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Abstrakt

Název práce: Diabetici a jejich uplatnění v českém fotbalu

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je zmapovat uplatnění diabetiků v českém fotbalu

v týmech na různé úrovni výkonnosti. Popsat, co je diabetes a jeho rozdělení. Osvětlit 

problémy, na které můžeme s diabetikem v tréninkovém procesu narazit a přiblížit si 

jejich možná řešení. Charakterizovat zásady pro bezpečné začlenění do týmu 

a specifikovat požadavky tréninkové a zápasové zátěže.

Klíčová slova:

diabetes, fotbal, uplatnění

Abstract

Title: Diabetics and their application in Czech football

Abstract:

The aim of this bachelor thesis is describe the application of diabetics in the 

Czech football teams at different levels of performance. Describe what diabetes is and 

its distribution. Elucidate problems that we come across with diabetics in the training 

process and bring their possible solutions. Characterize principles for safe integration 

into the team and specify requirements training and match loads.

Key words:
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1 Úvod

Fotbal je nejpopulárnějším sportem na světě a v České republice se o první příčku 

dělí s hokejem. Zároveň v České republice žije přes 850 000 diabetiků. Je tedy 

nevyhnutelné, že v dnešní době, kdy je diabetikům doporučován pohyb a sportovní 

aktivita, se mnoho z nich zaměří právě na fotbal. Nikde není psáno, že by člověk, jemuž 

je diagnostikován diabetes, nemohl hrát fotbal na profesionální úrovni. S poctivým 

tréninkem jde přeci dosáhnout všeho. Samozřejmě i ti, kteří netouží stát se 

profesionálními fotbalovými hráči, ale vystačí si s nižší soutěží, se musí přizpůsobit 

tréninkovému a hernímu procesu, což znamená zapojení se do kolektivních sportovních 

aktivit. Je možné, že právě tato nutnost trénovat a hrát v kolektivu s ostatními 

spoluhráči bez hendikepu může vést k tomu, že diabetici takovýto sport raději 

neprovozují. Na druhou stranu je možné, že právě nehendikepovaní spoluhráči, se 

kterými mají možnost srovnání, je motivují k této tělesné aktivitě.

Ve své práci bych se chtěl zaměřit na uplatnění diabetiků ve fotbale na území 

České republiky, a to na různých výkonnostních úrovních. V teoretické části se 

zaměřím na popis diabetu jako takového a na jeho rozčlenění. Následně se zaměřím na 

spojení diabetiků a sportu obecně. V praktické části budu pracovat s informacemi 

obdrženými z dotazníků, které jsem rozeslal fotbalovým oddílům na různé výkonnostní 

úrovni. Z těchto dotazníků jsem obdržel informace o počtu diabetiků, jejich vytížení 

a dále informace o přístupu k nim v tréninkovém a herním procesu. Také bude možné 

srovnání s hráči, kteří jsou hendikepovaní jinými zdravotními problémy. 
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2 Problémy a cíle práce

2.1 Hlavní	cíl	práce

Cílem této bakalářské práce je zmapování uplatnění diabetiků ve fotbalových 

oddílech na našem území na různých výkonnostních úrovních a následné porovnání

výsledků výzkumu mezi jednotlivými soutěžemi.

2.2 Dílčí	cíle	práce

1. Zmapování počtu diabetiků v jednotlivých soutěžích

2. Porovnání různých typů diabetu u fotbalistů

3. Zaměření se na problémy diabetiků v tréninkovém a herním procesu

4. Porovnání diabetiků se zdravými a jinak hendikepovanými osobami

2.3 Problém-výzkumné	otázky

1. Kolik diabetiků hraje v jednotlivých soutěžích?

2. Jaké množství týmů má hráče s diabetem?

3. Jaký typ diabetu se častěji vyskytuje mezi fotbalisty?

4. Jak častý je mezi fotbalisty výskyt diabetu oproti ostatním typům postižení?
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3 Teoretická část

3.1 Diabetes	mellitus

Diabetes mellitus neboli cukrovka je souhrnným názvem pro různá onemocnění, 

která se projevují zvýšenou hladinou cukru v krvi tzv. hyperglykemií.

Rozhodující měrou na regulaci cukru v krvi se podílí hormon inzulín. Inzulín je 

hormon, bez něhož nemohou buňky lidského těla získávat cukr z krve. Díky inzulínu 

může vstoupit cukr z krve do buněk, kde slouží jako zdroj energie. Inzulín je tvořen ve 

slinivce břišní (pankreatu) b-buňkami. Odtud je vylučován do krve a dále vázán na 

inzulínové receptory, uložené zejména na povrchu svalových, tukových a jaterních 

buněk. Cukr může do nitra buňky vstoupit teprve po navázání na receptor. Některé 

buňky, například nervové, jsou schopny přijímat glukózu i bez přítomnosti inzulínu.

Hladina cukru v krvi se nejvíce zvyšuje po jídle. Současně s ní se zvyšuje 

i množství inzulínu uvolňované slinivkou. Všechen cukr z potravy je přesunut díky 

inzulínu do buněk a využit jako zdroj energie nebo uložen do zásob. Následně je inzulín 

rozložen. Inzulín je do krve vylučován i mezi jídly, a to v malém (bazálním) množství.1

Cukrovka se dá obecně charakterizovat jako onemocnění způsobené 

nedostatečným působením hormonu inzulínu v cílových buňkách. Z toho vyplývá 

snížený transport cukru do buněk a s ním spojený nedostatek energie v buňkách. 

Následuje zvýšené uvolňování cukru z jater, kde cukr vzniká novotvorbou nebo 

štěpením zásobní látky glykogenu. Hladina cukru v krvi se proto nadále zvyšuje.

Pokud působí zvýšená hladina cukru v krvi na organizmus delší dobu, může dojít 

k tzv. pozdním komplikacím cukrovky, což jsou v podstatě změny cév a následně 

orgánů těla (diabetická nefropatie, diabetická neuropatie a diabetická retinopatie).

Diabetes mellitus dělíme na dva základní typy, na diabetes 1. typu a diabetes 

2. typu. V současnosti se setkáváme ještě s pojmem diabetes 3. typu, který se vztahuje 

                                               
1 http://www.diabetickaasociace.cz/co-je-diabetes/, 3. 4. 2015
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k inzulínové rezistenci v mozku, vedoucí k Alzheimerově nemoci u nemocných 

s diabetem.2

3.1.1 Historie diabetu

Nejstarším záznamem o diabetu je egyptský lékařský spis známý jako Ebersův

papyrus z roku 1550 př. n. l. Tento záznam popisuje polyurickou nemoc, při které mizí 

maso a kosti do moči. Další záznam říkající, že nemoci s polyurií mají často za následek

„zničení těla“, přichází od Hippokrata z doby kolem roku 400 př. n. l. Na začátku 

2. st. n. l. označuje Aretaeus z Kappadocie polyurické nemoci jako „diabetes“, což 

v překladu znamená „protékání“ popřípadě „výlevka“. Koncem 2. st. n. l. přichází 

Galenos s pojmenováním „žíznivá nemoc“ a všímá si zvláštního zápachu moči, z čehož 

usuzuje, že jde o nemoc ledvin. Tato jeho teorie se udržela až do začátku 19. století.

Kolem roku 1000 Ibn Siná poukazuje na komplikace spojené s diabetem, jako jsou 

gangréna, impotence a furunkulóza. Doporučuje ochutnávat moč jako součást diagnózy, 

protože moč má sladkou chuť a po zaschnutí je zbytek z moči lepkavý jako med. Roku 

1682 realizuje Conrad Brunner pokus na psovi, kterému je odstraněna část pankreatu. 

Ten následně začne trpět polyurií a žízní.

V roce 1787 se William Cullen spolu s Dobsonem podílí na zkoumání diabetu. 

Často se uvádí, že to byl právě on, kdo vytvořil přívlastek „mellitus“. V roce 1788 

přichází Thomas Cowley s tím, že diabetes může být následek poškození pankreatu. 

Roku 1841 vymyslel Karl Trommer kvalitativní test na cukr v moči a roku 1850 

vymyslel Hermann von Fehling kvantitativní test na cukr v moči. Claude Bernard v roce 

1857 definuje sekreci glukózy jako úlohu jater. Paul Langerhans ve své dizertaci z roku 

1869 popsal v pankreatu ostrůvky odlišné tkáně neznámé funkce. V roce 1889 Oskar 

Minkowski s Josephem von  Meringem vyvolali cukrovku u psa odstraněním pankreatu.

Roku 1909, dal Jean de Meyer zatím neznámému hormonu z pankreatu název „insulin“. 

Během let 1916-1920 připravil Nicolas Paulescu pod názvem pancréin extrakt 

z pankreatu stejnou metodou, jako později Banting a Best inzulín. V Torontu roku 1921 

izolovali Frederick G. Banting, Charles H. Best, James B. Collip a John J. R. Macleod

účinný extrakt z pankreatu.

                                               
2 Perušičová, 2012 
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Prvním pacientem s diabetem, úspěšně léčeným inzulínem, byl čtrnáctiletý 

chlapec Leonard Thompson roku 1922. První komerční inzulínový produkt přichází na 

trh roku 1923 pod názvem Isletin Insulin a má ho na svědomí Eli Lilly. V témže roce 

kupují August Krogh a Hans Christian Hagedorn práva na výrobu inzulínu od Bantinga 

a Besta. Poté zakládají v Dánsku „Nordisk Insulinlaboratorium“ budoucí Novo Nordisk.

   H. Ch. Hagedorn vytvořil roku 1936 první dlouhodobě působící inzulín NPH 

(neutral protamin Hagedorn). V tomtéž roce přichází H. P. Himsworth s rozdělením na 

dva typy diabetu, citlivý a necitlivý na inzulín. V roce 1942 vytvořil Marcel J. Janbon

první perorální antidiabetikum na bázi sulfonylurey. Novo Nordisk začíná v roce 1950 

s prodejem inzulínu NPH. Roku 1951 vytvořil Frederick Sanger strukturu molekuly 

inzulínu a za tento objev dostal v roce 1958 Nobelovu cenu za chemii. Rosalyn 

Yalowová a Solon Berson přišli v roce 1959 s metodou stanovení imunoreaktivního 

inzulínu v plasmě (první RIA metoda), za kterou dostali v roce 1977 Nobelovu cenu za 

fyziologii a lékařství.

Roku 1963 byla založena Česká diabetologická společnost. Pierre Freychet 

objevil roku 1971 inzulínové receptory. V roce 1978 se objevil první inzulín

produkovaný bakterií E. coli (na trhu byl od roku 1982). V roce 1985 G. F. Botazzo 

zjišťuje, že diabetes 1. typu je autoimunitní orgánově specifické onemocnění. První 

transplantace Langerhansových ostrůvků byla provedena v roce 1989 doktorem Paulem 

Lacym. V roce 1990 dochází k rozšíření aplikátorů inzulínu o inzulínová „pera“ 

(používaná dodnes). První inzulínový analog byl schválen FDA roku 1996, jednalo se 

o lispro (Humalog). UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) je klíčová 

studie léčby a komplikací diabetu 2. typu, která vznikla roku 1998. Roku 2006 přichází 

novinka v podobě inhalační aplikace inzulínu. Významným se stal tento objev 

především pro diabetiky 1. typu, kteří mají strach z jehel nebo pro ty, kterým se špatně 

vstřebává inzulín z podkoží.3

3.1.2 Diabetes	1.	typu

Diabetes 1. typu byl dříve také nazýván jako inzulín-dependentní diabetes.

                                               
3 Kopecký, 2000
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Vznik	diabetu 1.	typu

Vznik diabetu 1. typu je závislý na interakci genetických a negenetických faktorů. 

Usuzuje se, že genetické faktory jsou zodpovědné za polovinu rizika a negenetické 

faktory za tu druhou. Toto rozdělení je ovšem hodně obecné a zjednodušené. Každý 

konkrétní případ diabetu má totiž své specifické faktory.

