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Abstrakt 

Název práce: Zhodnocení nejčastějších úrazů u baletek na taneční konzervatoři 

Vymezení problému: Tanečníci představují vysoce trénované atlety, kteří neustále riskují 

vznik zranění. Jejich kariéra končí ve velmi nízkém věku, a proto by měly regenerační 

a kompenzační prostředky tvořit jednu z nejvýznamnějších rolí v prevenci úrazů.  

Cíl práce: Cílem této diplomové práce je na základě analýzy dat z dotazníkového šetření 

zhodnotit četnost úrazů baletek studujících na Taneční konzervatoři hl. města Prahy a dále 

zjistit úroveň regeneračních a kompenzačních prostředků využívaných při jejich osmiletém 

studiu. Po zhodnocení výsledků bych práci ráda využila pro budoucí zkvalitnění prevence 

při vzniku úrazů způsobených klasickým baletem.  

Metody: V této diplomové práci byla použita metoda rešerše dostupných českých, ale 

především zahraničních zdrojů. Dále práce využívá metodu anonymního 

nestandardizovaného dotazníku k analýze nejčastějších úrazů v baletu. Také se zde 

objevuje řízený rozhovor ke zjištění úrovně regeneračních a kompenzačních prostředků 

využívaných při studiu baletek. Informace byly získávány od osmi ročníků studentů na 

Taneční konzervatoři hl. města Prahy. Věkové rozmezí studentů bylo 11 – 20 let. Pro 

analýzu dat byl použit software Microsoft Excel 2007.  

Výsledky: Do dotazníkového šetření se zapojilo 73 tanečníků. Z toho 14 chlapců z 1. – 8. 

ročníku, 30 dívek z 1. – 4. ročníku a 29 dívek z 5. – 8. ročníku. Dle vyhodnocených 

dotazníků utrpěli tanečníci za dobu svého studia na Taneční konzervatoři hl. města Prahy 

dohromady 237 zranění. Celých 86% ze všech vzniklých zranění u 73 tanečníků tvořilo 

zranění dolních končetin. Celkově baletní tanečníci uváděli jako nejčastější poranění těla 

namožené tříslo - toto poranění se objevilo ve 22% výpovědí. 15% studentů uvedlo, že 

mají při studiu vlivem cvičení nebo používání baletních špiček, hallux valgus. V 11% bylo 

uvedeno pohmoždění hamstringů a dalších 11% představovaly bolesti Cp nebo Lp. 10% 

mělo také pohmoždění m. quadriceps femoris. V 9% se objevila distorze zevního kotníku. 

Dále následovaly méně časté úrazy. Téměř všichni studenti uvedli, že využívají během 

studia posilovnu, strečink a masáž. Tyto výsledky ale neodpovídají výpovědím 

z rozhovorů s vybranými studentkami ze 7. a 8. ročníku, které tvrdily, že z důvodu časové 

tísně během studia nemohou využívat žádné kompenzační nebo regenerační prostředky. 

Klíčová slova: Balet, úrazovost v baletu, prevence, regenerace, kompenzace 



Abstract 

Title: Evaluation of Most Frequent Injuries of Ballet Dancers at Ballet Conservatoire 

Problem specification: Dancers represent highly trained athletes exposed to injuries with 

limited careers in terms of their age. Therefore application of good quality regeneration 

and compensation methods as prevention to most of their injuries is very important.  

Objective: The aim of this diploma thesis is to determine injuries suffered by ballet 

students at the Ballet Conservatoire in Prague. The evaluation of the most frequent injuries 

is based on an analysis of anonymous non-standardized questionnaires. The other goal is to 

determine the level of regeneration and compensation for students of the Ballet 

Conservatoire in Prague. The intention of the research is to apply findings of the thesis in 

prevention of potential injuries in ballet in the future.  

Methods: The theoretical part of the thesis draws some information from local but mostly 

foreign sources. For the research a method called anonymous non-standardized 

questionnaire has been applied in order to analyse the most frequent injuries suffered in 

ballet. The other source has been interviews with ballet students of eight grades at the 

Ballet Conservatoire in Prague from 11 to 20 years of age to establish the level of their 

current regeneration and compensation programme. The information collected during 

interviews was processed in Microsoft Excel 2007. 

Results: The total number of injuries suffered by 73 students at the Ballet Conservatoire in 

Prague is 237. 86% of those 237 injuries have been found in the area of pelvis and lower 

extremity. The most common injury has been the strain of adductor muscles (22%). 15% of 

students have reported hallux valgus due to frequent dancing in pointe shoes. 11% has 

been the strain of hamstring muscles and another 11% the pain in cervical and lumbar 

spinal region. 10% of students have reported strain of m. quadriceps femoris. 9% of them 

have reported sprained ankle and other minor injuries. Most students have stated that they 

go to the gym, they do stretching exercises and receive massage during their study. This 

statement, however, proves to be in contradiction with answers of the 7th and 8th grade 

students who say that there is no room in their curriculum to receive controlled 

regeneration or compensation prevention programmes. 

Key words: ballet, injuries in ballet, prevention, regeneration, compensation 
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1 ÚVOD 

Balet představuje nesmírně náročné umění, které se musí rozvíjet už od dětství. Ne 

každý má perfektní tělesné dispozice k tomu, aby se stal profesionálním tanečníkem, což je 

jedním z důvodů, proč se tanečníkům stávají tak časté úrazy, které je mnohdy vyřadí 

z tanečního procesu až na několik měsíců. Již od jedenácti let jsou vybírány dívky a chlapci 

ke studiu na taneční konzervatoři, aby z nich byli vychováni profesionální tanečníci 

českých, ale i zahraničních baletních souborů. 

 Sama se věnuji klasickému baletu od svých čtyř let a už několik let učím a tvořím 

choreografie pro baletky všech věkových kategorií. Považuji balet za velmi dobrou 

průpravu pro děti mladšího i staršího školního věku z důvodu osvojení si vzpřímeného 

držení těla a naučení se disciplíny, která je nedílnou součástí dětského věku. Byla jsem 

svědkem mnoha úrazů baletek profesionálních i amatérských v České republice i zahraničí. 

Sama jsem také utrpěla úraz, který mě na pár měsíců vyřadil ze cvičení a návrat zpět byl 

náročný. Proto jsem se rozhodla zmapovat nejčastější úrazy u baletek na taneční 

konzervatoři a pokusit se nalézt možnosti jejich prevence.  

Studium na taneční konzervatoři začíná již v raném věku a představuje velký nápor 

na studenty. Jedenáctileté dívky a chlapci každý den podstupují mimo základního 

a středního odborného vzdělávání několikahodinovou průpravu klasického baletu, 

moderního i lidového tance a hry na klavír. Ti nejlepší mají možnost několikrát do roka 

vystupovat na jevišti, aby si zvykli na atmosféru v divadle. Dále se vybraní studenti 

zúčastňují zahraničních soutěží, aby změřili svůj výkon s konkurencí. Bohužel dlouhodobá 

dřina v takto nízkém věku přináší svá úskalí a tanečníky sužují úrazy na základě traumat 

nebo opakovaných jednostranných přetížení. Vážná zranění způsobují dlouhodobou 

nemožnost cvičit a studenti jsou často nuceni začínající kariéru tanečníka ukončit a věnovat 

se jinému odvětví. Po osmi letech velké dřiny se stávají studenti konzervatoře absolventy 

s uděleným titulem diplomovaný specialista. Od této chvíle se mohou tanci věnovat 

profesionálně nebo pokračovat ve studiu pedagogiky či choreografie na umělecké vysoké 

škole.  

 Incidence a prevalence tanečních úrazů jsou velmi vysoké. Většina úrazů má původ 

v opakovaném jednostranném přetížení svalů, které souvisí s nesprávnou taneční technikou. 

Více než polovina úrazů tanečníků vzniká v oblasti dolních končetin. Dobrá znalost tance je 

nezbytná pro následnou efektivní rehabilitační léčbu zraněného tanečníka. Uvádí se, že 
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úrazy v tanci, psychologický stres, nevhodná nutriční strava, dysfunkce menstruačního 

cyklu nebo osteoporóza, představují velký problém v taneční medicíně. 

 V teoretické části se diplomová práce zaměřuje na historii klasického baletu. 

Zkoumá vhodné předpoklady pro balet, představuje další druhy tance nebo problémy 

vedoucí k podpoře úrazovosti. V další kapitole je popsáno studium na taneční konzervatoři 

a předpoklady tanečníků určující možnou úspěšnost. Dále je zde uveden přehled literatury, 

jenž se zabývá nejčetnějšími úrazy v baletu a také zahraniční studie pojednávající o tomto 

tématu. 

Výzkumná část diplomové práce je zaměřena na analýzu dat, která byla získána 

pomocí nestandardizovaného dotazníku. Dotazníky byly distribuovány mezi dívky v osmi 

ročnících na Taneční konzervatoři hl. města Prahy. Analýza dat poukazuje na výskyt 

nejčetnějších úrazů ve zkoumaném souboru. Následně se zjišťuje úroveň kompenzačních 

a regeneračních prostředků využívaných při studiu na této škole. 
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2 TEORETICKÉ PODKLADY 

2.1 Balet 

Balet je krásné, výrazové a dramatické umění, které klade extrémní požadavky na 

tělo. Tanečníci a tanečnice na celém světě procvičují stejné cviky v identickém pořadí. 

Nikdy se nepřestávají učit a všichni, od mladých začátečníků po světoznámé profesionály, 

se denně vracejí do baletního sálu, aby zdokonalovali své pohyby. Avšak náročnost baletu 

přináší tomuto umění mnohá zranění, která často tanečníkovi nedovolí v jeho kariéře 

pokračovat (Bussell, 1995, Newman, 1999). Profesionální balet vyžaduje, aby tanečníci byli 

vysoce kvalifikovaní a trénovaní atleti. Proto tito umělci potřebují pravidelnou péči 

fyzioterapeuta jako prevenci vážných zranění (Milan, 1994). Vzhledem k tomu, že se 

baletní tanečníci nijak neliší od vrcholových atletů, jsou u nich nezbytné tyto dovednosti – 

svalová síla, vytrvalost, anaerobní a aerobní využití energie, rychlost, hbitost, koordinace, 

motorická kontrola a psychická vyrovnanost (Russell, 2013). Éterické krásy a půvabu 

baletních tanečnic je dosaženo díky mnoha hodinám každodenního usilovného cvičení, 

které může dlouhodobě vést ke vzniku akutních nebo chronických úrazů (Nunes et al., 

2002). 

Tanec představuje speciální formu umění, která využívá pohyb a estetično 

k vyjádření momentálních pocitů tanečníka a díky tomu je umožněna komunikace 

s divákem. Fyzické, intelektuální a psychologické nároky kladené na tanečníka jsou 

srovnatelné s nároky kladenými na vrcholové sportovce. Taneční pohyb vyžaduje energii 

vyzařující z tanečníka samotného, neustálé úsilí zlepšovat se, ale také trpělivost 

a vytrvalost. Aby se člověk stal elitním tanečníkem, musí svůj život přímo „ zasvětit“ tanci. 

K tomu jsou potřeba roky oddanosti, úpornosti a intenzivního cvičení (Wan Nar Wong, 

Wing Kee To, Ming Chan, 2001). 

Mimo dovednosti srovnatelné s atletem musí tanečník oplývat schopností vyjádřit 

takové emoce, jako jsou štěstí, láska, úžas, strach, nenávist, ztráta bližního, touha a další, 

které patří k ději určitého baletu. Sólista má určitou uměleckou volnost při expresi těchto 

emocí v choreografiích. Zato tanečník, který je součástí sboru a tančí ve velké skupině 

s ostatními, se musí pohybovat stejně jako ostatní tanečníci (Leanderson, 2012). 

Tanečníci jako vysoce trénovaní atleti neustále riskují vznik zranění jednak kvůli 

intenzivní rivalitě mezi sebou a také vlivem náročných repetitivních pohybů, které klasický 



11 

 

balet vyžaduje (Gamboa, Roberts, Maring, Fergus, 2008). Baletní tanečníci tvoří skupinu 

osob provádějících výkony na úrovni vrcholových sportovců, jejichž kariéra končí ve velmi 

nízkém věku. Balet je směsí harmonie pohybu a vysokých fyzických nároků na pohybový 

aparát jedince. Tanečníci nejsou tedy jen umělci a herci, ale současně i vrcholoví sportovci. 

Základním prvkem, kterým se balet výrazně odlišuje od tradičních sportů, je provedení 

maximální plantární flexe v pozici na špičkách. Klasický balet vyžaduje kromě této 

maximální plantární flexe (demi-pointe a en-pointe) také maximální dorzální flexi (demi-

plié). Samotná povaha této kombinace může zatížit hlezenní kloub tanečníka a může se tak 

významně zvýšit jeho mobilita. To by mohlo vést ke zvýšení rizika poranění kotníku nejen 

při tanci, ale i při provádění každodenních pohybových aktivit člověka. Vysoké fyzické 

nároky a zvyšující se nároky baletní choreografie mohou tanečníka predisponovat k výskytu 

zranění, nejčastěji v oblasti hlezenního kloubu. Proto, stejně jako u jiných vrcholových 

sportovců, je i u tanečníků důležitá péče o pohybový aparát, která by měla být adekvátní 

jejich zatížení (Procházková, Teplá, Svoboda, Juráková, Janura, 2014). 

Klasický balet je založen na pěti základních pozicích, které vyžadují extrémní 

postavení segmentů dolních končetin. Pro dosažení těchto pozic je důležitá zevní rotace 

kyčelních kloubů, neboli „turnout“, která je považována za základ klasického baletu 

(Procházková, Teplá, Svoboda, Juráková, Janura, 2014). Klasický balet by měl v divákovi 

navodit iluzi, že se tanečník pohybuje lehce, elegantně a vzdušně. Balet je založen na 

různých světových stylech jako například podle Vaganovové, Cechettiho, Balanchina nebo 

Bournovilla. Ve všech těchto stylech se objevují základní pozice, jež jsou všude na světě 

stejné. Pro všechny tanečníky jakéhokoliv věku je důležité, aby dokázali zpevnit střed těla 

a hlavně stále správně používali břišní svalstvo, jehož aktivace je při baletních cvicích 

nezbytná. Dále se musí perfektně naučit zapojovat střed těla při veškerých cvicích 

a variacích jako například při piruetách, skocích a hlavně při práci na špičkách (Haas, 

2010). 

Balet se liší od ostatních druhů tance tím, že děti musí začínat s tréninkem již ve 

velmi raném věku. Klasický balet se považuje za nejvíce fyzicky i psychicky náročný druh 

tance. Baletní tanečníci nosí několik hodin denně baletní špičky, ve kterých má tanečník 

prsty ztuhlé v jedné poloze a zároveň je na ně kladen velký tlak a zátež. Dalším extrémem 

je časté zevní vytáčení kyčlí, které je nezbytné pro baletní techniku. Opakovanými malými 

i velkými skoky se repetitivně zatěžují dolní končetiny, což může rovněž vést k častým 

úrazům dolních končetin, především hlezna a nohy. Tanečníci podobně jako gymnasté 



12 

 

využívají při pohybu nadměrných rozsahů pohybu těla a podporují tudíž laxicitu kloubů 

a celkovou konstituční hypermobilitu. Příčinou vzniku úrazu mohou být také nedostatečné 

fyzické předpoklady k baletu a tudíž neschopnost provádět taneční techniku správně. 

Všechny tyto faktory nakonec vedou k nadměrnému přetěžování celého těla (Wan Nar 

Wong, Wing Kee To, Ming Chan, 2001). 

Balet představuje fyzickou aktivitu, která vyžaduje perfektní muskuloskeletální 

kondici. Využívá komlexní pohyb s potřebnou velkou kloubní amplitudou. Profesionální 

baletní tanečníci celý život pracují na rozvoji koordinace, rovnováhy a laterality. Všechny 

tyto dovednosti jsou spojené s efektivní svalovou silou a flexibilitou kloubů využívaných 

pro správné  technické provádění jednotlivých tanečních prvků (Costa, 2013). 

Balet, bohužel, nebyl doposud doceňován širokou veřejností tak jako jiné sporty. 

Mnoho tanečníků, učitelů, choreografů a patronů baletu pociťuje nedostatek uznání od 

společnosti, která nás obklopuje, protože balet patří mezi nesmírně fyzicky náročný 

a esteticky nádherný druh umění. Tanečníci ale naštěstí nejsou tímto faktem poznamenaní, 

protože jsou baletu oddáni celým srdcem. Proto je pro ně velmi náročné se s baletem kvůli 

zranění rozloučit a začit si hledat jiné zaměstnání (Russell, 2013). 

2.1.2 Stručná historie baletu 

V Evropě vznikl balet jako umění v patnáctém a šestnáctém století z rozmařilé 

dvorské zábavy zvané „masky.“ Baletní tradice se předávala z generace na generaci a každá 

epocha ji něčím obohatila. Počátky klasického baletu spadají do období patnáctého století. 

V té době knížata pořádala u italských dvorů představení zahrnující poezii, hudbu, zpěv 

a tanec (Bussell, 1995). Rozmáhaly se tzv. mumraje (tanec maskovaných osob), maškarády 

(tanečníci v kostýmech, kteří představovali různé příběhy) nebo roztančené hostiny 

a radovánky (Brodská, 2008). Balet postupně přerůstal v samostatnou formu tance a od 

sedmnáctého století se objevují první profesionální tanečníci. Francouzský král Ludvík 

XIV. byl nadšeným tanečníkem a Francie se stala prvním střediskem baletu. Později se 

balet začal šířit po celém světě a dnes patří mezi velmi oblíbené druhy umění (Bussell, 

1995). 
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2.1.3 Předpoklady pro balet 

Somatotyp baletního tanečníka 

 Somatotyp je definován jako kvantifikace aktuální podoby a kompozice 

lidského těla. Je vyjádřen třemi složkami – endomorfií (relativní tloušťkou), mezomorfií 

(relativní muskuloskeletální robustností) a ektomorfií (relativní štíhlostí) (Carter, 1990).  

Ze studie dle H. Liiv vyplynulo, že baletní tanečnící mají nejmenší procento tuku 

v těle v porovnání s tanečníky jiných druhů tance. Dále jsou charakterističtí tím, že mívají 

nejnižší hodnotu BMI. Dalším zjištěním byla menší aerobní kapacita než u ostatních 

tanečníků. Baletky byly tedy označeny jako vyrovnané mezomorfní somatotypy (Liiv, 

2014). 

Zevní vytočení kyčlí při baletu - Turnout 

Při zevním vytočení kyčlí popisujeme takovou pozici nohou, při které je jedna noha 

rotovaná do opačného směru než druhá noha. Ideálně by vytočení nohou mělo být 180 

stupňů do zevní rotace a laterální rotace. Turnout je termín, který popisuje zevní rotaci 

dolních končetin, při které jsou chodidla rotována vůči sobě o 180°. Učitelé nabádají své 

studenty k tomu, aby vytáčeli dolní končetiny zevně už od kyčlí, protože excelentní 

provedení turnoutu je jedním z kritérií pro úspěch baletních tanečníků (Bennel et al., 1999). 

Na vytočení dolních končetin v kyčlích má samozřejmě podíl i kolenní kloub a drobné 

klouby nohy. Některé studie dokázaly, že 60% zevní rotace kyčle je tvořeno funkcí kyčle 

a 20-30% pak připadá na funkci kotníku a tibie s kolenním kloubem. Existuje pět hlavních 

faktorů, které se podílejí na zevní rotaci kyčlí. A to úhel anteverze femuru, postavení 

acetabula, tvar krčku femuru, elasticita iliofemorálního spojení, flexibilita a síla spojení 

šlachy a svalu. Špatná strategie vytočení kyčlí nastává, když tanečník nadměrně sevře 

m. glutaeus maximus nebo když vytáčí nohy až pod kolenem. Naopak tyto dva způsoby 

zevní rotace kyčlí způsobí inhibici maximální rotace. Tanečníci proto mají předepsané 

speciální cviky, které napomáhají  efektivnímu vytáčení kyčlí zevně při každém tréninku 

(Wilmerding, Krasnow, 2011). Ideálně by mělo být zevní vytočení vždy prováděno 

převážně v kyčlích s lehkým dodatečným přidaným rozsahem zevní rotace tibie a zevní 

rotace hlezenního kloubu.  

Bohužel většina tanečníků ideálního turnoutu o velkosti 180 stupňů nedosáhne 

a jsou tudíž nuceni využívat kompenzačních strategií. Tyto strategie velmi lehce vedou ke 
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vzniku závažného dlouhodobě se vyvíjejícího zranění. Turnout je také ovlivněn napětím 

měkkých tkání a vazů okolo kyčelních kloubů (Hamillton et al., 2006). Je tedy velmi 

známým faktem, že tanečníci, kteří tzv. od narození neoplývají „perfektním“ zevním 

vytočením kyčlí, hledají různé kompenzační strategie k dosažení dojmu bezchybného 

vytočení kyčlí. Těmito strategiemi jsou zvýšená pronace nohou neboli v „rolling of the 

feet“, zvýšená bederní lordóza a také rotace v kolenou neboli „screwing“ (Negus, 2005). 

Jen několik tanečníků z mnoha má na obou kyčelních kloubech 90° zevní rotaci, 

tudíž celkově 180°, která je jedním z ideálních předpokladů profesionálního tanečníka. Ti, 

kteří fyziologicky této zevní rotace nedosahují, kompenzují tuto nedostatečnost v oblasti 

pod kyčelními klouby. Vlivem této kompenzace vzniká zvýšené zatížení kolen a kotníků, 

což může dále vést ke zraněním. Nejčastěji bývá poškozen mediální meniskus nebo 

mediální kollaterální vaz kvůli nedostatečnému zatížení v kyčlích a přenášení zatížení na 

kolena. Dále je touto kompenzací nedostatečné zevní rotace v kyčlích způsobena nadměrná 

pronace nohy, která může vést k tenosynovitidě posteriorního tibiálního vazu a vazu flexor 

hallucis longus (Wan Nar Wong, Wing Kee To, Ming Chan, 2001). 

 

 

Obrázek 1 Tanečnice provádějící plié v první pozici A) správně, B) nesprávně – tzv. 

„rolling of the feet“ neboli využívání kompenzačních mechanismů rotace kolen 

a hyperpronace nohou kvůli nedostatečné zevní rotaci kyčlí (Negus, 2005) 

 

A 
B 
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Neutrální postavení pánve a zpevnění středu těla při baletu 

Je nesmírně důležité, aby si tanečníci uvědomovali postavení své pánve a dokázali 

zpevnit střed těla. Tyto dvě funkce těla spolu souvisí a vyžadují od tanečníka poctivý výběr 

speciálních kondičních cvičení, která napomáhají k jejich rozvoji. Když má tanečník pánev 

v neutrální pozici, hluboký rotátor kyčelního kloubu pracuje tak, že rotuje kyčelní kloub 

zevně, zatímco břišní svalstvo kontroluje samotný pohyb pánve. Je podstatné, aby si 

tanečníci uvědomovali vzájemné postavení SIAS a stydké kosti, které leží při normálním 

postavení pánve ve stejné rovině. Uvědomování si postavení všech segmentů těla 

a především postavení pánve je velmi důležité při fyzicky náročných cvicích a sestavách 

(Wilmerding, Krasnow, 2011). Při tanci je velmi důležitá souhra smyčky hamstringů 

a břišních svalů, které jsou nezbytné pro stabilizaci pánve ve stoji a cvicích na jedné dolní 

končetině se současným pohybem druhostranné dolní končetiny. Schopnost kontrolovat 

pohyb pánve současně s fázickým zapojením dolních končetin je významným faktorem pro 

rozvoj funkčních dovedností (Clippinger, 2016).  

Hypermobilita v baletu 

Hypermobilitu lze chápat jako popis určité kvality vaziva, která ovlivňuje 

biomechanickou stabilitu myoskeletálního, hlavně kloubního systému, a podílí se tak na 

ochraně kloubu proti přetížení a tím nepřímo ovlivňuje rozvoj bolestivých stavů hybné 

soustavy v pozdějším věku. Janda také říká, že u jedinců, kteří trpí konstituční 

hypermobilitou, by měl být upraven celkový pohybový režim a některá cvičení a sporty 

vyloučeny nebo alespoň omezeny na minimum. Patří sem v prvé řadě balet, umělecká 

gymnastika a všechna cvičení nebo sporty, které podporují zvětšení rozsahu kloubní 

pohyblivosti. Laxicita ligament má za následek nejen zvětšení rozsahu kloubní 

pohyblivosti, ale především kloubní instabilitu. Instabilita je mimo jiné skrytou příčinou 

tzv. nevysvětlitelných pádů a jiných úrazů (Janda, 2001). 

Hypermobilita bývá u baletních tanečníků spojena s větší laxicitou ligamentózního 

aparátu, svalovou hypotonií, a je provázena zvýšeným rozsahem pasivní pohyblivosti. 

U tanečníků se většinou objevuje kombinace lokální hypermobility a kompenzační 

hypermobility z důvodu jednostranné nebo velmi specifické zátěže v části pohybového 

aparátu. Segmenty, které bývají nejčastěji postiženy lokální hypermobilitou jsou ramenní, 

kolenní a hlezenní klouby, drobné klouby ruky a páteř nejčastěji v TH-L přechodu a Cp. 

Hypermobilita může urychlit vznik degenerativních změn, ať primárně nebo sekundárně při 
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nedoléčených mikro i makrotraumatech pohybového aparátu. U tanečníků není 

v tréninkovém programu dostatek prostoru pro vhodná kompenzační cvičení. Ta bývají 

často nahrazována strečinkem, který by mohl hypermobilnímu tanečníkovi naopak zvyšovat 

instabilitu některého z pohybových segmentů (Satrapová, Nováková, 2012). Hypermobilita 

je u tanečníků považována za přednost, ale i určitou povinnost, protože umožňuje 

tanečníkovi dosáhnout nezbytných pozic, které klasická technika baletu vyžaduje (Bryan, 

1992). 

Když se podíváme na problematiku hypermobility ze zdravotního hlediska, jedná se 

o stav nežádoucí, neboť další rozvíjení zvýšené kloubní pohyblivosti s sebou přináší riziko 

vzniku funkčních poruch a bolestivých stavů muskuloskeletálního systému. Tyto problémy 

ale tanečník začíná pociťovat až později, obvzláště až po ukončení profesionální kariéry. 

Vznikají totiž degenerativní změny na vazivovém a kloubním aparátu, které způsobují 

následně značné bolesti. Balet představuje pro jedince s diagnostikovanou hypermobilitou 

značnou zátěž na pohybový aparát. Proto je důležité zvážit výběr a intenzitu sportovní 

činnosti, aby nedocházelo ke vzniku nevratných změn degenerativního charakteru (Balkó, 

2014). 

Posturální kontrola 

Posturální kontrola je velmi důležitá k dobrému udržení rovnováhy těla, stability 

a orientace během motorické práce. Tato kontrola závisí na senzorických informacích 

z vestibulárního, vizuálního a somatosenzorického systému tak, že motorické reakce mohou 

být spuštěny na základě zkušeností a dovedností. Jedním z rozhodujících faktorů pro 

kontrolu rovnováhy je velikost opěrné baze. Tanečník většinou vykonává pohyby právě na 

velmi úzké bazi a to obvykle na špičkách. Tento pohyb vyžaduje velké vynaložení síly 

v oblasti špičky nohy a dále závisí na stavu ligament a svalů, které určují stabilitu 

a podporu. Trénování rovnováhy neboli balance začíná pro mladé tanečníky již v tak 

nízkém věku jako je pět let a stává se komplexnějším, když baletky začínají cvičit na 

špičkách. Trénink se provádí ve vertikální pozici se sníženým využitím podpůrné základny 

a bez využití zrcadel. Důležitým aspektem pro udržení posturální kontroly je směr očí, který 

udržuje kontrolu při točení piruet. Baletky tedy soustředí pohled očí do jednoho bodu 

a nehledě na to, kolik točí piruet, přetáčejí hlavu stále do určeného bodu. Nemůže se tak 

stát, že by jejich tělo bylo vyvedeno z rovnováhy. Podle několika studií bylo zjištěno, že 

baletní tanečníci oplývají daleko lepší statickou rovnováhou než ostatní vrcholoví atleti, ale 
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na druhou stranu bývají více závislí na vizuální kontrole pohybu očima, aby udrželi 

bezchybnou statickou rovnováhu (Costa, 2013).  

