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ABSTRAKT 

 

 

Název diplomové práce: Determinanty ovlivňující zranění a jejich prevence při 

plánování tréninku ve vybraných kategoriích juda 

 

 

Cíl: Hlavním cílem této práce je vyhledat nejčastější zranění v judu u staršího ţactva, 

dorostu a juniorů od 13 – 20 let pomocí komparace a analýzy výsledků z anket. Najít 

příčiny jejich vzniku a vytvořit soustavu opatření, tak aby se předcházelo zraněním na 

tréninku a závodech.  

 

Metoda: Anketa, kvalitativní výzkum, analýza odborné literatury z oblasti všeobecné 

sportovní přípravy, zaměření při vytváření anket probíhá u staršího školního věku a 

dorosteneckého věku. Jedná se o empirický výzkum, pro který bude vyuţita metoda 

dotazování formou ankety. 

 

Výsledky: Z výsledků této práce jsme zjistili, ţe nejčastější úrazy, které jsou stejný 

pro obě pohlaví, vznikají v oblasti prstů na dolních a horních končetinách. U chlapců 

pak převaţují zranění ramenního kloubu a zad. U dívek jsou to naopak zranění v oblasti 

zápěstí a hlezenního kloubu. U obou pohlaví byly nejčastějším druhem zranění 

vykloubení a nataţení. Úrazy vznikaly především při zápase v postoji. A hlavní příčinou 

vzniku zranění byla vlastní chyba.  

 

Klíčová slova: judo, úrazy, příčiny, opatření 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Title: Determinants affecting an injury and prevention against the injury within a 

training planning in selected judo categories 

 

Goal: The main goal of diploma thesis is to find the most frequently injuries in judo at 

juniors and older juniors from 13 to 20 years using comparison and analysis of poll 

results. Find the causes of their origin and create a set of measures to prevent injuries to 

training and competition. 

 

Method:  Survey, qualitative research, and professional literature analysis of general 

sport preparation with the focus on young juniors to old juniors. It is empirical research 

based on questionnaire surveys method. 

  

Results: Result showed that the most frequently injuries of both gender are fingers of 

limbs. The most frequently injury for mens gender is shoulder joint and back and for 

women It is ankle joint and wrist. Most requently injury for both gender are dislocation 

and muscle strain. Injuries come during the match in stand position. The main cause of 

the injury is a self-mistake. 

 

Key words: Judo, injuries, causes, measures 
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1. Úvod 

 

V této práci navazuji na svou bakalářskou práci. V níţ se budou zjišťovat nejrůznější 

příčiny ovlivňující zranění způsobeny mnoha mechanismy či faktory a jejich následná 

prevence, při plánování tréninku ve vybraných kategoriích juda. Převáţně u starších 

ţáků, dorostu a juniorů. Judo je komplexní sport pro všechny věkové kategorie. Tento 

úpolový sport je vhodný jak pro dívky, tak i pro chlapce. Judo vzniklo v Japonsku. 

V naší zemi má tenhle sport čím dál více příznivců. Judo působí pozitivně na hlavu a 

tělo.  

 

Trénink dětí je sloţitý výchovný proces. A kaţdý trenér, který se snaţí o to, aby se jeho 

svěřenci stali jednou úspěšnými. Si musí uvědomit, ţe je to dlouhodobá činnost. A musí 

respektovat vývoj dítěte, který se nedá urychlit. V judu se můţeme setkat s mnoha 

úrazy, které mohou vést k dlouhodobému přerušení trénování nebo v tom nejhorším 

případě ukončení aktivní kariéry s trvalými následky poruchy zdraví. A proto má kaţdá 

věková kategorie svá pravidla, kterými by se měl trenér řídit. Právě díky úrazům 

nemůţe jedinec podávat takové výkony, jaké by od něj trenér očekával. A jakýkoliv 

zdravotní problém můţe ovlivnit jeho formu. To byl také hlavní podnět k výběru tohoto 

tématu v této práci. Uspěchání rekonvalescence na úkor aktuální formy, můţe vést 

k mnoha zdravotním komplikacím, které jdou pak uţ jen těţko vrátit do původního 

stavu.  

 

Cílem této práce je vyhledat nejčastější zranění, ke kterým dochází a najít jejich příčiny 

vzniku při  tréninku či na závodech ve vybraných kategoriích juda. Navrhnout soustavu 

opatření, která povede k redukci těchto zranění. A dále poukázat na chyby nebo 

nedostatky, ke kterým by nemělo docházet. Tak aby jedinec zůstal co nejdéle zdraví a 

vyhnul se úrazům a zdravotním komplikacím. 
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2. Teoretická část 

  

2.1 Judo 
 

2.1.1 Historie Juda 

 

Všechny bojové sporty, a tedy i judo, se rozvinuly ze starobylých způsobů boje a 

bojových umění. Uţ v pravěku lidé řešili skutečné bojové situace, které vznikaly pří 

boji muţe proti muţi. Jakmile jeden z muţů přišel v boji o svojí zbraň, tak pak nastal 

boj beze zbraně. 

Doklady o různých způsobech boje beze zbraně byly nalezeny jiţ v hrobkách starého 

Egypta a v písemných památkách z Číny a Indie. V Japonsku byly první zmínky o 

bojovém umění obsaţeny v kronice Denshos z 9.století našeho letopočtu.  

Koncem 16. a začátkem 17. Století byly v Japonsku techniky obrany a útoku 

rozpracovány a vylepšeny. Byly nazvány dţiu-dţitsu. Z dţiu-dţitsu později vzniklo 

judo. (Srdínko, 1987) 

Původ slova juda bychom našli ve starých japonských válečných uměních, dříve bylo 

judo známé pod názvem ju-jutsu. Tenkrát zahrnovalo údery, hody, kopy, páky na noze 

nebo na rameni, úchopy nebo bodnutí noţem či mečem. (Schäfer, 2007)  

 

2.1.2 Vznik a vývoj Juda 

  

Zakladatelem juda byl Dţigoro Kano. Dţigoro Kano se nejprve učil u mistrů dţiu-

dţitsu. První jeho mistr byl Hačinosuke Fukuda. Po jeho smrti studoval u mistra 

Masomuta Ida. Kdyţ Ida zemřel, zanechal Kanovi cenné rukopisy. Jeho třetím mistrem 

byl mistr Ikuba, který mu také předal cenné rukopisy a zkušenosti. 

