohem častější. Izolované zranění je způsobeno
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odloučením tibiálního úponu, přetržením distální části ligamenta nebo avulze femorálního
úponu.

Příčiny a rizikové faktory

Příčinou je tělesný kontakt s protihráčem, který zasáhne hráče do přední horní části tibie při
zastavení skluzem zepředu. Přetržení může nastat při pádu na ohnuté koleno, pokud je noha
v plantární flexi. Kombinovaná zranění by měla být posuzována jako velmi závažná zranění.
Mezi rizikové faktory patří:


předcházející zranění kolena,



insuficientní rehabilitace po předchozím zranění,



nedostatečná fyzická kondice,



slabost stehenních svalů,



hyperlaxita,



fyzický kontakt a fauly z toho vyplývající.

4.3.3. Zranění vnitřního postranního vazu
Vnitřní postranní vaz je nejčastěji poraněným vazem kolena. Tento postranní vaz je
hlavním stabilizátorem pro valgózní násilí a zevně rotačních sil působících na tibii vzhledem
k femoru. Zranění může být opět buď částečné se zachovanou stabilitou, nebo kompletní
s instabilitou. Poranění mohou být: odtržení od femorálního úponu, přetržení ve střední části
vazu nebo odtržení od tibiálního úponu. Kombinace poranění je s meniskem nebo se
zkříženými vazy. Příčinu zranění můžeme najít při tělesném kontaktu s protivníkem nebo
vnitřními silami při zkroucení nebo obratu. Při tomto zranění je patrná bolest ihned v době
úrazu. Schopnost chůze či běhu může být zhoršena. Koleno není v mnoha případech oteklé.
Bolest můžeme lokalizovat právě v místě úrazu. Nejčastějším poraněným místem je mediální
femorální kondyl. U postranního vnitřního vazu se rozdělují stupně zranění, které jsou:


parciální ruptura: klinicky stabilní: stupeň 1 nebo malý stupeň 2, otevření
vnitřní štěrbiny kloubní do 4 mm,
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kompletní ruptura: klinicky nestabilní, velký stupeň 2 a stupeň 3 s otevřenými
štěrbinami 10 – 15 mm (Bahr, 2008).

4.3.4. Poranění zevního postranního vazu
Zevní postranní vaz je stabilizátorem pro varózní násilí kolena. Izolovaná zranění
jsou méně časté, spíše se objevují poranění spojená s poraněním předního a zadního
zkříženého vazu. Zranění vzniká mediálním násilím nebo zevní rotací těla při fixované noze
na podložce. To způsobuje vnitřní rotaci tibie a varózní násilí kolena. Toto poranění musí být
včas a dostatečně diagnostikováno, pokud tak není, může docházet k vážným zdravotním
potížím.
Při otevření štěrbiny menší než 5 mm se jedná o rupturu částečnou, která může být
léčena konzervativně s časným cvičením rozsahu pohybu, tělesnou zátěží, ortézou nebo
posilováním svalů (Bahr, 2008).

4.3.5. Poranění menisků
Součástí kolena nejsou jen vazy, ale i menisky, o kterých by mělo být zmíněno
v rámci zranění. Mezi časté zranění se řadí poranění mediálního a laterálního menisku.
Mnohem častěji postihuje zranění mediálního menisku než laterálního, asi 5x více (Bahr,
2008). Mediální meniskus je ohrožen při zevních rotacích dolní končetiny, a laterální
meniskus při vnitřních rotacích (Ekstrand, 2003). Klasifikace zranění mohou být následující:
periferní, horizontální, radiální, lalokovité a trhliny ve tvaru držadla (ucha).