Pro správné fungování posturální kontroly se vyžaduje mnohem více než vhodně 

vyvinuté nervové dráhy. Potřebná je také flexibilita svalů, aby sval mohl pracovat v celé své 

délce, dále i vhodná svalová síla, která má velký vliv na rozvoj propriocepce. Ukazuje se, že 

snížení svalové síly naopak redukuje propriocepci, což může znamenat další riziko vzniku 

úrazu. Paměť prostřednictvím svalů pak propojí tyto systémy dohromady díky svalovým 

řetězcům, které zahrnují motorické jednotky a reflexní oblouk. Tím, že jsou motorické 

neurony aktivovány opakovaně, vytváří se více dendritů a další motorické jednotky jsou 

synergicky začleněny do práce. To má za následek vyvinutí větší svalové síly a pohyby se 

vzájemně koordinují. Všechny tyto mechanismy pracují dohromady, aby vytvořily 

„svalovou paměť“ a aby se tělo adaptovalo na vnější okolí (Cox, 2013). 

Na baletní tanečníky jsou kladeny vysoké nároky a jejich posturální kontrola těla 

musí být perfektní, aby uspokojili dnešní náročnou dobu, ve které se neustále zvyšuje 

konkurence a tudíž fyzické i psychické nároky na tanečníky. Nejenže tito umělci musí být 

fyzicky ve formě, ale jejich svalová kontrola je nezbytná pro umožnění tanečního pohybu, 

a aby si udrželi posturu, která mnohdy postrádá veškeré anatomické zákonnitosti (Klemp, 

1984).  

Role propriocepce v baletu 

 Porušená propriocepce je několika vědci považována za jedno ze zásadních rizik 

vzniku muskuluskoletálního zranění u tanečníků. Propriocepce je v podstatě koordinace 

nebo určité povědomí o svém vlastním těle a končetinách a jejich poloze při pohybu 

v prostoru a tudíž i při tanci. Propriocepce funguje prostřednictvím reflexního oblouku, kdy 

aferentní nervy komunikují s prostředím o změnách probíhajících v těle jako například 

o změnách tlaku vzduchu, dotyku nebo jiných modalitách. Eferentní motorické neurony pak 

jednají tak, aby provedly potřebné úpravy. Z hlediska rovnováhy těla neboli balance 

prostřednictvím nohou cítíme změny tlaku ze země a posunutí centra tlaku (center of 

pressure). Motorické neurony poté aktivují příslušné svaly, aby zabránily možnému pádu. 

Propriocepci se tedy učíme pomocí dlouhodobého trénování a závisí na faktorech jako je 

svalová síla, druhy svalových vláken, flexibilita, motorické jednotky, svalové řetežce 

a rovněž paměť. Pokud některý z těchto systémů chybí nebo je jejich aktivaci bráněno 

nějakým vnějším omezením, tělo se stává daleko zranitelnějším a může dojít k náhlému 
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úrazu. Na druhou stranu, když nenastane úraz ihned, ale dochází k dlouhodobým vnějším 

omezením, funkce některého systému se oslabuje, až se téměř zastaví kvůli nedostatečnému 

používání. Příkladem by mohly být určité posturální svaly v oblasti nohy, jejichž funkce je 

utlumena kvůli dlouhodobému zúžení nohy v baletní špičce a mohla by eventuálně nastat 

atrofie těchto svalů (Cox, 2013). 

Baletní obuv 

Tanečníci si potřebují udržovat svoje nohy zdravé a bez bolestí, aby byli schopni 

každý den trénovat na sále a vystupovat bez velkých obtíží. Proto potřebují, aby jejich obuv 

byla poddajná, ale zároveň zpevňovala jejich nohu při náročných prvcích, jako jsou piruety. 

U tanečních bot záleží na tloušťce podrážky, materiálu boty a celkovém designu, který 

přispívá k flexibilitě a funkčnosti boty. Byly provedeny studie zkoumající biomechaniku 

nohy a hlezna v baletní špičce. Bylo zjištěno, že největší plantární tlak se objevil při 

přesunu nohy do maximální plantární flexe. Dále se zjistilo, že má baletní špička negativní 

vliv na vznik úrazů a deformit nohou. Špička, ve které jsou utlačovány prsty, podporuje 

vznik menších úrazů, jako jsou bolestivé nehty, které jsou často v zánětu nebo rozsáhlé 

puchýře. Na toto téma vyšlo několik studií zabývajících se možným vznikem zvýšené 

úrazovosti vlivem baletních špiček.  Zjistilo se, že samotné baletní špičky nemusí přispívat 

ke vzniku úrazů. Autoři uváděli, že zvýšená úrazovost bývá spíše způsobena vlivem 

nesprávné techniky na špičkách, špatným výběrem typu špičky nebo příliš utaženými 

tkalouny kolem kotníku svírajícími nohu při pohybech po několik hodin cvičení. Dokonce 

se objevily případy tanečníků, kteří po takovém častém utahování tkalounů utrpěli 

tendinitidu Achillovy šlachy nebo měli komprimovanou arterii dorsalis pedis (Yan et al., 

2011).  

Tanec na baletních špičkách vyžaduje extrémní plantární flexi nohy a velmi dobrou 

kontrolu svalů. Vymknutí nebo distenze kotníku bývají nejčastějšími úrazy baletních 

tanečníků. Nadměrný pohyb v kotníku způsobuje rovněž anteriorní nebo posteriorní 

impingement syndrom kotníku.  Dále se kvůli dlouhodobému používání vyztužených špiček 

objevují hallux valgus, kladívkové prsty, metatarzofalangeální degenerace a další. Dále se 

setkáváme s tzv. stresovou zlomeninou, která se vyskytuje na krčku femuru, tibii, dolní 

části fibuly a nejčastěji na metatarzech. Dlouhodobá amenorrhoea a fyzicky náročné 

tréninky vedou právě k těmto stresovým zlomeninám. Bolesti dolní bederní páteře se 

vyskytují u mužských tanečníků, kteří zvedají své taneční partnerky a při nadměrném 
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zatěžování páteře může docházet k bolestem (Wan Nar Wong, Wing Kee To, Ming Chan, 

2001). Mladé dívky začínají tančit na špičkách kolem 10. až 11. roku, což je věk, kdy by již 

měly dosahovat dostatečné svalové síly a měly by mít dostatek baletních zkušeností, aby na 

špičkách něměly problémy v podobě nestabilních kotníků (Nunes et al., 2002). Ještě než 

tanečnice začne okolo 10. roku používat baletní špičky, musí být dostatečně připravena na 

tak velkou zátěž nohy. Svaly kolem hlezenního kloubu by měly být před začátkem 

používání špiček dostatečně posíleny, protože sebemenší nedostatečnost stability nohy, by 

mohla vést ke vzniku úrazu (Pearson, Whitaker, 2012).  

Ve studii dle Pearsona a Whitakera, která se zabývala rozložením distribuce tlaku 

nohy při používání baletních špiček, bylo zjištěno, že tanec na špičkách podporuje vznik 

úrazů hlezna často se opakujícími pohyby dolních končetin u baletek v pubertálním věku. 

Autoři tu uvádí, že kdyby byly navrženy baletní špičky, které by měly lepší schopnost 

odpružení dolních končetin, úrazovost hlezenních kloubů by se snížila. Dále by měl být na 

výrobu špiček použitý materiál, který by byl tuhý a pevný, aby podporoval stabilitu 

tanečníka, když balancuje na konečkách prstů. Studií zkoumajících tuto problematiku 

nebylo provedeno ještě tolik, aby se výsledky mohly kvantifikovat (Pearson, Whitaker, 

2012). 

Baletní špička nemá takový design, aby zajišťovala stabilitu nohy nebo aby 

absorbovala nadměrnou zátěž. Proto musí tuto funkci zajistit právě dolní končetina, která je 

dlouhodobě namáhaná. Na druhou stranu měkké baletní piškoty, které baletky využívají při 

tréninku techniky baletu, jsou flexibilní, tenké a dobře sedí na noze. Baletní špičky, které 

jsou využívané na jevišti a na sále při trénovaní na představení, nejsou vůbec flexibilní 

a jsou naopak rigidní v oblasti článků prstů a metatarzů a velikost špiček je přesně daná 

a velmi těsná na noze, nesmí být totiž větší než velikost nohy, protože by tanečnice špičky 

nemohla dobře využívat (Milan, 1994). Tanec na špičkách vyžaduje od baletky, aby většinu 

choreografie strávila právě na svých prstech, které jsou chráněny pouze přední částí špičky 

neboli toe box. Tato ochrana se snižuje, když přední část špičky opotřebováním ztrácí svoji 

strukturální integritu (Cunningham, 1998). Baletky, které nemají dobrou mediální nebo 

laterální stabilitu na špičkách, by měly využívat čtvercový tvar přední části boty, aby 

podpořily stabilitu (Milan, 1994). 

Baletní špička se skládá z výztuhy, která se nachází v přední části boty, dále bločku 

umožňujícího stoj na špičce a nakonec klenku neboli tvrdé výztuhy podporující klenbu 
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nohy. Zvenku je špička obšitá saténem a tanečnice si k oběma okrajům našívá tkalouny, aby 

noha dobře držela ve špiččce a byla dostatečně zpevněná. Podrážka boty je tvořena tvrdou 

kůží, která je pevně přišitá k botě. Materiál, který tvoří špičku, zajišťuje relativně nízké 

tření, aby mohla tanečnice dosáhnout snadného otočení piruet a naopak, aby mohla na 

špičce vydržet stát nebo skákat. Když tanečnice začíná používat nový pár špiček, musí je 

takzvaně ručně „prolomit“, aby se lépe přizpůsobily její noze a aby se změkčil tvrdý 

materiál v přední části špičky. Baletka díky tomuto manévru nemusí vynaložit tolik úsilí na 

prošlapávání špiček svou vlastní vahou, což je fyzicky náročné a trvá to o mnoho déle. 

Baletní špička by měla tanečnici zajistit estetičnost pohybu a měla by spolu s dolní 

končetinou tvořit správný kónický tvar. Ideální špička by měla zachovat správné cítění mezi 

nohou a podlahou, tudíž by měla zajistit dobrou propriocepci baletčiných nohou 

(Cunningham, 1998). Špička tedy tvoří s nohou jakousi elegantní linii, a čím má tanečnice 

vyšší nárt, tím se hodnotí tato linka pozitivněji. Bohužel ale baletní bota klade na tanečníky 

vysoké nároky, protože špička vyžaduje umístění celé váhy těla právě na prsty nohou a tím 

se opět zvyšuje riziko vzniku úrazu nejenom hlezenního kloubu (Cox, 2013). 

Jednou z nejlépe designově vyřešených baletních špiček je špička od firmy Gaynor 

Minden. Než byla bota vyvinuta, byla zkoumána specializovanými lékaři, biomechaniky 

a tanečníky. Na designu se dále podílel celý tým bývalých i současných tanečníků, kteří 

sídlí v Lawrence ve státě Massachusetts. Amatérská americká baletka paní E. Minden se 

rozhodla vytvořit takovou baletní botu, která by tanečníkům déle vydržela a nezpůsobovala 

jim tolik bolesti. Začala tedy spolupracovat s mnoha lékaři, kteří se specializovali na baletní 

tanečníky a společně vytvořili nespočet prototypů.  Prototypy se testovaly na mnoha 

různých tanečních podlahách, při různých klimatech a na různých tanečnících při tanci na 

sále. Až se v roce 1993 po osmi letech zkoumání vytvořila bota Gaynor Minden. Vytvořila 

se tedy baletní špička, která je anatomicky přizpůsobená noze každého tanečníka. Další 

výhodou této boty je její funkce udržení stability, která baletce nedovolí převažovat nohu do 

patologických poloh, které jsou pro tanečnici rizikem vzniku úrazu. Boty Gaynor Minden 

mají moderní vnitřní část, aby splnily potřeby dnešních baletních tanečnic. Všechny druhy 

baletní špičky Gaynor Minden jsou ručně vyrobené americkými experty (Dancer.com, 

2016). Ve studii Cunnighama a kolektivu se zjistilo, že špička Gaynor Minden projevila 10 

krát vyšší životnost v porovnání s ostatními druhy špiček firmy Grishko, Bloch nebo 

Capezio. Špičky Gaynor Minden totiž obsahují tlumící pěnu, která nejenže vyhovuje 

baletkám při skocích a jiných pozicích, ale prodlužuje i životnost boty (Cunningham, 1998). 
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Biomechanika nohy v baletní špičce 

Kotník představuje velmi důležitý kloub, kterému musíme rozumět v kontextu 

s baletními tanečníky, protože je jakýmsi spojením mezi celou dolní končetinou a nohou 

a vytváří stabilitu celé dolní končetiny. Kotník proto patří mezi nejčastěji zraněné klouby 

u baletek. Kostní architektura, měkké tkáně a lokomoční struktury jsou integrovány, aby 

umožnily tanečníkům se elegantně pohybovat při tanci (Russell, 2008). 

V neutrální pozici nohy při volném stoji (obrázek A) je ligamentum talofibulare 

anterior v podstatě horizontálně a ligamentum  calcaneofibulare je šikmo k vertikální 

poloze. Při demiplié (obrázek B) se pozice ligament výrazně nemění, ale jejich orientace 

k fibule se relativně mění. Úhel ligamentum talofibulare anterior a fibuly se stává ostřejším 

a ligamentum calcaneofibulare je téměř paralelně s fibulou. Když stojí baletka na špičce 

(obrázek C) ligamentum talofibulare anterior je paralelně s fibulou, zatímco ligamentum 

calcaneofibulare se točí posteriorně do horizontální pozice (Russell, 2008). 

 

 

Obrázek 2 – A – neutrální postavení nohy, B – demiplié 

C – plantární flexe (Russell, 2008) 

 

Speciální baletní podlaha 

Při přetěžování kloubů a následném vzniku úrazu nezáleží jen na používání 

baletních špiček, ale i na kvalitě podlah, na kterých tanečníci tráví mnoho hodin denně. 

Doporučeny jsou pro tanečníky odpružené podlahy zvané baletizol, které jsou pro tanečníky 

výhodné díky množství vrstev, ze kterých jsou zhotoveny a díky jejich pružnosti 

a elastičnosti (Malkogeorgos, 2011). 
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Taneční podlahy mohou velkou měrou přispět ke vzniku úrazu. Tři nejdůležitější 

aspekty dobrého tanečního povrchu sálu jsou pružnost neboli elastičnost, schopnost 

absorbce nárazu a velikost povrchového tření. Pokud má podlaha moc velkou absorbci 

nárazu, může to vést ke zvýšené vyčerpanosti tanečníka a následně jeho úrazu.  Na druhou 

stranu nesmí být podlaha moc rigidní a tvrdá. Jedním z hojně využívaných druhů podlah je 

tzv. podlaha „basket-weave floor system“, což znamená, že je povrch hustě protkaný 

a vázaný a většinou je tvořen pěti vrstvami. Z několika studií vyplývá, že se riziko 

muskuloskeletálního úrazu snížilo až o 80% se zavedením kvalitních podlah vhodných pro 

baletní tanečníky (Milan, 1994). 

Nejfrekventovanějšími stížnostmi zraněných baletních tanečníků jsou kluzké 

podlahy a příliš velké tření mezi nohou, baletní botou a podlahou vznikající při pohybu po 

ní. K nejvěšímu počtu úrazů došlo na podlaze jeviště během představení. Důležitost 

profesionální pokládky podlah je tedy nezbytně nutná nejen na sále, ale i na jevišti (Russell, 

2013).  

2.1.4 Další druhy tance 

Moderní tanec 

Tento styl se zrodil na základě potřeby a touhy nalézt volnější formu tance, která by 

umožnila daleko širší vyjádření emocí, než je možné u klasického baletu. Vyznačuje se také 

svobodou ve výběru kostýmu a obuvi (Wan Nar Wong, Wing Kee To, Ming Chan, 2001). 

Moderní tanec vznikl v Německu kolem roku 1920 a technika byla později 

definována na základě vzniku moderny v USA během let 1930 – 1950.  Nejdůležitější 

myšlenkou v moderně je odpoutání se od původních pravidel tance, využití pohybu ve 

velkém prostoru, využití celé plochy podlahy, balancování, práce s dechem nebo využití 

změny těžiště těla. V moderním tanci se chtěli choreografové vyvarovat striktních baletních 

pravidel (Gorwa et al., 2014).  

 Modernisté používají k tanci různých poloh, jako jsou sed, klek nebo leh. Často se 

pohybují i po podlaze, aby s ní byli spjati. Není tedy překvapující, že občas utrpí odřeniny 

a kontuze na kostních prominencích nohou. U tance naboso můžeme předpokládat výskyt 

mozolů na plantě, výskyt fisur nebo různých řezných ran. Dalším rizikem vzniku úrazu 

u moderních tanečníků jsou úrazy kolen vlivem patellofemorální komprese, poranění vazů 
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nebo menisků při nejrůznějších otočkách a piruetách (Wan Nar Wong, Wing Kee To, Ming 

Chan, 2001). 

Break dance 

Tato forma tance se stala velmi populární kolem roku 1980, ale jeho obliba 

u tanečníků i diváků se v průběhu posledních let poněkud snížila. Break dance je 

charakterizován akrobatickými a gymnastickými prvky s mnoha druhy skoků a otoček 

prováděných na zádech nebo hlavě. Bylo zjištěno, že u těchto tanečníků se může objevovat 

alopecie, která souvisí s častými otočkami na hlavě nebo se u nich vyskytuje akutní bolest 

dolní části bederní páteře. Objevují se u nich i život ohrožující úrazy jako jsou fraktury 

spinózního výběžku obratle, úrazy krční páteře nebo dokonce i quadruplegie. Proto se 

v poslední době ustupuje od extrémních poloh v tomto tanci (Wan Nar Wong, Wing Kee 

To, Ming Chan, 2001). 
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2.2  Studium na taneční konzervatoři 

2.2.1 Historie Taneční konzervatoře hl. města Prahy 

Po druhé světové válce v roce 1945 vznikla první česká státní škola pro výchovu 

profesionálních tanečních umělců. Poválečné nadšení ze znovunabytí svobody vedlo 

v celém světě a tedy i v Československu k rozmachu tanečních aktivit. Do doby vzniku 

tanečního oddělení probíhala výuka tance pouze v soukromých baletních školách bez 

jednotného vyučovacího postupu. Po vzniku profesionální školy se hledala koncepce výuky 

a hlavními obory se staly klasický tanec, novodobý tanec a lidové tance. Kromě odborných 

předmětů probíhalo školení teoretické, které seznamovalo tanečníky s dějinami tance 

a dějinami a výukou hudby. Nejdříve bylo studium čtyřleté a vyučovali ho místní profesoři. 

Postupně ale do Československa přicházeli zahraniční učitelé především z Ruska 

a vyučovali tu ruskou baletní techniku. S potřebou intenzivnější výuky se v průběhu let 

prodloužilo studium na osm let, jako je tomu doposud. V roce 1990 byl schválen nový 

statut školy - státní konzervatoř pod názvem Taneční konzervatoř Praha. V roce 1996 byl 

jmenován do funkce ředitele Mgr. Jaroslav Slavický, který ji vykonává dodnes. V roce 2002 

byla škola přejmenována na Taneční konzervatoř hlavního města Prahy. Škola vychovala 

a stále velmi úspěšně vychovává absolventy působící nejen v Čechách, ale i zahraničí a je 

velmi uznávanou školou i ve světě (Hošková et al., 2005). 

Dnes je Taneční konzervatoř hlavního města Prahy osmiletou výběrovou školou 

uměleckého směru, zaměřenou na výchovu profesionálních tanečníků a tanečnic. Poskytuje 

střední odborné vzdělání v oboru klasického, moderního a lidového tance zakončené 

maturitou, nebo vyšší odborné vzdělání, zakončené absolutoriem. Studium ukončené 

absolutoriem opravňuje k umělecké i umělecko-pedagogické činnosti. Absolventi se mohou 

uplatnit jako výkonní umělci v baletních souborech divadel nebo v jiných profesionálních 

baletních a tanečních tělesech, případně mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole 

humanitního zaměření. Od školního roku 1996/97 jsou do I. ročníku přijímáni žáci, kteří 

ukončili 5. třídu ZŠ. Výuka je zaměřena na získávání profesionálních znalostí a dovedností 

v oblasti klasického, moderního a lidového tance a je doplněna všeobecným a teoretickým 

odborným vzděláním (tkpraha.cz, 2016). 
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2.2.2 Talentové přijímací zkoušky 

Každý uchazeč o studium se musí podrobit přijímací talentové zkoušce (skládá se ze 

tří částí) a odborné lékařské prohlídce. Do první části patří vnější scénické předpoklady 

(vhodné tělesné proporce, stavba těla – jevištní taneční zjev) a dále fyzické předpoklady pro 

tanec (vytočení a rozsah pohybu v kyčelních kloubech, délka Achillovy šlachy, stavba 

chodidla, dispozice pro skok, pohyblivost páteře, celková pružnost a rytmus). Druhá část 

zkoušky zjišťuje základní pohybové dovednosti, pohybovou koordinaci, tanečnost, 

schopnost improvizace a muzikálnost. V poslední části zkoušky se zkoumají znalosti 

základů hudební teorie (rytmus, intonace, hudební sluch) a testují se základní vědomosti 

z oblasti kultury (hudba, tanec, literatura, výtvarné umění). Dále je uchazeč podroben 

odborné lékařské prohlídce, která má prokázat, zda zdravotní stav odpovídá předpokládané 

zvýšené fyzické i psychické námaze, kterou škola vyžaduje. Mimořádně talentované nebo 

starší uchazeče přijímá Taneční konzervatoř i do vyšších ročníků na základě úspěšně 

vykonané talentové zkoušky a rozdílových zkoušek (tkpraha.cz, 2016).  

2.2.3 Režim studia na Taneční konzervatoři 

Režim studia se u žáků Taneční konzervatoře v jednotlivých ročnících liší. Jelikož 

studenti 1. - 4. ročníku stále navštěvují hodiny v základní škole, aby splnili základní 

vzdělání, hodiny klasického baletu mají jednou denně. Tato výuka trvá hodinu a půl a žáci 

se učí postupnému zvládání baletní techniky. Mimo klasický balet mají první dva ročníky 

taneční gymnastiku, která je důležitým základem klasického baletu. V druhé polovině 

1. ročníku začínají studentky baletu tančit na špičkách. Protože žákyně nemají ještě 

dostatečně vyvinuté svaly a kosti, cvičí na špičkách pouze u tyče, aby u nich nedošlo ke 

zranění. Režim dne tedy v prvních dvou ročnících vypadá tak, že se studentům střídá výuka 

předmětů základní školy s klasickým baletem a taneční gymnastikou. Obojí probíhá ve 

stejné budově. 

 Taneční Konzervatoř hl. města Prahy vyučuje baletní techniku dle ruské školy 

Vaganovové, která je zaměřena na maximální přesnost a čistotu všech kroků. Při jejím 

dodržování se musí vyvíjet velká svalová síla. Technika se dále vyznačuje dlouhými 

výdržemi v náročných pózách. Technika dle školy Vaganovové je velmi striktní a řídí se 

přesnými metodickými postupy, které musejí studenti dodržovat. 
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Ve 3. ročníku začínají studenti s výukou lidového a scénického tance. Ten je pro 

studenty až do posledního ročníku jedním z nejdůležitějších předmětů, ve kterém se učí 

správnému výrazu na jevišti. 

 V pátém ročníku už studentům odpadají předměty ze základní školy a zaměřují se 

více na taneční vědu, jazyk a další odborné předměty. Zintenzivňují se hodiny klasického 

baletu a scénického tance. Zkracuje se čas strávený cvičením u tyče a naopak se prodlužuje 

čas strávený tréninkem bez ní. V tomto ročníku přibývá tanec v páru neboli partneřina, 

který je pro žákyně i žáky nesmírně důležitý z hlediska absolutní důvěry v partnera. Dalším 

novýmpředmětem  je moderní tanec. Tanečník, který absolvuje konzervatoř, musí být 

všestranný, aby se mohl tančit v jakémkoli tanečním tělese (Kapitánová, 2016). 

 Tanec u tyče tvoří u budoucích profesionálních tanečníků základ 

každodenního tréninku. Každá kombinace u tyče a následně v prostoru musí mít svůj jasný 

účel. Cvičení u tyče není pouhou sérií „jednoduchých“ plié (podřep) nebo tandu (vysunutí 

nohy do strany), ale je to organizace celého těla. Technická hodina by měla zdůrazňovat 

rozvoj svalové síly z důvodu kontroly těla a ochrany kloubů. Tanečník by měl rovněž 

rozumět aktivaci svalových skupin, které tvoří různé kombinace tanečních pozic a díky 

tomu předcházet vzniku úrazů (Haas, 2010). 

 V šestém a sedmém ročníku se studenti rozhodují, kterým dalším směrem se chtějí 

ubírat a odděluje se větěv moderního a klasického tance. I modernisti mají nadále trénink 

klasiky a musí na konci 8. ročníku složit absolutorium. V jejich studiu ale převažuje 

moderní tanec, kterému se chtějí později věnovat. Oběma větvím také přibývají další 

hodiny scénického tance (Kapitánová, 2016). 

 V osmém, tedy posledním ročníku, se tanečníci učí metodice klasického 

i moderního tance. Ta představuje jeden ze stěžejních předmětů u maturitní zkoušky. 

Dalším důležitým předmětem je výuka pedagogiky. Studenti jednou týdně vyučují mladší 

studenty druhého ročníku pod dohledem svého profesora. Poslední ročník je zakončen 

maturitní zkouškou a absolutoriem, tím je úspěšné odtančení absolventského představení.  

Studentům je udělen titul DiS. V posledním ročníku studenti usilují o úspěšné splnění 

požadavků konkurzů v jednotlivých divadlech a snaží se uplatnit nejen v České republice, 

ale také v zahraničí. Konkurence baletních tanečníků exponenciálně narůstá, jejich technika 

se zlepšuje a také zájem publika o klasický balet stoupá (Kapitánová, 2016).  
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2.3  Zdravotní problematika tanečníků 

Většina publikací pojednávajících o úrazovosti tanečníků se zaměřuje právě na 

klasický balet. Četnost úrazů se dle (Quirk 1984, Wong et al 1995) pohybuje kolem 70% až 

90%. I přesto, že většina těchto úrazů jsou úrazy malého rozsahu, které jsou většinou 

způsobeny opakovaným přetížením svalů a kloubů, přinášejí mnohá funkční postižení. 

Nejčetnějšími mechanismy úrazů mohou být opakované pohyby, nadměrná zátěž, 

nedostatečné prohřátí před cvičením nebo technické chyby. Dále mohou ke vzniku úrazů 

přispět nesprávně položené taneční podlahy s jejich nedostatečnou údržbou nebo nevhodně 

nízká teplota na tanečním sále (Wan Nar Wong, Wing Kee To, Ming Chan, 2001). 

Tanečníci mají tendenci opomíjet menší úrazy a oddalovat řešení jejich důsledků. 

Mají totiž strach, že by je v jejich roli mohl nahradit někdo jiný. Každý styl tance přináší 

odlišná zranění.  Jejich incidence a prevalence jsou velmi vysoké. Většina úrazů má původ 

v opakovaném jednostranném přetížení svalů, které souvisí s nesprávnou taneční technikou. 

Více než polovina úrazů vzniká v oblasti dolních končetin. Dobrá znalost tance je nezbytná 

pro následnou efektivní rehabilitační léčbu zraněného tanečníka. Uvádí se, že úrazy v tanci, 

psychologický stres, nevhodná nutriční strava, dysfunkce menstruačního cyklu nebo 

osteoporóza, představují velký problém v taneční medicíně (Wan Nar Wong, Wing Kee To, 

Ming Chan, 2001). 

 Problém u zraněných tanečníků spočívá v tom, že mají posunutý práh bolesti a vyšší 

toleranci bolesti. Díky tvrdému tréninku jsou na mnoho druhů bolesti zvyklí a nepřipouštějí 

si ji. Bolest těla je pro baletní tanečníky běžnou součástí každodenního cvičení. Proto je 

velmi těžké u nich monitorovat úrazovost, jestliže musí být spousta příznaků poranění 

„zamlčena“, aby tanečníci mohli tančit dál a aby je nenahradili jiným umělcem. Úrazy jsou 

tedy mezi tanečníky považovány za běžnou součást baletního života (Russell, 2013). 