Informace, které nasbíral u jednotlivých mistrů dţiu-dţitsu a studiem evropských 

tělovýchovných systémů, tvůrčím způsobem přepracoval na svůj tělovýchovný systém, 

který se jmenoval Judo Kodokan. (Srdínko, 1987) 
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Pomocí tohoto názvu ho chtěl pro veřejnost odlišit od tehdy neoblíbených metod dţiu-

dţitsu a ukázat nové kvality svého systému. Kladl důraz na výchovu jedince na etiketu 

chování v doţó k spoluţákům i mistrovi, zaručovala radostné ovzduší při výcviku. Tyto 

kvality judo Kodokan později proslavily. (Srdínko, 1987) 

Úspěchy nové metody vzbuzovaly závist u mistrů dţiu-dţitsu, kteří neměli dostatek 

ţáků. Nakonec tyto rozepře vyústily v utkání pravdy mezi školami. Škola, která 

prohraje ztratí všechny své ţáky. Cvičenci z Kodokanu předvedli svoji převahu a 

zvítězili.Později se judo vyučovalo na základních a středních školách. (Srdínko, 1987) 

Kdyţ v roce 1882 zaloţil Kano „Školu pro studium cesty“. Projevil se z dnešního 

hlediska jako moudrý pedagog, neboť jeho představy o pohybové kultuře dalekosáhle 

překračovaly pouhý systém motorických dovedností. Na základě intenzivního studia 

historického umění sebeobrany ve své zemi (dţiu-dţitsu) vyvinul vlastní systém 

útočných a obraných technik, které lze nazvat dţudo, tj. v překladu přibliţně „jemná 

cesta“, teprve ve spojení se dvěma principy, které se navzájem prolínají veškerým 

konáním. Jde pochopitelně o více neţ jen o sportovní program. Těmi principy jsou: 

1. Zásada nejlepšího moţného vyuţití ducha a těla. 

2. Zásada vzájemné pomoci k oboustrannému prospěchu. 

(Zimmerová, 1998) 

 

2.1.3 Vývoj tělesných cvičení v tréninku juda 

 

Tělesné cvičení pouţívané v tréninku juda přešly dlouhým kvalitativním vývojem 

v dnešní podobě jsou zpracované do velmi účinných a mnohostranných působících 

forem. Vývoj těchto cvičeních zákonitě odráţel podmínky vzniku a dalších 

nejdůleţitějších činitelů celkového vývoje juda. Souběţně s formováním technického 

obsahu a myšlenkového základu juda se postupně vytvářeli dva základní systémy 

cvičení: kata a randori. 

       Kata představuje systém formálních cvičeních v podmínkách předem domluvených 

nebo jinak určených. Určitá pohybová činnost  - chvaty, protichvaty apod. se opakovaně 

vykonávají v převáţně ideálních podmínkách, kdyţ se partner pohybuje očekávaným 

nebo předem domluveným způsobem. Termínem kata se se v jiném významu označuje 
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ukázkové vykonávání sestavy vybraných technik juda, případně příbuzných bojových 

umění, předepsaným standartním způsobem. 

Randori nebo volné cvičení představuje souhrn forem cvičení chvatů a dalších zručností 

v podmínkách podobných nebo připomínajících skutečnému zápasu. Oba soupeři 

mohou většinou pouţívat libovolné techniky s předpokladem dodrţování pravidel juda. 

Z hlediska historie katy byly hlavní cvičení, které pouţívaly staré školy dţiu-dţitsu 

v tréninku jejich bojových systémech. Některé z nich sice taky zdůrazňovali formy 

randori, naproti mnoho dalších škol se zaměřilo výhradně na katy. Některé katy byly 

velmi dlouhé, například kata školy Tenšin Šinjó-rjú obsahovala 120chvatů. 

(Vachun,1978) 

Kano ve svém Kodokanu kladl důraz především na randori a katy povaţoval za 

doplňující cvičení. Podle jeho formy ţáci cvičili nejdříve volnou formu. Dostávali 

instrukce pro jednotlivé chvaty a postupně, nenásilným způsobem, byli vedeni 

k pochopení principu jednotlivých chvatů. Aţ po dosáhnutí určité úrovně zručnosti se 

začalo s nácvikem kat. (Vachun, 1978) 

S rozvojem juda a zdůrazňováním jeho sportovního charakteru se randori stále ve vetší 

míře stávalo hlavní náplní tréninku. Základní formy cvičení se v praxi rozšiřovali, 

přepracovávali a prohlubovala se jejich účinnost. Postupně byly jednotlivé formy 

cvičení obsaţené v randori rozdělené do následujících skupin: 

A. Randori bez charakteru boje 

1. Tandoku renšu 

2. Učikomi  

3. Randori s určenými chvaty  

4. Randori bez určených chvatů 

B. Randori s charakterem boje 

1. Kakari geiko 

2. Jakusoku geiko 

3. Bojové randori 

(Vachun,1978). 
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2.1.4 Dnešní Judo 

  

Pro většinu judistů je judo především výbornou zábavou, z niţ mají uţitek v podobě 

tělesné a duševní kondice. Znalost sebeobrany zlepšuje pocit sebedůvěry. 

Současná světová federace judo IJF (International Judo Federation) sdruţuje milióny 

judistů po celém světě. 

Judo je sport, který mohou provozovat muţi i ţeny prakticky po celý ţivot. 

Nejmladší cvičenci si osvojují judo při hrách, ti starší a pokročilejší se věnují cvičením 

zvaným Kata (soubor chvatů) a Randori (různé druhy cvičných zápasů). Od těchto 

cvičných zápasů judisté, kteří jsou dokonale připraveni jak po psychické tak po fyzické 

stránce se mohou zúčastňovat i vrcholných soutěţí, mistrovství světa a na olympijských 

hrách. (Srdínko, 1987) 

Souboj v dţudu probíhá na zemi a v postoji. Dţudisté mohou vyuţívat různých porazů, 

drţení, škrcení a pák. Učí se nejen jak útočit ale také jak se bránit proti jednotlivým 

technikám. V nedávné době bylo dţudo zpřístupněno i tělesně postiţeným a zařazeno 

mezi paralympijské disciplíny. (Butcher, 2009) 

 

2.1.5 Sportovní charakteristika  

 

Judo je úpolový sport, v němţ se oba sportovci snaţí předepsaným způsobem překonat 

soupeře před časovým limitem nebo ziskem hodnocených bodů. 