Diabetes 1. typu se nejčastěji objevuje u dětí nebo dospívajících. Je tu možnost 

i výskytu až po 30. roku věku a v tom případě ho označujeme jako LADA (latent 

autoimmune diabetes in adults). Tímto typem diabetu trpí 7% diabetiků v České 

republice. Pro LADA je typická úplná absence inzulínu v těle.4

Choroba může být podmíněna abnormální reakcí systému zajišťujícího obranu 

proti infekci. U osob s genetickou predispozicí buňky, které za normálních podmínek 

ničí jen cizorodé a změněné buňky, začnou napadat b-buňky vlastní slinivky břišní. 

Cukrovka se projeví teprve, když je zničeno asi 90 % buněk produkujících inzulín. 

Rychlost zániku těchto buněk bývá různá. Velmi rychle tento proces probíhá v dětství 

a dospívání. Pro dospělé je typický spíš pomalý průběh. K manifestaci onemocnění 

dojde zpravidla po větší fyzické eventuálně psychické zátěži, např. infekce, trauma, 

těhotenství.5

Příznaky	diabetu	1.	typu

První příznaky diabetu 1. typu mohou být jak velmi rychlé a výrazné tak i pomalé 

a postupné. Většinou je nástup diabetu 1. typu ovlivněn věkem. U dětí a dospívajících je 

nástup většinou náhlý, zatímco u dospělých je pozvolnější.

K obecným příznakům diabetu 1. typu patří především žízeň a s ní spojený 

zvýšený přísun tekutin a časté močení. To je způsobeno zvýšeným obsahem cukru 

v krvi. Cukr strhává vodu do moči, a to vede k následné dehydrataci. Projevuje se 

zvýšená únava a slabost organizmu. Dalšími možnými symptomy mohou být 

mravenčení různých částí těla, neostré vidění, snížená chuť k jídlu a hubnutí.

V extrémnějších případech může přijít nevolnost, zvracení nebo dokonce akutní 

ketoacidotické kóma.

                                               
4 Bělobrádková, Brázdová, 2006
5 http://www.diabetickaasociace.cz/co-je-diabetes/diabetes-1-typu, 17. 4. 2015
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Léčba	diabetu	1.	typu

Diabetes 1. typu je nevyléčitelnou nemocí. Z toho vyplývá, že i léčba tohoto 

onemocnění probíhá celý život. Základním cílem léčby je udržovat glykemii v ideálním 

rozmezí. To je důležité pro zabránění nástupu chronických komplikací spojených 

s diabetem. Léčba je postavena především na podávání inzulínových injekcí, dietních 

opatřeních a přiměřené fyzické aktivitě. Pacient je vyškolen, aby si zvládl aplikovat 

inzulínové injekce a také dokázal regulovat dávku inzulínu podle množství potravy, 

fyzické aktivity a dalších faktorů. Inzulínové injekce si pacient aplikuje několikrát 

denně do podkoží na stehnech, břiše, rukách a hýždích. Jako další možnost aplikace 

inzulínu existuje tzv. inzulínová pumpa. Ta má co nejlépe simulovat produkci inzulínu 

v lidském těle. Pumpa je fixována na tělo a inzulín je do těla přiváděn malou jehličkou 

zavedenou do podkoží, nejčastěji na břiše. Pumpa přivádí inzulín do těla nepřetržitě 

s možností zvýšení dávky před jídlem. Pumpa ovšem nemusí vyhovovat každému.

Komplikace	diabetu	1.	typu

Hypoglykemické kóma je komplikace, se kterou se může setkat již léčený 

diabetik. Dochází zde ke kritickému snížení hladiny cukru v krvi. Nejčastější příčinou je 

zvýšená fyzická aktivita, vynechání pravidelného jídla, nesprávná dávka inzulínu nebo 

konzumace alkoholu. Projevuje se sníženou výkonností, nevolností, bolestí hlavy, 

zamlženým viděním, křečemi až bezvědomím. Může být přítomen také třes, pocení, 

bušení srdce, nervozita a hlad. Nejjednodušší pomocí je podání koncentrovaného 

roztoku cukru do úst, lékař podává glukózu nitrožilně.

Ketoacidotické kóma je komplikace definovaná překyselením organizmu 

s vzestupem hladiny tzv. ketolátek v krvi, extrémním zvýšením hladiny cukru v krvi 

a nedostatkem vody a minerálů. Jeho projevy jsou vystupňovaná žízeň, časté pití, časté 

močení, dehydratace spojená se slabostí, závratě, zvracení, dušnost a bolesti břicha. 

Tento stav může nakonec vyústit až v poruchu vědomí (diabetické kóma).6

Chronické komplikace diabetu 1. typu. Závažnost diabetu mimo jiné spočívá také 

ve vzniku chronických komplikací tohoto onemocnění, které jsou velkou zátěží pro 

pacienta a podstatným způsobem ovlivňují kvalitu života i jeho délku. Diabetes jakožto 

                                               
6 Perušičová, 2008
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nevyléčitelné onemocnění vede po letech k rozvoji změn prakticky ve všech orgánech. 

Tyto komplikace jsou důsledkem dlouhodobě změněného metabolismu, chronické 

hyperglykemie a poškození cév a pojiva. Poškozeny jsou jak malé, tak velké cévy 

a podle toho se chronické komplikace diabetu také rozdělují na tzv. mikroangiopatie 

(postižení malých cév, a tudíž i orgánů, které jsou jimi zásobovány, zvláště ledvin, 

sítnice, nervové tkáně) a makroangiopatie (postižení velkých cév s projevy ischemické 

choroby srdeční, cévních mozkových příhod a ischemické choroby dolních končetin). 

Zde je základní přehled těchto komplikací:

Poškození ledvin (diabetická nefropatie): chronická komplikace 

charakterizovaná vylučováním bílkovin močí, vysokým krevním tlakem a postupnou 

ztrátou funkce ledvin, která může vést až k nutnosti dialýzy (náhrada funkce ledvin 

umělou ledvinou). Vyskytuje se v různém stupni závažnosti u 20 % diabetiků 1. typu.

Poškození sítnice (diabetická retinopatie): dlouhodobá hyperglykemie vede 

k poškození cév sítnice s poruchami zraku od rozmazaného vidění až po slepotu.

Poškození nervů (diabetická neuropatie): metabolické změny při diabetu 

poškozují také nervová vlákna a jejich cévy, což vede k řadě příznaků podle lokalizace 

poškozených nervů. Nejčastější je tzv. symetrická distální neuropatie, kdy poškozením 

nervů v končetinách dochází k nepříjemným pocitům chvění, pálení, mravenčení 

i bolesti v nohou nebo rukou, a to symetricky na obou stranách těla. V pokročilejších 

případech je přítomna i porucha hybnosti, vznikají obrny končetin.7

3.1.3 Diabetes	2.	typu

V rámci diabetického syndromu má diabetes 2. typu zdaleka největší zastoupení 

asi 90 %. Diabetes 2. typu se vyznačuje relativním nedostatkem inzulínu v organizmu, 

což vede k nedostatečnému využití glukózy. Následným projevem je hyperglykemie 

(zvýšená hladina glukózy v krvi). Diabetes 2. typu je charakterizován kombinací 

porušené sekrece inzulínu (rytmus vylučování inzulínu do krve je nedostatečný zejména 

po jídle) a působení inzulínu v cílových buňkách (tkáně jsou méně citlivé na inzulín).

                                               
7 http://www.lekari-online.cz/endokrinologie/zakroky/diabetes-mellitus-i-typu, 17. 4. 2015
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Přítomnost obou poruch je nezbytná pro vznik diabetu 2. typu. Kvantitativní podíl 

těchto poruch může být rozdílný, a proto hovoříme o heterogenní skupině onemocnění.8

Vznik	diabetu	2.	typu

Na vznik diabetu 2. typu působí genetické faktory i faktory zevního prostředí. 

Genetický faktor se projevuje tak, že má-li jeden z rodičů diabetes, je pravděpodobnost 

vzniku diabetu u potomka asi 50 %. Mají-li diabetes oba rodiče, je pravděpodobnost 

vzniku diabetu u potomka téměř 100 %. Základními faktory zevního prostředí jsou 

nevhodné stravovací návyky a nedostatečná pohybová aktivita. Tyto dva hlavní faktory 

vedou často k obezitě, která se u diabetiků 2. typu objevuje pravidelně. Dalšími faktory 

zevního prostředí mohou být stres nebo kouření. Všechny tyto faktory jsou nazývány 

jako civilizační, a to z toho důvodu, že provázejí vývoj lidské společnosti tak, jak ho 

můžeme sledovat s vývojem civilizace.

Příznaky	diabetu	2.	typu

K obecným příznakům diabetu 2. typu řadíme stejně jako u diabetu 1. typu žízeň, 

zvýšený příjem tekutin, časté močení, zvýšenou únavu, slabost, neostré vidění, 

mravenčení v různých částech těla, sníženou chuť k jídlu a hubnutí. Na rozdíl od 

diabetu 1. typu zde nehrozí pokles sekrece inzulínu až k nule, a proto nehrozí akutní 

ketoacidóza. Z tohoto důvodu také bývá zjištění diabetu 2. typu často náhodné při 

odběru krve. Příznaky jsou totiž mnohdy nevýrazné, mají pomalý nástup nebo jsou 

atypické. Následkem toho se stává, že v době určení diagnózy jsou u pacienta již 

vyvinuty chronické komplikace.

Léčba	diabetu	2.	typu

Základem léčby je tak jako u diabetu 1. typu snaha o udržení glykemie v ideálním 

rozmezí. Dále se snažíme ovlivnit i další poruchy, které jsou součástí obvykle 

přítomného metabolického syndromu. Je zde snaha o dosažení optimální hmotnosti, 

hladiny krevních tuků a krevního tlaku. Ovlivněním těchto poruch podporujeme 

komplexní léčbu. 

V minulosti bylo hlavním cílem léčby zbavit pacienta obtíží, ale jelikož pacient 

může být asymptotický i při hodnotě 10 mmol/l ukázalo se, že takovýto přístup je

                                               
8 Brázdová, Vávrová, 2001
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nedostatečný. Vedl totiž k rozvoji mikrovaskulárních a makrovaskulárních komplikací. 

Dnes je tedy cílem léčby snaha zabránit vzniku a zpomalit rozvoj cévních komplikací.

Zahájení léčby vždy obstarávají režimová opatření. Mezi základní režimová 

opatření patří dieta, fyzická aktivita a snížení tělesné hmotnosti. V některých případech 

i samotné snížení hmotnosti stačí k udržení hladiny cukru v ideálním nebo alespoň 

přijatelném rozmezí. Pokud pouze režimová opatření již nestačí k udržení přijatelné 

hladiny glykemie, přichází na řadu léčba léky a inzulínem. Většinou je pacient ze 

začátku léčen pouze dietou, po nějaké době začne brát perorální antidiabetika a nakonec 

je nucen přejít na léčbu inzulínem. Je to zapříčiněno zhoršováním poruchy sekrece 

inzulínu a úbytkem inzulínu v těle pacienta.9

Prevence	před	diabetem	2.	typu

Nejdůležitější preventivní opatření spočívají v dodržování zásad správného 

životního stylu. U jedinců s výskytem diabetu v rodině tato opatření pomohou oddálit 

vznik diabetu, naopak nevhodný životní styl posouvá jeho vznik do nižších věkových 

skupin. Znamená to především dodržování pravidel racionální výživy, pravidelné 

pohybové aktivity (toto opatření se jeví jako nejúčinnější), zákaz kouření, udržování 

přiměřené tělesné váhy, vyvarování se nadměrnému stresu. Tato preventivní opatření 

jsou zároveň i preventivními opatřeními pro ostatní poruchy v rámci metabolického 

syndromu.