 

2.3.1 Problémy vedoucí k podpoře vzniku úrazů 

Menstruální dysfunkce 

Balet, ale i jiné druhy tance provozované na vysoké úrovni, vyžadují vytrvalost 

a štíhlost. Baletky musí na jevišti vypadat téměr identicky, musí jim sedět upnuté korzetové 

kostýmy s tylovými sukněmi a musí být zvedány svými partnery. Kombinace intenzivního 

cvičení, nízké hmotnosti, omezení stravy a stres přispívají k menstruální dysfunkci tanečnic. 
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Vlivem brzkého počátku intenzivního tréninku dívek ještě před pubertou bývá zpožděno 

menarché. Dále se u baletek často objevuje sekundární amenorrhoea nebo další poruchy 

jako jsou nepravidelná ovulace nebo hypomenorrhoea. Tyto problémy mohou predikovat 

tanečnice ke skolióze nebo stresové zlomenině (Wan Nar Wong, Wing Kee To, Ming Chan, 

2001).  

Benson a kolektiv zjistili, že ze vzorku 56 profesionálních tanečnic, které trpěly 

amenorrhoeou více než 6 měsíců, mělo 93% baletek větší pravděpodobnost vzniku stresové 

zlomeniny než tanečnice s normální pravidelnou menstruací (Gamboa, 2008). 

Poruchy příjmu potravy 

Estetičnost baletu vyžaduje od tanečníka velmi štíhlou postavu. Ta se podle 

zavedených měřítek pohybuje mezi 10-20% pod ideální hmotností člověka. Proto se 

u baletek vyskytuje vysoká prevalence špatných stravovacích návyků i přesto, že cvičí tak 

intenzivně. Špatné stravování s sebou nese následné problémy, jako jsou přejídání, 

anorexie, bulimie, anémie, osteopenie a další. Podle několika studií tanečnice trpící 

poruchami příjmu potravy, byly mnohem více deprimované, izolované od ostatních, 

impulzivní a emocionální. Častěji trpěly nemocemi a úrazy (Wan Nar Wong, Wing Kee To, 

Ming Chan, 2001).  

Balet vyžaduje od baletek i tanečníků, aby si po celou dobu studia i taneční kariéry 

udržovali štíhlé tělo. Prvním předpokladem je vzhled vysoce ektomorfní postavy, málo 

mezomorfní a nízké procento tuku v těle. Všechny tyto faktory jsou rizikové z hlediska 

vzniku úrazu. Tanečníci jsou nuceni neustále kontrolovat své dietní zvyky kvůli 

estetickému vzhledu těla. Tato kontrola je nezbytná proto, aby si udrželi svoje místo 

v baletním souboru a aby je nenahradil někdo štíhlejší a lépe vypadající. Problém nastává 

v situaci, kdy se tanečníci řídí dietními plány, jež nevypracovali odborníci. Ti by 

tanečníkům vytvořili dietní plán přímo na míru s tím, že by brali v potaz náročnost 

neustálého cvičení.  Kontrola dietního plánu je tedy velmi důležitá a nesmí se podceňovat 

(Russell, 2013). 

Studie zkoumající výživu baletních tanečníků během puberty ukázaly, že intenzivní 

baletní trénink, dietní omezení a nízké BMI jsou asociovány se změnami množství 

gonadotropinu a způsobují abnormality menstruace a neuroendokrinní dysfunkce. Tyto 

změny se projevují opožděným menarché, menstruálními dysfunkcemi a sníženou kostní 
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hmotou (BMD) v oblasti bederní páteře. Amenorrhoea bývá tzv. hypotalamického původu. 

Dále z těchto studií vyplývá, že nízký příjem energie zkombinovaný s intenzivní fyzickou 

aktivitou v období puberty, by mohl být spojen s negativními efekty na reprodukčním 

a skeletálním systému baletních tanečníků. Zvýšené povědomí o endokrinně – 

metabolických důsledcích na hustotu kosterních minerálů (BMD) je stěžějní kvůli prevenci 

rizikových faktorů (Valentino et al, 2001).  

Albisetti se domnívá, že nutriční faktory hrají velkou roli v určování a stanovení 

únavové zlomeniny u baletních tanečnic především kvůli důsledkům kostní denzity 

(Albisetti, 2010). 

Osteopenie 

Baletní tanečníci patří mezi rizikovou skupinu trpící osteopenií vlivem nízké 

hmotnosti těla, deficity vyvážené stravy a menstruálních dysfunkcí. I přesto, že má 

pravidelná fyzická aktivita tanečníků ochranný efekt na hustotu kostního minerálu (Bone 

Mineral Density), nemusí být jeho adekvátní kompenzací. V několika studiích bylo zjištěno, 

že se u profesionálních tanečníků objevuje vyšší hustota kostního minerálu na dolních 

končetinách, tato hodnota byla hlavně zvýšena v oblasti krčku femuru. Osteopenie by 

mohla vést ke stresovým frakturám nebo v pozdějším věku k osteoporóze (Wan Nar Wong, 

Wing Kee To, Ming Chan, 2001). 

 

2.3.2 Prevence vzniku úrazů 

Když je při výkonu nadměrně zatížen organismus, dochází ke snížení jeho 

energetických rezerv a tvoří se nadbytek některých produktů laktátové výměny. Naruší se 

často vnitřní prostředí a rovnováha organismu, změní se regulační a koordinační funkce 

a organismus se stává náchylnějším ke vzniku zranění. Při pocitu velké únavy, která je pro 

organismus při nadměrné fyzické práci normální, se organismus brání poškození a nastávají 

zotavné procesy. Tyto procesy mají za úkol zlikvidovat únavu a navrátit organismus do 

původního stavu. Organismus se uklidní, dochází k obnově energetických rezerv 

i neuroendokrinní a iontové rovnováhy, k odstranění zplodin látkové výměny a poklesu 

svalového napětí (Dovalil, 2002). 
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Vhodná regenerační metoda prokazatelně snižuje výskyt makrotraumat 

i mikrotraumat, počet chronických poškození plynoucích z maximálního zatížení až 

přetížení. V případě, že tanečník neurychlí proces zotavení regeneračními prostředky, 

nemusí se vždy mezi jednotlivými tréninky, soutěžemi nebo vystoupeními zcela zotavit 

a plně obnovit síly. V klasickém baletu hraje jednu z nejdůležitějších rolí dobrý strečink, 

který působí jako prevence vzniku mnoha zranění (Vala, 2013). 

Správné posilování představuje další podstatnou složku preventivních opatření. 

Svaly kyčelního kloubu jsou důležité pro pohyb dolních končetin ve všech směrech. 

Vzhledem k hmotnosti a délce dolních končetin působí při pohybu v kyčelním kloubu velké 

momenty tíhových sil těchto segmentů. Překonání těchto momentů sil vyžaduje kvůli 

estetičnosti pohybu vyvinutí velké svalové síly. V současném klasickém baletu se objevuje 

trend dostat tělo při tanci do co možná nejextrémnějších poloh. Tento trend ale bývá 

doprovázen špatnými pohybovými návyky vedoucími k nevhodnému rozvoji svalových 

skupin a jejich nadměrné zátěži. Posílením svalových skupin hlezenního kloubu baletní 

tanečník snáze udrží rovnováhu ve vysokých výponech na špičkách. Pocit zpevnění kloubu 

působí preventivně proti distorzi kotníku při piruetách a doskocích (Clippinger, 2016). 

V literatuře se uvádí pět hlavních faktorů zahrnujících prevenci vzniku úrazů 

v baletu. První faktor představuje důkladné rozcvičení a rozehřátí před jakýmkoliv 

tréninkem, zkouškou nebo představením. Tento faktor obsahuje několik složek: svalovou 

sílu, vytrvalost, hbitost, nácvik pružných skoků, balance neboli rovnováhu, stabilitu kloubů 

a specifickou taneční techniku. Druhým faktorem je potřebné vybavení pro balet, a to 

baletní obuv a baletní povrch podlahy. Třetí se vyznačuje regulačními aspekty neboli 

pravidly a regulacemi tance státem. Dalším je prevence tanečníků tím, že mají vlastní 

povědomí o svém těle. Posledním faktorem jsou samotné metody léčby různých úrazů. Ze 

všech zmíněných faktorů je považován za nejdůležitější precizní trénink a nácvik techniky. 

Právě ty mohou nejlépe působit jako preventivní prvky vzniku úrazů u baletních tanečníků 

(Malkogeorgos, 2011). 

Důležitý je screening tanečníků po fyzické i psychické stránce, aby se předem 

zabránilo vzniku závažného, ale i minoritního úrazu. Součástí kondiční přípravy každého 

sportovce a tanečníka by měla být regenerační složka, která vede k obnově předchozího 

poklesu funkčních schopností organismu. Bez dostatečné regenerace dochází k únavě 

organismu a výrazně se zvyšuje riziko vzniku akutních i chronických poranění dlouhodobě 
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namáhaných částí těla. Dále by mělo být do tréninku zařazeno posilování určitých partií těla 

a hlavně by zde neměla chybět aktivace a posílení HSSP. Nedílnou součástí prevence je 

důkladné vytvoření dietního plánu a jeho dodržování, aby tanečníci mohli podstupovat tak 

náročné tréninky bez újmy na zdraví. Tanečníci by také neměli zapomínat na pravidelná 

kompenzační cvičení a relaxaci (Russell, 2013).  

 

2.3.3 Příčiny vzniku úrazů 

Literatura uvádí, že 65-80% úrazů u baletních tanečníků se vyskytuje v oblasti 

dolních končetin, 10-17% na páteři a 5-15% se objevuje v oblasti horních končetin a trupu. 

Etiologiemi vzniku úrazu jsou nedostatečná zevní rotace kyčlí, svalové dysbalance horního 

a dolního trupu, velká pevnost kloubních ligament, zvýšená bederní lordóza „rolování“ 

nohou do inverzního postavení a nadměrná hypertextenze kolen (Milan, 1994). 

Úrazy v baletu většinou vznikají dvěma různými způsoby, a to akutně například 

pádem, nebo kvůli nedostatečnému rozehřátí celého těla dojde k ruptuře svalů nebo vazů. 

K úrazu může také dojít na základě dlouhodobého repetitivního pohybu. Tato zranění 

vzniklá opakovanými dlouhodobými pohyby se označují jako mikrotraumata kostí nebo 

měkkých tkání, jejichž struktura a funkce jsou porušené. Tato zranění se mohou vyskytovat 

ve formě tendinitidy, neuritidy nebo únavové zlomeniny (Malkogeorgos, 2011). 

Porozumění biomechanice baletu je nutné pro lékaře a fyzioterapeuty tanečníků, aby 

mohli perfektně identifikovat specifické anatomické požadavky kladené na anatomické 

struktury těla a aby mohli odhalit patologickou mechaniku vzniku úrazu, která k němu 

mnohdy vede. Baletní technika je totiž charakterizována využíváním extrémních pozic těla 

při tanci jako například velká zevní rotace kyčlí nebo vysoký výpon hlezenních kloubů. 

Toto jsou pozice, při kterých jsou nadměrně zatěžovány svaly, klouby a vazy a potenciálně 

vedou ke vzniku úrazu. Rozdílnost druhů tance a jejich odlišné techniky mohou přispět 

k různým druhům zranění, která jsou specifická právě pro daný styl tance (Malkogeorgos, 

2011). 

Technické chyby v baletu 

Jednou z příčin vzniku úrazu je špatné a nevhodné učení se technické stránce baletu. 

Tento problém je viděn hlavně kvůli tomu, že učitelé neberou na vědomí anatomické 

limitace studentů nebo jejich jiné slabosti, což ještě postupem času přispívá ke vzniku 
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závažného úrazu. Proto je nesmírně důležité, aby bylo tanečníkovi přesně vysvětleno 

technické provedení jednotlivých prvků a následně byla provedena korekce pohybu tak, aby 

si student pohyb zpětně uvědomoval (Howse, 2000). Většina studentů se nejprve naučí 

specifické taneční dovednosti ještě předtím, než získá vyspělé povědomí o důležitosti 

základních tanečních technických prvků. Tato nevyzrálost technického provedení cviků 

a následné časté opakování vedou k navyknutí si určitých kompenzačních pohybů a vede 

k mnoha dysfunkcím v technice a ve výsledku vede k úrazu (Bauman, 1996).  

Anatomická nedostatečnost kloubů 

Dalším předpokladem vzniku úrazu je anatomická nedostatečnost kloubů tanečníka, 

která není rozpoznaná již v útlém věku a tanečník se během studia s tímto problémem 

potýká a nadměrně přetežuje většinu kloubů, což vede k častému vzniku úrazů. Tato 

anatomická restrikce bývá způsobena nedostatečným „vytočením nohou zevně“ neboli 

„turnoutem“ kyčlí a tanečník dohání tento špatný předpoklad zevní rotací kolen a hlezen. 

Omezení zevní rotace kyčlí je zřejmě způsobeno zvýšenou napjatostí ligament okolo kyčlí 

(Howse, 2000). 

Další fyzické předpoklady vedoucí ke vzniku úrazu v baletu 

Mnoho autorů tvrdí, že existují určité měřitelné charakteristiky lidského těla, které 

přispívají ke vzniku úrazů u tanečníků. Příkladem mohou být svalová nerovnováha, 

nadměrná flexibilita kloubů, insuficientní nebo excesivní rozsah pohybu kloubů nebo 

špatné posturální nastavení těla. Zatím bylo provedeno velmi málo studií, které by se 

zabývaly vztahem mezi těmito charakteristikami a tanečními úrazy (Gamboa, 2008). 

Dále spatřujeme jako příčinu vzniku úrazu zvýšenou bederné lordózu způsobenou 

svalovou slabostí břišních svalů a nedostatečnou funkcí HSSP nebo naopak hypertonem 

svalů jako například zvýšené svalové napětí flexorů kyčlí nebo m. quadratus lumborum 

(Milan, 1994). 

 Tanečníci mají často celkovou dysbalanci svalů horního nebo dolního trupu vlivem 

nesprávného zatěžování kloubů.  Ne zřídka vidíme u studentů hypertonus abduktorů kyčle 

a naopak lehký hypotonus adduktorů kyčle z důvodu častého protahování adduktorů 

nutného k potřebnému rozsahu kloubů dolních končetin a naopak nadměrné aktivování 

abduktorů kyčle. Tato dysbalance častokrát vede k poranění kolene (Milan, 1994). 
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Dále u studentů a následně tanečníků často vidíme hyperextenzi kolen většinou 

způsobenou konstituční hypermobilitou těla. Pro balet je hyperextenze kolen esteticky 

žádoucí, ale nesmí být učiteli nadměrně podporována. Baletní tanečníci s těmito 

předpoklady musí neustále myslet na správné postavení kolen, aby si je později nezranili 

a aby cviky byly lépe kontrolovatelné než při tzv. „zamčeném koleni“ (Clippinger, 2016). 

Hyperextenze kolen představuje velké riziko poranění proto, že dochází k častému 

zvýšenému napětí svalů v oblasti dolních končetin a představuje to nebezpečí poranění 

ligament a menisků kolen. Dále při dlouhodobé hyperextenzi kolen dochází k bolesti 

v zadní části kolene v oblasti podkolenní jamky především při stoji na špičkách (Milan, 

1994).  

Zajímavým postřehem je i fakt, že horní polovina těla tedy horní trup svým 

postavením a držením velmi ovlivňuje dolní trup a dolní končetiny. Nesprávným 

dlouhodobým držením paží vzniká nedostatečná aktivace mezilopatkových svalů, dále 

přetěžování m. trapezius descendens a m. levator scapulae (Howse, 2000).  

Problémem bývá také vedení studentů k příliš ranému používání baletních špiček, 

které mohou postupně způsobit špatnou funkci podélné i příčné klenby a tudíž opět větší 

riziko ke vzniku úrazu hlezna (Howse, 2000). 
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2.4  Jednotlivé oblasti úrazů v baletu 

2.4.1 Poranění kyčelních kloubů 

Vzhledem ke stavbě kyčelního kloubu je u baletních tanečníků jeho zranění méně 

pravděpodobné než například u kolenního nebo hlezenního kloubu. Protože je ale kyčelní 

kloub při cvičení a tanci velmi namáhán, vyskytují se u tanečníků občas únavové zlomeniny 

kyčlí. K únavovým zlomeninám často přispívá i nedostatečná výživa tanečníků, která by 

byla v rovnováze s jejich velkým výdejem energie. V kyčelní oblasti se u baletek 

a tanečníků často vyskytují problémy se svalovými úpony, které je omezují ve cvičení 

z důvodu bolesti.  Méně častý je také zánět bursy, díky němuž je tanečník nucen trénink na 

několik týdnů vynechat (Clippinger, 2016).  

Ruptura labra acetabula patří mezi úrazy baletních tanečníků a vzniká většinou 

vlivem repetitivní a extrémní zevní rotace. Symptomy zahrnují pocit podlomení, cvakání 

nebo prohýbání v oblasti kyčelního kloubu a dále hlubokou bolest v oblasti tříselného 

kanálu. Léčbou bývá omezení baletu, modifikace techniky tance, optimalizace svalové síly, 

flexibilita a správná aktivace klíčových svalů (Clippinger, 2016).  

Zhmoždění ischiokrurálních svalů patří mezi nejčastější poranění v oblasti kyčelního 

kloubu. Mechanismus vzniku poranění nastane, když jsou svaly pasivně protažené nebo 

pracují excentricky, aby zbrzdily pohyb při velkém rozštěpu, skoku nebo švihu dolní 

končetiny. Faktory zvyšující riziko vzniku tohoto úrazu představují nedostatečné rozehřátí 

a rozcvičení svalů při baletním tréninku, dysbalanci svalů nebo nepřiměřenou flexibilitu 

dolních končetin. Bolest se projevuje při protažení svalu nebo při jeho koncentrické 

kontrakci. Léčbou je rahabilitace zahrnující zvyšování svalové síly extenzorů kyčlí, která 

zdůrazňuje excentrickou kontrakci (Clippinger, 2016). 

Syndrom musculus piriformis zahrnuje zánět nebo hypertonus m. piriformis, což 

může dráždit přilehlý nervus ischiadicus. Bolest bývá produkována v oblasti hýždí někdy 

vyzařující až do posteriorního stehna a zvyšuje se při kontrakci m. piriformis nebo při jeho 

protahování. Dále se objevuje svalová slabost m. glutaeus medius a minimus a naopak 

hypertonus ischiokrurálních svalů (Clippinger, 2016). 
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Prevalence poranění kyčlí zjištěná z více publikací je zhruba 7-14%.  Nejčastějšími 

problémy baletních tanečníků, které uváděli při průzkumech, byla coxa saltans neboli 

lupavá kyčel. K pocitu přeskočení kyčle docházelo nejvíce při rotacích dolních končetin 

zejména zevně, flexi kyčlí a abdukci, protože tyto pohyby jsou při baletu nejčastější a jsou 

základem všech pohybů (Milan, 1994). Nejenže měli tanečníci pocit přeskočení kyčle, ale 

zárověň pociťovali jakési cvaknutí. Tento fenomén je způsoben pohybem ilifemorálního 

ligamenta přes hlavici femuru a vyvolává časté nepříjemné pocity lupnutí kyčle. Nebo 

fenomén přeskočení zapříčinil iliotibiální pruh, který má tendenci sklouznout přes velký 

trochanter femuru (Malkogeorgos, 2011). Dalším o něco méně frekventovaným úrazem 

byla bursitida trochanteru femuru. Dále tanečníky často trápily entezopatie svalů především 

ischiokrurálních svalů. Nejméně častými byla osteoartróza kyčle a synovitida kyčle (Milan, 

1994).  

Léčbu poranění v oblasti kyčelního kloubu představuje modifikace baletní techniky 

tak, aby nezpůsobovala v akutní fázi bolest a také užívání protizánětlivých léků. 

Fyzioterapie zahrnuje protahování zkrácených svalů, uvolňování hypertonních svalů 

a aktivaci svalů kolem kyčelního kloubu pomocí uzavřených kinematických řetězců. 

Podpůrnými aktivitami mohou být cvičení v bazénu nebo Pilates (Clippinger, 2016). 

2.4.2 Poranění kolenních kloubů 

Prevalence poranění kolenních kloubů se pohybuje kolem 14-20% všech zranění 

baletních tanečníků. Nejčastěji uváděnou bolestí kolen bývá peripatellární bolest, 

femoropatellární bolest a poranění ligament. Dále byla u mnoha tanečníků diagnostikována 

chondromalacie patelly, syndrom synoviální plicy, subluxace kolene, iliotibiální syndrom, 

bursitida kolene, popliteální tendinitida, popliteální cysta nebo částečná či úplná ruptura 

menisku nebo skokanské koleno (Milan, 1994). Chondromalacie patelly odkazuje na 

měknutí chrupavky pod povrchem patelly. Bolest se objevuje pod patellou nebo po stranách 

kolenního kloubu (Malkogeorgos, 2011). 

Zvýšené riziko zranění představují rotační pohyby při flektovaném kolenním 

kloubu. V klasickém baletu jsou na činnost kolenního kloubu kladeny velké nároky 

zejména při skocích, tanečních prvcích při práci na zemi („floorwork“) a hlavně 

opakovaných flexích kolene při jeho zatížení. Dalšími nepřirozenými pohyby jsou při baletu 

nepřiměřené rotace tibie, které technika klasického tance vyžaduje v mnoha pozicích. 
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V důsledku přetěžování kolenních kloubů, upínajících se svalů a vazů, dochází často 

k distenzi nebo částečné až úplné ruptuře svalů a vazů nebo k poškození menisků 

a dlouhodobě to vede k chronickým potížím (Vala, 2013). 

Skokanské koleno bývá způsobeno akutním přetržením horních vláken patellární 

šlachy při velkém výskoku, kdy je nadměrně zataženo za m. quadriceps femoris a dojde 

k poranění příslušných měkkých tkání a zranění se stane chronickým. Bolest při této 

diagnóze se nejčastěji objevuje při grand plié neboli při velmi hlubokém dřepu. Zranění 

kolen bývá nejvíce způsobeno repetitivním opakováním skoků (sauté), hlubokými podřepy 

se zevně rotovanými kyčlemi a koleny (plié) nebo nevhodnými baletními špičkami, 

špatným povrchem podlahy na baletním sále a svalovými dysbalancemi. Nedostatečná 

anatomicky daná zevní rotace kyčlí často vede ke kompenzační nadměrné rotaci kolen 

a dlouhodobým opakováním vede nakonec k poranění měkkých tkání v oblasti kolene nebo 

i jeho kostěných struktur. Tanečníci chtějí dosáhnout co největší rotace kyčlí zevně. Proto 

semiflektují kolena, aby dosáhli na nohou dobře vytočené baletní pozice, extendují kolena, 

ale tím, že rotace v kyčlích není dostačující, velký tlak se přenáší na mediální část kolene 

a zvyšuje se risk poranění mediálního postranního vazu nebo ruptury mediálního menisku 

(Milan, 1994).  

Nejčastější a nejzávažnější poranění vazů u tanečníků bývá ruptura ligamentum 

cruciatum anterius (Malkogeorgos, 2011). Mechanismus vzniku ruptury vazu zahrnuje 

doskok neboli přistávání ze skoku na zem, kdy je koleno ve valgózním postavení, kyčelní 

kloub ve vnitřní rotaci a tibie naopak v zevní rotaci. Tanečník většinou cítí náhlý pohyb 

v koleni a najednou musí přestat tančit, protože koleno se stane nestabilním a má tendenci 

se podlamovat. Objevuje se velká bolest a rychlý otok kolene. Lehká poranění tohoto vazu 

vyžadují jen konzervativní léčbu, naopak kompletní ruptury vazu LCA vyžadují operační 

řešení, aby se zamezilo dalšímu poškození kloubu (Clippinger, 2016).  

Poranění menisku při baletu vzniká nejčastěji následkem repetitivní silové zevní 

rotace kolene nebo rotací tibie nebo femuru při flektovaném koleni. Dochází k němu při 

náhlé ztrátě rovnováhy v hluboké flexi kolenou. Následuje bolest a pocit napětí v oblasti 

místa menisku, výrazně častěji mediálního a snižuje se rozsah pohybu v koleni. Nepříjemný 

bývá pocit podlomení kolenou. Mnohdy je nutnost operace poškozeného menisku nezbytná 

(Clippinger, 2016).  
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Femoropatellární bolestivý syndrom představuje bolest na přední straně kolenního 

kloubu a patří mezi nejčastější bolest kolene u adolescentních tanečníků. Tento stav nastává 

u jedinců, kteří mají vrozenou hyperextenzi kolen, zvýšený Q úhel nebo dysbalanci 

m. quadriceps femoris. Symtomy jsou nejvíce generalizovaná bolest za patellou, která se 

zvyšuje flexí kolene při pozicích vyžadujících hluboký dřep. Optimální léčbu představuje 

správná aktivace m. quadriceps femoris především jeho vnitřní části m. vastus medialis 

(Clippinger, 2016).  

Rehabilitace tanečníků s postiženým kolenním kloubem zahrnuje především 

obnovení svalové rovnováhy m. quadriceps femoris a jeho správné aktivování při tanci, ale 

i v běžném životě. V akutním stadiu poranění je potřebné vynechání cviků vyžadujících 

hluboké flexe kolen nebo skoky. Cviky v uzavřených kinematických řetězcích se 

u zraněných tanečníků velmi osvědčily. Dále je vhodné uvolňovat hypertonní ischiokrurální 

svaly a m. TFL (Clippinger, 2016). 

2.4.3 Poranění bérce 

V této oblasti dolních končetin je prevalence vzniku úrazu jen 5-8%. Typickým 

úrazem je například mediální tibiální stresový syndrom. Bolest vznikající při tomto 

syndromu může pocházet z tibiální stresové fraktury, chronické periostální avulze, 

mikroruptury měkkých tkání. Mediální stresový syndrom bývá často podložen špatným 

povrchem podlahy baletního sálu, který nedostatečně absorbuje zátež nebo nesprávným 

tvarem baletních špiček. Další příčinou tohoto zranění bývá nedostatečné rozcvičení 

a prohřátí svalů před tréninkem nebo anatomicky nedostatečná zevní rotace kyčlí, která 

vede ke kompenzační rotaci kolene a k inverzi hlezna. Když dochází k dlouhodobé inverzi 

nohou, způsobuje to zvýšený tah svalů, které kontrolují pronaci – m. tibialis anterior, 

m. tibialis posterior a mediální hlava m. soleus a tento stav může později zapříčinit mediální 

stresový syndrom (Milan, 1994). V terapii je důležité zaměřit se na neustálou kontrolu 

pronace hlezna, dále taping pro podporu příčné a podélné klenby a zvyšování svalové síly 

potřebných svalů (Clippinger, 2016). Častou únavovou zlomeninou bývá zlomenina distální 

třetiny fibuly (Malkogeorgos, 2011). 
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2.4.4 Poranění hlezenních kloubů 

Hlezenní kloub bývá poraněn v 15-22% z celkového počtu baletních zranění 

(Leanderson, 2012). Nejčastějším poraněním v oblasti hlezenního kloubu bývá akutní 

inverzní distorze hlezna. Bývá zhmožděno a porušeno ligamentum talofibulare anterior. 

Příčinou je nejčastěji zesílená inverze hlezna při nadměrně plantárně flektované noze. 

U distorze bývá mechanismem úrazu špatný dopad nohou na podlahu při skoku, špatné 

provedení kroku nebo tanec na nesprávném baletním povrchu, který je příliš tvrdý a rigidní 

a neabsorbuje zátež (Milan, 1994). Při nesprávně provedeném doskoku spojeným se 

supinací, se poškozuje laterální část kotníku a zárověň se poraní i ligamentum fibulotalare 

anterior (ATFL). Aby se zabránilo těmto úrazům, musel by mít tanečník perfektní balance, 

techniku a výbornou propriocepci  kotníku. Jakmile je porušená propriocepce kotníku, 

nastane tzv. funkční instabilita kotníku. Další možnou příčinou vzniku úrazu může být 

oslabení peroneálních svalů, což vede k hyperpronaci nohy, která je rovněž 

v kalkaneovalgózním postavení a vede to dále k namožení mediálního kotníku a kolene. 

Vznik distorze kotníku bývá daleko častější u mladších než u starších tanečníků. Ve studii 

dle Leandersona bylo zjištěno, že 75% diagnostikovaných distorzí kotníku bylo 

zaznamenáno u tanečníků mladších 26 let (Leanderson, 2012). Při distorzi kotníku tanečníci 

slyší zvuk přetržení ligamenta ATFL a ucítí náhlou bolest, objevuje se otok kolem 

malleolus lateralis kotník je vnímán jako nestabilní. V první fázi je nutné poskytnout 

tanečníkům podporu zraněného hlezna, tedy ortézu, taping, lehčí druh sádrové fixace dále 

led a kompresní obvaz. Terapií po překonání akutního stadia by mohlo být zvyšování 

svalové síly mm. peroneii a propriocepce (Clippinger, 2016).  