Zápas začíná v postoji. Úkolem je hodit soupeře na záda některým z pouţívaných 

porazů. Není-li akce hodnocena celým bodem, pokračuje boj plynule na zemi, kde je 

moţné zvítězit buď drţením, škrcením nebo páčením. (Srdínko, Vachun, 1984) 

Judo je individuální úpolový sport, ve kterém se sportovec snaţí dokázat na základě 

technických, fyzických předpokladů a vysoce organizovaného taktického myšlení svou 

převahu nad soupeřem a zvítězit rozdílem bodového hodnocení nebo před časovým 

limitem. Judo představuje bojové umění vhodné pro dívky a chlapce, muţe i ţeny 

kaţdého věku. (Letošník, 1993; Shäfer, 2007) 
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2.2 Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku u dětí 

 

Vyšší výkonosti mohou dosáhnout jen ti, kdo mají pro příslušný sport potřebný talent a 

u nichţ byly základy pro pozdější vyšší výkony vybudovány jiţ v dětském a 

dorosteneckém věku. O talentu se většinou nepochybuje, stejně důleţitá je však i 

mnohaletá pravidelná a systematická příprava, rozhoduje také to, jak se dlouhodobý 

trénink postaví. (Jansa, Dovalil, 2007) 

Při jistém zjednodušení a schematizaci se zdá, ţe v mnoţství názorů, zkušeností, údajů 

o tréninku a tréninkových metodách, rozborů výkonnostních vzestupů, věku dosahování 

vysoké výkonnosti a délky jejího udrţení lze dle Jansy a Dovalila (2007) odlišit dvě 

cesty, které se odlišují obsahem tréninku: 

1) Ranná specializace  

2) Trénink odpovídající vývoji a věkovým zvláštnostem.    

                                                             

2.2.1 Ranná specializace 

 

Zaměření tréninku na okamţitý výkon. Vyuţívají se prostředky a formy, které vedou 

rychle k cíli – momentálnímu úspěchu. Právě toto většinou monotónní, zatíţení vede 

často k jednostrannosti. Dítě umí pouze úzkou řadu pohybů, které nemají širší základnu. 

Významným negativním aspektem vysoce specializovaného tréninku mohou být i určitá 

zdravotní rizika – oslabení nezatěţovaných svalů a naopak přetěţování svalů 

zatěţovaných. To můţe v důsledku vést i k váţným poruchám kostry, kloubů a 

svalového aparátu. Dalším významným nebezpečím této jednostrannosti je limitace 

v pozdějším tréninkovém rozvoji. (Perič, 2012) 

Ranná specializace si klade za cíl dosahovat vysoké výkonnosti, rychle dosáhnout 

úspěchu. Cenu má jen to co posouvá specializaci. Praktikuje se zatíţení často na hranici 

únosnosti, které je kladeno na nevyzrálé jedince. Trénink tak charakterizuje jistý stupeň 

tvrdosti, napětí váţnosti, tlaku aj. poţadavkům na výkon. (Jansa, Dovalil, 2007) 
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2.2.2 Koncepce tréninku odpovídající vývoji a věkovým 

zvláštnostem  

 

Uznává výkonnost přiměřenou věku, nejvyšší výkon je povaţován za perspektivní cíl, 

dětství a mládí je přípravnou etapou. Bere zřetel na stupeň individuálního vývoje, 

nároky jsou stupňovány pozvolna, vědomě se počítá s podílem všestranného tréninku. 

Samotný výkon ve specializaci se nepovaţuje za úplně hlavní, trénink provází radost, 

hravost, uvolněnost a přiměřené ocenění. (Jansa, Dovalil, 2007) 

Koncepce přiměřeného věku si klade za cíl vytvořit co moţná nejlepší předpoklady pro 

pozdější rozvoj. Jeho podstatou je vytvoření co nejširší zásobárny pohybů. Ta má 

význam nejen pro činnost centrální nervové soustavy (tvorba nových spojů), ale v určité 

pohybové zkušenosti, která dále umoţňuje rozvíjet kvalitu pohybů v dané specializaci. 

Pestré zásobárny pohybů je potom v tréninku dosahováno prostřednictvím všeobecné a 

všestranné přípravy. (Perič, Dovalil, 2010) 

 

 Tab. č. 1: Charakteristické rysy tréninkové koncepce rané specializace a tréninku  

odpovídajícího vývoji (Perič, 2008). 
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Všestrannost můţeme dle Periče (2012) rozdělit na:  

1. všeobecnou (obecnou) – veškeré pohybové činnosti (atletika, plavání, hry);  

2. specializovanou – vyuţívá tréninkové prostředky, jejich charakter odpovídá 

pohybové činnosti příslušného sportovního odvětví (např. pro judo co největší 

zásoba chvatů, drţení, škrcení, pák a jejich kombinace);  

3. v rámci vybraného sportu (speciální) – důvody pro zařazení tohoto typu 

všestrannosti jsou především didaktické, např. judista by měl zvládat provádění 

všech chvatů ze všech pozic a úchopů.   

 

Tyto dvě trenérské koncepce jsou výrazně protichůdné. Zkušenosti však ukazují, ţe 

vrcholových výkonů je moţné dosáhnout oběma trenérskými cestami. Při podrobnějších 

rozborech obou koncepcí je však nutné říci, ţe větší procentuální zastoupení 

špičkovými výkony mají jedinci, kteří prošli koncepcí tréninku odpovídající vývoji. 

Další významný rys koncepce rané specializace spočívá v rychlejším vývoji výkonnosti, 

která však často souvisí s určitou stagnací výkonnosti kolem 18. roku. Také doba 

setrvání ve vrcholové výkonnosti není tak dlouhá jako u koncepce odpovídající vývoji. 