Příčiny, rizikové faktory a následky

Jako u většiny zranění je příčinou tělesný kontakt se soupeřem. Poranění je spojeno
s poraněním vazů, obzvlášť pokud je postižen mediální meniskus. Je to z důvodů, že mediální
meniskus je zčásti pevně připevněn k mediálnímu postrannímu vazu. Rizikovými faktory jsou
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předchozí poranění kolena, nedostatečná rehabilitace, zastavení ze strany a fauly, obraty a
kloubní laxita.
V rámci rehabilitačního programu je pacient mobilizován o berlích a zatěžuje do
bolesti. Nezbytná je, aby byla zahájena rehabilitace m. quadriceps a hamstringů. Velká
pozornost musí být věnována cvičení plné extenze, obzvlášť při zablokovaném koleni.
Zdali je to možné, menisky by měly být vždy zachovány. Pokud je nevyhnutelné
resekovat poškozenou část menisku, je nutné se pokusit zachovat co možná největší část
menisku. Transplantace menisku by měla být prováděna jen ve vážných situacích.

4.3.6. Poranění chrupavky kolenního kloubu
Poranění kloubní chrupavky bylo nalezeno u 20 – 70 % vyšetřovaných pacientů
s akutní nebo chronickou rupturou předního zkříženého vazu. U stejného procentuálního
zastoupení jsou zranění chrupavky spojená s jinými poraněními, jako jsou ruptura menisků,
ruptury zkřížených vazů nebo poranění postranních vazů (Bahr, 2008).
Kloubní chrupavka kryje oba konce kostí a optimalizuje funkci kloubu tím, že
snižuje tření a zvyšuje pohlcování nárazů. Chrupavka je složena z buněk (chondrocytů) a
podpůrné tkáně zvané matrix. Chondrocyty produkují matrix, který se skládá z proteinu
kolagenu. Podpůrná tkáň snižuje tahové síly působící na tkáň. Také produkují proteoglykany,
které na sebe vážou vodu a udržují množství vody v chrupavce. Množství obsažené vody
v chrupavce je 70 % (Bahr, 2008).
Jestliže dojde k poškození, je nutné toto poškození klasifikovat. Klasifikace jsou dvě:
1. povrchové (parciální), 2. hluboké (kompletní).

Příčiny, rizikové faktory a rehabilitace

Příčina poranění je způsobena rotací, dislokací nebo pohmožděním kolenního kloub,
ale také rupturami menisků. Jedna z příčin může být také přetěžovaní. Dále to mohou být
opakovaná traumata. Mezi rizikové faktory řadíme předešlá poranění menisků nebo vazů
kolena, přetrvávající instabilita nebo následky parciální nebo kompletní meniskoctomii,
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deformity kolena, chybné vedení pately nebo nestability, fauly, pád na tvrdou podložku a
fyzická kondice nebo slabost svalů.
Během rehabilitačního programu je nejdůležitější včasné cvičení rozsahu pohybu pro
obnovu funkce kloubu. Rehabilitace je vedena přes trénink svalové síly, přičemž se zvyšuje
zátěž tělesnou hmotností. 6 – 8 týdnů je zátěž pouze částečná, až během 8 – 12 týdnu po
chirurgickém zákroku se přechází do plné zátěže. Způsob tréninku je výhradně individuální
(Bahr, 2008).

4.4.

Poranění svalů stehna
Svalová zranění představují až 30 % všech zranění ve fotbale (Ekstrand, 2003).

Velké množství je zranění typu natažení, které vzniká akcelerací a sprinty. Výsledky ukazují,
že v elitních soutěžích v Anglii, Islandu a Norsku, je nejčastější zranění natažení hamstringů
v mužském fotbale. V procentech je to vyjádřeno 13 – 17 % všech akutních zranění (Bahr,
2008). Nejčastější objevovaná zranění jsou zranění m. quadricepsu, hamstringy, které se
mohou poranit při kontrakci nad tolerovaný limit při sprintech. Mezi nejčastější zranění se
také řadí svalové křeče (Bahr, 2008). Přetržení svalu může nastat při náhlých změnách
v rychlosti lokomoce. Vznik může být i příčinou nějakého kopu do míče (Ekstrand, 2003).