Dalšími zraněními jsou tendinitida Achillovy šlachy, tendinitida m. flexor hallucis 

longus, retrocalcaneální bursitida. Retrocalcaneální bursitida bývá způsobena repetitvním 

cvičením na pološpičce a špičce (Milan, 1994). Tendinitida m. flexor hallucis longus může 

způsobovat bolest mediální části kotníku při maximální plantární flexi. Šlacha tohoto svalu 

je totiž stlačená mezi sustentaculum tali s tuberculum posterior talare. Při plantární flexi 

nebo flexi palce se projeví bolest v oblasti tarzálního tunelu nebo distálně od něj. Bolest  

může být vyprovokována skoky, protože při nich se kontrahuje koncentricky a excentricky 

m. flexor hallucis longus (Malkogeorgos, 2011). 

 Dalším problémem baletek je rovněž anteriorní nebo posteriorní impingement 

syndrom hlezenního kloubu (Milan, 1994). Anteriorní impingement syndrom zapřičiňuje 
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chronickou bolest kotníku. Tento syndrom bývá běžný u tanečníků při repetitivním 

provádění dorziflexe nohy (Malkogeorgos, 2011). Většinu času tráví baletka při tanci na 

pološpičce, tedy váhu celého těla přenáší na hlavičky metatarzů nebo stojí zcela na špičce, 

kdy jsou mm. gastrocnemii a m. soleus kontrahovány velkou silou a zátež je mnohdy 

přenášena na Achillovu šlachu (Milan, 1994). Také Procházková a kolektiv ve své studii 

zjistili, že baletní tanečníci zatěžují daleko menší měrou laterální část paty a středonoží. 

Tato změna zatěžování může být zapříčiněna specifickou taneční chůzí, při které tanečníci 

zevně vytáčí špičky a dochází při ní k posunu nohy dopředu (Procházková et al., 2014). 

Plantární fascitis je zánět plantární fascie, ve které se často nachází mikrotrhliny 

vedoucí v krajních případech k ruptuře fascie. Protože plantární fascie podporuje podélný 

oblouk, její zranění se často objeví při nesprávně provedených skocích. Objevuje se bolest 

a zvýšení napětí pod patou, protože se do těch míst upíná fascie na os calcaneus. Typickým 

příznakem je také ranní ztuhlost. Rehabilitací je protahování fascie, zvyšování svalové síly 

krátkých svalů nohy, které podporují podélnou klenbu nohy a dále preventivní taping 

mediálního longitudinálního oblouku (Clippinger, 2016). 

Tendinopatie Achillovy šlachy zahrnuje jednak zánět Achillovy šlachy neboli 

tendinitidu a také poranění šlachy neboli tendinózu. Při poranění šlachy se projevují takové 

symptomy jako je bolest, zvýšené napětí a otok v oblasti šlachy. Dále mají tanečníci ráno 

pocit ztuhnutí šlachy, bolest cítí při tanci hlavně při plantární flexi tedy při koncentrické 

kontrakci m. triceps surae, ale i při jejich excentrické kontrakci při hlubokém dřepu. Hojení 

šlachy je poměrně pomalé v důsledku horšího krevního zásobení v této oblasti. Při terapii je 

důležité posílení m. triceps surae a podpora Achillovy šlachy pomocí tapingu (Clippinger, 

2016).  

Rehabilitace poranění hlezenních kloubů zahrnuje v akutní fázi ledování, 

protizánětlivé léky a podporu pomocí ortézy nebo sádrové fixace. Později je přidáno 

uvolňování hypertonních svalů, zvyšování rozsahu pohybu především do dorzální flexe 

v hlezenním kloubu, aktivace krátkých svalů nohy pro podporu podélné a příčné klenby. 

Nedílnou součástí terapie je zlepšování propriocepce (Clippinger, 2016).  

2.4.5 Poranění nohou 

Poranění nohy se vyskytuje ve 13-15%. Až 65% zranění nohy se týká palce a 26% 

 mediálního podélného oblouku nohy. Na noze se vyskytuje velmi často hallux rigidus 
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neboli osteoartróza I. metatarzophalangeálního kloubu. 90-ti stupňová dorziflexe palce je 

nesmírně důležitá z důvodu dosažení pološpičky při tanci. Při snížené dorziflexi palce musí 

tanečník kompenzačně dohnat pozici nohy přepadáváním nohy na její laterální strany a tím 

se opět zvyšuje riziko vzniku distorze. U baletek je z důvodu používání baletních piškotů 

a špiček zvýšená šance na výskyt hallux valgus (Milan, 1994). Hallux valgus je asociován 

s formováním bolestivých puchýřů na mediální hraně I. metatarzophalangelního kloubu 

(Malkogeorgos, 2011).  

Fraktura palce se u baletních tanečníků také vyskytuje poměrně často. Subluxace os 

cuboideum se vyskytuje akutně po přistání tanečnice z velkého skoku na podlahu, kdy je 

noha celou dobu v pronačním postavení. Častá je i fraktura II. metatarzu z důvodu velké 

rigidity nohy v této oblasti. Zlomená bývá i mediální sezamská kost při dlouhodobém 

pronačním postavení. Baletní tanečníci jsou rovněž náchylní ke vzniku plantární fascitidy, 

která mívá původ v častém pronačním postavení nohy a neustálém cvičením na 

pološpičkách, protože je plantární fascie velmi namáhaná (Milan, 1994). Častou únavovou 

zlomeninou baletek bývá spirální fraktura V. metatarzu, která bývá spojena s překroucením 

a inverzí nohy na pološpiččce, tedy při stoji na hlavičkách metatarzů (Malkogeorgos, 2011). 

Nejčastějšími poraněními vzniklými nadužíváním určitých kloubů jsou stresové zlomeniny 

a problémy měkkých tkání. Stresová fraktura může být buď částečným, nebo kompletním 

přerušením kosti, které je výsledkem opakovaného silového zatěžování kosti. Stresové 

fraktury jsou u baletních tanečníků lokalizovány především v oblasti baze II. a III. 

metatarzu. Extrémní plantární flexe při baletní špičce a jedinečná konfigurace zamykání II. 

metatarzu a ossa cuneiformia patří mezi příčiny těchto poranění. Většinou je diagnostika 

tohoto druhu zlomeniny opožděná, protože popis bolesti je špatně definovatelný, otok 

nebývá ze začátku patrný a radiologické vyšetření bývá negativní. Ve studii dle Albisettiho 

postihla únavová zlomenina 12,6% baletních tanečníků, kteří ještě nedosáhli kostní zralosti. 

Včasná diagnostika je pro baletní tanečníky nezbytná, aby se vyvarovali prodlouženého 

zpoždění, při kterém by nemohli trénovat (Albisetti, 2010). 

Nehty u nohou jsou náchylné k několika problémům. Například ke 

vzniku subunguálního hematomu neboli ke krvácení pod nehty, dále k onycholýze neboli 

destrukci a zeslabování nehtu nebo k paronychii neboli k zarostlým nehtům. Dalšími 

poraněními mohou být infekce nebo plísně nehtů. Výskyt drápovitých nebo kladívkovitých 

prstů bývá rovněž velmi častý. Baletky mají ze špiček vzniklá kuří oka a mozoly. Mozoly 

jsou ztluštělé vrstvy keratinu na kůži (Malkogeorgos, 2011). 
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2.4.6 Poranění horních končetin 

Poranění v oblasti horních končetin je málo časté. Z celkového počtu zranění tvoří 

pouhých 10%. Zranění horních končetin se častěji řeší v jiných druzích tance jako je 

moderní tanec, jazzový tanec nebo break dance. U baletních tanečníků se nejvíce vyskytují 

zranění v oblasti zápěstí a ruky, dále v oblasti lokte a ramene. Ruptura rotátorové manžety 

se vyskytuje při velkých pádech na extendovanou horní končetinu v lokti nebo při zvedání 

tanečnice partnerem a náhlým podklesnutím celého těla a nakonec pádem. Akutní poranění 

zápěstí se vyskytuje při tanci na podlaze, kdy se tanečník opírá horními končetinami o zem 

a vyvíjí na ně tlak (Milan, 1994). 

Poranění akromio-klavikulárního vazu může být buď částečné, nebo úplné, kdy 

dojde k ruptuře vazu a občas i k dislokaci laterálního konce klavikuly. Mechanismem úrazu 

bývá prudký pád na rameno v jeho kraniální a laterální části. Objevuje se bolest, která se 

zvyšuje při pohybu paže a dále se objevuje otok lokalizovaný v místě AC kloubu. 

Konzervativní terapií se označuje závěs na paži, aby se podpořilo odlehčení kloubu 

a správné nastavení HK. Později se terapie zaměřuje na správnou aktivaci m. trapezius 

a m. deltoideus, které stabilizují lopatku a klavikulu (Clippinger, 2016). 

Dislokace ramenního kloubu bývá u tanečníků nejčastěji anteriorního typu. 

Mechanismus úrazu představuje pozici paže v abdukci a zevní rotaci, kdy při pádu nebo 

kolizi vyjede hlavice humeru z anteriorní strany cavitas glenoidalis. Kloubní pouzdro, 

ligamentum glenohumerale a labrum glenoidale bývají často poraněné. Objevuje se 

intenzivní bolest nebo porucha čití až do ruky. V tomto případě musí být tanečník převezen 

do nemocničního zařízení a musí být ošetřen. Při pozdější rehabilitaci je kladen důraz na 

aktivaci svalů rotátorové manžety a zlepšování stability ramene (Clippinger, 2016). 

Subakromiální impingement syndrome se označuje jako „náraz“ hlavice humeru, 

korakoakromiálního oblouku a měkkých tkání. Poškozen bývá především m. supraspinatus. 

Syndrom je charakterizován bolestí v rameni, která se zvyšuje pohyby paže do abdukce 

hlavně v oblasti 60 - 120 stupňů. Při této abdukci se také nadměrně pohybuje skapula do 

elevace a zevní rotace. Terapie zahrnuje hlavně aktivaci a zvyšování svalové síly svalů 

rotátorové manžety a dále svalů m. serratus anterior a m. trapezius ascendens (Clippinger, 

2016). 
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2.4.7 Poranění páteře 

Ke zranění zad dochází nejvíce u pohybových aktivit, při kterých je páteř namáhána 

velkým zatížením v její podélné ose. Toto zatížení se projevuje tlakem, který způsobuje 

kompresi jednotlivých elementů páteře. K poranění páteře může také dojít nadměrným 

namáháním páteře v krutu nebo při pohybech typických pro spinální hyperextenzi. Vedle 

akutních zranění páteře může dlouhodobé opakované přetěžování vést k chronickým 

bolestivým stavům (Vala, 2013). 

Prevalence vzniku bolesti bederní páteře bývá okolo 10%. Ale vědci se ve 

výsledcích svých studií poměrně dost lišili. Milan uvádí prevalenci vzniku bolesti a zranění 

bederní páteře 10-17% z celkového počtu baletních zranění. Četnost úrazů lumbosakrálního 

regionu činí 69 %. Riziko vzniku úrazu je v této oblasti velmi vysoké. Poranění hrudní 

a krční páteře se vyskytují ve 21 %. Nejčastějším úrazem je spondylóza bederní páteře. 

Studie ukazuje, že se spondylózy vyskytují u baletních tanečníků třikrát častěji něž u běžné 

populace. Spondylóza se více vyskytuje u žen, protože dívky začínají baletní průpravu dříve 

než muži, tedy ještě předtím, než se jim uzavřou epifyzární chrupavky v interartikulárních 

oblastech páteře. Tyto oblasti jsou více zranitelné a náchylné ke zranění pokud dívky 

zvětšují hyperlordotické postavení páteře a pokud je ve cvičení nadměrně zapojena 

hyperextenze páteře. Aby baletky vypadaly při tanci esteticky dobře, provádí hyperextenzi 

velmi často, například v pozici „arabesque“, která je při tanci nezbytná. Při této pozici je 

extendovaná jedna dolní končetina nejméně do 90 stupňů a ještě je zevně rotovaná. 

Hyperextenze páteře je při této póze žádána co největší. V případě, že tanečnice nemá 

dostatečnou extenzi dolní končetiny, kompenzuje rozsah pohybu větší extenzí páteře, což 

působí nadměrný torzní tlak na bederní páteř. Na druhou stranu, pokud je páteř při póze 

„arabesque“ držena až moc vzpřímeně, vzniká tam také riziko úrazu. Naopak u mužů může 

být poranění krční, hrudní nebo bederní páteře způsobeno přílišnou krční a bederní 

hyperlordózou, která vzniká při nesprávném zvedání partnerek do póz. Pokud partnerku 

zvednou do pózy příliš daleko od svého centra těžiště, může snadno dojít k akutnímu 

poranění páteře. Bolest zad může způsobit i dlouhodobý hypertonus a následné zkracování 

m. psoas major, mm. errector spinae a thorakolumbální fascie. Hyperlordóza při stoji by 

tedy mohla vycházet z kombinace relativně oslabených břišních svalů, zkrácené 

thorakolumbální fascie a špatné baletní techniky (Milan, 1994). Diskogenní bolesti páteře 

bývají častěji k vidění u mužů z důvodu celoživotného zvedání partnerky do nejrůznějších 

póz. Dále se u tanečníků setkáváme se spondylolistézami (Malkogeorgos, 2011). 



43 

 

Bederní hyperlordóza je jedním z velmi významných predisponujících faktorů 

vzniku bolesti zad u profesionálních baletních tanečníků. Bylo zaznamenáno časté oslabení 

břišních svalů, které bylo asociováno se zvýšeným napětím lumbodorzální fascie 

a ischiokrurálních svalů. Tento problem zároveň podporoval zvýšenou bederní lordózu 

(Bryan, 1992). 

Riziko vzniku úrazu zad stoupá kvůli zvyšujícím se požadavkům na mladé baletní 

tanečníky. Ti procházejí stále náročnějšími zkouškami na sále a následně tančí několikrát 

týdně v představení. Žádná úleva zde nepřipadá v úvahu. Zejména v období Vánoc, kdy se 

dává balet Louskáček, podstupují tanečníci přímo maraton, kdy tančí i dvě představení 

denně. Tento nápor na jejich těla představuje vysoké riziko bolesti zad, které přetrvává ještě 

velmi dlouho po skončení hektického období. Bolest zad je dle mnoha studií považována za 

nejčastější chronické onemocnění. Může být přičítána buď jednomu akutně vzniklému 

poranění páteře neboli makrotraumatu, nebo naopak repetitivnímu mikrotraumatu, které se 

objevuje v určitých anatomických strukturách vystaveným velkým třecím a trakčním silám 

(Bryan, 1992). 

Úrazy páteře se často objevují u mužských tanečníků při zdvihání partnerek do 

nejrůznějších pozic, dále při rychlých a silových rotacích páteře a nakonec i při pozicích 

s nadměrnou hyperextenzí páteře. Protože poranění páteře vyžaduje od tanečníka nebo 

tanečnice omezení baletu na určitou dobu, kterou umělci nemohou dodržet, často tato 

zranění přecházejí do chronického stadia a mají tendenci se vracet (Clippinger, 2016). 

Podle Karen Clippinger jsou tato poranění páteře častá. Při lumbosakrálním 

namožení, které bývá způsobeno extrémními pohyby při tanci jako je flexe s rotací nebo 

extenze s rotací, se nadměrně protáhnou nebo až poraní spinální extenzorové svaly páteře 

nebo spinální vazy. Bolest se většinou lokalizuje v oblasti dolní bederní páteře a v této 

oblasti také bývají hypertonní extenzory páteře. Nastává nebezpečí vzniku daleko vážnější 

patologie v podobě poranění obratle nebo meziobratlového disku. Dalším úrazem bývá 

spondylolýza nebo spondylolistéza přičemž spondylolýza zahrnuje únavovou zlomeninu ve 

slabé a zranitelné části obratle, která je lokalizovaná mezi horním a dolním obratlovým 

výběžkem v oblasti dolní bederní páteře. Při spondylolistéze se posune, neboli sklouzne 

horní obratel vůči spodnímu. Mezi symptomy těchto dvou postižení patří bolest dolní 

bederní páteře, která bývá zhoršena hyperextenzí páteře hlavně při stoji na jedné dolní 

končetině při tzv. baletní pozici arabesque. V některých případech se objevuje vystřelující 
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bolest do oblasti hýždě a dolní končetiny a dále bývají hypertonní ischiokrurální svaly. 

U poranění, která nejsou indikovaná k operaci, se léčba řeší konzervativně a to intenzivní 

fyzioterapií využívající kokontrakci abdominálních svalů a mm. multifidi a modifikaci 

techniky baletu, aby nedocházelo k neustálému zatěžování poraněných struktur a zmírnily 

se symptomy. Další léčba zahrnuje imobilizaci páteře v antilordotickém korzetu, což vede 

k velmi dobrému zhojení a spojení kostěných částí u mladých tanečníků. Léčba je doplněna 

klidovou pauzou a protizánětlivými léky. Nejzávažnějším zraněním je herniace 

meziobratlového disku. Na základě několika studií se zjistilo, že se herniace objevuje nejen 

ve třetí až čtvrté dekádě života, ale i u adolescentů. Problém nastává, když tato herniace 

utlačuje míšní nervy v páteřním kanálu, což vede k bolesti, snížení citlivosti, a oslabení 

svalové síly v oblasti zásobené utlačovaným nervem. Herniace často vzniká při flexi nebo 

hyperextenzi páteře kombinované s rotací (Clippinger, 2016). 

2.4.8 Poranění svalů - distenze svalů 

Natažení neboli distenze svalu je jedním z nejběžnějších způsobů narušení 

svalového aparátu. Nejběžněji poraněnými svaly bývají ischiokrurální svaly, m. iliopsoas, 

m. rectus femoris, m. sartorius nebo mm. adductores. Nadměrný trénink flexibility 

kyčelního kloubu přidává další velkou zátěž na kloub a může způsobit poranění začátku 

ischiokrurálních svalů na tuber ischii (Leanderson, 2012).  

Mnoho sportovců nebo tanečníků často prodělá distenzi mm. adductores, tzv. 

„syndrom bolestivého třísla“. Mechanismus zranění svalů bývá často způsoben skoky, 

nadměrným roznožením dolních končetin nebo švihy, bez toho aniž by se tanečník 

dostatečně rozehřál a rozcvičil. Sval se při těchto mechanismech pasivně natáhne, a když 

není tanečník dobře rozcvičený, zranění se dostaví velmi brzy. K distenzi může rovněž dojít 

při opakovaném pohybu až do stavu únavy nebo při náhlé silné svalové kontrakci. Dalším 

rizikovým faktorem je také dehydratace, která má tendenci způsobit elektrolytickou 

nerovnováhu a riziko vzniku úrazu je velmi pravděpodobné (Comfort, 2010). Namožení 

m. iliopsoas může být způsobeno nesprávným nastavením trupu. Dále je u tanečníků viděn 

syndrom m. piriformis, který většinou zapříčiní bolest posteriorní části kyčelního kloubu 

a hýždě. Nesprávně se tento syndrom často zaměňuje se střílející bolestí, kterou vyvolává 

ischias (Malkogeorgos, 2011). Zhmoždění ischiokrurálních svalů patří také mezi nejčastější 

poranění svalů. Tento typ poranění bývá způsoben nedostatečným rozehřátím a rozcvičením 
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svalů před baletním tréninkem, dále je způsoben dysbalancí svalů nebo nedostatečnou 

flexibilitou dolních končetin (Clippinger, 2016).  
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2.5  Terapie úrazů 

Ačkoliv je léčba akutních poranění dobře podaná medicínskou literaturou, je 

potřeba, aby se ještě daleko lépe dostala do povědomí baletní komunity a tudíž se mohla 

správně realizovat. Mnoho učitelů baletu a baletních mistrů neustále nesprávně doporučuje 

svým studentům nebo zaměstnancům terapii teplem a strečink, když utrpí akutní úraz. 

Přitom je v medicíně lépe osvědčený klid, led, komprese a elevace končetiny. Je tedy 

nezbytné tyto pedagogy stále zaučovat, protože nejen odvětví baletu se vyvíjí. Ti, kdo 

zodpovídají za tanečníky, by měli být dobře proškoleni, aby se doba rekonvalescence po 

úrazu zkrátila na minimum. Na druhou stranu profesionální tanečníci z divadel a souborů 

mají velké potíže s dodržením klidového režimu po prodělání úrazu. Oprávněně se bojí 

o své místo, které by mohl získat někdo jiný, zdravý a připravený. Proto by bylo vhodné, 

aby divadla spolupracovala s lékaři a fyzioterapeuty, kteří by dokázali určit dobu potřebnou 

k rekonvalescenci a poradili by tanečníkům, jak dlouho se musí hojit měkké tkáně a kosti. 

Ideálně by mělo dojít k osvojení si správné neuromuskulární rehabilitace. Tato rehabilitace 

by nejen zkrátila dobu rekonvalescence, ale působila by i preventivně.  

Při terapii subakutních a chronických zranění se zaměřujeme na posturální nastavení 

pacienta a práci na ideální nebolestivé správně nastavené postuře. Asistujeme 

kontrolovanému pohybu pánve s využitím neurofyziologických metod. Například pomocí 

primitivních reflexů se pacient učí kontrole pohybu trupu a opětovnému nastavení správné 

postury. Dále zapojujeme do terapie méně stabilní polohy těla při statickém stoji a později 

pohybu. Nejdříve se tanečníci učí pracovat ve zcela stabilních polohách těla s velkou 

opěrnou bazí a následně přenášejí váhu v prostoru. Učí se také kontrole středu těla 

a nakonec by se měla s pomocí labilních pomůcek zužovat opěrná baze stoje (Bryan, 1992). 
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

3.1 Cíl práce 

 

Cílem této diplomové práce je vyhodnocení četnosti úrazů baletek studujících na 

Taneční konzervatoři hl. města Prahy. Dále mapuji úroveň kompenzačních a regeneračních 

prostředků využívaných při studiu na této škole. Získaná data porovnávám s údaji, které 

uvádějí zahraniční studie. 

 

3.2  Úkoly práce 

 

1. Seznámit se s problematikou úrazovosti v baletu, získat informace a data týkající se 

úrazovosti v klasickém tanci. 

2. Nalézt literární zdroje a zahraniční studie zabývající se problematikou úrazovosti 

v baletu. 

3. Vytvořit nestandardizovaný dotazník pro hodnocení úrazů u baletek na Taneční 

konzervatoři hl. města Prahy. 

4. U osmi ročníků baletek na Taneční konzervatoři hl. města Prahy provést výzkum cílený 

k vyhodnocení jejich úrazovosti.  

5. Analyzovat a porovnat výsledky získané šetřením a vyhodnotit úrazovost baletek na 

Taneční konzervatoři hl. města Prahy. 

6. Zhodnotit, zda se výsledky mého šetření shodují s výsledky ostatních zahraničních studií 

zkoumajících úrazovost v baletu. 

7. Na základě výsledků z dotazníků a rozhovorů se studenty 7. a 8. ročníku zjistit úroveň 

kompenzačních a regeneračních prostředků využívaných na Taneční konzervatoři hl. města 

Prahy. 
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3.3  Výzkumné otázky 

 

Jaké je percentuální zastoupení jednotlivých typů úrazů u baletek na Taneční konzervatoři 

hl. města Prahy? 

Jaká je nejčastější příčina vzniku zranění u baletek na Taneční konzervatoři hl. města 

Prahy? 

Jak často se objevuje hypermobilita u baletek studujících na Taneční konzervatoři hl. města 

Prahy?  

Jaká je úroveň kompenzačních a regeneračních prostředků u baletek na Taneční 

konzervatoři hl. města Prahy? 

Jaké je percentuální zastoupení počtu zranění na jednoho tanečníka? 

 

3.4  Hypotézy 

 

H1 – Předpokládám, že nejčastější oblastí výskytu úrazů u tanečníků studujících Taneční 

konzervatoř hl. města Prahy, bude dolní končetina. 

 

H2 – Předpokládám vysokou míru korelace mezi počtem hodin tance na špičkách za týden a 

počtem úrazů hlezenního kloubu u mladších a starších tanečnic, tedy čím více hodin stráví 

tanečnice tancem na špičkách, tím více budou trpět úrazy hlezenního kloubu. 

 

H4 – Předpokládám velmi nízké znalosti problematiky kompenzace a regenerace u studentů 

Taneční konzervatoře hl. města Prahy a tudíž neznalost úrazovosti v baletu. 

 

Pozn. Termín nejčastější, uvedený v hypotézách, bude brán jako 80% z celkového počtu 

získaných odpovědí od baletek, tak, jak je běžně používáno v obdobných studiích. 
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4 METODIKA PRÁCE 

 

Tato diplomová práce je zpracována formou deskriptivní analýzy, kterou se 

zkoumají odpovědi baletek studujících na Taneční konzervatoři hl. města Prahy z hlediska 

jejich úrazovosti v klasickém baletu. Data byla od baletek získána pomocí anonymního 

nestandardizovaného dotazníku. Dotazníky byly rozdány tanečními profesory do všech 

osmi ročníků na Taneční konzervatoři hl. města Prahy. 

Na tuto formu výzkumu, tedy anonymní nestandardizovaný dotazník, se nevztahuje 

nutnost souhlasu etické komise. O etickou komisi bylo zažádáno z důvodu řízeného 

rozhovoru s několika baletkami ze 7. a 8. ročníku za cílem získání lepšího povědomí 

o využívání kompenzačních a regeneračních prostředků na Taneční konzervatoři hl. města 

Prahy. 

4.1 Výzkumný soubor 

Ve výzkumném souboru byli zastoupeni baletní tanečníci všech osmi ročníků 

Taneční konzervatoře hl. města Prahy. Dotazník vyplnilo i 14 chlapců z různých ročníků. 

Každý ročník obsahuje zhruba 10 – 15 studentů. Počet studentů se v každém ročníku liší. 

Každoročně totiž ze zdravotních důvodů školu opustí několik studentů. Věkové rozmezí 

studentů bylo 11 – 20 let. Každému ročníku bylo rozdáno tolik dotazníků, kolik bylo ve 

třídě studentů. Celkově bylo rozdáno 100 dotazníků, a to 80 dotazníků pro respondenty 

mladší 18 let a 20 dotazníků pro starší 18 let. Všichni tanečníci se studie zúčastnili 

dobrovolně.  

4.2 Měřicí techniky a metody sběru dat 

Pro zjištění úrazovosti u baletek studujících na Taneční konzervatoři hl. města Prahy 

byla zvolena metoda třístránkového anonymního nestandardizovaného dotazníku. Dotazník 

obsahoval 13 otevřených otázek, 2 polouzavřené otázky a 25 uzavřených otázek. První část 

dotazníku, která obsahuje otevřené otázky, je zaměřena na charakteristiku tanečnic, tedy – 

věk/ročník narození, výška, váha, kolik let se aktivně věnují baletu, aktuální ročník studia, 

kolik hodin denně stráví cvičením klasického baletu, kolik párů baletních špiček spotřebují 

dívky za rok, kolik hodin týdně tančí na špičkách, kolik představení odtančí za rok, zda je 

součástí studia na konzervatoři kompenzace nebo regenerace tréninků, zda mají 
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diagnostikovanou hypermobilitu, kolik zranění utrpěly při studiu a jak byla prodělaná 

zranění následně léčena. 

Druhá část dotazníku se zaměřuje na jednotlivá zranění, která mohli tanečníci 

během studia prodělat. Jednotlivé typy zranění jsou rozděleny na tři oblasti: 1) Poranění 

v oblasti páteře a trupu 2) Poranění v oblasti pletence ramenního a horní končetiny 3) 

Poranění v oblasti pánve a dolních končetin. 

V poslední části jsou studenti dotázáni na příčiny vzniku úrazů, zda mají další 

připomínky nebo chtějí doplnit dotazník o vlastní názor. 

Další částí výzkumu je vedení řízeného rozhovoru s několika baletkami náhodně 

vybranými na základě každého druhého počátečního písmena jejich příjmení 

v 7. a 8. ročníku. Řízený rozhovor trvá přibližně 10 minut a je zaměřen na zjištění úrovně 

kompenzačních a regeneračních prostředků využívaných na Taneční konzervatoři hl. města 

Prahy. Řízený rozhovor je zaměřen na poslední dva ročníky tanečnic, protože ve škole 

získaly nejvíce zkušeností z hlediska nabízených kompenzací a regenerací náročného studia 

baletu. Řízený rozhovor je veden na základě podepsaného informovaného souhlasu. 