(Perič, Dovalil, 2010) 

Graf č. 1: Porovnání vývoje výkonnosti koncepcí ranné specializace a tréninku odpovídající vývoji (Perič, 

2012). 
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2.3 Popis vývojových zákonitosti žákovského a 

dorosteneckého věku 

 

Významné změny somatického schématu jedince se odehrávají v pubertě, kdy se 

objevují jiţ jasně patrné rozdíly mezi pohlavími. Fyziologický podklad puberty je 

procesem změn tělesného schématu, zráním tělesným, psychickým i sociálním. 

Z hlediska růstu je pro toto období charakteristický tzv. růstový výšvih nebo růstový 

sport, také se pouţívá termín pubertální akcelerace růstu. Při fyzikálním vyšetření 

dominuje v pubertě rozvoj sekundárních pohlavních znaků aţ do stádia dospělosti, 

během adolescence se ukončuje růst do výšky, vývoj kostry, svalstva tukové tkáně i 

vnitřních orgánů. (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011) 

 

Situace, ţe sportovci ţákovské kategorie e nacházejí ve stádiu vývoje organismu, je 

nejváţnějším faktorem, který je nutné v celkovém zaměření přípravy respektovat. 

Z toho důvodu má příprava dětí a mládeţe často odlišné principy, stavbu, zvláštní 

metodiku apod. S ohledem ke specifickému popisu poţadavků jednotlivých sportů na 

organismus, je zahájení sportovní činnosti v jiném sportu odlišné. Zkušenosti získané 

z tréninku juda poukazují na to, ţe vhodný věk pro zahájení sportovní činnosti je kolem 

osmého roku. (Sander, Deling, 2000) 

Aţ do věku dospělosti se člověk v mnoha směrech mění. Vědecké poznání to potvrzuje, 

řada analytických i syntetických studií přináší přesnější pohledy na průběh vývoje a 

charakterizuje ho jako zákonitý. Má-li být trénink dlouhodobě úspěšný, nelze tyto 

poznatky zvláště v přípravě dětí a mládeţe ignorovat. (Dovalil, 2009) 

Věkové zákonitosti můţeme definovat ve změnách tělesných rozměrů a proporcí, ve 

stavbě a funkci tělesných orgánů, v psychice a ve vztahu k ostatním, v chování 

výkonnosti. Změny – v souhrnu lze do 18 let hovořit o růstu, vývoji a dozrávání – mají 

různou intenzitu a dynamiku. V jejich důsledku se výkonnost v pohybových činnostech 

přirozeně zvyšuje. (Dovalil, 2009) 
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Graf č. 2: Růstové křivky některých systémů organismu (Havlíčková, 1998). 

_______ organismus jako celek, pohybový, srdečně-cévní, dýchací systém        

……….. lymfatické tkáně 

---------- nervový a smyslový systém 

_._._._._ pohlavní systém         

 

 

2.3.1 Starší školní věk 

 

Věk se pohybuje v rozmezí 11-15 let. V případě juda se věk mladších a starších ţáků 

pohybuje v rozmezí od 11-14 let. Pro období jsou typické četné nerovnoměrné 

biologické změny, odráţejí se i v psychologickém vývoji. Z velké části sem spadá 

puberta. Intenzivní rozvoj, tělesné a duševní dospívání probíhá u děvčat zhruba do 17let 

u chlapců do 18 let. V důsledku hormonálního působení se urychluje růst, hmotnost a 

výška těla.  

Pro sport je významné, ţe vzestup pohlavních hormonů zřetelně zvyšuje svalovou sílu, 

tomu však nejsou uzpůsobeny šlachy, vazy a zejména jejich úpony. Dochází k zhoršení 

koordinace. Především osifikace kostí dále limituje výkonnost a zůstává omezujícím 

činitelem tréninku. 
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Současně právě odpovídající a systematická pohybová aktivita pozitivně ovlivňuje 

proces osifikace. Období 10 - 13 je povaţováno za velice příznivé období pro získání 

„rychlostního základu“. (Dovalil, 2009) 

Z hlediska motorického vývoje je konec druhé fáze mladšího školního věku a začátek 

první fáze období staršího školního věku (11 – 12 let) povaţován za vrchol ve 

všeobecném vývoji. Pohybový luxus a těkavost pohybu ustupuje výrazné účelnosti a 

ekonomičnosti, přesnosti a většinou mrštnosti provedení.  

Na poměrně vysoké úrovní je rovněţ schopnost anticipace (předvídání) vlastních 

pohybů. Nejcharakterističtějším rysem je rychlé chápání a schopnost učit se novým 

pohybovým dovednostem se širokou přizpůsobivostí měnícím se podmínkám. (Perič, 

2012) 

Starší školní věk zahrnuje v první etapě dobu před pubertou, samotnou pubertu i období 

po ní. To samo o sobě znamená potřebu racionální pohybové stimulace. Proto je 

v tomto období velká pohybová potřeba a snaha provádět nejen organizovaný sport, ale 

hlavně mnoho prvků nejrůznějších individuálních sportů. Platí to pro obě pohlaví.  

Organizovaný trénink musí uvedený stav respektovat a podle něho se také musí stanovit 

jak obsah, tak i objem neboli kvalita a kvantita. Pohybová potřeba je dána výrazným 

nárůstem svaloviny a také změnami kostními. 

Právě na tyto dvě sloţky působí pohyb, a to jak ve smyslu harmonického rozvoje, tak i 

moţných jednostranných odchylek. Proto by v průběhu nástupu této dynamiky měl být 

výrazně omezen jednostranný pohyb (a tedy i specializovaný trénink na úkor všeobecně 

rozvíjejících cvičení. (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011) 

Obecně je moţné období staršího školního věku charakterizovat ve vztahu k pohybu: 

(Kučera, Kolář, Dylevský, 2011) 

 

- vysokou potřebou pohybu 

- reflexním zapojováním struktur, které při předcházejících 

pohybových aktivitách zapojovány nejsou, nebo jen 

omezeně, kompenzačními pohyby 

- velkou pestrostí činností  
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- výrazným propojením myšlenkových a pohybových projevů 

- preference aktivního odpočinku 

- velkou napodobovací schopností projevující se jak pozitivně, 

tak i negativně 

- zvýšeným vlivem kolektivu a zejména starších jedinců 

- poklesem autority vychovatelů 

- moţností svalové přestavby při cílených aktivitách. 