Pokud jde o výživová opatření, bylo dokázáno, že výskyt diabetu je nižší při 

konzumaci vlákniny (zelenina, celozrnné obiloviny, ovoce), polynenasycených mastných 

kyselin (ryby, ořechy, kvalitní olej), naopak vyšší výskyt byl zaznamenán při konzumaci 

transmastných kyselin (masné výrobky, uzeniny, paštiky). Nebyl prokázán vztah mezi 

vznikem diabetu a příjmem cukrů.10

Komplikace	diabetu	2.	typu

Hyperglykemické kóma je vážnou komplikací diabetu 2. typu. Projevuje se 

abnormálním zvýšením hladiny cukru v krvi, vekou dehydratací organizmu, poruchou 

funkce ledvin a poruchou vědomí. Začíná pozvolna větší žízní, častějším močením 

                                               
9 Olšovský, 2012
10 http://www.lekari-online.cz/endokrinologie/zakroky/diabetes-mellitus-ii-typu, 21. 4. 2015
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a slabostí. Později přicházejí křeče, zmatenost, neurologické příznaky a může se stát, že 

pacient upadne do kómatu. Hyperglykemické kóma je často zaměňováno za cévní 

mozkovou příhodu. Hlavní příčinou bývají stavy znemožňující příjem tekutin. Tento 

stav vyžaduje okamžitou léčbu na jednotce intenzivní péče, ale i při odpovídající léčbě 

je úmrtnost velmi vysoká.

Chronické komplikace diabetu 2. typu jsou shodné s chronickými komplikacemi 

diabetu 1. typu. Také u diabetu 2. typu se může objevit hypoglykemické kóma, které má 

stejný průběh a projevy jako hypoglykemické kóma u diabetu 1. typu.11

3.1.4 Deprese	u	diabetiků	a	diabetes	3.	typu

V současné době je spojení diabetu a deprese věnována velká pozornost. Věk 

diabetika a doba trvání diabetu mají na přítomnost deprese u diabetiků velký vliv. 

Prokazatelně se u diabetiků častěji objevují emocionální poruchy, a to včetně výskytu 

strachu až deprese. Vztah mezi diabetem a depresí není ničím novým. Což nám ukazuje 

i citát Thomase Willise, jež žil mezi lety 1621-1675. Ten říká: “Smutek nebo nadměrná 

lítost, podobně jako záchvaty a jiné deprese a poruchy animálního ducha, plodí nebo

podněcují tuto chorobnou vlohu (diabetes)”. Souvislosti mezi těmito poruchami přesto 

nejsou dosud zcela objasněny.

U diabetiků je již oficiálně používán nový termín diabetes mellitus 3. typu. Tento 

termín je používán v literatuře pro demenci Alzheimerova typu. K jejímu výskytu 

napomáhají u diabetiků poruchy glukózového metabolismu a přítomné inzulínové 

rezistence v mozku.12

3.2 Diabetici	a	sport

Fyzický pohyb se řadí na první místo mezi preventivními postupy u diabetu. 

V červenci roku 2011 byla publikována časopisem Diabetologia velmi zajímavá 

metaanalýza. Ta ukázala, že pravidelná fyzická aktivita u diabetiků se srovnatelnou 

kompenzací glykemie vedla k nižší celkové i kardiovaskulární úmrtnosti proti 

diabetikům, kteří nebyli fyzicky aktivní. Při fyzické aktivitě jsou do krve produkovány 

působky označované jako myokiny. Myokiny pravděpodobně snižují subklinický zánět 

                                               
11 Lebl, 1998
12 Perušičová, Mohr, 2013
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a také preventivně působí na aterosklerózu a další pozdní komplikace spojené 

s diabetem.

Sport provozovaný na rekreační úrovni má u všech typů diabetu jednoznačně 

pozitivní účinek. Fyzická aktivita přispívá k redukci tělesné hmotnosti, nárůstu svalové 

hmoty, zlepšuje kvalitu života a především zvyšuje inzulínovou senzitivitu u diabetiků 

1. i 2. typu. Pravidelná fyzická aktivita také zvyšuje trénovanost jedinců, a tím pomáhá 

předcházet hypoglykemiím při běžné zátěži.

Není nic neobvyklého na diabeticích 1. typu, kteří provozují aktivně nějaký sport. 

Většinou se jedná o diabetiky, kteří sportovali ještě před diagnózou diabetu a po této 

diagnóze dále aktivně a někdy i vrcholově sportují. Některé publikace uvádějí, že 

správně kompenzovaný diabetik je schopen stejného výkonu jako zdravý jedinec. Na 

druhé straně někteří autoři uvádí, že sportovci s diabetem 1. typu nemůžou dosáhnout 

výkonu zdravých jedinců.13

Každopádně jsou známi vrcholoví sportovci s diabetem 1. typu, kteří ve svých 

disciplínách zvítězili. Například plavec Gary Hall Jr. získal v letech 2000 a 2004 zlato 

na olympijských hrách a celkově je držitelem deseti olympijských medailí. Cyklista Phil 

Southerland založil Team Type 1, což byl první profesionální cyklistický tým složený 

ze samých diabetiků a vyhrál s ním prestižní závod napříč Spojenými Státy Race Across 

America. Běžec na lyžích Kris Freeman se zúčastnil olympijských her ve Vancouveru. 

Veslař Steve Redgrave získal na pěti olympijských hrách zlaté medaile a stal se také 

devítinásobným mistrem světa. Vzpěrač Matthias Steiner si odnesl zlatou medaili 

z olympiády v Pekingu a je také držitelem několika rakouských rekordů.14

3.2.1 Pohyb	jako	součást	léčby

Pohybová aktivita má pozitivní dopad nejen na krátkodobou kompenzaci, ale i na 

dlouhodobou kompenzaci v řádu několika let. To se projevuje snížením hodnoty 

glykovaného hemoglobinu.

                                               
13 Rušavý, Brož, 2012
14 http://www.mojecukrovka.cz/clanek/slavni-sportovci-s-diabetem, 8. 6. 2015
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Fyzická aktivita zvyšuje citlivost organismu na inzulín, a to jak u diabetiků, tak 

u zdravých jedinců. Tato citlivost přetrvává u zdravých jedinců 1-2 dny a u diabetiků

méně než 24 hodin. Z toho vyplývá, že pokud si chce diabetik tuto citlivost udržet, musí 

vykonávat fyzickou aktivitu každý den. Ideální pohybový režim je dobré konzultovat se 

svým lékařem, který je schopen ho stanovit na základě výsledků zátěžového testu.

Je uváděno, že málo zdatný diabetik by měl provozovat pohybovou aktivitu 

alespoň 150 minut týdně, a to tak, že mezi dvěma cvičeními mohou uplynout 

maximálně 2 dny. Dostatečná délka jednoho cvičení je 30-50 minut. Začínající cvičenci 

mohou absolvovat i minimální délku cvičení. Ta by ani tak neměla být kratší než 

10 minut. Zátěž by neměla být nadměrná. Stanovení optimální zátěže by měl provést 

lékař na základě věku, zdatnosti, pohybové zkušenosti, motivace, užívaných léků 

a stavu diabetu.

Aerobní cvičení snižuje klidový krevní tlak diabetiků a dochází k němu v době, 

kdy je tělo dostatečně zásobeno kyslíkem. Anaerobní cvičení je krátkodobé s vysokou 

intenzitou pohybu a dochází při něm ke vzniku kyslíkového dluhu. U diabetiků je velmi 

žádoucí kombinace aerobního a anaerobního cvičení. Pouze správnou kombinací těchto 

cvičení můžeme docílit redukce váhy. Kombinací také docílíme lepší kompenzace 

diabetu než pouze jedním druhem cvičení.15

3.2.2 Možné	příčiny	nižší	fyzické	výkonnosti	u	diabetiků

U zdravých jedinců je jejich maximální výkonnost závislá hlavně na pohlaví, 

výšce, hmotnosti, věku, genetické dispozici a také trénovanosti. Jedinci s diabetem 

1. typu se liší od zdravých jedinců metabolismem glukózy. U diabetiků je jejich 

metabolická odpověď závislá na trénovanosti, načasování fyzické aktivity vzhledem 

k aplikaci inzulínu a potravy, trvání sportovní činnosti a na hladině glykemie 

a kontraregulačních hormonů. Jak je již zmíněno, tak dobře kompenzovaný diabetik 

může mít stejnou výkonnost jako zdravý jedinec (i když tento názor není jednoznačně 

přijat). Přesto není neobvyklé, že sportující diabetici si stěžují na ztrátu výkonnosti 

a předčasné vyčerpání. 

                                               
15 http://www.zivotacukrovka.cz/clanek/318/diabetes-a-sport-aneb-pohyb-leci, 8. 6. 2015
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Jsou zde dva základní stavy, které by u diabetiků 1. typu mohli zapříčinit nižší 

výkonnost oproti zdravým jedincům, a to hypoglykemie a hyperglykemie. 

Hypoglykemie způsobuje nedostatečné zásobování svalů energií, a to vede ke ztrátě 

výkonnosti. Při sportu je zvýšená citlivost organismu na inzulín, a proto může docházet 

k hypoglykemiím. Naopak k hyperglykemiím může docházet, když je jedinec fyzicky 

aktivní a jeho svaly tím pádem potřebují více energie. Tělo poté uvolňuje do krevního 

oběhu více cukru, a pokud nemá jedinec dostatek inzulínu, tak cukr v krvi zůstává.

Většina sportujících diabetiků 1. typu se snaží před sportovním výkonem dosáhnout 

mírné hyperglykemie. Panuje mezi nimi názor, že optimální glykemie pro maximální 

výkon při intenzivní sportovní činnosti je 10-12 mmol/l. Tento názor vychází ze 

zkušenosti diabetiků a je založen také na prevenci před hypoglykemií. Někteří odborníci 

tento názor nesdílí, ale pro diabetiky je možná hypoglykemie při sportu tak zničující, že 

se raději řídí svojí zkušeností.

Stejně jako u diabetiků, tak i u zdravých sportovců dochází k poklesu výkonnosti 

při vyčerpání svalového a jaterního glykogenu (zásobního polysacharidu). Proto se před 

aerobní zátěží snaží sportovci maximálně doplnit zásoby jak svalového, tak jaterního 

glykogenu. Tyto zásoby se pak sportovci snaží co nejdéle udržet pomocí speciálních 

nápojů s obsahem sacharidů a sodíku. Diabetikům se také kvůli zvýšené koncentraci 

inzulínu v krvi snižuje jaterní produkce glukózy, což vede k omezování výkonnosti 

a k riziku hypoglykemie.16

3.2.3 Monitorování	glykemie

Je to obecně sledování hladiny cukru v krvi diabetiků.

Selfmonitoring

V současné době je selfmonitoring pomocí glukometrů již běžnou součástí života 

diabetiků a je také základním prostředkem pro správnou kompenzaci glykemie. 

Selfmonitoring umožňuje změření hladiny cukru v krvi v daný okamžik pomocí 

glukometru a testovacích proužků. Monitorace glykemie před zátěží, během zátěže 

a po zátěži nám dává určitou představu o vývoji glykemie v čase zátěže. To nám dává 

možnost reagovat na výsledné hodnoty a docílit tak ideální kompenzace při zatížení. 

                                               
16 Novotný, Sebera, Novotná, Hrazdira 2003
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Monitorace glykemie pomocí glukometru je sice zatížena 20% chybou, ale i tak jde 

o nenahraditelnou pomoc při kompenzaci glykemie.

Kontinuální	monitoring

Kontinuální monitory glykemie představují budoucnost sledování hladiny 

glykemie u diabetiků. Na rozdíl od běžných glukometrů nám dávají reálnější obraz 

o pohybu glykemie, a to díky množství odebraných vzorků. Vzorky jsou odebírány 

v cca pětiminutových intervalech, z čehož vyplývá, že denně je odebráno 288 vzorků. 

U sportujících diabetiků se kontinuální monitoring potýká se dvěma základními 

problémy. Prvním z nich je problematická fixace senzoru na kůži silně se potícího 

sportovce. Druhým a zároveň závažnějším problémem je několikaminutové zpoždění 

výsledných hodnot. To je dáno tím, že kontinuální monitor měří koncentraci glukózy 

v podkožní tkáni a ne z kapilární krve jako klasický glukometr. Z těchto důvodů nelze 

kontinuální monitoring při sportu paušálně doporučovat. Na druhé straně je kontinuální 

monitoring ideální pro včasnou diagnostiku pozdní hypoglykemie po sportu a také pro 

sporty, u nichž není klasický selfmonitoring možný, jako například potápění.

Monitorace	glykemie	a	ketolátek	před	sportovním	výkonem

Fyzická zátěž stejné intenzity a stejného trvání může v závislosti na glykemii 

a ketonurii vyvolat u sportujících diabetiků 1. typu různé reakce.