4.3 Sběr dat 

Sběr dat byl proveden přímo v prostorách Taneční konzervatoře hl. města Prahy 

dotazníkovým šetřením u všech osmi ročníků baletních tanečníků. Získávání dat probíhalo 

od října 2016 do listopadu 2016. Každému ročníku byl rozdán takový počet dotazníků, aby 

se mohli zúčastnit všichni studenti. Rozhovor probíhal na přelomu října a listopadu 

v baletním sále Taneční konzervatoře hl. města Prahy.  

4.4 Analýza dat 

Samotné zpracování dat bylo provedeno softwarovým výpočtem pomocí systému 

Microsoft Excel 2007. Z údajů byla vytvořena grafická znázornění. Pro vyhodnocení bylo 

využito několik nástrojů a funkcí. Nakonec bylo vypočítáno percentuální zastoupení 

jednotlivých odpovědí a výsledky byly zpracovány do přehledných grafů. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1  Návratnost dotazníků 

Byli osloveni profesoři všech osmi ročníků tanečníků na Taneční konzervatoři hl. 

města Prahy, aby rozdali dotazníky a předali studentům moje instrukce k vyplnění. Mezi 

studenty bylo rozdáno 100 dotazníků, ze kterých 80 bylo cíleno na tanečnice mladší 18 let 

a 20 dotazníků na tanečnice starší 18 let. Zpět jsem získala 73 vyplněných dotazníků, z toho 

14 dotazníků vyplnili chlapci z různých ročníků, po kterých jsem vyplnění nepožadovala, 

protože diplomovou práci cílím především na dívky a ženy, ale i výpovědi chlapců jsem 

nakonec zařadila do výsledků. Návratnost dotazníků tedy činí 73% a všechny byly 

vyhovující díky profesorům, kteří dotazníky před odevzdáním kontrolovali.  

5.2  Baletky účastnící se výzkumu 

Do dotazníkového šetření se zapojilo celkem 73 tanečníků. Z toho 14 chlapců a 30 

dívek bylo z 1. – 4. ročníku a 29 dívek z 5. – 8. ročníku. Nejmladší tanečnici bylo 11 let 

a nejstarší 20 let. Studentky 1. – 4. ročníku odtančí průměrně 3 představení za rok. 

Studentky 5. – 8. ročníku odtančí 6 představení. Nejlepší studenti se rovněž podílí na 

vystoupení souboru pana ředitele Mgr. Slavického s názvem Bohemia Balet. Tančí tudíž 

častěji, a to jednou až dvakrát za měsíc. Celkový počet studentů na Taneční konzervatoři hl. 

města Prahy je 143. Z toho je 104 dívek a 39 chlapců. Z tohoto počtu mi dotazníky 

odevzdalo 73 žáků. Počet odevzdaných dotazníků je nízký, protože jsem oslovila pouze 

dívky a ženy. 14 chlapců překvapivě rovněž dotazník vyplnilo, proto jsem vyhodnotila 

jejich data zvlášť.  
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5.2.1 Zastoupení jednotlivých ročníků ve výzkumu 

 

Graf č. 1 – Zastoupení jednotlivých ročníků ve výzkumu, n=73 

 Celkově studuje na Taneční konzervatoři hl. města Prahy v 1. ročníku 12 dívek 

a 5 chlapců, ve 2. ročníku je 16 dívek a 11 chlapců, ve 3. ročníku je 11 dívek a 3 chlapci, ve 

4. ročníku je 18 dívek a 3 chlapci, v 5. ročníku je 12 dívek a 4 chlapci, v 6. ročníku je 

15 dívek a 4 chlapci, v 7. ročníku je 10 dívek a 4 chlapci a v 8. ročníku je 10 dívek 

a 5 chlapců. Nejpočetnějším ročníkem je tedy 2. ročník, proto měli studenti z tohoto ročníku 

největší zastoupení ve výzkumu. Naopak nejmenší zastoupení a nejméně dotazníků 

odevzdali studenti z 6. a 7. ročníku. 
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5.2.2 Průměrné hodnoty BMI studentů 

Hodnoty BMI 

1. ročník 14,61 

2. ročník 14,95 

3. ročník 16,24 

4. ročník 17,87 

5. ročník 17,56 

6. ročník 18,53 

7. ročník 18,60 

8. ročník 19,28 

Tabulka č. 1 – Průměrné hodnoty BMI u jednotlivých ročníků, n=73 (zdroj vlastní) 

Dle hodnot BMI spadají všechny tanečnice a tanečníci do kategorie podváhy. Tyto 

výsledky nejsou překvapující především z důvodu kladení vysokých fyzických 

a psychických nároků na studenty a dále z důvodu velké potřeby udržet ideální hmotnost 

těla k dosažení co nejlepších výsledků ve „světě baletu“. V pátém ročníku začínají pro 

studenty hodiny tance v páru a dívky by měly být natolik štíhlé, aby mohly s partnerem 

dobře tančit a mohl je zvedat do náročných póz. 
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5.2.3 Hypermobilita studentů 

 

Graf č. 2 – Hypermobilita všech ročníků, n=73 

Pouze 28 studentů z celkových 73 uvedlo, že má diagnostikovanou hypermobilitu. 

Typ hypermobility jsme v dotazníku nerozlišovali. 45 studentů hypermobilitu nemá.  
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5.2.4 Nejčastěji využívané kompenzace cvičení 

 

Graf č. 3 – Nejčastější kompenzace všech tanečníků, n=73 (získáno 142 odpovědí) 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že téměř všichni studenti Taneční konzervatoře hl. 

města Prahy využívají během studia posilovnu, strečink a masáž. 41 tanečníků ze 73 

využívá masáž, 45 využívá strečink před a po každém tréninku a 39 využívá posilovnu. 17 

studentů uvedlo, že při studiu nevyužívají žádné prostředky kompenzace nebo regenerace.  
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5.2.5 Percentuální zastoupení počtu zranění 

 

Graf č. 4 – Celkový počet zranění na jednoho tanečníka, n=73 

 Nejčastěji tanečníci v dotazníku udávali, že utrpěli běhěm studia jedno zranění. 

Z celkového počtu dotázaných studentů uvedlo jedno prodělané zranění 34% tanečníků.  

Počet zranění se ale lišil v každém ročníku, proto některé baletky, studující na konzervatoři 

již sedmým nebo osmým rokem, měly v dotazníku uvedeno daleko více úrazů než baletky 

prvního a druhého ročníku. Počet zranění tedy zhruba odpovídá počtu let strávených 

studiem na taneční konzervatoři. Ti, kteří uvedli, že neutrpěli žádné zranění, byli studenti 

1. nebo 2. ročníku, kteří s fyzicky náročným tréninkem teprve začínají. Roli hrál i fakt, že 

dotazníkové šetření bylo provedeno v říjnu roku 2016, což znamená, že studenti měli za 

sebou teprve necelé dva měsíce studia od začátku školního roku. 
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5.2.6 Nejčastější příčina vzniklých zranění 

 

Graf č. 5 – Nejčastější příčina vzniklých úrazů, n=73 (Z 87 výpovědí) 

U všech ročníků bylo nejčastější příčinou vzniku úrazu dlouhodobé přetížení těla 

závislé na dlouhodobé únavě. 43 tanečníků uvedlo tuto příčinu vzniku poranění. Někteří 

studenti připsali k této uvedené příčině poznámku, že se při taneční hodině cítili vyčerpaní, 

nadále cvičili bez úlevy a při provedení jednoduchého kroku, utrpěli úraz. Další často 

uvedenou příčinou bylo nesprávné používání špiček, a to ve 21 případech, konkrétně 

nedostatečné rozehřátí svalů dolních končetin před tancem na špičkách, nesprávné osové 

postavení hlezenního kloubu ve špičce nebo používání nevhodného typu špiček. Na třetím 

místě 12 tanečníků uvedlo, že utrpěli úraz při špatném doskoku na taneční podlahu. Toto 

zranění by se zařadilo mezi akutní poranění, nikoli dlouhodobé a chronické. Dalších 

8 zranění vzniklo při nedostatečném rozcvičení. 3 tanečníci uvedli příčinu pes planus. 
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5.2.7 Terapie vzniklých úrazů 

 

Graf č. 6 – Nejčastější terapie vzniklých úrazů, n=65 

 Nejčastěji se úrazy tanečníků řešily pomocí rehabilitace, kterou jim předepsal lékař. 

33 tanečníků uvedlo, že bylo jejich poranění řešeno rehabilitací nebo fyzioterapií. Patnácti 

studentům byl namísto rehabilitace doporučen klidový režim, ale u tanečníků termín 

klidový režim znamená, že přijdou na taneční trénink a jsou pouze osvobozeni od skoků. 

Devět studentů mělo poranění zajištěno sádrovou fixací, tudíž byli na několik týdnů 

vyřazeni z procesu tance. 
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5.2.8 Oblasti vzniklých zranění 

 

Graf č. 7 – Nejčastější oblasti vzniklých zranění, n=65 (získáno 243 odpovědí) 

 Celých 86% úrazů baletních tanečníků spadá do oblasti pánve a dolní končetiny. 

Úrazy spadající do ostatních oblastí se u baletních tanečníků téměř nevyskytovaly. Něktěří 

chlapci a dívky pouze uváděli občasné bolesti Cp a Lp, které se vyskytovaly ve 12%. Pouhá 

2% získaných odpovědí tvořila oblast pletence ramenního a HK, jedna dívka utrpěla 

dokonce subluxaci ramenního kloubu při piruetě při tanci s partnerem. Tři studenti uvedli 

poranění zápěstí nebo článků prstů na horních končetinách při pádu na HKK. 
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5.2.9 Četnost vzniklých zranění 

 

Graf č. 8 – Celková četnost vzniklých zranění, n=73 (získáno 237 odpovědí) 

Z dotazníků vyplynulo, že všichni dotázaní studenti během svého studia na Taneční 

konzervatoři hl. města Prahy utrpěli celkem 237 zranění. Jako nejčastější poranění těla 

uváděli namožené tříslo. Toto poranění se objevilo ve 22% výpovědí. 15% studentů uvedlo, 

že mají při studiu vlivem cvičení nebo používání baletních špiček, hallux valgus. V 11% 

bylo uvedeno pohmoždění hamstringů a dalších 11% představovaly bolesti Cp nebo Lp. 

10% mělo také pohmoždění m. quadriceps femoris. V 9% se objevila distorze zevního 

kotníku. V 6% byl zaznamenán femoropatellární syndrom a dále následovaly ne tak časté 

úrazy. 
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5.2.10 Poranění v oblasti pánve a dolní končetiny 

 

Graf č. 9 – Poranění v oblasti pánve a dolní končetiny n=73 (získáno 225 odpovědí) 

Z tohoto grafu vyplývá, že 25% zranění v oblasti pánve a dolní končetiny tvoří 

namožené tříslo, 24% pohmoždění hamstringů nebo m. quadriceps femoris, 17%  hallux 

valgus, 9% distorze zevního kotníku, 7%  femoropatellární syndrom, 7% zlomeniny 

zánártních kůstek nebo článků prstů, 5% poranění vazů nebo menisků, 4% poranění 

Achillovy šlachy a 2% vykloubení kolene. Dále následují ne tak časté úrazy. 

5.2.11 Výpočet statistických hodnot poměru počtu hodin tance na špičkách a počtu 

vzniklých úrazů hlezenního kloubu u baletek 1. – 8. ročníku  

Na základě odpovědí z dotazníků bylo zjištěno, že baletky 1. – 4. ročníku tančí na 

špičkách 4,67 hodin/týdně a spotřebují mezi 3 a 4 páry špiček za rok. U vyšších ročníků byl 

počet hodin týdně strávený na špičkách téměř dvakrát vyšší než u mladších tanečnic. 

Rovněž spotřeba špiček byla dvakrát vyšší. Starší tanečnice tančí na špičkách 9,23 

hodin/týdně a spotřebují mezi 7 a 8 páry špiček za rok.  
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Výpočet Spearmanovy korelace 

  1. 2. 3. 4. 5. 

1. Ročník 1 
   

  

2. Ročník (0 =1-4; 

1= 5-8) 
0,87

**
 1 

  
  

3. Počet hodin na 

špičkách 
0,80

**
 0,75

**
 1 

 
  

4. Počet úrazů 

hlezenního kloubu 
0,47

**
 0,52

**
 0,50

**
 1   

5. Počet špiček 0,59
**

 0,61
**

 0,54
**

 0,28
*
 1 

poznámka: * - p < 0,05; ** - p < 0.01 

Tabulka č. 2 – Výpočet Spearmanovy korelace (zdroj vlastní) 

Korelace mezi zkoumanými proměnnými je možné vidět v tabulce 2. Nalezli jsme 

vysokou míru asociace mezi počtem hodin tance na špičkách za týden a počtem úrazů 

hlezenního kloubu (r = 0,54, p < 0,01). Korelační koeficient u baletek 1. – 4. ročníku byl r = 

0,06. U starších tanečnic 1. – 8. ročníku nabyl korelační koeficient hodnoty r = 0,4. 

Výsledek starších dívek byl tedy více signifikantní. Největší signifikanci jsme nalezli při 

hodnocení výše uvedených hodnot u všech dívek 1. – 8. ročníku. Korelační koeficient nabyl 

hodnoty r = 0,54. Zjistili jsme tedy, že existuje významná korelace mezi počtem hodin 

tance na špičkách a počtem vzniklých úrazů hlezenního kloubu. Se zvyšujícím se počtem 

hodin tance na špičkách, se zvyšuje počet vzniklých úrazů hlezenního kloubu.  

Dále jsem porovnávala poměr počtu hodin strávených na špičkách za týden 

a počtem špiček protančených za rok u baletek 1. – 4. ročníku. Výsledkem byl korelační 

koeficient r = 0,07. Výsledkem korelačního koeficientu u baletek 5. – 8 ročníku byla 

hodnota r = 0,27. Pro 1. – 8. ročník jsme zjistili výsledek r = 0,46. Korelace posledního 

výsledku byla signifikantní. Znamená to, že se zvyšujícím se počtem hodin strávených na 

špičkách, se zvyšuje počet protančených špiček za rok. 

Nakonec jsem zkoumala poměr mezi aktuálním ročníkem baletek na taneční 

konzervatoři a počtem úrazů hlezenního kloubu. Zjistila jsem výsledek korelačního 

koeficientu r = 0,46. Významnost tohoto poměru byla vysoká. Se zvyšujícím se ročníkem 

tedy stoupá počet prodělaných úrazů hlezenního kloubu. 
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5.3 Výsledné hodnoty dat u chlapců 1. – 8. ročníku 

 

Počet: 14 tanečníků 

Počet představení za rok: průměrně: 7,6 představení 

Denně cvičí klasický balet: průměrně: 3,57 hodin 

Počet zranění na jednotlivce: průměrně: 1,43 zranění 

5.3.1 Hypermobilita 

 

Graf č. 10 – Hypermobilita, n=14 

Tři chlapci ze 14 uvedli, že mají diagnostikovanou hypermobilitu. Tyto výsledky 

nejsou překvapující z důvodu obecně nižšího počtu diagnostikované hypermobility u mužů.  
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5.3.2 Kompenzace a regenerace 

 

Graf č. 11 – Kompenzace a regenerace, n=14 (Z 33 výpovědí) 

11 chlapců ze 14 se věnuje při studiu posilovně a masáži. 10 ze 14 využívá strečink. 

Žádný chlapec neuvedl, že by se nevěnoval žádné kompenzaci nebo regeneraci.  
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5.3.3 Počet vzniklých zranění 

 

Graf č. 12 – Počet vzniklých zranění, n=14 

 28% chlapců neprodělalo během studia žádné zranění, 29% utrpělo jedno zranění, 

14% uvádělo dvě zranění a celých 29% utrpělo tři zranění. 
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5.3.4 Příčina vzniku zranění 

 

Graf č. 13 – Příčina vzniku zranění, n=10 

 50% poraněných chlapců uvedlo jako nejčastější příčinu vzniku zranění dlouhodobé 

přetížení a únavu. 40% uvedlo špatný doskok a 10% pes planus. 
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5.3.5 Oblasti vzniklých zranění 

 

Graf č. 14 – Oblasti vzniklých zranění, n=14 (Z 23 výpovědí) 

Celých 78% již zraněných chlapců utrpělo zranění v oblasti pánve a DK. 18% 

zraněných chlapců mělo potíže v oblasti páteře a trupu a pouhé 4% v oblasti pletence 

ramenního a HK. 
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5.3.6 Četnost jednotlivých zranění 

 

Graf č. 15 – Četnost zranění, n=14 (Z 21 výpovědí) 

U chlapců se objevilo namožené tříslo v 7 případech, 4 chlapci měli pohmožděné 

hamstringy. Ve 3 případech se objevovala bolest Cp a Lp. Dále následovala méně častá 

poranění. 
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5.4 Výsledné hodnoty dat u baletek 1. – 4. ročníku 

 

Počet: 30 baletek 

Počet představení za rok: průměrně: 3,06 představení 

Denně cvičí klasický balet: průměrně: 3,73 hodin 

Tanec na špičkách týdně: průměrně: 4,67 hodin/týdně 

Počet zranění na jednotlivce: průměrně: 2,07 zranění 

Spotřeba baletních špiček za rok: průměrně: 3,77 párů (mezi 3 a 4 páry)/rok 

5.4.1 Hypermobilita 

 

Graf č. 16 – Hypermobilita, n=30 

 Pouze 9 dívek z celkových 30 má lékařem diagnostikovanou hypermobilitu. 21 

dívek uvedlo, že hypermobilitu nemá. 
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5.4.2 Kompenzace a regenerace 

 

Graf č. 17 – Kompenzace a regenerace, n=30 (Z 84 výpovědí) 

 Celých 99% dívek z 1. – 4. ročníku se podle výsledků dotazníků věnuje posilovně, 

strečinku a masáži. Pouze jedna studentka uvedla, že v rámci studia nevyužívá žádnou 

kompenzaci ani regeneraci. 
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5.4.3 Počet vzniklých zranění 

 

Graf č. 18 – Počet vzniklých zranění, n=30 

 Studentky 1. - 4. ročníku neutrpěly žádné zranění v 10%, jedno zranění ve 33%, dvě 

zranění ve 23% a tři zranění v 17%. 
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5.4.4 Příčina vzniku zranění 

 

Graf č. 19 – Příčina vzniku zranění, n=30 (Ze 41 výpovědí) 

 Celých 49% dívek uvedlo jako nejčastější příčinu vzniku zranění dlouhodobé 

přetížení a únavu. 34% nesprávně používalo špičky při tanci a v 7% se objevil špatný 

doskok na taneční podlahu. V 5% pak nedostatečné rozcvičení a v posledních 5% pes 

planus. 
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5.4.5 Oblasti vzniklých zranění 

 

Graf č. 20 – Oblasti vzniklých zranění, n=30 (Ze 100 výpovědí) 

 U dívek 1. – 4. ročníku byla zastoupena v 87% poranění v oblasti pánve a DK. Ve 

12% zranění v oblasti páteře a trupu a pouze v 1% poranění v oblasti pletence ramenního 

a HK. 
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5.4.6 Četnost vzniklých zranění 

 

Graf č. 21 – Četnost vzniklých zranění, n=30 (Z 99 výpovědí) 

U dívek z 1. – 4. ročníku se objevilo namožené tříslo ve 22 případech (23%), 18 

dívek uvádělo hallux valgus (18%), 12 dívek pohmoždění m. quadriceps femoris (12%) 

a 12 dívek bolesti Cp a Lp (12%), v 9 případech bylo pohmoždění hamstringů (9%) 

a v 8 případech femoropatellární syndrom (8%). Dále následovala méně častá zranění. 
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5.5 Výsledné hodnoty dat u baletek 5. – 8. ročníku 

 

Počet: 29 baletek 

Počet představení za rok: průměrně: 5,93 představení 

Denně cvičí klasický balet: průměrně: 5,69 hodin 

Tanec na špičkách týdně: průměrně: 9,23 hodin/týdně 

Počet zranění na jednotlivce: průměrně: 2,55 zranění 

Spotřeba baletních špiček za rok: průměrně: 7,66 párů (mezi 7 a 8 páry)/rok  

5.5.1 Hypermobilita 

 

Graf č. 22 – Hypermobilita, n=29 

 V těchto vyšších ročnících mělo 16 dívek z 29 diagnostikovanou hypermobilitu 

a pouhých 13 dívek ji diagnostikovanou nemělo. 
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5.5.2 Kompenzace a regenerace 

 

Graf č. 23 – Kompenzace a regenerace, n=29 (Z 38 výpovědí) 

U starších baletek z odpovědí vyplývá, že žádná baletka nevyužívá v rámci studia 

posilovnu, 15 z nich občas dochází na masáž a pouze 7 využívá strečink.  
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5.5.3 Počet vzniklých zranění 

 

Graf č. 24 – Počet vzniklých zranění, n=29 

 Studentky 5. – 8. ročníku utrpěly jedno zranění ve 31%, dvě zranění ve 24% a tři 

zranění ve 14%. 
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5.5.4 Příčina vzniku zranění 

 

Graf č. 25 – Příčina vzniku zranění, n=29 (Z 36 výpovědí) 

 Z 5. – 8. ročníku uvedlo 50% baletek rovněž jako nejčastější příčinu zranění 

dlouhodobé přetížení a únavu. 19% uvedlo nesprávné používání špiček, 17% nedostatečné 

rozcvičení a 14% špatný doskok. 
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5.5.5 Oblasti vzniklých zranění 

 

Graf č. 26 – Oblasti vzniklých zranění, n=29 (Ze 120 výpovědí) 

 U těchto starších dívek bylo zastoupeno v 87% poranění v oblasti pánve a DK. 

V 11% zranění v oblasti páteře a trupu a pouze ve 2% poranění v oblasti pletence 

ramenního a HK. 
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5.5.6 Četnost vzniklých zranění 

 

Graf č. 27 – Četnost zranění, n=29 (Z 36 výpovědí) 

U dívek z 5. – 8. ročníku se objevilo namožené tříslo ve 23 případech (20%), 15 

dívek uvádělo hallux valgus (13%), distorzi zevního kotníku v 16 případech (14%), 12 

dívek mělo pohmoždění m. quadriceps femoris (10%) a 12 dívek bolesti Cp a Lp (10%), ve 

13 případech bylo pohmoždění hamstringů (11%), zlomeniny zánártních kůstek nebo 

článků prstů v 10 případech (8%) a v 5 případech femoropatellární syndrom (4%). Dále pak 

méně častá zranění. 
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5.6 Rozhovor s baletkami ze 7. a 8. ročníku 

Kvalitativní výzkumné šetření probíhalo na Taneční konzervatoři hl. města Prahy, 

Na Rejdišti. Paní profesorka těchto dvou ročníků mi poskytla k rozhovoru 13 dívek. 

Vybrala je podle jmenného seznamu a to každou druhou v pořadí. Z tohoto počtu se 

zúčastnilo rozhovoru dvanáct dívek zletilých a jedna dívka nezletilá. Název práce jsem 

sdělila baletkám ještě před začátkem rozhovoru a vysvětlila jsem jim podstatu svého 

výzkumu. Následně jsem je nechala podepsat informované souhlasy. Rozhovor trval 

necelých deset minut. Mnoho odpovědí se shodovalo, protože studenti spolu studují již 

sedmým nebo osmým rokem.  Nahrávat si rozhovor na diktafon v baletním sále nebylo 

vhodné, proto jsem si všechny výpovědi pečlivě zapsala a poté přepsala do elektronické 

formy. 

5.6.1   Jednotlivé výpovědi z rozhovoru 

1) Jakou kompenzaci nebo regeneraci využíváte během týdne v rámci výuky ve 

škole? 

 S.P. řekla: „Využíváme pouze strečink před začátkem hodiny. Když nám 

zbude čas, provádíme strečink i po ukončení tréninku. Jelikož naše 

vyučovací hodiny na sebe plynule navazují, nezbude nám dostatek času na 

to, abychom se protáhly tak, jak potřebujeme.“ 

 A.D. řekla: „V nižších ročnících profesoři jednou za čas zařadili do výuky 

moderního tance posilování nebo strečink. Postupem času už ale ve vyšších 

ročnících nebyl na posilování čas a kompenzace náročného cvičení tedy 

vymizela.“ 

 T.N. řekla: „Máme také možnost zajít si po domluvě za masérem, kterého 

máme k dispozici. Někteří studenti si ho chválí, ale já osobně jeho terapie 

nevyužívám, protože jsme ve škole velmi vytížení a časově se do jeho 

harmonogramu mnohdy nevejdeme.“ 

 P.M. řekla: „Jeden rok jsme na základě potvrzení od lékaře mohli navštívit 

fyzioterapeuta, ale proces získání tohoto potvrzení byl tak komplikovaný, že 

na něj neměl nikdo čas. Terapii jsme si platili sami. “ 

Z těchto odpovědí vyplynulo, že kvůli časové tísni dívky nestíhají v rámci hodin 

baletu provádět doplňková kompenzační nebo regenerační cvičení a relaxaci. Posilování se 
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v rámci výuky nevyužívá. Žáci se neučí žádné alternativní techniky cvičení, jako jsou 

Pilates nebo Yoga. Tanečníci mají možnost zajít si po objednání za masérem, kterého škola 

poskytuje. Ve škole jsou ale studenti tak vytížení, že se do jeho časového harmonogramu 

nemohou vejít. Fyzioterapeuta bohužel studenti k dispozici nemají. Věřím tomu, že kdyby 

ve škole alespoň jednou týdně ordinoval fyzioterapeut, mohlo by se zamezit tak častému 

vzniku úrazů. Ve světě je péče fyzioterapeuta o tanečníky běžná. 

 

2) Jakou kompenzaci nebo regeneraci využíváte mimo školu? 

 B.L. řekla: „Během školního týdne nemám, bohužel, žádný čas na jinou 

aktivitu než je balet. Výuka končí každý den kolem sedmé hodiny, domů 

přijedu fyzicky vyčerpaná a musím se ještě učit. Jiné sporty využívám jen o 

víkendu.“ 

 M.J. řekla: „Ráda si o víkendu hledám na internetu yogové pozice a snažím 

se podle nich cvičit. Yoga mi velmi pomáhá, abych se mohla odreagovat od 

baletu. Díky této technice si protáhnu a posílím ty svaly, na které jsou při 

hodinách tance kladeny vysoké požadavky.“ 

 K.V. řekla: „O víkendu nebo o letních prázdninách se snažím několikrát 

týdně běhat. Chci si udržet dobrou fyzickou kondici, abych byla na začátku 

školního roku dostatečně připravena na každodenní tréninky a nestal se mi 

tak snadno úraz. Přes týden žádné sporty časově nestíhám a ani bych je po 

celodenním cvičení fyzicky nezvládala.“ 

 D. Š. řekla: „Já se snažím alespoň jednou za týden chodit plavat, abych si 

zregenerovala „stažené svaly“ a abych další den ráno mohla cvičit bez 

velkých bolestí. Pobyt ve vodě a samotné plavání mi velmi pomáhá i 

psychicky.“ 

 A.K. řekla: „Já o letních prázdninách ráda jezdím na kole delší trasy kvůli 

vytrvalosti a fyzické kondici. Jízda na kole mi velmi pomáhá, vždy mi 

nastartuje celé tělo a cítím aktivaci mnoha svalů, které při tanci mnohdy 

nevyužívám.“ 

 N.P. řekla: „Já jsem si oblíbila Pilates, které se snažím využívat vždy, když 

najdu volnou chvilku. Pilates mi otevírají nové možnosti k posílení určitých 

svalů a k lepšímu sebeuvědomění si svého těla.“ 
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Během týdne nemají tanečnice po škole čas na jiné sporty nebo cvičení. Mnohé 

z nich by rády chodily plavat, ale večer jsou všechny po výuce zcela vyčerpané. Snaží se 

proto využívat kompenzaci cvičení alespoň o víkendech a hlavně o letních prázdninách. 

Některé baletky si samy vyhledávají cvičení yogy, protože jim yogové pozice prospívají. 