Z hlediska tréninku je důleţité, ţe v tomto věkovém období se začíná vytvářet vztah ke 

sportu nejen jako hře, ale také jako k určité povinnosti. Proto je důleţité upevňovat 

zájem o sport, ale současně neutvrzovat názor je středem vesmíru, Trenér by měl být 

starším a zkušenějším přítelem, otevřeným a chápajícím. Měl by se vyhýbat ironii a 

nevystupovat příliš autoritativně (Jansa, Dovalil, 2007). 

Pubescenti začínají uvaţovat na úrovni formálních logických operací, to znamená, ţe 

dovedou uvaţovat hypoteticky, o pouhých moţnostech „já“.  Jakmile si osvojí tento 

způsob myšlení, začnou jej povaţovat za všemocný. Hypotetické myšlení lze chápat i 

jako úvahu o budoucnosti. Tato změna uvaţování se projeví v celkovém přístupu ke 

světu i k sobě samému. (Piaget, Inhelderová, 2001) 

Růst jedinců je velmi dynamický, při provozování nejrůznějších pohybových aktivit 

vzrůstá význam kvalitní stravy a odpočinku. Síla, která se postupně zvyšuje během 

tohoto období, můţe být dále rozvíjena cíleným tréninkem. Děti se snaţí být více 

nezávislí. Velký vliv na ně mají kamarádi, dospělý a jejich vzory, které obdivují. 

(Martens, 2006) 

 

2.3.2 Dorostový věk 

 

Období dorostového věku znamená poslední vývojové stádium mezi dětstvím a 

dospělostí. Vyznačuje se postupným vyrovnáním pubertálních nesrovnalostí a 

disproporcí dokončováním růstu a vývoje.  

Dosahuje se vysoké úrovně abstraktního myšlení, zjemňují a zdokonalují se jeho 

logické komponenty. Dosahuje se plné schopnosti logického usuzováním chápání i 

nejsloţitějších pojmů, vyuţívání analýzy i syntézy.  
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Plný tělesný rozvoj v konci období předznamenává počátek let dosud nejvyšší 

pohybové výkonnosti. Od 16 let je moţné výrazněji zvyšovat tréninkové nároky, 

koncem dorostového věku přichází doba maximální trénovatelnosti. Nic nebrání 

rozvíjení všech pohybových schopností, značné moţnosti jsou uţ v silové a vytrvalostní 

oblasti, organismus je připraven i na anaerobní zatíţení.  

Pokračuje zdokonalování techniky aţ do potřebných detailů. Větší důraz a pozornost se 

přesouvá na taktickou přípravu. Sport není jen opakující se dřina a odříkání. Je to i 

tvořivá činnost, v níţ se uplatňuje aktivní, tvořivý a nápaditý člověk.  

Součástí by mělo být i trvalé vedení k samostatnosti a současně odpovědnosti za svoje 

jednání. Vítaným pomocníkem je i tady vliv kolektivu. (Dovalil, 2009) 

Vědomé budování dobrého sportovního kolektivu by nemělo proto zůstat okrajovou 

záleţitostí. Ve větší míře se zdůrazňuje řízená bezprostřední příprava na sportovní 

soutěţ. Pozornost k psychickým stavům a jejich ovládání, ladění sportovní formy. 

(Dovalil, 2009) 

Jedinec je připraven jak fyzicky, tak i psychicky podávat výkony na horní hranici svých 

moţností a tuto hranici posunovat. Je schopen dlouhodobě pracovat na technické 

dokonalosti pohybové struktury. Motorika doposud zaměřená na zdokonalení 

dovedností má výkonové zaměření. Rozvoj vytrvalosti a vůle umoţňuje cílenou 

dlouhodobou přípravu na limitní sportovní výkon. Respektování pohlavních odlišností 

vytváří nutnost odlišných metod ve vedení přípravy muţů a ţen. (Kučera, Kolář, 

Dylevský, 2011) 

Fyzický růst u děvčat je z větší míry ukončen přibliţně okolo 14 roku, u chlapců je to 

potom o něco déle kolem 16 let. Chlapců přibývají z pohledu tělesné stavby více svaly a 

dívkám zase tuk. Skupina dětí stejného věku značně ovlivňuje jejich myšlení, chování a 

ţivotní styl. Rozvíjí se u nich schopnost abstraktního myšlení. (Martens, 2006) 

 

 

 

 



22 

 

2.4 Etapy tréninku vztahující se k vybraným kategoriím 
 

Na základě výše uvedených skutečností je vhodné dlouhodobý trénink přizpůsobovat 

biologickému i mentálnímu vývoji člověka a členit do několika etap, odlišujících 

trénink dětí, dospívajících a dospělých. Kaţdá etapa má různé trvání a jedna na druhou 

navazuje. (Jansa, Dovalil, 2007) 

Jednotlivé etapy trvají různě dlouhou dobu, vzájemně na sebe navazují, prolínají se a 

ovlivňují jedna druhou. Proto není moţné jednu vynechat nebo výrazně zkrátit, aniţ by 

se to následně negativně neodrazilo na pozdější výkonnosti jedinců. Délka jednotlivých 

etap není přesně vymezená, dá se říct, ţe kaţdá trvá něco kolem 3-4 let. 

Tréninkový proces rozdělit dle Periče (2012) do 4 základních etap: 

 seznamování se sportem, 

 základní trénink, 

 specializovaný trénink, 

vrcholový trénink.  

Fyzické i psychické poznatky o zákonitostech ve vývoji člověka jsou dostatečnými 

argumenty pro tréninkovou koncepci, která z nich vychází a respektuje je. Pro 

tréninkovou praxi to znamená vědomě rozdělit dlouhodobou přípravu na etapu 

základního, specializovaného a vrcholového tréninku. (Dovalil, 2009) 

Pro koncepci dlouhodobého tréninkového procesu je dle Choutky (1987) rozhodující: 

- dbát na znalost zákonitostí růstu výkonosti v daném sportu 

- znalost vlivu dlouhodobého systematického tréninku na 

tělesný a psychický rozvoj jedince.  