4.4.1. Klasifikace
Zranění je způsobeno přímým nebo nepřímým úrazem. Výsledkem obou případů je
destrukce svalových vláken. Svalová vlákna jsou obklopená kapilárami, tudíž je vynikající
zásoba kyslíkem a živinami. Průtok krve ve svalech je vyšší při zátěži. Tyto dva faktory,
ovlivňují výsledné vnitřní krvácení, omezení funkce a bolesti po zranění.
Klasifikační systém je založen na množství poraněné svalové tkáně, na krvácení.
Hlavním aspektem je, zda je hematom lokalizován intermuskulárně nebo intramuskulárně
(Bahr, 2008).
 intramuskulární krvácení: krvácení je v případě, kdy sval a fascia jsou
neporušeny.
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 intermuskulární krvácení: jestliže je fascia porušena, krvácení se může
rozšiřovat mezi svalovými vlákny (Ekstrand, 2003).

4.4.2. Příčiny a rizikové faktory
Kontuzní příčina je zřejmá, hráč je poraněn přímým kontaktem s protihráčem
(obvykle kolenem, které narazí na zevní část stehna při zastavení). Příčiny natažení
hamstringů jsou vysoké rychlosti lokomoce, jako jsou sprinty. U natažení hamstringů jsou tři
rizikové vnitřní faktory:


předchozí poranění,



omezená hybnost (pohyblivost),



malá síla hamstringů.
Studie ukazují, že flexibilita hamstringů není žádným rizikovým faktorem. Studie

také ukazují, že hráči s nízkou silou hamstringů nebo nízkým poměrem hamstringů :
quadricepsu (relativní poměr síly hamstringů a quadricepsu) jsou vystaveny mnohem většímu
riziku poranění. Až 7x větší riziko poranění hamstringů mají fotbalisté, kteří již prodělali
zranění hamstringů (Bahr, 2008). Dalšími faktory mohou být nevhodná technika běhu, vyšší
rychlost běhu, bolest dolní části zad a změny v tréninkovém programu. I předchozí zranění
mohou způsobit větší náchylnost k opakovanému zranění (vytvoří je jizevnaté tkáně ve svalu).
Předchozí zranění má za následek zmenšení svalové síly i snížení pohyblivosti, což může
zvýšit riziko zranění.

4.5.

Poranění třísla
Zatímco toto zranění představuje 5 – 12 % všech zranění u fotbalistů, u fotbalistek

představuje pouze 4 – 5 % (Bahr, 2008). Zranění je definováno jako bolestivost v oblasti třísel
nebo mimo ni. Zraněné mohou být především adduktory, m. rectus abdominis, rectus femoris
a m. iliopsoas. Bolest může přicházet i z jiných míst jako např. kosti pánve, kyčelního kloubu
a podkožního nervu. Bolest původu mimo tříselnou oblast, které se promítají do třísla, může
být patologickými změnami v bederní páteři, zánět prostaty nebo nemocí genitálu.
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Vyvolávací mechanismus zranění je z důvodů, že maximální síly se přenášejí přes
dolní část páteře, pánevní kosti a kyčelní kloub na dolní končetiny. Zrychlení a zpomalení
lokomoce se uskutečňuje mnoha svalovými skupinami okolo kyčelního kloubu. Takto velké
zatížení může způsobit poranění v oblasti třísel. Zranění se rozdělují na parciální nebo
kompletní svalová nebo šlachová (Bahr, 2008).

4.5.1. Příčiny
Vznik zranění je zapříčiněn sprintem, střelbou na bránu, skluzem na soupeře, při
otáčení nebo uskočení, nebo zasažení míče vnitřní stranou nohy ve stejném okamžiku jako
protihráč. Ostatní zranění vznikají přetížením z důvodu velmi intenzivního a častého tréninku
v krátkém časovém úseku. Při tom vznikají záněty. Náhlé přetažení nebo ruptury a
přetěžování způsobují tvorbu jizevnaté tkáně ve šlaše s velmi malou možností hojení. Jako
další příčina se jeví nedostatečná kondice jedince, nebo nedostatečné rozcvičení, nedostatek
protahovacího a posilovacího tréninku. Dále je to povrch, na který není fotbalista zvyklý,
především když nosí obuv s kolíky.