Jedna baletka se věnuje Pilates, která jí pomáhají v lepším sebeuvědomění si těla. O letních 

prázdninách, kdy studentky nemají dva měsíce baletní trénink, chodí některé běhat nebo 

jezdí na kole, aby si udržely dobrou fyzickou kondici a aby návrat ke cvičení nebyl tak 

náročný.  

 

3) Máte díky výuce profesorů nějaké povědomí o prevenci úrazů v baletu nebo o 

úrazovosti baletních tanečníků ve světě? 

 A.S. řekla: „Výuka, bohužel, nezahrnuje žádné informace o úrazovosti 

v baletu. My sami víme, které úrazy jsou časté u našich spolužáků na taneční 

konzervatoři nebo máme povědomí o úrazovosti v Národním divadle a v 

jiných českých souborech. Ale prevenci vzniku úrazu nebo jejich následné 

řešení a rehabilitaci, bohužel, neznáme. Literaturu k tomuto tématu 

k dispozici taky nemáme.“ 

 S. J. řekla: „Povědomí o častých úrazech máme jen z vyprávění našich 

starších spolužáků-absolventů. Problém  baletu je ten, že konkurence je 

velká a my si nemůžeme dovolit stěžovat si profesorům a delší dobu 

netančit. Každý den bez cvičení oslabuje celé tělo a návrat k tanci po delší 

odmlce je velmi náročný. Proto se všichni snažíme menší zranění přehlížet 

a nadále pokračovat v tréninku.“ 

 M. J. řekla: „Já mám povědomí o nějakých úrazech v baletu z internetu, 

protože sleduji vynikající světové tanečníky a zjišťuji, že kariéra baletního 

tanečníka bez několika vážných zranění a následných operací, není možná.“ 

 P.K. řekla: „Konkurence je ve světě baletu tak velká, že je pro nás 

nepřijatelné kvůli menším úrazům necvičit. Někdy se totiž stává, že pokud 

máme vážnější zranění a jsme vyřazeni z procesu tance na několik týdnů, je 

na nás ze strany vyučujících vyvíjen tlak, abychom začali plnohodnotně 

cvičit co nejdříve. Sami z vlastní zkušenosti víme, že každý den úlev je pro 

tělo baletního tanečníka špatný. Proto se někdy návrat k úplnému tréninku 



84 

 

uspěchá a my pak máme strach, abychom si nepřivodili další zranění, které 

by nám studium ještě více zkomplikovalo.“ 

Výuka neobsahuje informace o úrazovosti v baletu. Baletky mají povědomí 

o nejčastějších úrazech jenom z vlastních zkušeností či ze zkušeností starších spolužaček 

nebo tanečnic  Národního divadla a jiných českých souborů. Prevenci vzniku úrazu nebo 

jeho následné řešení nikdo se studenty ve škole neprobírá. Literatura k této problematice 

není pro tanečníky dostupná. Kvůli tlaku tak náročného umění a částečně profesorů, panuje 

na taneční konzervatoři „trend“ vydržet následky menších zranění a vrátit se k tréninku co 

nejdříve. Povědomí o úrazovosti světových baletních tanečníků mají pouze studenti, kteří se 

sami zajímají o toto téma více do hloubky. 

 

4) Co si myslíte, že by pomohlo studentům na taneční konzervatoři, aby se během 

studia předcházelo mikro, ale i makrotraumatům? 

 P.K. řekla: „Bylo by výborné, kdybychom měli možnost chodit za 

fyzioterapeutem, který by nám byl v určité dny k dispozici a mohli jsme mu 

tudíž svěřit naše těla. Bylo by samozřejmě lepší, kdyby rozuměl baletu 

a našemu tanečnímu životu, aby naše spolupráce mohla být efektivní.“ 

 T. N. řekla: „Líbilo by se mi, kdyby nám profesoři zařadili do studijních 

osnov alespoň jednu hodinu zaměřující se na Pilates, Yogu, nebo jen 

posilování, abychom si srovnali tělo na další cvičení a odreagovali se.“ 

 A.D. řekla: „Bylo by skvělé, kdyby výuka obsahovala i nějaké plavání, 

vířivku nebo saunu. Tato obměna by stačila třeba jednou za dva týdny. 

Rodiče by nám určitě rádi na takovouto regeneraci finančně přispěli. Hodiny 

tance by tak byly daleko pestřejší.“ 

 K.V. řekla: „Myslím si, že by bylo vhodné, aby se u vyšších ročníků 

zařazovalo do výuky učení o častých úrazech v baletu, dále o mechanismu 

vzniku těchto zranění a hlavně o jejich prevenci a také následné léčbě. Byli 

bychom tak všichni na tuto problematiku připravení.“ 

 S.P. řekla: „Když se nám stane nějaký úraz, měl by tu být nějaký odborník -

rehabilitační lékař nebo fyzioterapeut, který se zaměřuje přímo na 

problematiku baletních tanečníků, aby nám hned na začátku dokázal nastavit 
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takovou rehabilitaci, která by nám umožnila navrátit se do procesu tance co 

nejdříve a bez dalších rizik vzniku úrazu.“ 

Studenti by uvítali především možnost docházet k fyzioterapeutovi, který by jim byl 

k dispozici a pomáhal jim udržovat těla v takové kondici, aby se mohli věnovat baletu 

naplno. Některé studentky, zajímající se o Yogu nebo Pilates, by rády viděly tyto hodiny 

jako součást výuky, protože večer po škole na žádné hodiny už nestíhají a hlavně nemají 

sílu docházet. Několika baletkám by se líbilo plavání, vířivka nebo sauna. Rodiče by byli 

podle baletek ochotni tuto výuku finančně hradit. Některé studentky uvedly, že by se rády 

v rámci školy něco dozvěděly o častých úrazech v baletu, mechanismu vzniku těchto 

zranění, prevenci a následné léčbě.  

5.6.2 Shrnutí informací získaných z rozhovoru 

Po získání vyplněných dotazníků jsem zpracovala jednotlivé výpovědi studentů 

a v práci uvádím ty nejvíce vypovídající.  Z dotazníkového šetření 1. – 4. ročníku  

vyplynulo, že více něž 90% studentů Taneční konzervatoře hl. města Prahy využívá v rámci 

studia jako kompenzaci nebo regeneraci posilovnu, masáž a strečink. Tyto výsledky ale 

neodpovídají výpovědím z rozhovoru vybraných studentek 7. a 8. ročníku, které uvedly, že 

se během osmiletého studia na Taneční konzervatoři hl. města Prahy nevyužívají žádné 

kompenzační nebo regenerační procedury kromě několika hodin posilování v rámci 

moderního tance a možnosti návštěvy maséra, kterou ale studenti kvůli časovému vypětí 

nemohou využívat. Domnívám se tedy, že ještě před rozdáním dotazníků těmto mladším 

ročníkům, profesoři „poradili“, jak se s touto otázkou vypořádat. Celých 99% studentů 

mladších ročníků vyplnilo tyto tři doplňkové typy regenerace (posilovna, masáž a strečink), 

i přesto, že na ně při studiu nezbývá čas a tudíž ve skutečnosti nejsou využívány. 
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5.7 Stanoviska k hypotézám 

 

Hypotéza č. 1, která předpokládala, že nejčastější oblastí výskytu úrazů u tanečníků 

studujících Taneční konzervatoř hl. města Prahy, bude dolní končetina, se potvrdila. Termín 

nejčastější byl brán jako 80% z celkového počtu získaných odpovědí. Na základě výpovědí 

baletek studujících 1. – 4. ročník, čtrnácti chlapců z různých ročníků a baletek studujících 

5. – 8. ročník, se zjistilo, že celých 86% prodělaných zranění tvořila oblast pánve a dolních 

končetin. Pouhých 12% tvořila zranění v oblasti páteře a trupu a 2% tvořila zranění 

v oblasti pletence ramenního a horní končetiny.  

Celkově baletní tanečníci uváděli jako nejčastější poranění těla namožené tříslo. 

Toto poranění se objevilo ve 22% výpovědí. 15% studentů uvedlo, že mají při studiu vlivem 

cvičení nebo používání baletních špiček, hallux valgus. V 11% bylo uvedeno pohmoždění 

hamstringů a dalších 11% představovaly bolesti Cp nebo Lp. Domnívám se, že tyto bolesti 

byly způsobeny spíše hypertonními svaly v oblasti Cp a Lp než nějakým typem poranění 

páteře. 10% tvořilo pohmoždění m. quadriceps femoris. V 9% se objevila distorze zevního 

kotníku. V 6% se projevil femoropatellární syndrom a dále následovaly méně časté úrazy. 

 

Hypotéza č. 2, předpokládající vysokou míru korelace mezi počtem hodin tance na 

špičkách za týden a počtem úrazů hlezenního kloubu u mladších a starších tanečnic, se 

potvrdila. Tato hypotéza může být podložena statistickými výpočty v programu Microsoft 

Excel 2007.  

Na základě statistických hodnot jsem nalezla vysokou míru asociace mezi počtem 

hodin tance na špičkách za týden a počtem úrazů hlezenního kloubu (r = 0,54, p < 0,01). 

Výsledná hodnota korelačního koeficientu byla u starších dívek více signifikantní. Se 

zvyšujícím se počtem hodin tance na špičkách se zvyšuje počet vzniklých úrazů hlezenního 

kloubu.  

Potom, co jsme porovnali poměr počtu hodin strávených na špičkách za týden a 

počtem špiček protančených za rok u baletek 1. – 8. ročníku jsme zjistili, že korelační 

koeficient nabyl vysokých hodnot, a tudíž byla významnost vysoká.  Znamená to tedy, že se 

zvyšujícím se počtem hodin strávených na špičkách, se zvyšuje počet protančených špiček 

za rok. 
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Dále z výsledků vyplynulo, že se zvyšujícím se ročníkem, stoupá počet prodělaných 

úrazů hlezenního kloubu. 

 

Hypotéza č. 3, která předpokládala velmi malé znalosti problematiky kompenzace 

a regenerace u studentů Taneční konzervatoře hl. města Prahy a tudíž neznalost úrazovosti 

v baletu, se potvrdila. 

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že téměř všichni studenti Taneční 

konzervatoře hl. města Prahy využívají během studia posilovnu, strečink a masáž. 41 

tanečníků ze 73 využívá masáž, 45 využívá strečink před a po každém tréninku a 39 

využívá posilovnu. Sedmnáct studentů uvedlo, že při studiu nevyužívají žádné prostředky 

kompenzace nebo regenerace. Ale odpovědi se výrazně lišily u mladších a starších studentů.  

Celých 99% dívek z 1. – 4. ročniku se podle výsledků dotazníku věnují posilovně, 

strečinku a masáži. Pouze jedna studentka uvedla, že v rámci studia nevyužívá žádnou 

kompenzaci ani regeneraci.  

Naopak z výpovědí dívek z 5. – 8. ročníku vyplývá, že žádná baletka nevyužívá 

v rámci studia posilovnu, 15 z nich občas dochází na masáž a pouze 7 využívá strečink.  

11 chlapců ze 14 se věnuje při studiu posilovně a masáži. 10 ze 14 využívá strečink. 

Žádný chlapec neuvedl, že by se nevěnoval žádné kompenzaci nebo regeneraci.  

Ve vyšších ročnících se tedy posilovna neobjevuje ani v jednom případě, strečink 

využívá několik jedinců a masáž byla uvedena rovněž pouze několikrát. Tyto výsledky ale 

neodpovídají výpovědím z rozhovoru vybraných studentek 7. a 8. ročníku, které uvedly, že 

během osmiletého studia na Taneční konzervatoři hl. města Prahy nevyužívají žádné 

kompenzační nebo regenerační procedury kromě několika hodin posilování v rámci 

moderního tance a možnosti návštěvy maséra, kterou ale studenti kvůli časovému vypětí 

nemohou využívat. Žáci se neučí žádné alternativní techniky cvičení, jako jsou Pilates nebo 

Yoga.  
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6 DISKUZE 

6.1  Diskuze k výzkumným otázkám 

Úrazy ve vrcholovém sportu se celosvětově vyskytují stále častěji. V klasickém 

baletu je kladeno na studenty a následně profesionální tanečníky stále více fyzických 

nároků, protože konkurence se stále zvyšuje. Tanečníci si po prodělání úrazu nemohou 

dovolit přestat na několik týdnů tančit. Okamžitě by je nahradil jiný umělec čekající na svou 

příležitost. Proto by měla být na vysoké úrovni právě prevence. 

Balet představuje jevištní výkon, který je znám svou náročností.  Preprofesionální 

baletní trénink začíná nejideálněji již kolem osmého roku věku. Všichni studenti si v této 

fázi uvědomují, že jejich profesionální kariéra bude vyžadovat ještě nejméně deset let tvrdé 

přípravy. Trénují pětkrát až šestkrát týdně, a to kolem 30 hodin týdně. Bohužel, zapojení se 

do tak fyzicky náročného „atletického“ umění přináší vyšší náchylnost ke vzniku zranění. 

V mladším věku především díky stále zrajícím růstovým ploténkám a také celkovému růstu 

tanečníka (Caine at al., 2016). Tanečníci jsou vysoce trénovaní atleti, kteří neustále 

podstupují velký risk vzniku zranění kvůli intenzivní souteživosti a také vlivem náročných 

repetitivních pohybů, které klasický balet vyžaduje (Gamboa, Roberts, Maring, Fergus, 

2008). 

Vysoké fyzické nasazení a zvyšující se nároky baletních choreografií mohou 

tanečníka predisponovat k výskytu zranění, nejčastěji v oblasti hlezenního kloubu 

(Procházková et al, 2014). Všechna zranění, která baletní tanečníci prodělají, jsou důvodem 

k obavám. Nejenže je ohrožena jejich profesionální kariéra nějakým závažným zraněním 

jako je například ruptura Achillovy šlachy, ale i minoritní zranění jako je distenze svalu, 

může zhoršit jejich schopnosti při tanci na jevišti anebo je i na čas vyřadit vůbec (Klemp, 

1984). 

Pokud tanečníci utrpí minoritní muskuloskeletální zranění, mohou částečně 

modifikovat svůj trénink, ale nemohou ho zcela vynechat. Tato skutečnost je důvodem 

k zamlčování většiny drobnějších zranění. Chybí také dostatečná komunikace s lékaři 

a fyzioterapeuty (Caine at al., 2016). 
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Ve výzkumné části diplomové práce jsem provedla analýzu dat 

z nestandardizovaného dotazníku a z rozhovoru. Výzkum se zabýval pěti výzkumnými 

otázkami a třemi hypotézami.  

6.1.1 Percentuální zastoupení jednotlivých typů úrazů u baletek 

Celkově baletní tanečníci uváděli jako nejčastější poranění těla namožené tříslo. 

Toto poranění se objevilo ve výpovědích ve 22%. Vlivem cvičení klasického baletu 

v pozicích překračujících fyziologickou mez se všechny svaly nadměrně aktivují. Pokud 

nejsou svaly tanečnic při cvičení dostatečně prohřáté například díky strečinku, namožení 

třísla, neboli entezopatie krátkých adduktorů stehna může nastat velmi snadno. Tento 

problém tanečníky omezuje při tréninku a trvá relativně dlouho, než mohou opět 

bezbolestně cvičit.  

15% studentů uvedlo, že mají při studiu vlivem cvičení nebo používání baletních 

špiček, hallux valgus. V 11% bylo uvedeno pohmoždění hamstringů a dalších 11% 

představovaly bolesti Cp nebo Lp. 10% tvořilo pohmoždění m. quadriceps femoris. V 9% 

se objevila distorze zevního kotníku. V 6% se objevoval femoropatellární syndrom a dále 

následovaly ne tak časté úrazy. 

U chlapců se objevilo namožené tříslo v 7 případech (33% zranění), 4 chlapci měli 

během studia pohmožděné hamstringy (19%). Ve 3 případech se objevovala bolest Cp a Lp 

(14%). Dále následovala méně častá poranění. 

U dívek z 1. – 4. ročníku se objevilo namožené tříslo ve 22 případech (23%), 18 

dívek uvádělo hallux valgus (18%), 12 dívek pohmoždění m. quadriceps femoris (12%) 

a 12 dívek bolesti Cp a Lp (12%), v 9 případech bylo pohmoždění hamstringů (9%) 

a v 8 případech femoropatellární syndrom (8%). Dále následovala méně častá zranění. 

U dívek z 5. – 8. ročníku se objevilo namožené tříslo ve 23 případech (20%), 15 

dívek uvádělo hallux valgus (13%), distorze zevního kotníku byla v 16 případech (14%), 12 

dívek mělo pohmoždění m. quadriceps femoris (10%) a 12 dívek bolesti Cp a Lp (10%), ve 

13 případech bylo pohmoždění hamstringů (11%), zl. zánártních kůstek nebo článků prstů 

v 10 případech (8%) a v 5 případech femoropatellární syndrom (4%). Dále méně častá 

zranění. 
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Ve sportu i baletu se označuje distenze mm. adductores jako tzv. „syndrom 

bolestivého třísla“. Při tomto natažení svalu musí tanečník dodržet na několik dní nebo 

týdnů režim bez záteže a vypadne tak ze zaběhlého rěžimu intenzivního cvičení. Návrat 

k původnímu stavu po vynechání několika tréninků bývá velmi náročný a vyžaduje mnoho 

úsilí. Mechanismus tohoto zranění bývá často způsoben skoky, nadměrným roznožením 

dolních končetin nebo švihy bez toho aniž by se tanečník dostatečně rozehřál a rozcvičil 

(Comfort, 2010).  

Zhmoždění ischiokrurálních svalů patří mezi nejčastější poranění v oblasti 

kyčelního kloubu. Mechanismus vzniku poranění nastane, když jsou svaly pasivně 

protažené nebo pracují excentricky, aby zbrzdily pohyb při velkém rozštěpu, skoku nebo 

švihu dolní končetiny. Faktory zvyšující riziko vzniku tohoto úrazu představují 

nedostatečné rozehřátí a rozcvičení svalů při baletním tréninku, dysbalanci svalů nebo 

nepřiměřenou flexibilitu dolních končetin. Bolest se projevuje při protažení svalu nebo při 

jeho koncentrické kontrakci (Clippinger, 2016).  

Poranění kolenních kloubů má prevalenci asi 14-20% ze všech zranění baletních 

tanečníků. Bylo zjištěno, že nejčastěji uváděnou bolestí kolen byla peripatellární bolest, 

femoropatellární bolest a poranění ligament. Méně častou bolestí, která ale má svoje 

zastoupení, je subluxace nebo luxace kolene (Milan, 1994). Patelofemorální bolestivý 

syndrom představuje bolest na přední straně kolenního kloubu a patří mezi nejčastější bolest 

kolene vyvolanou u adolescentních tanečníků. Tento stav nastává u jedinců, kteří mají 

vrozenou hyperextenzi kolen, zvýšený Q úhel nebo dysbalanci m. quadriceps femoris 

(Clippinger, 2016).  

Hlezenní kloub bývá poraněn z 15-22% z celkového počtu baletních zranění. Ve 

studii Ch. Leanderson bylo zjištěno, že nejčastějšími úrazy u zkoumaného vzorku tanečníků 

byly kotník a noha. Tyto oblasti těla jsou totiž nejnáchylnější u baletek. Autoři zjistili, že 

příčiny těchto zranění se dají rozdělit do čtyř kategorií: impingement syndromy, 

abnormality šlach, kostní patologie a insuficience vazů (Leanderson, 2012). 

Nejčastějším poraněním bývá akutní inverzní distorze hlezna. Při tomto poranění 

bývá zhmožděno a porušeno ligamentum talofibulare anterior zapříčiněné zesílenou inverzí 

hlezna při plantárně flektované noze. Mechanismem úrazu bývá špatný dopad nohou na 

podlahu při skoku, špatné provedení kroku nebo tanec na nesprávném baletním povrchu, 

který je příliš tvrdý a rigidní a neabsorbuje zátež (Milan, 1994). Až 85% distorzí hlezna 
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bývá inverzního typu (Clippinger, 2016). Při vzniku distorze hlezna měli tanečníci většinou 

v anamnéze trauma spojené se supinací při doskoku z nějaké pózy, protože se poškodila 

laterální část kotníku a poranilo se i ligamentum fibulotalare anterior (ATFL). Vznik 

distorze kotníku bývá daleko častější u mladších tanečníků než u starších. Ve studii dle 

Leandersona bylo zjištěno, že 75% diagnostikovaných distorzí kotníku měli tanečníci 

mladší 26 let (Leanderson, 2012).  

Poranění nohy se vyskytuje ve 13-15%, přičemž 65% zranění nohy pochází z palce 

a 26% z mediálního podélného oblouku nohy. Na noze se vyskytuje například hallux 

rigidus neboli osteoartróza I. metatarzophalangeálního kloubu. U baletek je z důvodu 

používání baletních piškot a špiček zvýšená šance výskytu hallux valgus (Milan, 1994). 

Hallux valgus je asociován s formováním bolestivých puchýřů na mediální hraně 

I. metatarzophalangelního kloubu (Malkogeorgos, 2011). Často se objevuje fraktura II. 

metatarzu z důvodu velké rigidity nohy v této oblasti. Zlomená bývá i mediální sezamská 

kost při dlouhodobém pronačním postavení (Milan, 1994). Častou únavovou zlomeninou 

baletek bývá spirální fraktura V. metatarzu většinou spojená s překroucením a inverzí nohy 

na pološpičce, tedy při stoji na hlavičkách metatarzů (Malkogeorgos, 2011).  

Negus uváděl ve své studii prevalenci bolestí bederní části páteře až 9,8%. Studie 

vědce Gamboa se nijak nelišila, určil prevalenci těchto bolestí zad na 9%. Další autoři se ve 

svých výsledcích lišili. Garrick určil četnost bolestí dolní části zad na 23%. Nillsson uváděl 

ve studiích číslo 17,9%. Seitsalo a kolektiv provedl studii, která ukazuje, že 60-80% 

tanečníků mělo v minulosti zdravotní problémy s páteří. Autoři se sice lišili ve svých 

výsledcích, ale bolesti bederní části páteře se stávají stále častějšími a trápí nejen baletní 

tanečníky a jiné sportovce, ale i běžnou populaci (Smith a kol., 2015). Vedle akutních 

zranění páteře může dlouhodobé opakované přetěžování vést k chronickým bolestivým 

stavům (Vala, 2013). Milan uvádí prevalenci bolestí a zranění bederní páteře 10-17% 

z celkového počtu baletních zranění (Milan, 1994).  

Při lumbosakrálním namožení, které bývá způsobeno extrémními pohyby při tanci 

jako je flexe s rotací nebo extenze s rotací, se nadměrně protáhnou nebo až poraní spinální 

extenzorové svaly páteře nebo spinální vazy. Bolest bývá lokalizována v oblasti dolní 

bederní páteře a v této oblasti také bvají hypertonní extenzory páteře na jedné nebo obou 

stranách poranění. Nastává tu nebezpečí vzniku daleko vážnější patologie v podobě 

poranění obratle nebo meziobratlového disku (Clippinger, 2016). 
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Domnívám se, že bolesti Cp a Lp, které studenti uváděli, byly „pouze“ svalového 

původu a nedocházelo u tak mladých tanečníků k porušení strukturálních částí páteře. 

Chronické a dlouhodobé bolesti jakékoliv části páteře by měly být pro tanečníky varováním 

před závažnějším poraněním a měli by se tudíž věnovat poctivé kompenzaci 

hyperextenčních a hyperflekčních pohybů při tanci. 

6.1.2 Nejčastější příčina vzniku zranění baletek 

U všech ročníků bylo nejčastější příčinou vzniku úrazu dlouhodobé přetížení těla 

spojené s dlouhodobou únavou. 43 tanečníků uvedlo právě tuto příčinu vzniku poranění. 

Někteří studenti připsali k této příčině poznámku, že se při taneční hodině cítili vyčerpaní, 

cvičili nadále bez odpočinku a při provedení jednoduchého kroku, utrpěli úraz. Další, často 

uváděnou příčinou, bylo nesprávné používání špiček, a to ve 21 případech, tedy 

nedostatečné rozehřátí svalů dolních končetin před tancem na špičkách, nesprávné osové 

postavení hlezenního kloubu ve špičce nebo používání nevhodného typu špiček. Na třetím 

místě 12 tanečníků uvedlo, že utrpěli úraz při špatném doskoku na taneční podlahu. Toto 

zranění by mělo být zařazeno spíše mezi akutní poranění, nežli poranění dlouhodobé 

a chronické. Dalších 8 zranění vzniklo při nedostatečném rozcvičení. 3 tanečníci uvedli jako 

příčinu pes planus. 

Z poraněných chlapců uvedlo 50% jako nejčastější příčinu vzniku zranění 

dlouhodobé přetížení a únavu. Dalších 40% uvedlo špatný doskok a 10% pes planus. 

Celých 49% dívek z 1. – 4. ročníku uvedlo jako nejčastější příčinu vzniku zranění 

dlouhodobé přetížení a únavu. 34% nesprávně používalo špičky při tanci a v 7% se objevil 

špatný doskok na taneční podlahu. V 5% pak nedostatečné rozcvičení a v posledních 5% 

pes planus. 

Z 5. – 8. ročníku uvedlo 50% baletek rovněž jako nejčastější příčinu zranění 

dlouhodobé přetížení a únavu. 19% uvedlo nepsrávné používání špiček, 17% nedostatečné 

rozcvičení a 14% špatný doskok. 

Podobně Gamboa a kolektiv zjistili, že nejčetnější jsou zranění repetitivní 

a chronická,  na rozdíl od akutních, která byla méně častá (Gamboa, 2008).  Bylo zjištěno, 

že 47% ze 141 tanečníků utrpělo chronické zranění, které je omezovalo v tanci 

následujících 6 měsíců od vzniku úrazu. Až 38% z nich přičítalo vznik úrazů těmto 
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příčinám – celkové přetrénování, únava a práce pod tlakem (Bowling, 1989). Zranění 

nejčastěji vznikala dlouhodobým přetížením (57%), ve 43% byla zranění traumatická 

(Leanderson, 2012). Nejčastější příčinou zranění bylo repetitivní dlouhodobé přetížení svalů 

a kloubů (Luke et al., 2002). 

Příčinou vzniku úrazu mohou také být nedostatečné fyzické předpoklady k baletu 

a tudíž neschopnost provádět taneční techniku správně. Všechny tyto faktory nakonec 

vedou k nadměrnému přetěžování celého těla. Mechanismy úrazů mohou být nejčastěji 

opakované pohyby, nadměrná zátěž, nedostatečné prohřátí před cvičením nebo technické 

chyby. Dále mohou ke vzniku úrazů přispět nesprávně položené taneční podlahy s jejich 

nedostatečnou údržbou nebo nevhodně nízká teplota na tanečním sále. Většina úrazů má 

tedy původ v opakovaném jednostranném přetížení svalů, které souvisí s nesprávnou 

taneční technikou (Wan Nar Wong et al., 2001). 

Úrazy mohou vznikat dvěma způsoby. Buď akutně, například pádem nebo kvůli 

nedostatečnému rozehřátí dojde k ruptuře svalů nebo vazů. Nebo může dojít k úrazu na 

základě dlouhodobého repetitivního pohybu neboli dojde ke zranění způsobenému 

nadužíváním různých částí těla. Zranění vzniklá repetitivními pohyby se označují jako 

mikrotraumata kostí nebo měkkých tkání, jejichž struktura a funkce jsou porušené 

(Malkogeorgos, 2011). 

6.1.3 Výskyt hypermobility u baletek 

Pouze 28 studentů z celkových 73 uvedlo, že má diagnostikovanou hypermobilitu. 

Graf celkových výsledků je lehce zavádějící, protože se liší odpovědi baletek z 1. – 4. 

ročníku a baletek starších tedy z 5. – 8. ročníku. Ze 30 tanečnic studujících 1. – 4. ročník, 

uvedlo 9 z nich, že mají diagnostikovanou hypermobilitu. Naopak v 5. – 8. ročníku má 16 

dívek z 29 diagnostikovanou hypermobilitu. Tři chlapci ze 14 uvedli, že mají 

diagnostikovanou hypermobilitu. 

Domnívám se, že mnoho studentů a studentek nebylo vyšetřeno specialistou, ale 

pouze rodinným pediatrem, který stav jejich kloubní pohyblivosti nezkoumal do detailu. 