Poměr všeobecné a specializované přípravy je hlavním aspektem promítajícím se 

zejména do etapy základního a specializovaného tréninku. Ve sportu je věkové rozmezí 

v těchto etapách zcela konkrétní. Při dodrţení podmínek v kaţdé etapě vznikají velmi 

dobré předpoklady pro výkonnostní růst sportovců. (Seliger, Choutka, 1982) 
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Tab. č. 2: Vzájemný poměr mezi prostředky všeobecné a specializované přípravy (Seliger, Choutka, 

1982). 

Věk Všeobecná 

příprava v % 

Specializovaná 

příprava v % 

Do 10 let 100 0 

10 90 10 

11 80 20 

12 70 30 

13 60 40 

14 50 50 

15 40 60 

16 30 70 

17 20 80 

 

2.4.1 Etapa základního tréninku 

 

Charakteristický je pro ni růst speciální výkonnosti v daném sportu, dosahovaný 

většinou na základě všestranné přípravy. V této etapě je potřeba se dle Choutky (1987) 

zaměřit na: 

- Osvojení co největšího mnoţství pohybových dovedností a 

jejich variant. 

- Všestranně rozvíjet základní pohybové schopnosti, 

respektovat při tom citlivá období vývoje organismu. 

- Zvládnout základy techniky a taktiky v daném sportu. 

- Vypěstovat trvalý kladný vztah k systematickému tréninku.  

- Rozvíjet osobnost sportovce současně s formováním 

výkonové motivace.  
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Vysoká úroveň všestrannosti umoţňuje specializovaný rozvoj pohybových schopností a 

dovedností a sniţuje pravděpodobnost pozdější stagnace výkonnosti. (Choutka, Dovalil, 

1987, s. 215) 

Pro etapu základního výcviku juda je optimální věk 11-14 roků.  Jsou rozvíjeny 

základní pohybové schopnosti a osvojování speciálních pohybových dovedností juda 

(chvatů v postoji a na zemi). Začíná se s rozvíjením obecné vytrvalosti a základů 

silových schopností, pro pozdější zvládnutí vysokých tréninkových zatíţení. Dochází i 

k osvojení specifických pohybových dovedností jak pro boj na zemi, tak pro boj 

v postoji, které jsou trénovány především v různých kombinacích a za pohybu. (Vaněk, 

1985) 

Etapa trvá přibliţně od 10. do 13. roku dětí. Hlavním cílem je získání co největšího 

pohybového fondu ve všeobecné přípravě. Zaměřit se na dokonalé zvládnutí základních 

dovedností ve speciální přípravě.  Zvyšování frekvence zatíţení a prodluţování doby 

tréninku. Dbát na pestrost obsahu tréninku. (Perič, 2012) 

 

2.4.2 Etapa specializovaného tréninku 

 

V této etapě se postupně přechází ke specializovaným tréninkovým podnětům se 

zvyšující intenzitou tréninkového zatíţení. Její začátek je na konci staršího školního 

věku kolem 13. roku a končí okolo 17 let. 

V této etapě by mělo docházet k rozvoji základních a speciálních pohybových 

schopností. Děti by si měli osvojit zvládnutí hlavních zásad taktiky. Zdokonalování a 

zvládání účelné techniky s formování výkonové motivace. Dbát na zdravý ţivotní 

způsob. (Perič, 2012) 

Upevňuje se technika i ve sloţitějších a náročnějších podmínkách. Výraznější zaměření 

na specializovaný trénink ale všestrannost zcela nemizí. S posunem času všestrannost se 

posouvá hlavně do první části přípravného období. Vysvětlovat dětem, ţe úspěšné 

sportování vyţaduje potřebné soustředění a plné úsilí. Budování předpokladů pro výkon 

v příštích letech. (Dovalil, 2009) 
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Hlavním cílem této etapy je rozvinout u sportovců speciální zápasovou výkonnost. 

Výcvik je zaměřen v oblasti technicko – taktické přípravy na osvojení pohybových a 

taktických dovedností, které povedou ke zvýšení účinnosti osobní techniky a prosazení 

se na kontrolních a mistrovských soutěţí. (Vaněk, 1985)  

Začátek této etapy není přesně daný. Jiţ ke konci etapy základního tréninku se projeví 

kvalita pohybového talentu u trénujících dětí, to si postupně vyţádá individuální přístup 

trenéra. Zvětšuje se počet tréninkových jednotek a prodluţuje doba trvání tréninkových 

jednotek. Koncepce tréninku je zaměřena na přechod od obecných cvičení ke 

speciálním. Pod správným trenérským vedením se u sportovců vytváří hlubší vztah ke 

sportu. Vysvětlovat sportovcům dodrţování ţivotosprávy a hygieny. (Krištofič, 2009) 
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2.5 Složky tréninku u dětí a jejich neobvyklosti 
 

V současném pojetí se obsah systému sportovního tréninku dělí na základní sloţky: 

- Tělesná,  

- technická,  

- taktická,  

- psychologická, 

      Obsah sloţek je hlavně zaměřen na vytváření a rozvoj specifických předpokladů 

sportovního výkonu. Navzájem spolu úzce souvisí. Úroveň jedné závisí na všech 

ostatních a naopak. (Vachun, 1978) 

Jednotlivé sloţky sportovního tréninku se navzájem prolínají a obvykle se rozlišuje: 

Kondiční, technická, taktická, psychologická příprava. (Jansa, Dovalil, 2007) 

 

2.5.1 Kondiční příprava 

 

U nejmladších věkových kategorií tvoří kondiční příprava základ pro pozdější výkon. 