4.6.

Poranění páteře
Fotbalisté netrpí na zranění páteře, ale na druhou stranu mají mnohem častější výskyt

poranění, než je tomu obecně u jiných sportů. Důvodem může být příliš jednostranně
zaměřený trénink, který je zaměřen na cvičení, která formují svaly dolních končetin. Přičemž
nejsou zdaleka využívány svaly pletence ramenního, břišní, zádové a šíjové svaly. Přesně tyto
svaly zajišťují vzpřímený postoj a jsou důležité pro stabilitu a pohyblivosti horní části těla.
Často dochází k dysbalancím těchto svalových skupin. Problémy s těmito svalovými
skupinami, které se promítají do páteře, pánve a kyčle, může být bolest v oblasti třísel. Studie
ukazují na výzkum, kde bylo pozorováno 264 fotbalistů různých věkových skupin a různých
výkonnostních úrovní, kteří trpěli různými obtížemi. Informace byly zaznamenávány každý
týden po dobu jednoho roku. V průběhu jednoho roku bylo zaznamenáno 37 % hráčů, kteří
měli potíže s bederní páteří a 33 % hráčů mělo potíže v oblasti krku a hlavy. Jen 6 %
sledovaných osob utrpělo zranění bederní páteře, ale nebyla to vážná zranění. Během jednoho
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roku nebylo vysledováno žádné zranění krční páteře, ale 3,6 % hráčů si stěžovalo na poranění
hlavy (Bahr, 2008).

4.6.1. Bederní a hrudní páteř
Bederní páteř je velmi mobilní. Provádí pohyby flexe (předklon) a extenze (záklon) a
úklony do stran v rozsahu 70 – 80 %. Ale je zřejmé, že klouby jsou vystaveny obrovskému
namáhání, což může vést až k opotřebování a osteoartróze (trhliny) s bolestivými příznaky při
pohybu (Bahr, 2008).
Hrudní páteř má nejmenší pohyblivost ze všech segmentů páteře. Pokud by došlo ke
zlomení hrudního obratle, je velmi vysoké riziko poranění míchy. Avšak fotbalisté, kteří
utrpěli zranění páteře, nemají paralyzovány dolní končetiny, jen ve výjimečných případech.

4.6.2. Krční páteř
Oproti bederní a hrudní páteři je krční páteř nejvíce pohyblivým segmentem, ale je
náchylná na poranění. Dospělý člověk může hlavu otočit do strany do až do 90°, uklonit může
až do 45° a zaklonit a předklonit v celkovém úhlu 130°. Velký rozsah může vést
k opotřebování nebo v důsledku častých zranění až k osteoartróze. Zdali budou mít hráči, při
vyšetření, podezření na hyperlaxitu, je třeba zvážit jejich další průběh hráčské kariéry.
Výzkumem je dokázáno, že ve třetí dekádě života vykazují meziobratlové ploténky
degenerativní změny, které mohou vést k omezení pohybu a tím i k bolestem. U hráčů, kteří
špatně zasahují míč hlavou, může toto asymetrické zatížení dělat značné problémy, mohou
nastat až degenerativní změny v meziobratlových kloubech (Bahr, 2008).

4.7.

Poranění hlavy
V současném fotbale narůstají zranění hlavy. Každý si hned vzpomene na zranění