Typ hypermobility jsme v dotazníku nerozlišovali. 45 studentů hypermobilitu 

diagnostikovanou specialistou nemá. Předpokládala bych, že nejčastějším typem 

hypermobility by byl u studentů typ konstituční. Konstituční hypermobilita se nejvíce 

objevuje u moderních gymnastek, krasobruslařek, ale i baletek. Domnívám se, že by 
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tanečnice bez alespoň částečné konstituční hypermobility ve „světě baletu“ neuspěly, 

protože v klasickém baletu je zvýšená kloubní pohyblivost těla velmi žádaná. Pohyb kloubu 

je díky konstituční hypermobilitě opticky větší a elegantnější. Všechny současné světové 

baletky mají konstituční hypermobilitu.  

Naopak u mužů je nadměrně zvýšená kloubní pohyblivost nežádoucí. Sice musí 

rovněž oplývat velkým rozsahem kloubů, ale naopak musí mít natolik zpevněné svaly 

kolem kloubů, aby mohli celé hodiny zvedat tanečnice do náročných pozic a skoků. Muži 

nemají takovou tendenci ke vzniku hypermobility z důvodu lepší kvality vaziva a také 

z důvodu větší svalové hmoty jako štíhlé baletky. Tanečníci podobně jako gymnasté 

využívají při pohybu nadměrných rozsahů pohybu těla a podporují tudíž laxicitu kloubů 

a celkovou konstituční hypermobilitu (Wan Nar Wong et al., 2001). 

Hypermobilita je u tanečníků považována za přednost, ale i určitou povinnost, 

protože umožňuje tanečníkovi dosáhnout nezbytných pozic, které klasická technika baletu 

vyžaduje. Na druhou stranu konstituční hypermobilita činí baletní tanečníky náchylnějšími 

ke vzniku zranění, jelikož jim chybí vyvážená svalová síla a schopnost kontroly vlastního 

těla (Bryan, 1992). Pro balet, ale i jiné sporty jako jsou gymnastika nebo krasobruslení, 

představuje kloubní hypermobilita předpoklad pro dosažení extrémní flexibility, a tedy 

i vysoké výkonnosti, protože umožňuje pružné a uvolněné provedení pohybu, což je pro 

tyto umělecké sporty žádoucí. Ze zdravotního hlediska se jedná o stav nežádoucí, neboť 

další rozvíjení zvýšené kloubní pohyblivosti s sebou přináší riziko vzniku funkčních poruch 

a bolestivých stavů hybného systému (Balkó, 2014). 

Balet má poměrně velkou tendenci podporovat rozvoj hypermobility, proto jsou 

tanečníci již od raného věku vystavováni riziku bolestivých stavů a úrazů. Hypermobilita 

bývá u tanečníků spojena s větší laxicitou ligamentózního aparátu, svalovou hypotonií, a je 

provázena zvýšeným rozsahem pasivní pohyblivosti (Satrapová, Nováková, 2012). 

Dále u studentů a následně tanečníků často vidíme hyperextenzi kolen většinou 

způsobenou konstituční hypermobilitou těla. Pro balet je hyperextenze kolen esteticky 

žádoucí, ale nesmí být učiteli nadměrně podporována (Clippinger, 2016).  

Vědci Leanderson a kolektiv zkoumali výskyt konstituční hypermobility u studentů 

Švédské baletní školy ve Stockholmu. Rozdíly byly signifikantní mezi dívkami a chlapci. 

32,3% dívek mělo diagnostikovanou konstituční hypermobilitu, naopak chlapci měli tento 
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typ hypermobility v 15,1%. Vyšší riziko vzniku zranění bylo spjato s konstituční 

hypermobilitou, naopak u studentů, kteří zvýšenou kloubní pohyblivost neměli 

diagnostikovanou, se riziko vzniku zranění snižovalo (Leanderson, 2012). 

6.1.4 Úroveň kompenzačních a regeneračních prostředků u baletek 

Téměř všichni studenti Taneční konzervatoře hl. města Prahy využívají během 

studia posilovnu, strečink a masáž. 41 tanečníků ze 73 využívá masáž, 45 využívá strečink 

před a po každém tréninku a 39 využívá posilovnu. 17 studentů uvedlo, že při studiu 

nevyužívají žádné prostředky kompenzace nebo regenerace. Ale odpovědi se výrazně lišily 

u mladších a starších studentů.  

Celých 99% dívek z 1. – 4. ročniku se podle výsledků dotazníků věnuje posilovně, 

strečinku a masáži. Pouze jedna studentka uvedla, že v rámci studia nevyužívá žádnou 

kompenzaci ani regeneraci.  

Naopak z rozhovoru s dívkami z 5. – 8. ročníku vyplývá, že žádná baletka 

nevyužívá v rámci studia posilovnu, 15 z nich občas dochází na masáž a pouze 7 využívá 

strečink.  

11 chlapců ze 14 se věnuje při studiu posilovně a masáži. 10 ze 14 využívá strečink. 

Žádný chlapec neuvedl, že by se nevěnoval žádné kompenzaci nebo regeneraci.  

6.1.5 Percentuální zastoupení počtu zranění na jednoho tanečníka 

Nejčastěji tanečníci v dotazníku udávali, že utrpěli běhěm studia jedno zranění. 

Z celkového počtu dotázaných studentů uvedlo jedno prodělané zranění 34% tanečníků.  

Počet zranění se ale v každém ročníku lišil. Samozřejmě baletky 7. – 8. ročníku měly 

v dotazníku uvedeno daleko více úrazů než baletky prvního a druhého ročníku. Počet 

zranění tedy zhruba odpovídá rokům stráveným studiem na taneční konzervatoři. Ti, ktěří 

uvedli, že neutrpěli žádné zranění, byli studenti 1. nebo 2. ročníku, kteří s fyzicky náročným 

tréninkem teprve začínají. Roli hrál i fakt, že dotazníkové šetření bylo provedeno v říjnu 

roku 2016, což znamená, že studenti měli za sebou teprve necelé dva měsíce studia od 

začátku školního roku.  

U chlapců neutrpělo žádné zranění 28% z nich, jedno zranění utrpělo 29%, dvě 

zranění utrpělo 14% a tři zranění 29%. 
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Studentky 1. - 4. ročníku neutrpěly žádné zranění v 10%, jedno zranění ve 33%, dvě 

zranění ve 23% a tři zranění v 17%.  

Studentky 5. – 8. ročníku utrpěly jedno zranění ve 31%, dvě zranění ve 24% a tři 

zranění ve 14%.  

Ze zahraniční literatury vyplývají tyto výsledky. 111 studentů z 359 utrpělo 

1 zranění, 33 mělo 2 zranění a 7 utrpělo 3 zranění. Roční úrazovost na tanečníka 

představovala 0,41-0,67 úrazu, ročně se poranilo 32-51% tanečníků, ročně vzniklo 0,77% 

zranění na 1000 hodin tréninku (Gamboa, 2008). 23 tanečníků ze 141 utrpělo za baletní 

kariéru až 3 zranění (Bowling, 1989). Caine a kolektiv zjistili, že ze 71 tanečníků připadlo 

na jednoho žáka1,61 zranění. 73.2% studentů utrpělo za jeden školní rok jedno až dvě 

zranění. Na 1000 hodin tance připadlo 3,82 zranění (Caine at al., 2016). Leanderson zjistil, 

že 95% z celkových 98 tanečníků utrpělo zranění během jednoho roku zaměstnání v tomto 

divadle. Bylo vypočítáno, že za pět let tance v divadle utrpěli tanečníci 0,6 zranění na 1000 

hodin tréninku (ženy 0,56, muži 0,70). Na jednoho tanečníka připadalo průměrně 3,88 

zranění za 5 let (Leanderson, 2012). Luke a kolektiv vyzkoumali, že z 39 studentů připadlo 

v průměru na jednoho žáka 2,8 zranění (Luke et al., 2002). 
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6.2  Diskuze k hypotézám 

6.2.1 Diskuze k první hypotéze 

První hypotéza předpokládající, že nejčastější oblastí výskytu úrazů u tanečníků 

studujících Taneční konzervatoř hl. města Prahy, bude dolní končetina, se potvrdila. 

 K potvrzení H1 bylo třeba, aby zranění v oblasti dolní končetiny zastoupilo alespoň 

80% z celkového počtu získaných odpovědí. K posouzení pravdivosti této hypotézy 

posloužilo statistické vyhodnocení získaných dat z dotazníkového šetření. 

Celých 86% úrazů baletních tanečníků spadá do oblasti pánve a dolní končetiny. 

Úrazy spadající do ostatních oblastí se u baletních tanečníků téměř nevyskytovaly. Pouhých 

12% tvořila zranění v oblasti páteře a trupu, něktěří chlapci a dívky uváděli pouze občasné 

bolesti Cp a Lp. Domnívám se, že tyto bolesti u nich byly způsobeny spíše hypertonními 

svaly v oblasti a Cp a Lp. Pouhé 2% získaných odpovědí tvořila oblast pletence ramenního 

a HK, jedna dívka utrpěla dokonce subluxaci ramenního kloubu při tanci s partnerem při 

piruetě. Tři studenti uvedli poranění zápěstí nebo článků prstů na horních končetinách při 

pádu na HKK. 

Celých 78% zraněných chlapců utrpělo zranění v oblasti pánve a DK. 18% zraněných 

chlapců mělo potíže v oblasti páteře a trupu a pouhé 4% v oblasti pletence ramenního a HK. 

U dívek 1. – 4. ročníku byla zastoupena v 87% poranění v oblasti pánve a DK. Ve 12% 

zranění v oblasti páteře a trupu a pouze v 1% poranění v oblasti pletence ramenního a HK. 

U dívek 5. – 8. ročníku bylo zastoupeno v 87% poranění v oblasti pánve a DK. V 11% 

zranění v oblasti páteře a trupu a pouze ve 2% poranění v oblasti pletence ramenního a HK. 

Z výpovědí studentů dále vyplývá, že 28% tvoří namožené tříslo, 27%  pohmoždění 

hamstringů nebo m. QF, 19%  hallux valgus, 11% distorze zevního kotníku, 8% 

femoropatellární syndrom, 5% poranění vazů nebo menisků a 2% vykloubení kolene. 

V porovnání se mnou, Gamboa a kolektiv zjistili, že 53,4% zranění se objevilo v 

oblasti nohy nebo kotníku,  21,6% v kyčli, 16,1% v koleni, celkově tedy připadlo na oblast 

dolní končetiny  91,1% zranění.  Zbytek se týkal poranění a bolesti Cp a Lp a menších 

úrazů v oblasti trupu nebo horních končetin (Gamboa, 2008). 
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Nejčastější anatomickou oblastí vzniklých zranění byla dolní končetina a připadlo 

na ni 85,96% zranění. V 7,89% se objevovaly bolesti páteře a trupu a nejméně zastoupená 

byla oblast horní končetiny v 3,51%. Ve 14,91% se objevovalo poranění hlezenního kloubu 

a nohy (Caine at al., 2016). 

Až 54% zranění se vyskytovalo v oblasti hlezenního kloubu a nohy (ženy 62%, 

muži 46,2%). Celých 17,9% připadalo na bolesti dolní části bederní páteře (Leanderson, 

2012). 

Výčet studií zkoumajících tuto problematiku: 

Gamboa a kolektiv se ve své studii zabývali úrazovostí u elitních preprofesionálních 

baletních tanečníků. Do výzkumu bylo zapojeno 359 preprofesionálních baletních 

tanečníků, kteří studují profesionální baletní školu ve Washingtonu D.C. Věkové rozmezí 

tanečníků bylo 9 až 20 let. Podmínkou bylo, že všichni cvičili nejméně 20 hodin týdně 

a byli sledováni při tréninku celých 5 let. Screeningová data byla odebrána vždy na začátku 

školního roku a data zaznamenávající zranění až na konci roku. Výsledky byly 

vyhodnoceny pomocí statistických metod. 111 studentů utrpělo 1 zranění, 33 mělo 

2 zranění a 7 utrpělo 3 zranění. Nejčastější zranění bylo repetitivní a chronické, naopak 

akutní bylo méně časté. Roční úrazovost představovala 0,41-0,67 úrazu na jednoho 

tanečníka, ročně se poranilo 32-51% tanečníků, ročně vzniklo 0,77% zranění na 1000 hodin 

tréninku. Bylo zjištěno, že 53,4% zranění se objevilo v oblasti nohy nebo kotníku, 21,6% 

v kyčli, 16,1% v koleni, celkově tedy připadalo na oblast dolní končetiny 91,1%. Zbytek 

připadal na poranění a bolesti Cp a Lp a menší úrazy v oblasti trupu nebo horních končetin 

(Gamboa, 2008). 

Vědec Bowling ve své studii zkoumal úrazy tanečníků, prevalenci úrazů, jejich 

příčinu a léčbu. Národní organizace tance a pantomimy provedla studii zkoumající četnost 

úrazů u baletek a tanečníků v několika profesionálních divadlech ve Velké Británii. 

Průzkumu se zúčastnilo 141 tanečníků. Zjistilo se, že 47% z nich utrpělo chronické zranění, 

které je omezovalo v tanci následujících 6 měsíců od vzniku úrazu. 23 tanečníků utrpělo za 

baletní kariéru až 3 zranění. Až 38% tanečníků přičítalo vznik úrazu přetrénování, únavě 

a práci pod tlakem. Dalších 25% se domnívalo, že příčinou může být nevhodný povrch 

podlahy, chlad v baletním sále nebo jiné aspekty prostředí. Posledních 37% přičítalo vznik 

úrazů nevhodným dietám, pádům při tanci s partnerem nebo nadměrné zevní rotaci 

v kyčlích (Bowling, 1989). 
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Caine a kolektiv zkoumali ještě před provedením vlastního výzkumu pět vědeckých 

studií zabývajících se úrazovostí preprofesionálních tanečníků. Došli k závěru, že se 

průměrná incidence zranění pohybovala kolem 0,8 – 4,7 zranění na 1000 hodin tréninku. 

Toto rozmezí je ale velmi široké, proto považují získané informace za nedostatečné. Každá 

studie byla provedena jiným způsobem a ve výsledku tudíž není validní. První chybou bylo, 

že zkoumané studie nepoužívaly stejnou metodu k určení definice zranění. Některé 

zaznamenávaly pouze poranění z nadměrného tréninku, jiné započítávaly pouze zranění, 

která byla diagnostikována lékařem. Pouze jedna studie zaznamenávala zranění ošetřená 

fyzioterapeutem a dále zranění, která tanečníci nahlásili sami. Caine a kolektiv se tedy 

domnívají, že pokud nebude diagnostika zranění u tanečníků jednotná, nebudou jednotlivé 

studie porovnatelné. Incidence tanečních zranění nebyla v předchozích studiích hlášena 

a zaznamenávána korektně už jen z toho důvodu, že tanečníci trpí nejen traumatickými 

zraněními, ale i těmi z nadměrného tréninku. Je tedy potřeba, aby byla vytvořena nová 

a jednotná epidemiologická studie vzniklých zranění u studentů baletu i profesionálních 

tanečníků. Jedině tak budou moci zraněním efektivně předcházet (Caine at al., 2016). 

Caine a kolektiv proto provedli vlastní výzkum založený na dotazníkovém šetření. 

Do studie se zapojilo 71 baletních tanečníků (44 žen a 27 mužů) ve věku 11 až 22 let. 

Výkum probíhal 8,5 měsíce, tedy celý školní rok. Všichni studenti trénovali kolem 13 až 20 

hodin, 6 dní v týdnu. Ve výsledku připadlo 1,61 zranění na jednoho žáka. 73.2% studentů 

utrpělo za jeden školní rok jedno až dvě zranění. Na 1000 hodin tréninku a tance připadlo 

3,82 zranění. Nejčastější anatomickou oblastí vzniklých zranění byla dolní končetina a to 

v 85,96% případů. V 7,89% se objevovaly bolesti páteře a trupu. Nejnižší úrazovost 

vykazovala oblast horní končetiny - 3,51%. Ve 14,91% se objevovalo poranění hlezenního 

kloubu a nohy (Caine at al., 2016). 

Leanderson a kolektiv zkoumali incidenci a typy muskuloskeletálních zranění 

u baletních tanečníků Švédského profesionálního divadla a dále studentů Švédské baletní 

školy ve Stockholmu. Bylo diagnostikováno 98 profesionálních tanečníků (48 mužů, 50 

žen) v průměrném věku 28,3 let. Během pěti let byla registrována všechna zranění, se 

kterými tanečníci přišli do lékařského zařízení. Následně byla statisticky vyhodnocena 

získaná data. Během jednoho roku v divadle utrpělo zranění 95% z 98 sledovaných 

tanečníků.  Za pět let práce v divadle utrpěli tanečníci 0,6 zranění na 1000 hodin tréninku 

(ženy 0,56, muži 0,70). Na jednoho tanečníka připadlo průměrně 3,88 zranění za 5 let. 

V 75% případů se zranění vyskytovala v oblasti dolní končetiny. 54% zranění se 
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vyskytovalo v oblasti hlezenního kloubu a nohy (ženy 62%, muži 46,2%). Celých 17,9% 

připadlo na bolesti dolní části bederní páteře. Zranění nejčastěji vznikala dlouhodobým 

přetížením (57%), ve 43% byla zranění traumatická. Rozdíly vědci zaznamenali mezi 

mladšími a staršími tanečníky a rovněž mezi muži a ženami. Nejčastější diagnózou byla 

distorze hlezenního kloubu. 75% distorzí hlezenního kloubu se objevovalo u tanečníků 

mladších 26 let. Incidence vzniku tohoto zranění byla tedy čtyřikrát vyšší u tanečníků do 30 

let než u starších (Leanderson, 2012). 

 

Vědci Luke a kolektiv se zabývali devítiměsíčním výzkumem incidence zranění 

u preprofesionálních tanečníků v baletní škole ve státě Massachusetts. Studie se zúčastnilo 

39 studentů v průměrném věku 15,3 let a 85% z nich byly ženy. Za těchto devet měsíců 

(jeden školní rok) připadlo na jednoho žáka v průměru 2,8 zranění. Nejčastěji se 

vyskytovalo v oblasti dolní končetiny a to v hlezenním kloubu a noze. Druhým nejčastějším 

zraněním byly bolesti páteře především v dolní části bederní páteře a to více u mužů. 

Nejčastější příčinou zranění bylo repetitivní dlouhodobé přetížení svalů a kloubů (Luke et 

al., 2002). 

 

Ve studii dle Albisettiho, který se zabýval výskytem únavové zlomeniny u studentů 

baletní akademie “Teatro Alla Scala” v Miláně, bylo zjištěno, že tento typ zlomeniny se 

vyskytoval u 12,6% baletních tanečníků. Studie se zúčastnilo 150 studentů (80 mužů a 70 

žen) ve věku mezi 10 a 21 lety. Výzkum trval dva školní roky. 19 tanečníků (9 mužů a 10 

žen) utrpělo únavovou zlomeninu baze metatarzů. 3 z nich měli frakturu lokalizovanou 

v oblasti baze 3. metatarzu, zatímco u ostatních se vyskytla v oblasti 2. metatarzu. 

Zajímavým faktem bylo, že v době zranění všichni tito tanečníci ještě nedosáhli kostní 

zralosti a druhou zajímavostí byla rozdílná délka dolních končetin a to o 0,5cm, která se 

objevila u 70% žen, které utrpěly únavovou zlomeninu (Albisetti, 2010). Baletní tanečníci 

z Taneční konzervatoře hl. města Prahy neuváděli žádné únavové zlomeniny. Domnívám 

se, že bych musela své do studie zapojit daleko více probandů a výzkum by musel trvat 

několik let, abych dospěla k přesnějším výsledkům. 

 

Mé výsledky se ve většině případů shodovaly se zahraniční literaturou, pouze 

v zanedbatelné menšině se rozcházely. Výhradně zahraniční autoři se zabývají výskytem 

jednotlivých úrazů u profesionálních baletních tanečníků. U nás však studie zkoumající 

úrazovost v baletu zatím neexistují. Proto by se moje diplomová práce dala využít jako 
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odrazový můstek pozdější dlouhodobé studie. Podle mého výzkumu nejvíce zraněními 

postiženou oblastí těla byla dolní končetina. Zjistila jsem tedy, že celých 86% ze všech 

vzniklých zranění u 73 baletních tanečníků tvořilo zranění pánve a dolních končetin. 

Gamboa a kolektiv ve své studii uvádějí, že 53,4% vzniklých zranění se u jejich probandů 

objevilo v oblasti nohy nebo kotníku, 21,6% v kyčli, 16,1% v koleni, celkově tedy připadlo 

na oblast dolní končetiny 91,1% všech zranění (Gamboa, 2008). Vědci Caine a kolektiv 

došli k závěru, že nejčastější anatomickou oblastí vzniklých zranění byla dolní končetina 

s 85,96% zraněními. Hlezenního kloubu a nohy se týkalo 54% zranění (ženy 62%, muži 

46,2%) (Caine at al., 2016). Milan et al. uvádí, že 65-80% úrazů u baletních tanečníků se 

vyskytuje v oblasti dolních končetin, 10-17% na páteři a 5-15% se objevuje v oblasti 

horních končetin a trupu (Milan, 1994). Leanderson uváděl jako nejčastější diagnózu 

distorzi hlezenního kloubu. 75% distorzí hlezenního kloubu se objevovalo u tanečníků 

mladších 26 let, incidence vzniku tohoto zranění byla tedy čtyřikrát vyšší u tanečníků do 30 

let než u starších (Leanderson, 2012). 

Většina autorů se shodovala v tom, že nejčastějším poraněním v oblasti dolní 

končetiny byl hlezenní kloub a noha. V mém případě se výsledky poněkud lišily, protože 

25% zranění v oblasti dolní končetiny tvořilo namožené tříslo, 24% pohmoždění 

hamstringů nebo m. quadriceps femoris, 17% hallux valgus a 9% distorze zevního kotníku. 

Tyto neshody přičítám faktu, že studenti do mého dotazníku uváděli i minoritní zranění, 

zatímco zahraniční studie se zabývaly daleko vážnějšími úrazy a menší zranění ve studiích 

zahrnuta nebyla. 

6.2.2 Diskuze k druhé hypotéze 

Druhá hypotéza, předpokládající vysokou míru korelace mezi počtem hodin tance na 

špičkách za týden a počtem úrazů hlezenního kloubu u mladších a starších tanečnic, se 

potvrdila. Tato hypotéza může být podložena statistickými výpočty v programu Microsoft 

Excel 2007.  

Na základě odpovědí z dotazníků bylo zjištěno, že baletky 1. – 4. ročníku tančí na 

špičkách 4,67 hodin/týdně a spotřebují mezi 3 a 4 páry špiček za rok. U vyšších ročníků byl 

počet hodin týdně strávený na špičkách téměř dvakrát vyšší než u mladších tanečnic. 

Rovněž spotřeba špiček byla dvakrát vyšší. Starší tanečnice tančí na špičkách 9,23 

hodin/týdně a spotřebují mezi 7 a 8 páry špiček za rok.  
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Na základě statistických hodnot jsem nalezla vysokou míru asociace mezi počtem 

hodin tance na špičkách za týden a počtem úrazů hlezenního kloubu (r = 0,54, p < 0,01). 

Výsledná hodnota korelačního koeficientu byla u starších dívek více signifikantní. Zjistili 

jsme tedy, že existuje významná korelace mezi počtem hodin tance na špičkách a počtem 

vzniklých úrazů hlezenního kloubu. Se zvyšujícím se počtem hodin tance na špičkách se 

zvyšuje počet vzniklých úrazů hlezenního kloubu.  

Potom, co jsme porovnali poměr počtu hodin strávených na špičkách za týden a 

počtem špiček protančených za rok u baletek 1. – 8. ročníku jsme zjistili, že korelační 

koeficient nabyl vysokých hodnot, a tudíž byla významnost vysoká.  Znamená to tedy, že se 

zvyšujícím se počtem hodin strávených na špičkách, se zvyšuje počet protančených špiček 

za rok. 

Dále z výsledků vyplynulo, že se zvyšujícím se ročníkem, stoupá počet prodělaných 

úrazů hlezenního kloubu. 

V prvních dvou ročnících je tanec na špičkách jen v rámci vyučovací hodiny 

klasického baletu. Ve třetím ročníku už baletkám začíná tzv. scénický tanec, kdy nacvičují 

choreografie na špičkách, které později tančí na představení. Počet hodin tance na špičkách 

se u starších tanečnic zvyšuje z důvodu přípravy na profesionální kariéru, kdy musí ve 

špičkách vydržet téměř celý den. Nohy si musí na dřevem nebo plastem vyztuženou botu 

postupně zvykat. U vyšších ročníků byl počet hodin týdně strávený na špičkách téměř 

dvakrát vyšší než u mladších tanečnic. Rovněž spotřeba špiček byla dvakrát vyšší. Tančí 

tedy na špičkách 9,23 hodin/týdně a spotřebují mezi 7 a 8 páry špiček za rok. Profesoři si 

kladou za cíl baletky co nejlépe připravit na fyzicky náročné tréninky a zkoušky na 

představení, protože konkurence je silná a jen ty „nejflexibilnější“ tanečnice mohou uspět. 

Proto se u starších tanečnic používají při cvičení u tyče i bez ní tzv. „vykuchánky“. Nejsou 

to obyčejné měkké plátěnné baletní piškoty bez výztuže, nýbrž použité špičky, ze kterých se 

vytrhne dřevěná výztuha pod ploskou nohy a změkčí se přední dřevěná nebo plastová část 

boty. Boty se stanou poddajnými. Nohy si tedy několik let musí zvykat na „změkčené“ 

špičky a samotný tanec na špičkách je pak pro baletky jednodušší. 

Vědci Yan a kolektiv zjistili, že baletní špička negativně ovlivňuje vznik úrazů 

a deformit nohou. Úzká špička, ve které jsou utlačovány prsty, podporuje vznik drobnějších 

úrazů článků prstů nebo větších úrazů hlezenního kloubu. Zvýšená úrazovost ale nemusí být 

způsobena samotnými baletními špičkami. Může k ní přispívat spíše nesprávně prováděná 
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technika tance na špičkách, špatný výběr typu špičky nebo příliš utažené tkalouny kolem 

kotníku svírající nohu při tanci po dobu několika hodin (Yan et al., 2011).  

Kvůli dlouhodobému používání vyztužených špiček se může u tanečnic objevovat 

hallux valgus, kladívkové prsty nebo metatarzofalangeální degenerace. Dále se vlivem 

častého používání špiček setkáváme se stresovými zlomeninami, nejčastěji na metatarzech 

(Wan Nar Wong et al., 2001). 

Ve studii dle Pearsona a Whitakera zkoumající rozložení distribuce tlaku nohy při 

používání baletních špiček, bylo zjištěno, že tanec na špičkách podporuje vznik úrazů 

hlezenního kloubu hlavně u baletek v pubertálním věku (Pearson, Whitaker, 2012). 

Studie zabývající se muskuloskeletálními úrazy u mladých rekreačních baletních 

tanečnic před a následně po nošení baletních špiček, naopak názory předchozích autorů 

vyvrací. Výzkumu se zúčastnilo 31 neprofesionálních dvacetiletých baletek z Londýna 

a Ontaria. Tanečnice podstoupily opakovaná vyšetření na nestabilitu kolene a hlezna. 

Z výsledků vyplynulo, že tanec v baletních špičkách nezvyšuje pravděpodobnost vzniku 

úrazu kolene nebo nestabilitu kotníku u mladých baletek, které se věnují baletu rekreačně. 

Sami autoři ale ve studii píší, že by bylo potřeba zkoumat více probandů. Rozdíl je také 

v tom, že zkoumané baletky nebyly profesionálními tanečnicemi (Nunes et al., 2002). 

Studií zkoumajících tuto problematiku neexistuje mnoho a navzájem se liší. Někteří 

vědci se domnívají, že baletní špičky mají vliv na zvýšené riziko vzniku úrazu hlezenního 

kloubu a naopak z dalších výzkumů vyplývá, že vliv špiček není tak velký, aby zvyšoval 

riziko vzniku poranění. Já osobně jsem toho názoru, že několikahodinový tanec na špičkách 

zákonitě musí ovlivňovat úrazovost kotníku a nohy, protože při stoji na špičkách jsou 

přetěžovány svaly nohou a snadněji může dojít k jejich poranění. Špičky nejsou stabilní 

boty, které by podporovaly postavení hlezenních kloubů. Z diplomové práce tedy vyplývá, 

že častější poranění hlezenního kloubu se vyskytovalo u tanečnic 5. – 8. ročníku, které tančí 

na špičkách téměř dvakrát častěji než studentky 1. – 4. ročníku. Dle výsledných hodnot 

korelačních koeficientů se zjistilo, že se zvyšujícím se ročníkem, stoupá počet prodělaných 

úrazů hlezenního kloubu. 
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6.2.3 Diskuze k třetí hypotéze 

Třetí hypotéza předpokládala velmi malé znalosti problematiky kompenzace 

a regenerace u studentů Taneční konzervatoře hl. města Prahy a tudíž neznalost úrazovosti 

v baletu. Tato hypotéza se potvrdila díky rozhovoru s nejstaršími a nejzkušenějšími 

baletkami 7. a 8. ročníku Taneční konzervatoře hl. města Prahy.  