Hlavním cílem je vytvořit co nejširší pohybový fond. Důleţitý pro sportovce, kteří 

z něho budou v pozdějším nácviku speciálních dovedností čerpat. (Perič, 2012) 

Všestranná tělesná připravenost a vysoká úroveň rozvoje jednotlivých pohybových 

schopností je předpokladem pro zvyšování výkonnosti judisty. Na obecné úrovni 

rozvíjíme základní pohybové schopnosti: rychlost, sílu, vytrvalost, pohyblivost a 

obratnost. Ze speciálních schopností jsou pro judistu nejdůleţitější rychlostní síla, silová 

vytrvalost, rychlost acyklických pohybů, plynulost pohybových činností, speciální 

obratnost a zápasová vytrvalost. (Srdínko, Vachun, 1984) 

Pro zvýšení celkové funkční kapacity organismu a vytvoření základu rychlého růstu 

speciálního výkonu a jeho udrţení po co nejdelší dobu, je důleţitá všeobecná tělesná 

příprava. Která má kladný dopad na všestranný tělesný rozvoj sportovce. Speciální 

příprava navazuje na všeobecnou přípravu. Rozvíjí a prohlubuje pohybové schopnosti v 

těsném spojení s poţadavky speciálního výkonu. (Vachun, 1978) 
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2.5.1.2 Kondiční schopnosti 

 

Rychlost 

Příznivé podmínky pro rozvoj rychlostních schopností se objevují uţ v dětském věku, 

kdy se ve 12 – 13 letech formuje nervový základ rychlostních projevů, zejména 

pohyblivost, labilita a rychlost nervových procesů. Maxima rozvoje rychlostních 

schopností se většinou dosahuje v 18 – 21letech. Tyto skutečnosti zásadně určují 

dlouhodobou strategii tréninku. (Dovalil, 2009) 

Velkou prioritu v dětském věku mají rychlostní a koordinační schopnosti, které by se 

neměly zanedbat. A právě co nejvíce vyuţít senzitivní období v dětském věku pro 

rozvoj rychlostních schopností. Po celý rok by se měli rozvíjet rychlostní schopnosti, 

aspoň jednou týdně, zabraňuje se tak poklesu aktivity rychlých svalových vláken. 

Pestrost a variabilita rychlostních cvičení. (Perič, 2012) 

Rychlost má v judu má velký význam.  Rychlost se především vyuţívá při pohybové 

akci: nástup do chvatu, kontra chvaty a to za pomocí úchopu soupeře. Rychlost je 

závislá na reakci judisty při dotykovém podnětu soupeřova kimona a na reakci zraku na 

pohyb soupeře. Pohyb je závislý na dokonalém zautomatizování chvatu, kterého se 

dosáhne správným mnohonásobným opakováním. (Srdínko, 1987) 

Základ rychlostních schopností ve sportu je spojena s krátkým časovým úsekem (v 

délce trvání do 10–15 s), maximální intenzitou (maximálním stupněm úsilí) a 

minimálním (nebo jen velmi malým) vnějším odporem. (Perič, 2012) 

Síla 

K pozvolnému zdokonalování nervové regulace činnosti svalů, která umoţňuje zahájení 

soustavnějšího rozvoje silových schopností, dochází u dětí od 10-12 let. Svaly a 

kosterní systém zcela nejsou ještě dostatečně připravené snášet větší silové zatíţení. 

Díky vlivu jednostranného zatíţení nebo kvůli různým svalovým dysbalancím, je 

důleţité harmonicky rozvíjet svalstvo celého těla. 
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Ve věkovém období 13-15 let je moţné zahájit systematičtější silový trénink. Který má 

spíše přípravný charakter. Dochází k různým změnám, které vyplívají ze zvýšeného 

vytváření růstových a pohlavních hormonů. Individuální přístup u biologicky 

retardovaných a akcelerovaných jedinců. Zvyšování efektivnosti práce svalů a narůstání 

svalové hmoty souvisí s růstem síly. (Perič, 2012) 

Síla je schopnost překonávat daný odpor jako je například: odpor náčiní, soupeře nebo 

vlastního těla. V judu se uplatňují rozdílné druhy síly. Například v boji na zemi se se 

uplatňuje síla statická. Pro boj v postoji se zase vyuţívá síla výbušná, kdy chvat je 

zapotřebí udělat v co nejkratším čase. V postoji se také vyuţívá síla vytrvalostní, 

protoţe utkání dosahuje aţ 5 minut čistého času. (Srdínko, 1987)  

V dětském věku mají silové schopnosti především podpůrný význam pro koordinační a 

rychlostní schopnosti. Přibliţně do 12 let u dětí lze silové schopnosti rozvíjet pomocí 

úpolů (přetahování, zápasení) a méně náročných cvičení kondiční gymnastiky (bez 

odporů, vyuţití vlastního těla).  

Posilování dětí by se mělo hlavně zaměřit na velké svalové partie. Cvičení by měla být 

pestrá a zábavná. Nezapomenout na bezpečnost. Vhodnou metodou v tréninku jsou 

silové vstupy. Nebo zahrnovat do silového tréninku také kliky, shyby a cvičení na 

nářadí. 

 Pro děti jsou z metod posilování nejvhodnější metoda vytrvalostní a metoda rychlostní. 

Fixace páteře při posilovacích cvičeni. Samozřejmostí by mělo být protaţení 

posilovaných partií. (Dovalil, 2009) 

Vytrvalost 

Ve vytrvalostním tréninku dochází v těle k řadě fyziologických změn a mikro 

adaptacím. Fyziologické změny, ke kterým u sportovců dochází, jsou kombinací 

adaptace dýchacího, srdečně cévního, metabolického a svalového aparátu. (Benson, 

Connolly, 2012) 

„Při nedostatečných vytrvalostních schopnostech judista není schopen prosadit svoji 

techniku a nedokáže soupeři vzdorovat. Proto je třeba věnovat v tréninku rozvoji 

vytrvalosti velkou pozornost, čas i námahu a využívat speciálních tréninkových 

prostředků“. (Srdínko, Vachun, 1984, s. 198) 
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Jedním ze zásadních problémů je efektivita vytrvalostního tréninku. Bohuţel u dětí 

v mladším školním věku nedochází k výraznému vytrvalostnímu rozvoji, protoţe u 

malých dětí do 10 let se dá říct, ţe mají vytrvalost na horní hranici svých moţností.  

Dobré předpoklady pro nárůst dlouhodobé vytrvalosti se vytváří u dětí 11. - 12. roku. 