A) Normoglykemie při přiměřené inzulínémii. Zátěž při relativně nízké 

koncentraci inzulínu a uspokojivé vstupní glykemii. Je to ideální stav 

zajišťující dostatečnou jaterní produkci glukózy a možnost příjmu rychle 

působících sacharidů před zátěží. Hladina glukózy v krvi je během zátěže 

relativně stabilní. Proto řada diabetiků začíná s pohybem a zatížením již před 

snídaní s využitím pouze bazální hladiny inzulínu nebo bazálního režimu 

pumpy.

B) Hypoglykemie při arteficiální hyperinzulínémii. Většinou k ní dochází při 

zátěži brzy po jídle. V této době je složité odhadnout rychlost vstřebávání 

inzulínu a rychlost vstřebávání sacharidů z potravy. Utilizace glukózy je zde 

vyšší než její produkce. Dochází k zablokování jaterní produkce glukózy 
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z důvodu vysoké inzulínémie. V takovémto případě je nutné redukovat dávku 

inzulínu před jídlem.

C) Hyperglykemie při nízké inzulínémii. Při nedostatku inzulínu ať už 

absolutním nebo relativním je produkce glukózy vyšší, než její utilizace. 

Glykemie se dále zvyšuje a zvyšuje se také produkce ketolátek během 

sportovního výkonu a po něm. 

Velmi důležitá ve vztahu k příjmu potravy a aplikaci inzulínu je doba cvičení. 

Ideální je cvičit při nízké inzulínémii, protože tento stav se přibližuje fyziologické 

odpovědi zdravého organismu.

Před každou sportovní činností by měl diabetik provést monitoring glykemie 

a vhodná je i znalost ketonurie. V praxi se měření ketolátek v moči používá velmi málo, 

a to je chyba. S největší pravděpodobností jde o podcenění ze strany diabetiků. Při 

hladině glykemie vyšší než 14 mmol/l a výskytem ketolátek v moči by diabetici již 

neměli sportovat. Vyšší glykemie bez přítomnosti ketolátek v moči může být vyvolána 

stresem před sportovním výkonem a fyzická zátěž pravděpodobně nepovede ke vzniku 

ketolátek. Nicméně při glykemii vyšší než 17 mmol/l bez přítomnosti ketolátek v moči 

by diabetici také již sportovat neměli. Z průzkumu ovšem vychází, že navzdory těmto 

doporučením více než 50 % diabetiků sportuje i s hladinou glykemie přesahující 

hodnotu 17 mmol/l.

Častý monitoring glykemie je zvláště potřebný při zahájení nového typu sportu

nebo sportovní aktivity. To je dáno hlavně z toho důvodu, že tělo není na daný typ 

pohybu a zátěže zvyklé. V začátcích je dobré monitorovat glykemii před výkonem, 

během výkonu i po výkonu. S postupem času se v praxi dostaneme až k bodu, kdy 

monitorujeme glykemii pouze před a po sportovní aktivitě.17

3.2.4 Manipulace	se	sacharidy	a	inzulínem

Při sportu je velmi komplikované udržet glykemii v rozmezí, které se blíží normě. 

Základními prostředky, které se používají při regulaci glykemie, jsou moderní 

technologie v podobě glukometrů, kontinuálních monitorů glykemie, dávkovačů 

                                               
17 Brož, 2007
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inzulínu, inzulínových pump, krátkodobých a dlouhodobých inzulínových analog 

a kvalitních inzulínů.

Při snaze o udržení normoglykemie patří mezi nejdůležitější proměnné příjem 

sacharidů. Zde je důležitý nejen obsah sacharidů v potravě, ale také rychlost jejich 

vstřebávání (glykemický index). Právě díky rozdílné hodnotě glykemického indexu 

u různých potravin dochází k tomu, že vzestup glykemie po jídle je u různých potravin

se stejným obsahem sacharidů různý. Tato skutečnost je označována jako glykemický 

index potravin. Podle glykemického indexu potravin je dělíme na potraviny s vysokým, 

středním a nízkým glykemickým indexem. Vysoký glykemický index mají například 

potraviny jako hranolky, bramborové i houskové knedlíky, bílé pečivo, cereálie, 

limonády, pivo, energetické nápoje a sladké druhy vín. Střední glykemický index je 

přiřazen potravinám jako brambory, kukuřice, jablka, hrušky, mandarinky, pomeranče, 

maliny, broskve, džemy, kompoty, celozrnné a tmavé pečivo, jogurty a mléko. Nízkým

glykemickým indexem jsou označeny potraviny jako citróny, avokádo, jahody, třešně, 

většina zeleniny, všechny druhy luštěnin, všechny druhy ořechů, zeleninová šťáva, bílá 

káva bez cukru, minerálky a limonády s umělými sladidly.

Rychlost vzestupu glykemie je také závislá na rychlosti vyprazdňování žaludku, 

která může být negativně ovlivněna příjmem tučné stravy, přítomností viscerální 

diabetické neuropatie nebo léčbou inkretiny.

Další důležitá proměnná je aplikace inzulínu. Hlavními ukazateli jsou rychlost 

nástupu inzulínu, doba trvání inzulínu, doba nutná k dosažení maximálního účinku 

inzulínu. Kombinováním různých druhů inzulínů dochází ke vzniku různých 

inzulínových režimů. Každý inzulínový režim má své specifické působení.

V neposlední řadě je zde důležitý fyzický pohyb. Na různé druhy sportů a pohybů 

je metabolická odpověď organismu různá. Proto se ve většině publikací udávají pouze 

obecná doporučení, která si poté sami diabetici upravují podle svých vlastních 

zkušeností. Nejjednodušším regulačním nástrojem je úprava sacharidů. Ta ovšem 
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v některých případech nemusí být dostatečná a poté dochází k manipulaci s inzulínem, 

popřípadě ke kombinaci obou těchto postupů.18

Manipulace	se	sacharidy	při	sportu

Dříve bylo doporučováno určovat substituci sacharidů pouze podle aktuální 

hodnoty glykemie a intenzity zátěže. V současnosti se však berou v potaz další faktory 

fyzické zátěže, a to druh sportu, doba trvání sportovní aktivity, aplikovaná dávka 

inzulínu, doba před jakou byl inzulín aplikován, zbytkový inzulín v organismu, denní 

doba ve které cvičení probíhá, teplota okolního prostředí, nadmořská výška a zda se 

jedná o nový druh sportu. Přesto řada publikací doporučuje přidat 15-30 g sacharidů 

před zátěží a dále podávat 15-30 g sacharidů každých 30-60 minut během zátěže. 

Následuje doporučení o individualizaci tohoto postupu pomocí selfmonitoringu. Tato 

doporučení platí především pro neplánovanou aerobní zátěž. U diabetiků s nadváhou je 

pře zátěží doporučováno spíše snížení dávky inzulínu, než zvýšení příjmu sacharidů.

Velmi důležitá je prevence před hypoglykemií po ukončení zátěže. Je doporučeno 

se najíst ihned po ukončení zátěže, a to s podáním nižší dávky prandiálního inzulínu 

z důvodu vyšší inzulínové senzitivity v době asi 2 hodin po ukončení sportovní činnosti. 

Po 2-3 hodinách po ukončení sportovní činnosti je doporučeno další jídlo, které bude 

obsahovat 30 g sacharidů, a to bez prandiálního inzulínu. V praxi se často vyskytují 

případy, kdy si diabetik změří glykemii pouze 2 hodiny po sportovní činnosti nebo 

pouze před spaním. To často vede k riziku pozdní hypoglykemie. Důvodem je 

nevytvoření si žádného algoritmu z naměřených hodnot.

Samozřejmostí u sportujících diabetiků je trvalá a okamžitá dostupnost rychle 

působících sacharidů, a to z důvodu hypoglykemie. Nejvhodnější jsou kostky cukru, 

Coca-Cola, iontové nápoje a sušenky. V případě, že diabetik nemá tyto sacharidy při 

sobě, může si vypomoci 10 sekundovým maximálním sprintem, který zastaví pokles 

glykemie, a tím dá diabetikovi čas na sehnání daných sacharidů.

Hlavními pozitivními funkcemi sacharidů jsou stabilizace glykemie a obnovení 

zásoby glykogenu spotřebovaného při sportovní činnosti. Obecně je doporučován 

příjem potravin bohatých na sacharidy a vlastnících vysoký glykemický index. Příjem 
                                               
18 Rušavý, Brož, 2012
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sacharidů při sportovní činnosti je samozřejmě hodně závislý na aktuální glykemii,

a také na jejím trendu. Při nízké glykemii je vhodné začít s přísunem sacharidů již na 

začátku sportovního výkonu. Při zvýšené glykemii je naopak vhodné posunout dobu 

přísunu sacharidů až po 30 minutách sportovní činnosti. V praxi se často stává, že 

diabetici nemonitorují svojí glykemii před začátkem sportovní činnosti, a poté dochází 

k hypoglykemiím.

Manipulace	s inzulínem	při	sportu

Základní rozdělení inzulínů je na rychle působící inzulíny a dlouho působící 

inzulíny. Rychle působící inzulíny se v praxi dělí na ultra krátkodobě působící analoga, 

kde je konec účinku stanoven na 3-4 hodiny po aplikaci a krátce působící inzulíny, kde 

je konec účinku stanoven na 4-6 hodin po aplikaci. Doba účinku inzulínu se prodlužuje, 

když si diabetik aplikuje vyšší dávku inzulínu. Z tohoto důvodu jsou například všechny 

inzulínové pumpy vybaveny kalkulátorem bolusu. Ten počítá se zbytkovým inzulínem 

v těle, a to může sportující diabetik využít pro své kalkulace. Inzulín je pomocí 

inzulínových per aplikován do organismu podkožními vpichy v oblasti břicha, stehen 

a rukou. Nejrychleji je inzulín vstřebáván z podkoží břicha a nejpomaleji z podkoží 

stehen. Je vysledována významná závislost rychlosti vstřebávání inzulínu na oblasti, 

která bude v budoucnu zatěžována. Proto není vhodné aplikovat inzulín do podkoží 

stehna, když víme, že nás čeká fotbalový trénink. Aplikováním inzulínu do oblasti, 

která nebude zatěžována, eliminuje tento nežádoucí efekt a snižuje pravděpodobnost 

výskytu hypoglykemie. Diabetici využívající inzulínové pumpy mají obecně nižší 

výskyt hypoglykemií během fyzické aktivity, a to především proto, že jejich vstřebávání 

inzulínu je stabilní.

V současnosti se objevují dva základní druhy léčby inzulínovými pery, a to

intenzifikovaným inzulínovým režimem klasickými inzulíny (3x krátce působící inzulín 

před jídlem a 2x středně dlouho působící inzulín ráno a večer) a inzulínovými analogy 

(3x krátce působící analog před jídlem a 1x dlouhodobě působící inzulín glargin). Další 

možností léčby je inzulínová pumpa. S její pomocí lze docílit výrazné efektivity 

v oblasti kompenzace. Oproti léčbě inzulínovými pery má inzulínová pumpa při sportu 

tři základní výhody. Nedochází ke zvýšené rychlosti vstřebávání inzulínu při fyzické 

aktivitě, a to z toho důvodu, že nevzniká depo inzulínu v podkoží. Léčba pumpou je 
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spojena s nejnižší interindividuální a intraindividuální variabilitou účinku inzulínu 

v běžném životě. Možnost úpravy dávky jak prandiálního, tak i bazálního inzulínu dělá 

z léčby pumpou velmi flexibilní záležitost a umožňuje tak reagovat na neplánovanou 

fyzickou aktivitu.

Úprava dávky inzulínu před fyzickou zátěží je dána druhem, dobou trvání 

a intenzitou sportovní činnosti, dále glykemií nebo ideálně jejím trendem na počátku

sportovní aktivity a také na inzulínémii na počátku a v průběhu sportovní činnosti.

Druh, doba trvání a intenzita sportovní činnosti vede ke změně inzulínové 

senzitivity. Zátěž, která je ve vysoké intenzitě a je zde vysoký podíl anaerobní zátěže, 

může v kombinaci se stresem vést k vzestupu inzulínové rezistence. Pokud je určitý 

druh sportu prováděn poprvé, je zde větší pokles glykemie a větší nebezpečí 

hypoglykemie, než při opakovaném provádění dané sportovní činnosti. Ve vyšších 

nadmořských výškách stoupá i inzulínová senzitivita. Vlivem tepla a chladu dochází ke 

zvyšování energetického výdeje a ke zvýšení inzulínové senzitivity.