Téměř všichni studenti Taneční konzervatoře hl. města Prahy využívají během 

studia posilovnu, strečink a masáž. 41 tanečníků ze 73 využívá masáž, 45 využívá strečink 

před a po každém tréninku a 39 využívá posilovnu. Sedmnáct studentů uvedlo, že při studiu 

nevyužívají žádné prostředky kompenzace nebo regenerace. Ale odpovědi se výrazně lišily 

u mladších a starších studentů.  

Celých  99% dívek z 1. – 4. ročniku se podle výsledků dotazníku věnují posilovně, 

strečinku a masáži. Pouze jedna studentka uvedla, že v rámci studia nevyužívá žádnou 

kompenzaci ani regeneraci.  

Naopak z odpovědí dívek z 5. – 8. ročníku vyplývá, že žádná baletka nevyužívá 

v rámci studia posilovnu, 15 z nich občas dochází na masáž a pouze 7 využívá strečink.  

11 chlapců ze 14 se věnuje při studiu posilovně a masáži. 10 ze 14 využívá strečink. 

Žádný chlapec neuvedl, že by se nevěnoval žádné kompenzaci nebo regeneraci.  

Ve vyšších ročnících se posilovna neobjevuje ani v jednom případě, strečink 

využívá několik jedinců a masáž byla uvedena rovněž pouze několikrát. Tyto výsledky ale 

neodpovídají výpovědím z rozhovoru vybraných studentek 7. a 8. ročníku, které uvedly, že 

se během osmiletého studia na Taneční konzervatoři hl. města Prahy nevyužívají žádné 

kompenzační nebo regenerační procedury kromě několika hodin posilování v rámci 

moderního tance a možnosti návštěvy maséra, kterou ale studenti kvůli časovému vypětí 

nemohou využívat. Posilování se v rámci výuky nevyužívá. Žáci se neučí žádné alternativní 

techniky cvičení, jako jsou Pilates nebo Yoga. Domnívám se tedy, že ještě před rozdáním 

dotazníků těmto mladším ročníkům, profesoři „poradili“, jak se s touto otázkou vypořádat. 

Celých 99% studentů mladších ročníků vyplnilo tyto tři doplňkové typy regenerace i přesto, 

že na ně při studiu nezbývá čas a tudíž se nemohou využívat. 

Během školního týdne nemají studenti čas na další kompenzační druhy sportů, 

protože výuka končí zpravidla až večer a oni jsou již vyčerpaní. Někteří jedinci se proto 
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snaží využívat kompenzační cvičení alespoň o víkendech a hlavně o letních prázdninách. 

Tanečníci si tedy musí veškerá doplňková cvičení zajistit sami. 

Studentky vypověděly, že teoretická výuka ve škole neobsahuje téma úrazovosti 

v baletu. Baletky mají povědomí o nejčastějších úrazech jenom z vlastních zkušeností a ze 

zkušeností starších spolužaček nebo profesionálních tanečnic. Prevenci vzniku úrazu nebo 

jeho následné řešení nikdo se studenty ve škole neprobírá. Literatura k této problematice 

není pro tanečníky dostupná.  

Pojem regenerace je ve sportu definován jako veškerá činnost, která má za cíl rychlé 

a dokonalejší zotavení. Když je při výkonu organismus zatížen nadměrně, dochází ke 

snížení jeho energetických rezerv a tvoří se nadbytek některých produktů laktátové výměny. 

Často se tím naruší vnitřní prostředí a rovnováha organismu. Změní se regulační a 

koordinační funkce a organismus se stává náchylnějším ke vzniku zranění (Dovalil, 2002). 

V poslední době se ve vrcholovém sportu, ale i v běžné rekreaci poukazuje na 

důležitost komplexní regenerace. Jejím cílem je zvýšení kvality i kvantity tréninkového 

úsilí a vytvoření podmínek pro další růst výkonnosti. Regenerace tedy pozitivně ovlivňuje 

zdatnost i dosažený výkon. Správně prováděná regenerace má vliv na psychické vlastnosti, 

techniku pohybu a dokonalost dynamických stereotypů, na kvalitu, velikost i použitelnost 

síly, na celkový zdravotní stav, na momentální psychickou situaci a také na úroveň 

motivace. Vhodnými regeneračními metodami se prokazatelně snižuje počet mikrotraumat 

i makrotraumat a počet chronických poškození plynoucích z maximálního zatížení až 

přetížení. Z publikace docenta Jirky vyplývá, že používáním odpovídajících regeneračních 

prostředků je možné zvýšit intenzitu tréninkového procesu až o 15%. Regenerační 

prostředky dělíme podle druhu na 4 základní skupiny a 2 podskupiny. Jsou to prostředky 

pedagogické, psychologické, farmakologické a biologické. Biologické se dále dělí na a) 

racionální výživu s důslednou rehydratací a b) fyzikální a balneologické prostředky (Jirka, 

1990). 

Je tedy nesmírně důležité, aby tanečníky byly využívány nejen fyzikální prostředky, 

ale také psychologické nebo pedagogické. Vrcholoví sportovci, profesionální tanečníci nebo 

krasobruslaři si stále neuvědomují jejich důležitost. Proto by mladým nadějným sportovcům 

měla být neustále připomínána jejich nezbytnost. Povědomí trenérů a profesorů 

o nezbytnosti regenerace a kompenzace je, bohužel, stále nedostatečné. Proto se doba 
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rekonvalescence po majoritním, ale i minoritním úrazu prodlužuje místo toho, aby se 

naopak zkracovala.  

Pokud tanečník nevěnuje regeneraci dostatečnou pozornost, růst jeho výkonnosti 

může značně poklesnout, zatímco náchylnost ke zranění naopak vzroste. V případě, že 

tanečník neurychlí proces zotavení regeneračními prostředky, nemusí se vždy mezi 

jednotlivými tréninky, soutěžemi nebo vystoupeními zcela zotavit a plně obnovit síly (Vala, 

2013). Součástí kondiční přípravy každého tanečníka by měla být regenerační složka, která 

vede k obnově předchozího poklesu funkčních schopností organismu. Bez dostatečné 

regenerace dochází k únavě organismu a výrazně se zvyšuje riziko vzniku akutních i 

chronických poranění dlouhodobě namáhaných částí těla. Dále by se měli tanečníci 

pravidelně věnovat kompenzačnímu cvičení a relaxaci (Russell, 2013). 

V klasickém baletu hraje jednu z nejdůležitějších rolí dobrý strečink, který působí 

jako prevence vzniku mnoha zranění. Strečink se postupně více dostává do povědomí 

baletních mistrů všech profesionálních souborů. Ti jej pravidelně zařazují do tréninku, aby 

tanečníci co nejvíce předcházeli zraněním a mohli stále tančit bez dlouhých pauz. V baletu 

jsou totiž kladeny extrémní požadavky na pružnost svalových skupin dolních končetin, a to 

hlavně na svaly procházející přes kyčelní a kolenní kloub. Zvýšení tělesné teploty 

a adekvátní rozcvičení před zátěží zvýší pružné vlastnosti svalů a připraví je na extrémní 

protažení, které balet vyžaduje. (Vala, 2013). Jedním z nejzákladnějších faktorů prevence 

vzniku zranění je bezesporu důkladné rozcvičení a rozehřátí svalových skupin před 

jakýmkoliv tréninkem, zkouškou nebo představením (Malkogeorgos, 2011). 

Sportujícím dětem a mladistvým musíme zaručit dostatečný energetický příjem 

odpovídající kvality nejen z důvodu tréninkové náročnosti, ale také z důvodu tělesného 

růstu a rozvoje. U mladých baletních tanečníků a moderních gymnastů dochází oproti 

ostatním sportovcům ke snížení tzv. „biologického věku,“ který se často odlišuje od toho 

kalendářního.  Mladé baletky a gymnastky bývají tedy biologicky mladší v poměru s jejich 

kalendářním věkem. V odvětví baletu, moderní gymnastiky a krasobruslení trenéři velmi 

často uplatňují jako prioritní minimální tělesnou hmotnost. Neuvážené stravování v tomto 

duchu může vést k podvýživě, chybám ve vývoji až někdy i k onemocněním (Jirka, 1990). 

Domnívám se, že kombinací nesprávného a nevyváženého stravování, 

nedostatečným využíváním regenerace a kompenzace náročných tréninků a podporou 

konstituční hypermobility, bude stále docházet k častým zraněním u baletních tanečníků, 
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a tudíž se bude prodlužovat doba rekonvalescence a doba, kdy tanečník „vypadne“ 

z každodenního tréninku. Pokud se tento přístup profesorů a vedení ve školách celosvětově 

nezmění, problém nebudě nikdy vyřešen. Ve Velké Británii a dalších anglicky mluvících 

zemích se ale tyto přístupy postupně mění a do tréninkových procesů zasahují speciálně 

vyškolení fyzioterapeuti.  

6.2.4 Diskuze k limitacím výzkumu 

Úskalím diplomové práce by mohl být rozsah samotného dotazníku. Určitě by bylo 

možné najít ještě celou řadu kritérií, která by v něm mohla být zahrnuta, a která by přispěla 

k podrobnější analýze problematiky úrazovosti baletních tanečníků.  Příkladem by mohl být 

podrobnější popis jednotlivých úrazů nebo přesnější specifikace léčby úrazů. 

Nedostatkem dotazníkového šetření by mohl být dále fakt, že jsem se spoléhala 

nikoli na lékařské záznamy, ale pouze na paměť každého tanečníka, který dotazník 

vyplňoval. Mohla tak být ovlivněna četnost zranění a poměr zastoupení úrazů různých 

závažností. Na rozdíl od zahraničních studií jsem zaznamenala daleko menší zastoupení 

úrazů hlezenního kloubu. Častěji se v mých výsledcích objevovala menší a méně závažná 

zranění. Tyto neshody přičítám faktu, že studenti uváděli do dotazníku všechna zranění, 

která utrpěli.  Z toho důvodu byla v mé studii více zastoupena minoritní zranění.  

Pokud bychom chtěli získat podrobnější výsledky vzniklých zranění, musela by být 

studie provedena prospektivní metodou a její provedení by tak trvalo několik let. 

Uvědomuji si, že se dotazník spoléhal na osobní pohled a zkušenosti každého tanečníka 

a výsledná data mohou být tudíž mírně zkreslená. Dalším problémem se ukázaly být rady 

profesorů při vyplňování dotazu na kompenzační a regenerační prostředky.  Podle mého 

názoru studenti mladších ročníků vyplnili tuto část dotazníku dle nápovědy profesorů. 
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7 ZÁVĚR 

Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo zmapování četnosti úrazů u baletek studujících 

na Taneční konzervatoři hl. města Prahy. Dalším cílem bylo zjistit úroveň kompenzačních 

a regeneračních prostředků, které jsou při studiu využívány. Vedlejším cílem bylo určit 

části těla nejčastěji postižené zraněními a také, zda výše počtu hodin odtančených na 

špičkách ovlivňuje úrazovost hlezenního kloubu. Rovněž jsem chtěla zmapovat četnost 

vrozené hypermobility a příčiny zranění vznikajících při tréninku nebo tanci.  

Ve svém výzkumu jsem se zaměřila na baletky a několik tanečníků 1. – 8. ročníku 

Taneční konzervatoře hl. města Prahy. Vytvořila jsem třístránkový anonymní 

nestandardizovaný dotazník, který jsem distribuovala do všech osmi ročníků Taneční 

konzervatoře hl. města Prahy. Rozdala jsem 100 dotazníků, ze kterých 80 bylo cíleno na 

tanečnice mladší 18 let a 20 dotazníků na tanečnice starší 18 let. Zpět jsem získala 73 

vyplněných dotazníků, návratnost dotazníků tedy činila 73%. Celkový počet studentů na 

Taneční konzervatoři hl. města Prahy je momentálně 143, z toho 104 dívek a 39 chlapců. 

Dotazník vyplnilo 59 dívek a 14 chlapců. Od chlapců nebylo vyplnění dotazníku 

požadováno, i přesto 14 chlapců dotazníky odevzdalo. Nakonec jsem i jejich výpovědi do 

výsledků práce zařadila. Dále jsem vedla rozhovory s náhodně vybranými baletkami 

7. a 8. ročníku za účelem získání detailnějšího povědomí o regeneračních a kompenzačních 

prostředcích využívaných při studiu. 

Celých 86% zranění vzniklých u 73 dotazovaných tvořilo zranění dolních končetin 

a pánve. Tanečníci uváděli jako nejčastější poranění namožené tříslo. Toto poranění se 

objevilo ve 22% případů. 15% studentů uvedlo, že mají při studiu vlivem cvičení nebo 

používání baletních špiček, hallux valgus. V 11% se jednalo o pohmoždění hamstringů 

a dalších 11% představovaly bolesti Cp nebo Lp. 10% mělo také pohmoždění m. quadriceps 

femoris. V 9% se objevila distorze zevního kotníku. V 6% uváděli respondenti 

femoropatellární syndrom a dále následovaly méně časté úrazy. 

Pomocí dotazníkového šetření jsem zjistila, že téměř všichni studenti Taneční 

konzervatoře hl. města Prahy využívají během studia posilovnu, strečink a masáž. 41 

tanečníků ze 73 využívá masáž, 45 strečink a 39 využívá posilovnu. Sedmnáct studentů 

uvedlo, že při studiu nevyužívají žádné kompenzační ani regenerační prostředky. Odpovědi 

se výrazně lišily u mladších a starších studentů. Celých 99% dívek z 1. – 4. ročníku se podle 
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výsledků dotazníků věnuje posilovně, strečinku nebo masáži. Tyto výsledky ale 

neodpovídají výpovědím z rozhovorů s vybranými studentkami ze 7. a 8. ročníku. Ty totiž 

uvedly, že z důvodu časové tísně během osmiletého studia, nevyužívaly žádné kompenzační 

nebo regenerační prostředky.  

Z diplomové práce dále vyplývá, že četnější poranění hlezenního kloubu se objevuje 

u tanečnic 5. – 8. ročníku, které tančí na špičkách téměř dvakrát častěji než studentky 1. – 4. 

ročníku. Dle výsledných hodnot korelačních koeficientů z výpočtů dle Spearmana jsem 

zjistila, že se zvyšujícím se ročníkem, stoupá počet prodělaných úrazů hlezenního kloubu. 

Také jsem vypočítala, že se zvyšujícím se počtem hodin tance na špičkách se zvyšuje počet 

vzniklých úrazů hlezenního kloubu. Ze statistických hodnot dále vyplývá, že se zvyšujícím 

se počtem hodin strávených na špičkách, se zvyšuje počet protančených špiček za rok. 

Moje výsledky se ve většině případů shodují se zahraniční literaturou, 

v zanedbatelné  menšině se rozcházejí. Zjistila jsem tedy, že celých 86% všech vzniklých 

zranění u 73 baletních tanečníků tvoří zranění pánve a dolních končetin. Gamboa a kolektiv 

ve své studii uvádějí, že 53,4% vzniklých zranění se u jejich probandů objevuje v oblasti 

nohy nebo kotníku, 21,6% v kyčli, 16,1% v koleni. Celkově tedy připadá na oblast dolní 

končetiny 91,1% všech zranění (Gamboa, 2008). Vědec Caine a jeho kolektiv docházejí 

k závěru, že anatomickou oblastí nejčastěji postiženou zraněními je dolní končetina, na 

kterou připadá 85,96% zranění. Na oblast hlezenního kloubu a nohy se vztahuje 54% 

zranění (ženy 62%, muži 46,2%) (Caine at al., 2016). Většina autorů se shoduje v tom, že 

nejčastějším poraněním v oblasti dolní končetiny je hlezenní kloub a noha. V mém případě 

se výsledky liší, protože 25% zranění v oblasti dolní končetiny tvoří namožené tříslo, 24% 

pohmoždění hamstringů nebo m. quadriceps femoris, 17% hallux valgus a 9% distorze 

zevního kotníku. Poté následují méně časté úrazy. Mírné neshody výsledků mé práce 

s uvedenými zahraničními studiemi přičítám faktu, že studenti konzervatoře uváděli do 

dotazníku i minoritní zranění, zatímco zahraniční studie se zabývaly pouze vážnějšími 

úrazy. Se zahraničními autory se shoduji v názoru, že nejčastější příčinou vzniku zranění 

je dlouhodobé opakované přetížení svalových nebo kloubních struktur.  

Pouze 28 studentů ze 73 uvedlo, že má diagnostikovanou hypermobilitu. Graf 

celkových výsledků je lehce zavádějící, protože se liší odpovědi mladších a starších baletek. 

Domnívám se, že mnoho studentů a studentek nebylo vyšetřeno specialistou, ale pouze 

rodinným pediatrem, který stav jejich kloubní pohyblivosti nezkoumal. Myslím si, že by 
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tanečnice bez alespoň částečné konstituční hypermobility ve „světě baletu“ neuspěly, 

protože v klasickém baletu je zvýšená kloubní pohyblivost těla velmi žádaná.  

Vzhledem k tomu, že na území České republiky prozatím nevznikla žádná studie, 

která by se zabývala problematikou úrazovosti v baletu, mohla by moje práce poskytnout 

odrazový můstek pro tento výzkum.  Doufám, že zjištěné výsledky budou využity v praxi 

a do světa baletu bude začleňováno více kompenzace a regenerace. Mohla by se tak snížit 

četnost úrazů a urychlit následný návrat tanečníka do procesu tance. Věřím, že tato práce 

poslouží jako dobrý podklad k dalšímu řešení úrazovosti v baletu a její prevenci. 
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Příloha 1 Souhlasné stanovisko Etické Komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Příloha 2 Informovaný souhlas 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 

obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. 

Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, 

Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména 

ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve 

výzkumném projektu v rámci realizace diplomové práce s názvem Zhodnocení 

nejčastějších úrazů u baletek na taneční konzervatoři. 

Jmenuji se Eliška Uhlířová a studuji navazující magisterské studium oboru 

Fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy v Praze. Tématem mé diplomové práce je zjištění 

četnosti úrazů u baletek studujících na Taneční konzervatoři hl. města Prahy. Dále bych 

chtěla formou rozhovoru zkoumat úroveň kompenzačních a regeneračních prostředků 

využívaných při studiu na Taneční konzervatoři hl. města Prahy. Výzkum bude probíhat od 

října 2016 do prosince 2016. Vyplňování dotazníků bude trvat přibližně 15 minut. 

Rozhovor by měl být řízen po dobu 10 – 15 minut. Výsledky budou následně analyzovány 

a zpracovány. Získaná data budou zpracována a uchována v anonymní podobě a 

publikována v diplomové práci, případně budou využita při další výzkumné práci na UK 

FTVS. Po zpracování výsledků výzkumu a dokončení diplomové práce, budou mít 

účastníci diplomovou práci k dispozici k nahlédnutí jak v elektronické podobě, tak i v 

papírové podobě na vyžádání u autora. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu ................. Podpis: ................... 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení .....................................Podpis:................... 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že 

dobrovolně souhlasím se svojí účastí ve výše uvedeném projektu, a že jsem měl(a) 

možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, 

zeptat se na vše podstatné týkající se mé účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a 



 

 

srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve 

výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické 

komisi UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. 

 

Místo, datum ............................................... 

Jméno a příjmení účastníka ................................................  Podpis: ...................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................  

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: ............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 3 Nestandardizovaný dotazník pro mladší 18 let (zdroj vlastní) 

Vážení rodiče, 

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia fyzioterapie na Fakultě 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění 

svého dotazníku, jehož prostřednictvím bych chtěla zmapovat úrazovost u baletek na 

taneční konzervatoři. Moje diplomová práce má název: Zhodnocení nejčastějších úrazů u 

baletek na taneční konzervatoři. Cílem práce je podchytit četnost úrazů baletek a dále 

zjistit úroveň regeneračních a kompenzačních prostředků využívaných při studiu. Po 

zhodnocení výsledků bych práci ráda využila pro budoucí zkvalitnění prevence vzniku 

úrazů způsobených klasickým baletem. Tento dotazník je anonymní, nikam se tedy 

nemusíte podepisovat. 

Velmi Vám děkuji za ochotu a spolupráci. 

Bc. Eliška Uhlířová 

Dotazník 

Věk a ročník narození:.......... 

Výška:........ 

Váha:.......... 

Kolik let se aktivně věnuje Vaše dcera baletu:........ 

Aktuální ročník na konzervatoři:............. 

Kolik hodin denně stráví Vaše dcera cvičením baletu:......... 

Kolik párů baletních špiček spotřebuje Vaše dcera za rok:.......... 

Kolik hodin týdně tančí Vaše dcera na špičkách:......... 

V průměru kolik představení odtančí Vaše dcera za rok:......... 

Je součástí studia na konzervatoři kompenzace nebo regenerace náročných tréninků: 

(vyberte a podtrhněte) plavání, fitness, posilovna, masáž, jiný sport jako je běh nebo jízda 



 

 

na kole, strečink před a po každé baletní hodině nebo 

jiné........................................................................................ 

Byla Váší dceři diagnostikovaná hypermobilita (zvýšený rozsah kloubů):............ 

Kolik zranění utrpěla Vaše dcera při studiu na konzervatoři:......... 

Jak byla zranění léčena: (vyberte a podtrhnětě) konzervativně bez lékařských nebo 

rehabilitačních zásahů, rehabilitací nebo fyzioterapií, sádrovou fixací, operací nebo 

jiné.............................................................................................................................. 

Vyberte zranění, která prodělala Vaše dcera v průběhu studia na taneční 

konzervatoři: 

Poranění v oblasti páteře a trupu: 

1) Poranění nebo dlouhodobé bolesti krční páteře: ANO/NE 

 

2) Poranění nebo dlouhodobé bolesti hrudní páteře: ANO/NE 

 

3) Poranění nebo dlouhodobé bolesti bederní páteře: ANO/NE 

Poranění v oblasti pletence ramenního a horní končetiny: 

1) Úplné vykloubení nebo jen částěčné vykloubení ramene: ANO/NE 

 

2) Zlomenina klíční kosti: ANO/NE 

 

3) Zlomenina pažní kosti: ANO/NE 

 

4) Vykloubení lokte: ANO/NE 

 

5) Zlomenina předloketních kostí: ANO/NE 

 

6) Vykloubení zápěstí: ANO/NE 

 

7) Zlomenina zápěstních nebo záprstních kůstek na rukou: ANO/NE 

8) Poranění velkého kloubu palce: ANO/NE 



 

 

 

9) Zlomenina článků prstů na rukou: ANO/NE 

Poranění v oblasti pánve a dolních končetin: 

1) Bolavé a namožené tříslo: ANO/NE 

 

2) Pohmoždění, natažení nebo přetržení svalů - zadní strany stehna: ANO/NE 

 

3) Pohmoždění, natažení nebo přetržení svalů – čtyřhlavý stehenní sval: ANO/NE 

 

4) Vykloubení kolene: ANO/NE 

 

5) Dlouhodobě bolestivé koleno (femoro-patellární syndrom): ANO/NE 

 

6) Poranění menisků nebo vazů: ANO/NE 

 

7) Zlomenina holenní nebo lýtkové kosti: ANO/NE 

 

8) Vymknutí zevního nebo vnitřního kotníku: ANO/NE 

 

9) Poúrazová nebo únavová zlomenina zánártních nebo nártních kostí na noze: 

ANO/NE 

 

10) Poranění Achillovy šlachy: ANO/NE 

 

11) Zlomenina patní kosti: ANO/NE 

 

12) Zlomenina článků prstů na nohou: ANO/NE 

 

13) Hallux valgus neboli vbočený palec: ANO/NE 

Příčina vzniku úrazu:................................................................................................................ 

Další připomínky a doplnění o vlastní názor:.......................................................................... 



 

 

Příloha 4 Nestandardizovaný dotazník pro starší 18 let (zdroj vlastní) 

Vážená slečno, 

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia fyzioterapie na Fakultě 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění 

svého dotazníku, jehož prostřednictvím bych chtěla zmapovat úrazovost u baletek na 

taneční konzervatoři. Moje diplomová práce má název: Zhodnocení nejčastějších úrazů u 

baletek na taneční konzervatoři. Cílem práce je podchytit četnost úrazů baletek a dále 

zjistit úroveň regeneračních a kompenzačních prostředků využívaných při studiu. Po 

zhodnocení výsledků bych práci ráda využila pro budoucí zkvalitnění prevence vzniku 

úrazů způsobených klasickým baletem. Tento dotazník je anonymní, nikam se tedy 

nemusíte podepisovat. 

Velmi Vám děkuji za ochotu a spolupráci. 

Bc. Eliška Uhlířová 

Dotazník 

Věk a ročník narození:.......... 

Výška:........ 

Váha:.......... 

Kolik let se aktivně věnujete baletu:........ 

Aktuální ročník na konzervatoři:............. 

Kolik hodin denně strávíte cvičením baletu:......... 

Kolik párů baletních špiček spotřebujete za rok:.......... 

Kolik hodin týdně tančíte na špičkách:......... 

V průměru kolik představení odtančíte za rok:......... 

Je součástí studia na konzervatoři kompenzace nebo regenerace náročných tréninků: 

(vyberte a podtrhněte) plavání, fitness, posilovna, masáž, jiný sport jako je běh nebo jízda 



 

 

na kole, strečink před a po každé baletní hodině nebo 

jiné......................................................................................... 

Byla Vám diagnostikovaná hypermobilita (zvýšený rozsah kloubů):............ 

Kolik zranění jste utrpěla při studiu na konzervatoři:......... 

Jak byla zranění léčena: (vyberte a podtrhněte) konzervativně bez lékařských nebo 

rehabilitačních zásahů, rehabilitací nebo fyzioterapií, sádrovou fixací, operací nebo 

jiné............................................................................................................................... 

Vyberte zranění, která jste prodělala v průběhu studia na taneční konzervatoři: 

Poranění v oblasti páteře a trupu: 

4) Poranění nebo dlouhodobé bolesti krční páteře: ANO/NE 

 

5) Poranění nebo dlouhodobé bolesti hrudní páteře: ANO/NE 

 

6) Poranění nebo dlouhodobé bolesti bederní páteře: ANO/NE 

 

Poranění v oblasti pletence ramenního a horní končetiny: 

10) Vykloubení nebo jen částěčné vykloubení ramene: ANO/NE 

 

11) Zlomenina klíční kosti: ANO/NE 

 

12) Zlomenina pažní kosti: ANO/NE 

 

13) Vykloubení lokte: ANO/NE 

 

14) Zlomenina předloketních kostí: ANO/NE 

 

15) Vykloubení zápěstí: ANO/NE 

 

16) Zlomenina zápěstních nebo záprstních kůstek na rukou: ANO/NE 

17) Poranění velkého kloubu palce: ANO/NE 



 

 

18) Zlomenina článků prstů na rukou: ANO/NE 

Poranění v oblasti pánve a dolních končetin: 

14) Bolavé a namožené tříslo: ANO/NE 

 

15) Pohmoždění, natažení nebo přetržení svalů - zadní strany stehna: ANO/NE 

 

16) Pohmoždění, natažení nebo přetržení svalů – čtyřhlavý stehenní sval: ANO/NE 

 

17) Vykloubení kolene: ANO/NE 

 

18) Dlouhodobě bolestivé koleno (femoro-patellární syndrom): ANO/NE 

 

19) Poranění menisků nebo vazů: ANO/NE 

 

20) Zlomenina holenní nebo lýtkové kosti: ANO/NE 

 

21) Vymknutí zevního nebo vnitřního kotníku: ANO/NE 

 

22) Poúrazová nebo únavová zlomenina zánártních nebo nártních kostí na noze: 

ANO/NE 

 

23) Poranění Achillovy šlachy: ANO/NE 

 

24) Zlomenina patní kosti: ANO/NE 

 

25) Zlomemina článků prstů na nohou: ANO/NE 

 

26) Hallux valgus neboli vbočený palec: ANO/NE 

 

Příčina vzniku úrazu:................................................................................................................ 

Další připomínky a doplnění o vlastní názor:.......................................................................... 