hlavy Petra Čecha, když vidí jeho helmu, kterou nosí dodnes. V tom samém týmu vidíme
Fernanda Torrese, jak nosí chránič nosu. V české lize to byl zase Václav Kadlec, který to
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nosil. Hráčů, kteří utrpěli zranění hlavy je spousty. Podstupují se hlavičkové souboje, už tam
vzniká velké riziko srážky a možného poranění. Asi největší riziko podstupují gólmani, kteří
se vrhají pod nohy útočníkům, aby zabránili obdržení gólu. Proto je nezbytné se v práci zmínit
o poraněních, která se týkají hlavy.
Nejčastějším zraněním, ve fotbale a ve sportu obecně, je otřes mozku. Otřes mozku
je definován jako klinický symptom, který může a nemusí ovlivnit ztrátu vědomí. Příznakem
může být bolest hlavy. Později může nastat ztráta paměti, zvýšená citlivost na světlo, špatná
koncentrace nebo třeba špatné vidění (Ekstrand, 2003).
Ze studií jsou dostupné informace, které ukazují, že poranění hlavy představuje 14 %
všech zranění ve fotbale, zaznamenaných v soutěžích FIFA (Bahr, 2008).

4.7.1. Příčiny
Zranění je úmyslná nebo nepředvídatelná kolize hlavami hráčů, která nejspíše
povede ke zranění jednoho nebo obou hráčů. Četnost tohoto zranění není příliš vysoká. Kolize
hlavami se často děje při výskoku za míčem v pokutovém území, při centrech nebo při kopech
z rohu a také ve středu hřiště po výkopu brankáře nebo obránce. Kontakt tváří v tvář vzniká
především v pokutovém území, zatímco ve středu hřiště je kontakt tváře se zadní stranou
hlavy. Dalším častým zraněním je úderem paže nebo ruky do hlavy druhého hráče. To má
stejnou příčinu jako předchozí kontakty, ve výskoku při souboji.

4.7.2. Příznaky
Je třeba dbát velký důraz na možné zranění hlavy. Mohou to být vážná zranění, která
je nutné nepodcenit a věnovat jim pozornost. Mezi příznaky jsou:
 kognitivní: hráč si neuvědomuje stav utkání, soupeře, poločas, čas a místo,
může ztratit vědomí
Při vyšetření je třeba se ptát otázkami na současnou paměť.
 typické: bolest hlavy, závrať, ztráta rovnováhy, zvonění v uších, špatná
artikulace
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Těmto příznakům je nutné věnovat pozornost a diagnostikovat poranění a ihned
zajistit přepravu ze hřiště do nemocnice.

4.7.3. Prevence
Jako preventivní prostředek proti poranění slouží pravidla hry a také fair play. Jsou
to klíčové faktory, jak snížit riziko poranění. Např. zasažení loktem protihráče do obličeje, to
jistě do fotbalu nepatří a mělo by to být tvrdě trestáno. Metod, jak snížit riziko zranění není
mnoho, uvažovalo se o různých přilbách nebo páskách kolem hlavy, ale nebyly předvedeny
žádné prostředky, které by snižovali riziko. Dokonce se mluví o tom, že nošení přilby může
působit negativně na chování při hře. Jsou přesvědčeni, že hráči mají větší odvahu při
fyzických kontaktech a tím zvyšují riziko poranění hlavy a mozku.

4.8.

Porovnání zranění u profesionálních a amatérských fotbalistů
Fotbalové mládežnické akademie vychovávají hráče schopné hrát na profesionální

úrovni a třeba i reprezentovat jejich zemi. Francouzský Národní fotbalový institut podporuje
rozvoj a péči o budoucnost mladých hráčů. Výzkum z Anglie, který zkoumal mladé fotbalisty,
ukázal, že zranění mohou pozastavit rozvoj mladého fotbalisty. U elitních hráčů, kteří jsou
častěji zranění, se ukázalo, že nedosahují maximálního stupně rozvoje dovedností, když
vypadne z tréninku a herního rytmu.
Po dobu 10ti let bylo zkoumáno 192 hráčů, z nichž bylo 49 profesionálů a 143
amatérů. Výzkum dokumentuje zranění všech věkových skupin. Vyšší výskyt zápasových
zranění byl dokumentován u skupiny profesionálních fotbalistů (Psotta, 2006). V tabulce č. 2
jsou znázorněné údaje výskytu zranění v zápase a v tréninku u profesionálů a amatérů.
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Soutěž