Pokud je glykemie diabetika před sportovní činností nižší než 5,5 mmol/l nebo je 

patrná klesající tendence glykemie, je doporučeno doplnění sacharidů a žádná aplikace 

inzulínu. Pokud je hodnota glykemie vyšší než 14 mmol/l je naopak doporučeno 

aplikovat 1-2 jednotky inzulínu navíc. Toto opatření je spolehlivé při anaerobním 

sportu. Při aerobním sportu se ovšem zvyšuje riziko hypoglykemie.

Při začátku fyzické aktivity by měla být hladina inzulínu v těle nízká natolik, aby 

umožnila jaterní produkci glukózy a zároveň dostatečně vysoká, aby zabránila produkci 

ketolátek. Jde tedy v podstatě o nalezení ideálního stavu mezi hypoglykemií 

a ketoacidózou. Nejlepším prostředkem pro aplikaci inzulínu při sportu je v současnosti 

inzulínová pumpa. Máme tři základní údaje, pomocí kterých lze odhadnout inzulínémie 

na začátku sportovní činnosti.

1) Celodenní dávka inzulínu se znalostí podílu bazální a bolusové dávky.

S ohledem na výskyt hypoglykemie při sportu je vysoká celková a především 

bazální dávka inzulínu riziková. V literatuře je doporučená bazální dávka 
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inzulínu mezi 50 % až 30 % celkové dávky inzulínu. To platí v případě 

inzulínové pumpy i v případě inzulínových per.

2) Doba od aplikace bolusové dávky. Výhody krátce působícího analoga jsou dnes 

již jednoznačně prokázány. Maximální účinek krátce působícího analoga je 

v rozmezí 60-90 minut. Pokud bude diabetik cvičit do 90 minut po jídle, měl by 

snížit bolusovou dávku inzulínu. Pokud bude diabetik cvičit déle než za 

2 hodiny po jídle, měl by regulovat bazální dávku inzulínu. To platí v případě 

inzulínových pump. V případě inzulínového pera má smysl snižovat dávku 

inzulínu, pokud bude diabetik cvičit do 5 hodin po jídle.

3) Rychlost vstřebávání inzulínu při sportu. Mechanické působení pracujících svalů 

urychluje vstřebávání inzulínu. Diabetici léčeni inzulínovou pumpou mají nižší 

výskyt hypoglykemií při sportovní činnosti, a to z důvodu stabilního vstřebávání 

inzulínu. Navíc je u nich poměrně nízká variabilita účinku inzulínu. Při 

používání inzulínových per je rychlost vstřebávání inzulínu při sportovní 

činnosti zvýšená, a to zejména v závislosti na místě aplikace inzulínu a druhu 

sportovní činnosti.19

Redukce	inzulínových	dávek

Redukce bolusové dávky inzulínu. Před sportovní činností je vhodná, ale musí být 

založena na znalosti glykemie před cvičením. U aerobních aktivit je obecně doporučeno 

snížení bolusová dávky o 25 % při nízké intenzitě cvičení trvající 30 minut a o 50 % při

nízké intenzitě cvičení trvající 60 minut. Při střední intenzitě cvičení je doporučeno 

snížit bolusovou dávku o 50 % při 30 minutovém cvičení a o 75 % při 60 minutovém 

cvičení. Při vysoké intenzitě cvičení je doporučeno snížení bolusové dávky o 75 % při 

30 minutovém cvičení a o 100 % při 60 minutovém cvičení. Úplné vynechání bolusové 

dávky inzulínu se v praxi často nevyskytuje. Pacienti raději pouze redukují dávku 

inzulínu a zvýší příjem sacharidů. Evidentním rizikem snížení nebo vynechání bolusové 

dávky inzulínu je následná nevykonaná realizace plánované sportovní aktivity. 

V takovém případě je zapotřebí se snažit situaci zvládnou korekční dávkou bolusu, jinak 

hrozí hyperglykemie, která může trvat i několik hodin.

                                               
19 Edelsberger, 2007
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Redukce dávky bazálního inzulínu při léčbě inzulínovou pumpou. Při realizaci 

sportovní činnosti v době 3 a více hodin po jídle a aplikaci bolusové dávky inzulínu je 

výhodné využít přechodného snížení bazální dávky inzulínu nebo dočasné zastavení 

inzulínové pumpy. Tato doba je ideální pro cvičení z důvodu nízké inzulínémie. 

Glykemie při cvičení je stabilní a sportující diabetik v tuto chvíli nepotřebuje přijímat 

žádné sacharidy. To je výhoda především v době, kdy při intenzivním cvičení může být 

příjem potravy hůře tolerován. Při zvýšení bazální dávky inzulínu o 0,5 jednotek dojde 

k nárůstu inzulínémie za 15-30 minut a za 120 minut je dosaženo rovnovážného stavu. 

Pokles glykemie začne za 30-60 minut a rovnováhy dosáhne také za 120 minut. Před 

sportovní aktivitou je doporučováno snížit bazální rychlost inzulínové infuze, a to

90 minut před začátkem sportovní aktivity. V rámci prevence před hypoglykemií je 

doporučeno nechat bazální rychlost pumpy sníženou ještě 90-180 minut po ukončení 

sportovní činnosti. Při intenzivní a dlouho trvající sportovní činnosti je nutné nechat 

bazální rychlost pumpy sníženou ještě déle a také doplnit dávku sacharidů, aby se 

předešlo pozdní hypoglykemii za 6-10 hodin.

Redukce dávky bazálního inzulínu při léčbě inzulínovými pery. Tato redukce není 

příliš běžná ani doporučovaná, a to především z toho důvodu, že takováto změna je 

provázena horší kompenzací následujícího dne. Přesto i zde je několik výjimek, kde je 

možné dávku bazálního inzulínu snižovat. Při používání středně dlouhého inzulínu ráno 

a večer, lze snížit ranní dávku o 30 % až 50 % při očekávané sportovní aktivitě, která 

bude trvat celý den. U dlouhodobě používaného analoga lze snížit jeho dávku o 20 %,

a to při několikadenních sportovních činnostech jako je například soustředění. Při 

takovéto manipulaci s bazálním inzulínem je nutné provádět selfmonitoring každý den 

ráno na lačno a podle naměřených hodnot upravovat dávku inzulínu.

Zastavení inzulínové pumpy. Při plavání a kontaktních sportech je krátkodobé 

odpojení inzulínové pumpy (60-120 minut) považováno za neškodné. U diabetiků je 

zastavení dodávky inzulínu během sportu velmi populární, a to hlavně z důvodu 

jednoduché prevence před hypoglykemií. Na druhé straně zde dochází k mírnému 

zvýšení glykemie. Největším nebezpečím při odpojování inzulínové pumpy je to, že 
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sportující diabetik po ukončení sportovní činnosti z různých důvodů nové napojení 

inzulínové pumpy odkládá, a to vede k výraznému narušení kompenzace.20

3.2.5 Doporučení	pro	sportovce	s diabetem

Zde mohu shrnout několik doporučených možností, jak při sportovní činnosti 

stabilizovat a optimalizovat glykemii. Veškerá tato doporučení ale musí být 

individualizována na konkrétní případy, protože každý diabetik reaguje na různou 

situaci různě.

První možností je zvýšení příjmu sacharidů při sportovní činnosti. Tato možnost je 

vhodná u neplánované sportovní činnosti nebo u sportovní činnosti s dlouhou dobou 

trvání. Nevýhodou této možnosti je, že ji nelze uplatňovat u všech sportovních aktivit. 

Například je naprosto nevhodná u anaerobních aktivit. Také je nevhodná u diabetiků, 

kteří trpí obezitou. V neposlední řadě může jednoduše vést k hyperglykemiím.

Druhá možnost je snížení bolusového inzulínu před sportovní činností. Hlavní 

výhodou této možnosti je snížení výskytu hypoglykemií v průběhu sportovní činnosti 

a po jejím skončení. Tuto možnost je ovšem možné aplikovat pouze v případě, že je 

předem naplánována doba sportovní činnosti. U neplánovaných sportovních činností ji 

nelze uplatnit. Důležité je také to, že při sportovní činnosti, která trvá déle než 

120 minut po jídle, již nepomáhá.

Další možností je snížení bazální dávky inzulínu před, v průběhu a po ukončení 

sportovní aktivity. Tento krok vede ke snížení nutnosti substituce sacharidů a také ke 

snížení výskytu nočních hypoglykemií. Nevýhodou této možnosti je riziko způsobení 

hyperglykemie po zátěži a také ráno. Dalším nežádoucím prvkem je riziko výskytu 

normoglykemické ketoacidózy.

Poslední možnost je prosté zastavení inzulínové pumpy. Tímto krokem se předejte 

výskytu hypoglykemií při sportovní činnosti a po ní. Tato eventualita je vhodná při 

neplánované sportovní činnosti a také u sportovních aktivit dětí. Jako hlavní nevýhoda 

takovéhoto postupu je brána šance na výskyt déle trvající hyperglykemie po ukončení 

                                               
20 Rušavý, Brož, 2012
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sportovní činnosti, která je zapříčiněna delší dobou náběhu účinku inzulínu po 

opětovném zapnutí inzulínové pumpy.

Ještě je zde jedno doporučení, které se nedá brát ani tak za plnohodnotnou možnost 

stabilizace glykemie, ale spíše jako malý trik, který lze využít při krátkodobé sportovní 

činnosti nízké intenzity. Jedná se o stoprocentní sprint před začátkem nebo po skončení 

této sportovní činnosti. Tento krok by měl zajistit snížení výskytu hypoglykemií během 

sportovní činnosti a po jejím ukončení.

V rámci shrnutí pouček, které platí, lze konstatovat některá základní obecná 

pravidla, podle kterých by se měli sportující diabetici řídit a podle nich individualizovat 

svůj konkrétní přístup ke sportovní činnosti.

1) Anaerobní sportovní činnost vyžaduje stejnou nebo lehce zvýšenou substituci 

inzulínu. Aerobní sportovní činnost vyžaduje nižší substituci inzulínu.

2) V případě plánované sportovní činnosti je možné manipulovat se substitucí 

inzulínu. U neplánované sportovní činnosti je možné měnit pouze přísun 

sacharidů.

3) Při dlouhotrvajících sportovních aktivitách nelze zcela zastavit dodávku 

inzulínu z inzulínové pumpy, ale lze omezit dávku bazálního inzulínu nebo 

bazální rychlost inzulínové pumpy.

4) U krátkodobých sportovních činností nemá velký význam omezení dávky nebo 

rychlosti bazálního inzulínu z inzulínové pumpy.

5) Řada sportů nabádá k regulaci příjmu potravy a regulaci dávek inzulínu 

současně.21

3.2.6 Hypoglykemie	při	sportu

Hypoglykemie může být jednak laboratorní a jednak klinická. Klinická 

hypoglykemie by měla být ověřena měřením. Příznaky hypoglykemie jsou spojené se 

stimulací sympatiku. Základními příznaky jsou pocit hladu, profuzní pocení, 

tachykardie a neklid. Pokud nedojde při těchto příznacích ke zvýšení glykemie pomocí 

glukózy, dochází k jejímu stálému poklesu, a to vede k neuroglykopenickým příznakům

                                               
21 Vávrová, 2013
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(nedostatek glukózy v mozku). Těmito příznaky jsou zmatenost, agresivita, euforie, 

porucha soustředění, plačtivost a v poslední fázi i kóma s křečemi. Při hypoglykemii 

trvající delší dobu může dojít k poškození mozku. Hypoglykemie můžeme rozdělit na 

lehké a těžké. Při lehké hypoglykemii je diabetik schopen si pomoci sám, a to příjmem 

glukózy o dávce 15-50 gramů. Pokud dojde k těžké hypoglykemii, diabetik již není 

schopen pomoci si sám a potřebuje pomoc od druhé osoby. Tato osoba může použít 

roztok cukru, aplikovat glukagon (podkožně nebo intravenózně) nebo aplikovat 

glukózu. Po hypoglykemii nastává u diabetiků vyčerpání, únava a bolest hlavy. 