Profesionálové

Amatéři

Počet

Počet

%

Celkem
%

Počet

%

Trénink

226

64.8

570

71

796

69.1

Zápas

123

35.2

233

29

356

30.9

Celkově

349

100

803

100

1152

100

Tab. č. 3 Výskyt zranění v tréninku a v soutěži (Psotta, 2006)

Většího nárůstu zranění u profesionálů nabývá v závěru sezony, kdy narůstá
vytíženost hráčů. Někteří hráči jsou zase sledováni v závěru sezony skauty, kdy chtějí udělat
velký dojem na pozorujícího skauta, a tím se více snaží, hrají agresivněji. To je důvod ke
zvýšení rizika zranění. U profesionálních fotbalistů stoupá incidence zranění lehčího
charakteru, trvající až 3 dny. U amatérských fotbalistů je zaznamenán stejný charakter
zranění, ale s déle trvající rekonvalescencí, až týden. Nejvíce frekventované typy zranění
(přetržení, natažení) a místo zranění (kotník, koleno) mají přibližně podobný výskyt u obou
dvou skupin. Elitní fotbalisté mají větší výskyt zranění u dolních končetin, protože jejich hra
je více agresivní a náročnější. Největší četnost zranění, u fotbalistů z amatérských soutěží, je
v září, během prvního měsíce celé soutěže (Reilly a Korkusuz, 2009).

4.9.

Výkonnostní a fyziologické ukazatele
Poukázání na výkonnostní ukazatele může „osvětlit“ činnost fotbalisty a ukázat, že

nejenom negativní faktory ovlivňují tuto sportovní činnost. Jsou tu i faktory pozitivní, kterými
se práce zabývá. Anaerobní kapacita, aerobní kapacita, maximální spotřeba kyslíku, to mohou
být ukazatele, které charakterizují výkon fotbalisty.

4.9.1. Anaerobní výkonnost
Dospělí profesionální fotbalisté disponují daleko vyšší úrovní maximálního
anaerobního výkonu a svalové síly než jedinci trénující výhradně ve vytrvalostních sportech.
Tyto pohybové předpoklady jsou ale nižší, ve srovnání se sportovci, kteří se spiralizují na
rychlostně silové výkony, jimiž jsou např. sprinteři. V testu, kde se prováděly opakované
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vertikální výskoky po dobu 15s, byla u hráčů fotbalu vyšší anaerobní kapacita než u vytrvalců
a běžců na lyžích (27 vs. 24 a 22 W/kg). Podle Psotty (2006) byla tato kapacita nižší ve
srovnání s bruslaři a sprintery (27 vs. 28 a 30 W/kg).
Rozdílovým faktorem herní výkonnosti se ukázala být pohybová rychlost. Vyšší
rychlost dosahují hráči, kteří jsou v nejvyšších ligových soutěžích, avšak rozdíly ve
vytrvalostním běžeckém výkonu nebyly zásadně rozdílné (Psotta a kol, 2006).
Jestliže se podíváme na tempo fotbalového zápasu, zjistíme, že vrcholoví fotbalisté
jsou téměř neustále v pohybu. Střídají se rychlé běhy s klusem. To se stále opakuje. Z toho
vyplývá, jak je to náročné a dostávají se pravidelně do anaerobního pásma. Proto je nezbytné,
aby byli fotbalisti adaptováni na to herní zatížení pomocí tréninku. V podstatě musí umět
snášet silnou únavu a vyrovnávat se s únavovými látkami, jakými jsou například laktát. Jedině
tréninkem vysoké intenzity i objemu se toho dosáhne.