Hypoglykemie má nežádoucí vliv i na sociální život diabetika, protože je okolím špatně 

vnímána.

U sportujících diabetiků je hypoglykemie nejčastější komplikací. Ze strachu před 

hypoglykemií dochází často u sportujících diabetiků k nadměrnému příjmu sacharidů

nebo k příliš velkému snížení dávky inzulínu. Tyto kroky poté vedou naopak 

k hyperglykemii a ke vzniku ketoacidózy. Při každé hypoglykemii se zvyšuje riziko na 

vznik další následující hypoglykemie. To je dáno tím, že každá hypoglykemie snižuje 

odpověď kontraregulačních hormonů a snižuje možnost vnímání další hypoglykemie.

Tato situace může vést až k syndromu nerozpoznání hypoglykemie. Tento syndrom je 

sice léčitelný, ale u mnoha sportujících diabetiků vedl k ukončení jejich sportovní 

aktivity. Hlavním důvodem je fakt, že rozpoznání hypoglykemie při sportovní činnosti 

může být problematické. To je dáno tím, že některé z příznaků hypoglykemie jsou 

podobné běžným pocitům, objevujícím se při sportovní činnosti. Těmito příznaky jsou 

například slabost, únava, pocení a pocit hladu. Naneštěstí má sportující diabetik tak 

stimulovaný sympatikus, že varovné příznaky není schopen vnímat.

V poslední době je jako způsob zvládnutí rozvíjející se hypoglykemie na 

přechodnou dobu při sportovní činnosti doporučován 10 sekundový sprint. Takováto 

stabilizace glykemie je založena na stimulaci katecholaminů a produkci laktátu. Tento 

postup je možné aplikovat pouze při mírné až střední zátěži.

Hypoglykemie po ukončení sportovní činnosti neboli takzvaná pozdní 

hypoglykemie je mnohem hůře odhadnutelná a je záludnější, než hypoglykemie 

objevující se během sportovní činnosti. Pozdní hypoglykemie se často objevuje v noci. 
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Nejčastější výskyt pozdní hypoglykemie je u intervalových sportů, kde se mísí aerobní 

i anaerobní aktivity, jako je například fotbal. Pozdní hypoglykemie vzniká buď těsně po 

sportovní aktivitě, nebo až za 6-15 hodin po jejím ukončení. Důvodem jejího vzniku je 

potřeba obnovy zásob jaterního a svalového glykogenu. Je zde patrné, že vzestup 

potřeby glukózy je po sportovní činnosti dvouvrcholový. Příčinou hypoglykemie těsně 

po ukončení sportovní činnosti je zvýšení inzulínové senzitivity. Naopak příčinou 

vzniku hypoglykemie po delší době následující po sportovní činnosti je snaha 

o nahrazení zásob glykogenu. Noční hypoglykemie jsou často neprovázeny příliš silnou 

symptomatologií, a proto k jejich odhalení dochází až na základě ranních 

hyperglykemií. Těmto hypoglykemiím lze předcházet snížením bazálního režimu 

inzulínové pumpy nebo snížením večerní dávky bolusového inzulínu.

Pokud u diabetika proběhne těžká hypoglykemie, tak se stává kontraindikací 

sportovní činnosti pro následujících 24 hodin. Pokud bude diabetik v následujících 

24 hodinách provozovat nějakou sportovní aktivitu velké intenzity, stává se tato aktivita 

nebezpečnou. Při takovéto zátěži stoupá riziko výskytu další těžké hypoglykemie.22

3.3 Fotbal

Fotbal je nejkrásnější kolektivní hrou a současně i nejmasovějším sportem naší 

planety. Díky jeho přitažlivosti pro hráče i diváky se hraje prakticky na celém světě

a snad žádný z jiných sportů nedoznal takové popularity a rozmachu, jako právě on. Je 

jedním ze sportů, jímž se poměřuje sportovní vyspělost jednotlivých zemí, jedním ze 

sportů, který smazává hranice mezi státy i rozdíly mezi lidskými rasami. Fotbal je však 

nejen krásná hra dovolující hráčům předvádět jemné technické kousky, ale i mužná 

bitva, která v osobních soubojích přináší nasazení, tvrdost a sílu.23

3.3.1 Historie	světového	fotbalu

Nejstarší zmínky o míčových hrách, ze kterých se postupem času vyvinul fotbal,

pocházejí z Číny z doby asi 3000 let před naším letopočtem. Dále jsou dostupné 

informace z Japonska, Egypta, Řecka, Říma a také od prastarých Mayů a Aztéků. Ve 

středověku docházelo k hlavnímu vývoji ve Francii, Itálii a především Anglii. Právě 

                                               
22 Rušavý, Brož, 2012
23 HORA, 2001, str. 5
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v Anglii byla napsána původní fotbalová pravidla, a to v roce 1840. Následovalo 

založení prvního fotbalového svazu na světě, a to v roce 1863. Byl založen zástupci 

jedenácti klubů a škol v Londýně a nesl prostý název “Football Association“. Z toho 

plyne, že moderní fotbal je starý 162 let. 

Nejstarší pohárová soutěž byla založena roku 1871 a stal se jí Anglický pohár. 

V roce 1872 bylo v Glasgowě odehráno první mezistátní utkání, a to mezi Anglií 

a Skotskem. Legalizovaný profesionální fotbal se v Anglii hraje od roku 1885. Anglie je 

tak právem nazývána jako kolébka moderního fotbalu. Do zbytku Evropy se fotbal 

rozšířil přibližně s dvacetiletým zpožděním. Roku 1904 byla založena Mezinárodní 

fotbalová federace známá pod zkratkou FIFA. Byla založena v Paříži, a to pěti zástupci 

evropských zemí. Na olympijských hrách se fotbal poprvé objevil roku 1908 v Londýně 

a nebylo velkým překvapením, že vítězem se stala Anglie. První fotbalové mistrovství 

světa bylo hráno v roce 1930 v Uruguayi a zvítězili hráči hostitelské země. Roku 1954 

byla založena Evropská unie fotbalových asociací známá jako UEFA. První mistrovství 

Evropy se hrálo v Itálii roku 1968 a jeho vítězem se stal domácí tým.

3.3.2 Historie	fotbalu	u	nás

V našich končinách se začal fotbal hrát koncem 19. století, a to hlavně ve 

studentských kroužcích a také ve veslařských a cyklistických klubech. 29. září roku 

1887 se v Roudnici nad Labem odehrálo první fotbalové utkání v Čechách. Nejstaršími 

fotbalovými kluby v Čechách jsou SK Slavie Praha a AC Praha. Zápasy těchto dvou 

klubů jsou u nás dodnes považovány za jeden z vrcholů sezóny. Vznik fotbalových 

klubů se u nás zezačátku omezoval hlavně na Prahu. Výjimku tvoří dvojice klubů 

založená roku 1894, a to SK Plzeň a Spartak, Horymír-Příbram. Ovšem na konci 

19. a na začátku 20. století došlo k rozšíření fotbalu do dalších měst a do vesnic. 

Tomuto rozvoji určitě pomohlo vydání pravidel fotbalu v českém jazyce, a to roku 

1897. Překladatelem těchto pravidel byl Rössler-Ořovský. Postoj škol k této hře byl 

u nás ovšem zamítavý, a tak museli studenti tvořit členskou základnu fotbalových klubů 

i přes jejich zákaz. 19. října 1901 byl v Praze ustaven Český svaz fotbalový (ČSF), a to

hlavně z důvodu obrovského rozmachu fotbalu u nás. První fotbalové utkání hrané na 

Moravě proběhlo v Brně roku 1896. Československá asociace fotbalová (ČSAF) byla 

založena v roce 1921 a následujícího roku byla přijata do FIFA. Roku 1954 vstoupil 
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ČSAF do UEFA. V současnosti je vrcholným fotbalovým orgánem v České republice 

Českomoravský fotbalový svaz (ČMFS), který tuto funkci zastává od 1. 1. 1993. Tento 

svaz byl roku 2011 přejmenován na Fotbalovou asociaci České republiky (FAČR).

Mezi největší úspěchy Českého a Československého fotbalu určitě patří 2. místo na 

Mistrovství světa v Itálii roku 1934, 2. místo na Mistrovství světa v Chile roku 1962, 

2. místo na olympijských hrách v Japonsku roku 1964, vítězství na Mistrovství Evropy 

v Jugoslávii roku 1976, vítězství na olympijských hrách v Moskvě roku 1980, 3. místo 

na Mistrovství Evropy v Itálii roku 1980, 2. místo na Mistrovství Evropy v Anglii roku 

1996 a 3. místo na Mistrovství Evropy v Portugalsku roku 2004. Dále je zde řada 

úspěchů mládežnických reprezentací, kde největším úspěchem je vítězství na 

Mistrovství Evropy hráčů do 21 let ve Švýcarsku roku 2002.24

3.3.3 Pravidla	fotbalu

Hrací	plocha

Hrací plocha je ve tvaru obdélníku o rozměrech 45-90 metrů na šířku a 90-120 

metrů na délku. Hrací plocha je ohraničena čárami (brankové a postranní) a je rozdělená 

na polovinu středovou čárou. Uprostřed této čáry je puntík, ze kterého se rozehrává míč 

na začátku zápasu a po vstřelení branky. Kolem tohoto puntíku je středový kruh 

o poloměru 9,15 metrů. Na každém konci délky hřiště je umístěna branka. Ta je 

umístěna uprostřed brankové čáry a má rozměry 7,32 metrů na šířku a 2,44 metrů na 

výšku. Před oběma brankami je vyznačeno brankové území o rozměrech 5,5 metru do 

hřiště a 5,5 metru od každé tyče směrem k bližší postranní čáře. Dále je před oběma 

brankami vyznačeno pokutové území o rozměrech 16,5 metru do hřiště a 16,5 metru od 

každé tyče směrem k bližší postranní čáře. Před oběma brankami je také vyznačena 

pokutová značka, a to na kolmici k brankové čáře procházející středem branky ve 

vzdálenosti 11 metrů od branky. Kolem této značky je také vyznačen pokutový oblouk, 

který má poloměr 9,15 metrů a vyznačuje se pouze mimo pokutové území. V každém ze 

čtyř rohů hřiště musí být umístěn praporek o výšce nejméně 1,5 metru. Okolo každého 

rohového praporku se vyznačí na hrací ploše čtvrtkruh o poloměru 1 metr.

                                               
24 Votík, 2003
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Definice	hry

Fotbal hrají dva týmy o 11 hráčích. V každém týmu je jeden brankář, který má 

povoleno používat ruce, a to ve vlastním pokutovém území. Je zde možné střídání 

hráčů, ale pouze při přerušení hry. Počet střídání je omezen podle typu soutěže. Pokud 

by v jednom z týmů klesl počet hráčů pod 7, je rozhodčí nucen ukončit zápas. Utkání 

trvá 90 minut a je rozděleno do dvou poločasů, mezi kterými je pauza 15 minut. 

Rozhodčí má právo nastavit čas u každého z obou poločasů. Vítězem se stává mužstvo, 

které vstřelí více branek. Pokud je počet vstřelených branek nerozhodný, zápas končí 

remízou. Před začátkem utkání dochází k losu, kde si kapitáni obou mužstev zvolí 

stranu mince. Vítěz si vybírá stranu, na kterou bude jeho tým útočit v prvním poločase, 

poražený získává výhodu výkopu. Ve druhém poločase si týmy vymění strany. Výkop 

se provádí na začátku obou poločasů a po každé inkasované brance. Při výkopu jsou 

všichni hráči na své obranné polovině hřiště.