4.9.2. Aerobní výkonnost
Aerobní výkonnost je charakterizována aerobní kapacitou a maximálním aerobním
výkonem. Další charakteristika vyjadřuje maximální možnou intenzitu tvorby energie
aerobním způsobem metabolismu. Ukazatelem aerobní výkonnosti je maximální spotřeba
kyslíku. Fotbalisté v profesionálních soutěžích, jako jsou La Liga, anglická Premier League
nebo neměcká Bundesliga, dosahují relativně vysoké hodnoty (VO2max – 56-69 ml/min/kg)
oproti netrénovaným jedincům. Těmito hodnotami se přibližují běžcům sprinterům na 100 m
a 400 m, kteří jsou tréninkem adaptováni k rychlostně vytrvalostním výkonům. Zatímco profi
fotbalisté se mohou rovnat se sprintery, s jedinci, kteří jsou adaptování na vytrvalostní
výkony, jako běžci na střední a dlouhé tratě, se srovnávat nemohou. Tito jedinci dosahují
výrazně vyšších hodnot VO2max (až 80 ml/min/kg). Moderní fotbal tedy vyžaduje určitou
aerobní výkonnost. Nejdůležitějším faktorem herního výkonu jsou bez pochyby pohybová
rychlost a explozivní síly (Psotta a kol., 2006).
Vyšší VO2max vykazují především hráči středové formace a krajní obránci ve
srovnání s ostatními hráči základního rozestavení. Odráží se to z činnosti hráče, který má za
úkol podporovat útočnou i obranou fázi hry. V novodobém fotbale je daleko větší nárok
zapojování krajních obránců do útočné fáze hry.
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Profesionální fotbalisté vykazují vyšší aerobní výkon než hráči, kteří hrají v nižších
soutěžích, tedy amatéři. Aerobní výkonnost hráčů je závislá na pojetí a složení tréninku a také
koncepci týmového výkonu, na tréninkovém období a individuálních funkčních dispozicích
hráčů. V českých soutěžích, výkonnostních a vrcholových, je minimální žádoucí hranice
VO2max = 60 ml/min/kg. Vyšší VO2max než 65 ml/min/kg již nepředstavuje výraznější
výhodu pro herní výkon (Psotta a kol., 2006).
O