Fotbal se hraje jakoukoli částí těla kromě rukou. Rukou lze uvést míč do hry pouze 

z autového vhazování, ke kterému dochází v případě, že míč opustí hřiště překročením 

postranní čáry. Vhazování je prováděno oběma rukama přes hlavu z místa, kde míč 

překročil postranní čáru. Pokud míč opustí hrací plochu přes brankovou čáru, jsou zde 

tři možnosti. První je odkop od branky, k tomu dochází v případě, že poslední, kdo se 

dotkl míče, byl útočící hráč a míč skončil mimo branku. Druhá je rohový kop, k tomu 

dochází v případě, že poslední, kdo se dotkl míče, byl bránící hráč a míč skončil mimo 

branku. Třetí možností je branka. K této možnosti dojde, pokud míč překročí brankovou 

čáru v rozmezí branky. Branka může být platná pouze, pokud míč překročí brankovou 

čáru celým objemem. Dalšími možnostmi uvedení míče do hry jsou pokutový kop, 

přímý volný kop a nepřímý volný kop. Pokutový kop se zahrává z pokutové značky 

a musí být proveden směrem k brance. Při zahrávání pokutového kopu jsou všichni 

hráči, kromě brankáře a hráče zahrávajícího pokutový kop, mimo pokutové území 

a mimo pokutový oblouk. K rozehrávání pokutového kopu může vést faul v obranném 

pokutovém území nebo ruka hráče v obranném pokutovém území. Přímý volný kop je 

rozehráván vždy z místa daného přestupku. Může se rozehrát kamkoliv a bránící hráči 

musí být v době rozehry ve vzdálenosti minimálně 9,15 metru od míče. K rozehrání 

přímého volného kopu mohou vést stejné přestupky proti pravidlům jako u pokutového 
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kopu. Nepřímý volný kop je nařízen v případě, že brankář hraje rukou po přihrávce 

spoluhráče, anebo když brankář odehraje míč a následně jej opět chytí. Nepřímý volný 

kop je možné rozehrát kamkoliv, ale nesmí z jeho přímé rozehry padnout branka.

Ofsajd je definován tak, že když hráč, na nějž míří přihrávka, je v době přihrávky 

blíže brankové čáře soupeře, než poslední dva hráči soupeře a zároveň je v době 

přihrávky na soupeřově polovině, jedná se o ofsajd.

Při porušení pravidel může rozhodčí udělit hráči žlutou kartu. Pokud hráč dostane 

během jednoho utkání dvě žluté karty, tak dostává červenou kartu a je vyloučen. 

Červenou kartu může hráč vidět i rovnou po nějakém svém prohřešku proti pravidlům.

3.3.4 Rozdělení	fotbalových	soutěží	u	nás

Nejvyšší fotbalovou soutěží u nás je Synot liga. Po ní následuje Fotbalová národní 

liga a Česká fotbalová liga. Dále jsou zde tři skupiny Divize (A, B, C) a čtrnáct soutěží 

na úrovni Krajských přeborů. Pak následují 1. A třídy, 1. B třídy, okresní přebory 

a nakonec 3. a 4. třídy.
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4 Hypotézy

1. Předpokládám, že v týmech hrajících nižší soutěže bude počet diabetiků větší alespoň 

o 75 %.

2. Předpokládám, že diabetici se budou objevovat u méně než 70 % týmů.

3. Předpokládám, že minimálně 90 % diabetiků ve fotbalových týmech bude mít 

diabetes 1. typu.

4. Předpokládám, že při srovnání hráčů s různým postižením nebudou diabetici 

nejpočetnější skupinou a převýší je počet hráčů s astmatem.



38

5 Praktická část

5.1 Metodika	výzkumu

Pro výzkum jsem použil nejpoužívanější metodu zjišťování informací, a to

dotazník. Frekventovanost dotazníků je dána jejich zdánlivě lehkou konstrukcí. Je to 

způsob písemného kladení otázek a získávání písemných odpovědí, se kterými se dá 

následně jednoduše pracovat.

Záměrem tohoto výzkumu bylo zjištění, jak často se vyskytují diabetici v různých 

fotbalových soutěžích na našem území. Jejich následné vzájemné porovnání a dosažení 

obecného přehledu.

5.2 Charakteristika	souboru

Výzkum byl prováděn pomocí dotazníku posílaného přes e-mail v roce 2015.

Dotazník byl odeslán celkem 78 týmům, a to 16 týmům ze Synot ligy, 16 týmům 

z Fotbalové národní ligy, 16 týmům z Divize skupiny A, 16 týmům z Ondrášovka 

krajského přeboru a 14 týmům z Okresního přeboru okresu Příbram. Celkem se vrátilo 

34 plnohodnotně použitelných dotazníků. Z každé výkonnostní kategorie přišlo 

minimálně 6 odpovědí.

Na vyplnění dotazníku nebyl žádný časový limit a ani doba odevzdání dotazníku 

nebyla nijak omezena. U týmů z nižších soutěží přispěla k vyplnění a odevzdání 

dotazníků i osobní známost se členy týmů.

5.3 Popis	dotazníku

Dotazník jsem vytvořil pomocí funkce Formuláře Google. Dotazník se skládá 

z otevřených a uzavřených otázek. Odpovědi jsou zaznamenávány do nově vytvořeného 

dokumentu na disku Google.

Dotazník obsahuje 9 otázek. Otázka číslo 1 zjišťuje, jakou soutěž dotazovaný tým 

hraje. Otázka číslo 2 zjišťuje počet členů týmu. Otázky číslo 3,4,5 a 6 jsou zaměřeny na 

počet diabetiků, typ diabetu, úlevy diabetiků při tréninku a počet odehraných minut při 

zápase. Otázky číslo 7,8 a 9 zjišťují informace o výskytu jiného zdravotního postižení 

v týmu.
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5.4 Statistické	zpracování	získaných	dat

Všechny dotazníky byly vyhodnoceny. Z důvodu přehlednosti jsem data vložil do 

tabulek a grafů v programu Microsoft Excel. Pomocí jeho funkcí jsem získal základní 

charakteristiky zkoumaných dat.

5.5 Dotazník

Vyplněný dotazník je umístěn v přílohách jako příloha č. 1 a příloha č. 2.

5.6 Výsledky	dotazníkového	šetření

5.6.1 Otázka	č.	1

Touto otázkou jsem zjišťoval, jakou soutěž hraje daný tým.

Závěr: Dotazníkového šetření se zúčastnilo 8 týmu z Krajského přeboru, 7 týmů ze 

Synot ligy a Divize, 6 týmů z Fotbalové národní ligy a Okresního přeboru.
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5.6.2 Otázka	č.	2

Touto otázkou jsem zjišťoval počet členů týmu.

Závěr: Zjistil jsem, že mužstva ve vyšších výkonnostních třídách mají širší kádr, než 

mužstva nižších tříd. Nejvíce hráčů měl tým hrající Synot ligu, a to 35. Nejméně hráčů 

měl naopak tým hrající Okresní přebor, a to 15.

p
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5.6.3 Otázka	č.	3

Tato otázka mapuje počet diabetiků v jednotlivých týmech.

Závěr: U většiny soutěží se průměrný počet diabetiků v týmu pohybuje mezi 0,5-0,6. 

Pouze u týmů z Krajského přeboru je průměr nižší než 0,4. Nejvíce diabetiků mají týmy 

Synot ligy a Divize. Zajímavostí je, že pouze jeden tým má ve svém středu dva 

diabetiky. Je to tým z Divize a zvedá tak celkový průměr divizních mužstev. U týmů ze 

Synot ligy může být příčinou vysokého průměrného počtu diabetiků fakt, že mají 

nejširší kádry ze všech zkoumaných.

p
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5.6.4 Otázka	č.	4

Tato otázka zjišťuje typ diabetu u diabetiků v jednotlivých týmech.

Závěr: Ze všech 17 diabetiků, kteří se vyskytují v mém průzkumu, má 16 z nich 

diabetes 1. typu a pouze 1 má diabetes 2. typu. Z toho plyne, že celých 94 % diabetiků 

hrajících fotbal má diabetes 1. typu. Jediný diabetik s diabetem 2. typu je členem týmu 

hrajícího Okresní přebor. Z těchto výsledků se dá usuzovat, že diabetici 2. typu nejsou 

natolik pohybově zdatní, aby mohli hrát vyšší fotbalové soutěže.
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5.6.5 Otázka	č.	5

Touto otázkou jsem zjišťoval, zda mají diabetici ve svých týmech nějaké tréninkové 

úlevy.

Závěr: Ze 17 týmů, které mají ve svém středu diabetika, pouze 2 z nich jim povolují 

nějaké tréninkové úlevy. To je pouhých 12 % všech diabetiků. Zajímavé je, že tyto 

úlevy jsou povoleny u jednoho týmu z Krajského přeboru a u jednoho týmu z Okresního 

přeboru. To ukazuje, že na vyšší úrovni nejsou žádné úlevy tolerovány a má to jistě co 

dělat s požadavky, které jsou na hráče kladeny.
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5.6.6 Otázka	č.	6

Tato otázka zjišťovala jaká je průměrná vytíženost jednotlivých diabetiků při zápasech.

Závěr: Podle grafů je jasně patrné, že diabetici odehrají průměrně více minut v nižších 

soutěžích. Tato statistika by mohla naznačovat, že diabetici se při vyšší náročnosti 

soutěže nejsou schopni prosadit tolik, jako v méně náročných soutěžích.

p
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5.6.7 Otázka	č.	7

Touto otázkou jsem zjišťoval, zda jsou v týmu přítomni hráči s jiným zdravotním 

postižením, než je diabetes.

Závěr: Z těchto grafů je patrné, že u některých týmů se vyskytují hráči i s jiným 

zdravotním postižením, než je diabetes. Ovšem počet těchto týmů je výrazně nižší než 

počet týmů, kteří mají ve svém středu diabetiky. Dále je vidět, že u týmů z vyšších 

soutěží se tito hráči neobjevují.
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5.6.8 Otázka	č.	8

Tato otázka zjišťovala, kolik hráčů s jiným zdravotním postižením než diabetes je 

v jednotlivých týmech.

Závěr: Podle grafu vidíme, že ve třech ze čtyř týmů s hráči zdravotně postiženými jinak 

než diabetem se objevuje pouze jeden takovýto hráč. Pouze v jednom týmu, který hraje 

Okresní přebor, jsou tito hráči dva. Z toho plyne, že ani celkový počet hráčů s jiným 

postižením než je diabetes se nemůže rovnat počtu diabetiků ve fotbalových týmech.

Také je patrné, že na rozdíl od diabetiků se hráči s jiným zdravotním postižením 

objevují pouze v týmech z nižších soutěží.
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5.6.9 Otázka	č.	9

Touto otázkou jsem zjišťoval, jaká konkrétní zdravotní postižení mají hráči z předchozí 

dotazníkové otázky.

Soutěž Počet zdr. pos. členů týmu Typ zdravotního postižení

Divize 1 Astma

Krajský přebor A 1 Epilepsie

Krajský přebor B 1 Astma

Okresní přebor 2 Astma, Bechtěrevova nemoc

Závěr: Z tabulky je evidentní, že dalším nejrozšířenějším zdravotním postižením po 

diabetu je astma. Astmatem trpí 3 z 5 zdravotně postižených hráčů. Mezi další zdravotní 

postižení patří epilepsie a Bechtěrevova nemoc, které jsou zastoupené každá jednou. 

Dalo by se usuzovat, že výskyt fotbalistů s těmito zdravotními postiženími je tedy spíše 

výjimečný.
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6 Diskuse

K výběru tohoto tématu mě vedl především fakt, že sám jsem diabetik a také hraji 

fotbal na úrovni krajského přeboru/divize. Chtěl jsem poukázat na to, jak jsou diabetici 

ve svých týmech zapojeni a obecně rozšířit vědomí o tom, že se mezi fotbalisty vůbec 

vyskytují. Hlavně z toho důvodu, že když v týmu žádného diabetika nemáte ani si 

nemusíte uvědomit, že někdo s takovouto formou zdravotního postižení se může fotbalu 

věnovat. Dalším důvodem bylo osvětlit, jak vypadá obecně sportování diabetiků, 

protože v běžné literatuře se o tom nevyskytuje příliš velké množství informací.

Validita mnou získaných poznatků pomocí dotazníkového šetření se zdá být 

vysoká. Otázky obsažené v dotazníku jsou reprezentativní vzhledem k obsahu, který 

mají zkoumat. Odpovědi na tyto otázky mi přinesli dostatečné informace, nutné 

k porovnání mých hypotéz se skutečností.