požadavcích

fotbalu

na

vytrvalostní

výkon

napovídá

také

adaptace

kardiovaskulárního systému, který je charakteristický transportem kyslíku ke tkáním.
Ukazatelem výkonu srdce je maximální minutový objem srdeční, který je, ve srovnání
s vytrvalostními sportovci nižší. Z důvodů adaptace kardiovaskulárního systému na zátěž
v utkání a v tréninku se to u hráčů projevuje sníženou klidovou frekvencí, která se pohybuje
okolo 50 – 60 tepů/min. Průměrné hodnoty se pohybují okolo 70 – 75 tepy/min u běžné
populace (Psotta a kol, 2006).
Pokud se fotbalisté pohybují okolo těchto hodnot, je nutné to především rozvíjet
tréninkem. Fotbalový zápas trvá 90 minut normální hrací doby. Po tuto dobu je nutné, aby
každý hráč byl schopen využít své vytrvalostní schopnosti a mohl běhat po dobu tohoto
zápasu. Jelikož takto dlouhý časový úsek se řadí mezi dlouhodobou vytrvalost, je
předpokladem dobrá vytrvalostní schopnost. Právě proto je třeba rozvíjet dlouhodobou
vytrvalost, za účelem schopnosti odolávat únavě po dobu 90ti minut.
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5. Diskuze
Práce pojednává o faktorech ovlivňující výkon fotbalisty. Mezi tyto faktory jistě patří
různá zranění, která jsou v práci zmíněna, nadváha nebo dokonce obezita, kardiovaskulární
změny a také respirační změny. V práci jsou uvedena nejčastější zranění postihující hráče.
Mezi tato zranění patří kotník, koleno, svalová zranění bérce či stehna, ale mohou to být i
zranění páteře nebo dokonce i hlavy. Zranění vždy budou ovlivňovat hráčův výkon. Už jen
představa půlroční rekonvalescence je velká rána. Znamená to ztrátu formy, trénovanosti,
sebevědomí, mohou ovlivnit výkon, a to se jednalo pouze o zranění svalové nebo kloubní. Je
tedy pochopitelné, že veškerá zranění jsou krokem zpět pro fotbalisty. Vždy to znamená
výpadek z tréninkového procesu, kterým se udržuje trénovanost a forma. V podstatě je to
ztrátový čas. Po zranění je vždy pomalejší návrat k obvyklému tréninkovému zatížení, aby se
zranění neobnovilo. V období rekonvalescence se často využívají různé procedury k návratu
k optimálnímu zdravotnímu stavu. V případě respiračního systému je důležité zmínit, že
fotbalisti dosahují velmi slušné výsledky při VO2max. Jejich hodnoty nejsou na vrcholu
srovnatelné s maratonci a vytrvalci celkově, ale řadí se k široké špičce. Vyplývá to
z náročnosti tohoto sportu. Jsou tu velmi náročné krátké úseky (sprinty), opakované krátké
úseky po dobu celých 90ti minut. Dále hráč musí vydržet běhat po dobu celého zápasu. Hráč
se během utkání dostává do anaerobního pásma, ve kterém často musí i po delší dobu vydržet.
Aerobní kapacita umožňuje sportovci vydržet běhat v tempu po dobu celého zápasu,
popřípadě i nastaveného času např. při MS, ME, LM, EL. Je to nesmírně náročné. Hráči se
v zápase musí podrobit tempovým změnám hry zápasu. Už jen změna tempa na vyšší
frekvenci, po odehrané hodině zápasu, je velmi náročná. Tyto změny probíhají takřka
neustále.
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6. Závěr
Bakalářská práce se zabývá pozitivními i negativními faktory, postihující
profesionální fotbalisty. K negativním faktorům se řadí nejčetnější zranění, která se vyskytují.
Těmi nejčetnějšími jsou zranění kotníku (vazy, vyvrtnutí), kolene (postranní vazy, křížové
vazy), stehna (natažení svalů atd.), páteř a také hlavy, kdy se rozrůstají zranění i této části těla,
z důvodů větší fyzické náročnosti ale také obětavosti. Především brankáři jsou postihováni
zraněním hlavy. Je třeba říci, že vrcholový fotbal není jen o zraněních, tedy negativních
faktorech sportování, ale i o pozitivních. V práci jsou uvedeny výkonnostní změny,
z fyziologického pohledu. Jsou to zejména aerobní a anaerobní výkonnost. Fotbalisté jsou
více adaptováni na zatížení, mají častěji tréninkové jednotky i zápasy. Tyto změny nedosahují
hodnot jako vytrvalci, ale jsou velice dobré. Z pohledu fyziologického, vykazují fotbalisté
výborné hodnoty, z toho vyplývá, že mají dobrou aerobní i anaerobní výkonnost, kterou
uplatňují v utkání. V práci se také porovnává četnost zranění u profesionálních a
neprofesionálních (amatérských) fotbalistů. Je evidentní, že mnohem častěji jsou zranění
neprofesionální fotbalisté, kteří nemají takovou zdravotnickou péči a mnohdy ani znalosti o
preventivních prostředcích, které zabraňují tvorbě zranění. Větší množství je jak v tréninku,
tak i v zápasech. Z toho je zřejmé, že s vyšší úrovní výkonnosti se snižuje předpoklad zranění.
Fotbalisté jsou podrobováni důkladné lékařské péči, která jim zajistí komfort a především
dobré zdravotní podmínky.
Spousty negativních faktorů ovlivňují vrcholový fotbal. Nesmíme ale zapomínat na
ty pozitivní faktory, které práce zmiňuje. Tím se ukazuje profesionální fotbal jako mnohem
bezpečnější, co se týče výskytu zranění než amatérský. Ano, zranění může ukončit kariéru, ale
to i na nižší úrovni. Ve vrcholovém sportu je však o sportovce nadmíru dobře postaráno.
Zkracuje se doba rekonvalescence. Zkrátka se může tvrdit, že být profesionálním hráčem, je
daleko lepší než být tím amatérským. Pokud sumarizujeme negativní a pozitivní faktory, stále
je více těch negativních vlivů. To se promítá do zdraví jedinců. Zraněním se nedá zabránit, ale
zamezit vrcholovému sportu je nemožné.
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