Reliabilita mého šetření není jednoznačně dána, a to především z toho důvodu, že 

podobná šetření a výzkumy nebyly dříve prováděny. Proto nelze můj výzkum porovnat 

s jinými za účelem zjištění podobnosti výsledků. Ke zvýšení reliability mého výzkumu 

by pomohlo, kdybych obdržel více odpovědí a získal tak výsledky ze širšího okruhu 

dotazovaných.

V teorii se dnes přikládá velký význam sportovní aktivitě diabetiků. Oproti 

minulosti jsou podporováni i diabetici působící jako profesionální sportovci. 

V porovnání s mým výzkumem se potvrzuje tento trend a ukazuje se, že diabetici 

v České republice hrají fotbal jak rekreačně, tak na profesionální úrovni.

Můj první předpoklad byl, že počet diabetiků ve fotbalových týmech bude 

s vyššími soutěžemi klesat, a to tak, že v nižších soutěžích bude alespoň o 75 % 

diabetiků více, než v soutěžích vyšších. Tento předpoklad se k mému překvapení 

nepotvrdil a ukázalo se, že počet diabetiků je na všech výkonnostních úrovních 

přibližně stejný. Svůj předpoklad jsem založil na dojmu, že diabetici nebudou schopni 

zvládat náročnost vyšších soutěží. Ovšem musíme brát v potaz, že na vyšších 

výkonnostních úrovních jsou kádry týmů širší, a proto je zde větší šance výskytu 

diabetiků.
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Druhý předpoklad říkal, že diabetici nebudou součástí ani 70 % týmů. Tento 

předpoklad se potvrdil a ukázalo se, že diabetici jsou součástí přibližně 50 % týmů. 

I takovéto zastoupení považuji za překvapivě vysoké.

Dalším předpokladem bylo, že minimálně 90 % diabetiků ve fotbalových týmech 

bude mít diabetes 1. typu. Tento předpoklad se opravdu potvrdil, a to v poměru 94 % 

diabetiků 1. typu ku, 6 % diabetiků 2. typu. U tohoto předpokladu jsem vycházel hlavně 

z hlediska toho, že někteří fotbalisté hrající fotbal od útlého dětství u něj i po 

diagnostikování diabetu zůstávají. Většině z nich je diagnostikován diabetes 1. typu. 

Dalším důvodem tohoto předpokladu je rozdělení typu diabetu podle věku. Diabetes 

2. typu se vyskytuje hlavně u osob věkem přesahujících aktivní fotbalovou kariéru.

Poslední předpoklad byl, že diabetici nebudou zastávat nejpočetnější skupinu 

hráčů s nějakým zdravotním postižením a že největší takovou skupinou budou 

astmatici. Tento předpoklad se nepotvrdil a ukázalo se, že diabetiků je mezi fotbalisty 

nejpočetnější skupina. Hráči postiženi astmatem obsadili druhou pozici, ale s velkou 

ztrátou na diabetiky. Tento předpoklad vycházel z toho, že o astmaticích na fotbalových 

trávnících je podle mého subjektivního názoru více slyšet. Výsledky mého výzkumu 

ovšem mohou být trochu zavádějící vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo obsáhnout 

úplně kompletní vzorek.

V rámci zobecnění poznatků mého výzkumu můžeme tvrdit, že diabetici v České 

republice hrají fotbal na všech úrovních výkonnosti. Jejich počet je, co se týká 

zdravotně postižených fotbalistů, nejvyšší. Další nejpočetnější skupinou zdravotně 

postižených fotbalistů jsou astmatici. Diabetici hrající fotbal mají diabetes 1. typu ve 

více než 90 % případů. Ve většině týmů nejsou diabetikům poskytovány žádné 

tréninkové úlevy. V nižších soutěžích diabetici odehrají při zápasech větší počet minut, 

než v soutěžích vyšších.

Z výsledků výzkumu vzešlo, že dvě z konstatovaných hypotéz se potvrdily, a to

hypotéza o poměru diabetiků 1. a 2. typu hrajících fotbal a hypotéza o výskytu diabetiků 

napříč všemi fotbalovými týmy. Naopak dvě hypotézy se nepotvrdily, a to hypotéza 

o klesajícím výskytu diabetiků v závislosti na zvyšující se náročnosti soutěže a hypotéza 

o menším počtu diabetiků než astmatiků ve fotbalových týmech. Tato bilance správných 
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a chybných hypotéz potvrzuje, že ani já jako diabetik jsem neměl dostatečné povědomí 

o dané problematice.

Svůj výzkum bych označil za úspěšný. Pomocí správně formulovaných otázek 

v dotazníku jsem došel k závěrům, které pro mne byly sice v některých případech 

překvapivé, ale rozhodně mi daly odpovědi na problémy, které jsem si stanovil. 

K tomuto pozitivnímu výsledku vedl správný výběr reprezentativních skupin 

dotazovaných. Dále správně zvolený způsob získání informací, kterým bylo 

dotazníkové šetření. A v neposlední řadě také vhodná doba na zjišťování daných 

informací, kterou jsem stanovil na právě probíhající sezónu 2014/2015.
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7 Závěry

Fotbal jakožto nejpopulárnější a nejsledovanější sport světa je běžnou součástí 

našich životů. I když fotbal nehrajeme nebo se o něj nezajímáme, narazíme na zmínky

o něm na každém rohu. To platí zvláště u nás v republice, protože se zde fotbal hraje jak 

ve velkých městech, tak skoro v každé malé zapadlé vesničce.

Fotbal jak amatérský, tak vrcholový mohou hrát i lidé s nějakým zdravotním 

postižením. Většinou si jich jako pozorovatelé ani nevšimneme, ale přesto jsou na hřišti 

a hrají za svůj tým. Stejně jako všichni ostatní jsou ochotni pro jeho výhru udělat vše 

a to že mají diabetes nebo jakékoliv jiné zdravotní postižení jim v tom nemůže zabránit. 

Fotbal hrají, protože ho mají rádi, a protože je jim v jejich zdravotní situaci prospěšný. 

Sami do fotbalu přináší povzbuzení pro své spoluhráče, kteří nepropadají za 

nepříznivého stavu zoufalství, ale spíše si řeknou „Hele on má cukrovku, ale pořád běhá 

i když prohráváme, tak to ještě musím taky zabrat“. Fotbal naopak jim přináší pocit 

začlenění do společnosti zdravých jedinců, jako jim rovných a tím zvyšuje jejich 

sebevědomí. To jsou jen některé z mnoha aspektů, které fotbal a diabetiky spojují.

Samozřejmostí je, že za žádných okolností nesmí diabetici při fotbale zapomenout 

na své zdravotní postižení úplně a musí si dávat pozor nejen během tréninků a zápasů, 

ale také musí přizpůsobit svůj denní režim pohybu, který budou na fotbale absolvovat. 

To souvisí jak s množstvím aplikovaného inzulínu, tak s množstvím a druhem jídla.

V týmu by měly být spoluhráči a trenéři informováni o takovémto zdravotním 

postižení někoho, kdo je součástí týmu a také by měli mít informace o tom, jak se 

zachovat v případě nějakých komplikací a potíží spojených s tímto zdravotním 

postižením.

V tréninkovém i herním procesu si diabetici musí dávat velký pozor na správnou 

kompenzaci glykemie. Na rozdíl od zdravých jedinců jim při sportovní činnosti hrozí 

hypoglykemie a v některých případech také hyperglykemie. Proto důležitou součástí 

sportování diabetiků je monitoring glykemie před sportovní činností i během ní. 

V případě správné kompenzace nic nebrání diabetikům sportovat stejně tak, jako mohou 

sportovat zdraví jedinci.
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Cílem práce bylo poukázat na fakt, že ve fotbalových týmech jsou přítomni 

diabetici, i když si to většina lidí třeba neuvědomuje. Ukázat, jak početná je tato skupina 

diabetiků, a jak se liší její rozšíření na různých úrovních výkonnosti. Předložit některá 

základní fakta a informace o fotbale, diabetu a sportujících diabeticích.

• Kolik diabetiků hraje v jednotlivých soutěžích?

Závěr výzkumu: V Synot lize, ve Fotbalové národní lize, v Divizi a v Krajském 

přeboru jsou 2 % ze všech hráčů diabetici. V okresním přeboru jsou diabetici 

3% menšinou.

Z těchto výsledků vychází, že v nižších soutěžích nemají diabetici alespoň o 75 % 

větší zastoupení, jak jsem předpokládal ve své hypotéze. To znamená, že má hypotéza 

se nepotvrdila.

• Jaké množství týmů má hráče s diabetem?

Závěr výzkumu: Diabetici jsou součástí 57 % týmů ze Synot ligy, 50 % týmů 

z Fotbalové národní ligy, 43 % týmů z Divize, 38 % týmů z Krajského přeboru 

a 50 % týmů z Okresního přeboru. To v celkovém součtu udává, že diabetici jsou 

součástí 47 % všech týmů.

Tímto výsledkem se potvrzuje má hypotéza, že diabetici jsou součástí méně než 

70 % týmů.

• Jaký typ diabetu se častěji vyskytuje mezi fotbalisty?

Závěr výzkumu: 94 % všech fotbalistů s diabetem, má diabetes 1. typu a pouhých 

6 % má diabetes 2. typu. Mezi fotbalisty se častěji vyskytuje diabetes 1. typu.

Tento fakt potvrzuje mojí hypotézu, že více než 90 % diabetiků hrajících fotbal má 

diabetes 1. typu a dokazuje tak jejich nadměrnou převahu.
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• Jak častý je mezi fotbalisty výskyt diabetu oproti ostatním typům postižení?

Závěr výzkumu: Oproti diabetikům objevujícím se ve 47 % týmů jsou fotbalisté 

s jiným zdravotním postižením zastoupeni pouze ve 12 % týmů. Výskyt diabetu je 

u fotbalistů téměř 4 krát častější, než výskyt ostatních typů postižení.

K mojí hypotéze, která předpokládala vyšší počet astmatiků, než diabetiků musím 

konstatovat, že se nepotvrdila, protože celkový počet diabetiků v mnou zkoumaných 

týmech je 16 a astmatiků pouze 3.

Z výsledků je jasné, že diabetici se ve fotbale nezřídka objevují, a to i v týmech na 

nejvyšší úrovni. Je patrné, že diabetici vědí, že pohyb je jedním ze základních 

stavebních kamenů k jejich správné kompenzaci, a že fotbal má mezi českou populací 

opravdu velkou oblibu. Tyto dva fakty nevyhnutelně musely vést k výsledku, který se 

mým výzkumem potvrdil.

Domnívám se, že se mi podařilo shromáždit, zpracovat a přehledně vyhodnotit 

všechna získaná data. Věřím, že moje práce pomůže osvětlit pohled na sportování 

diabetiků a jejich uplatnění na fotbalových trávnících i v ostatních tréninkových 

a herních prostředích.

Jsem přesvědčen, že moje práce může pomoci fotbalovým trenérům, kteří díky ní 

mohou lépe spolupracovat s diabetiky v jejich týmu. Pomůže jim pochopit některé 

stavy, které mohou při sportovní činnosti diabetiků nastat a dá jim informace jak tyto 

situace řešit nebo jak se při různých situacích zachovat. Dále je má práce určena i pro 

diabetiky samotné, a to nejen pro ty, kteří hrají fotbal, ale i pro ostatní, kteří se věnují 

jiným sportovním aktivitám. Dozvědí se zde, jak mohou manipulovat se sacharidy 

a inzulínem v různých situacích, což povede k jejich lepšímu výkonu, snížení rizika 

a hladkému začlenění do týmu. Moji práci mohou využít i rodiče dětí s diabetem, kteří 

mají strach své potomky podporovat ve sportovní činnosti nebo nemají dostatek 

informací a zkušeností, aby věděli, že sportování je pro jejich děti velmi vhodnou 

aktivitou a může jim pomoci ke zlepšení kompenzace diabetu, a také po psychické 

stránce při styku se zdravými jedinci. 
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9 Přílohy

Seznam příloh

1. Vyplněný dotazník (první polovina)

2. Vyplněný dotazník (druhá polovina)

3. Příznaky hypoglykemie

4. Příznaky hyperglykemie

5. Glukometr

6. Kontinuální monitor glykemie

7. Inzulínové pero

8. Inzulínová pumpa
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