Samozřejmě se dětí nesmí přetěţovat. Trénink vytrvalosti by měl mít pevné místo 

v tréninku aţ v období puberty, kdy se výrazně zvyšuje schopnost maximálního vyuţití 

kyslíku ve svalech. (Perič, 2012) 

U dětí se především vyuţívá rozvoj aerobní (dlouhodobé) vytrvalosti. Intervalové 

metody pro rozvoj vytrvalosti se nedoporučují, kvůli velkému vzestupu laktátu. A 

zejména proto, ţe děti mají nízkou produkci enzymu fosfofruktokinázy, který 

podmiňuje toleranci k acidóze. (Dovalil, 2009)  

Koordinace 

Ve věkovém období 6-8 i dříve je vhodné začít s rozvojem koordinačních schopností. 

Jednak se v tomto věku učí co nejrychleji novým dovednostem a mají velmi dobrou 

plasticitu nervové soustavy. Volit cvičení v různých obměnách, koordinačně sloţitá 

cvičení, provádět cvičení v měnících se vnějších podmínkách a spojovat několik cvičení 

v jednu. (Jansa, Dovalil, 2007) 

V judu se při zápase obratnost ukáţe v pohybové koordinaci při provádění chvatů a 

kombinací v postoji, v obraně a při přechodech v boji na zemi. Obratností se rozumí 

schopnost pohotově, rychle a účelně přizpůsobovat pohyb potřebám a měnícím se 

podmínkám sportovní situace. (Srdínko, 1987) 

Rozvoj koordinačních schopností souvisí s technickou přípravou. Ta má v mnoha 

sportech (úpoly, sportovní hry, gymnastika a další) takový ráz, ţe se současně rozvíjejí 

koordinační schopnosti. Navzájem se můţou prolínat, avšak kaţdá má své specifické 

cíle a úkoly. Koordinační schopnosti mají dle Dovalila (2009) dvojí význam: 

- Koordinační schopnosti zrychlují proces kvalitněji si osvojit 

nové dovednosti 

- Obratnější jedinec dokáţe provést sloţitější pohybovou 

činnost a lépe reagovat na potřebu změny pohybu.  
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„K vítezství v utkání musí judista zvládnout velké množství pohybových činností a musí 

jich umět používat v proměnlivých podmínkách boje v návaznosti na pohyb a chování 

soupeře, musí reagovat odpovídajícími obrannými a útočnými akcemi“. (Srdínko 

Vachun, 1984, s. 202) 

Pohyblivost 

Umoţňuje osvojení dokonalé techniky chvatu. Vyšší úroveň kloubní pohyblivosti je 

základním předpokladem pro správné provádění juda. Velkou roli hraje při únicích 

z chvatů na zemi, tak i v postoji. (Srdínko, 1987) 

Pohyblivost slouţí jako prevence proti zranění, snadnější osvojení technických 

dovedností. U dětí umoţňuje předcházet negativním vlivům jednostranného zatíţení, při 

sedavém způsobu ţivota, u dětí s individuálními rozdíly ve vývoji nebo se pohyblivost 

zařazuje po delší rekonvalescenci či přestávce ve sportu. Proto je na rozvoj pohyblivosti 

u dětí kladen velký důraz a pozornost. (Perič, 2012) 

 

2.5.2 Technická příprava 

 

Technikou v judu se rozumí komplexní souhrn všech chvatů a jejich přípravy, které 

judista ovládá a z nich si volí své osobní chvaty, které mu nejlépe vyhovují, které 

nejlépe odpovídají jeho individuálním podmínkám a s kterými dosahuje nejvyšších 

výsledků. (Lebeda, 1958) 

U dětí technika ve sportu je jednou z hlavních oblastí tréninku dětí. Její podstata spočívá 

v osvojování mnoha sportovních činností, které vycházejí z potřeb dané specializace. 

Například judo patří do kategorie mezi technicky velmi sloţité sporty. (Perič, 2012) 

Při nedostatečném zvládnutí techniky se vytváří nebezpečí, které můţe v pozdějších 

letech limitovat jedince v dosahování maximální výkonnosti a v jeho motorickém učení. 

Od počátku stavíme na první místo v technické přípravě kvalitu provedení.  

Není dobrý příliš velký počet opakování cvičení najednou, protoţe únava můţe vést 

k špatnému provedení. Při nácviku základů techniky se vyuţívá především metoda 

komplexní a metody učení podle ukázky. (Dovalil, 2009) 
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 2.5.3 Taktická příprava 

 

Taktikou v judu rozumíme způsob, kterým můţe judista vyuţít své techniky 

v proměnlivých podmínkách různých zápasů. Například různé typy soupeřů a zápasy 

různých druhů (utkání druţstev, jednotlivců a různé druhy soutěţe) a podmínkami 

vlastními, to je například momentálním stavem závodníka aj. (Lebeda, 1958). 

Taktická příprava nabývá na významu aţ u starších dětí a v pozdějších letech tréninku. 

Mladší děti nejsou ještě schopny řešit sloţitější myšlenkové procesy, vyţadující delší 

dobu soustředění a vyšší míru abstrakce. Ale naopak mají lepší pohybovou učenlivost 

neţ zase v pozdějších letech, kdy je motorická docilita horší.  

Od nejmenších dětí se vyţaduje znalost základních pravidel a jejich dodrţování 

(například v judu: nesmí se chytat za nohy aj.) a správné chování v soutěţních situacích. 

(Dovalil, 2009). 

V rámci taktické přípravy by měl trenér zdůrazňovat tvůrčí schopnosti dětí, podporovat 

řešení soutěţních situací podle jejich schopností, a tím u nich posilovat tvořivost. V 

první řadě se jedná o znalost základních pravidel. (Perič, 2008) 
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2.5.4 Psychologická příprava 

 

Nejsloţitější a nejobsáhlejší je psychologická příprava. Jejím úkolem je formovat celou 

osobnost sportovce. U dětí to je například překonávat překáţky a nepohodu, umět se 

bojovně naladit před zápasem, dodrţování taktického plánu, po zápase dokázat 

objektivně popsat a zhodnotit svůj výkon a poučit se z kladů i chyb pro přípravu na 

další soutěţ. (Srdínko, 1987) 

„Má-li se judistovi žíněnce dobře dařit, musí být zdráv, musí mít technické znalosti, 

musí být obeznámen s taktikou, musí být pozorný, opatrný soustředěný, bystrý, rychle 

reagující, klidný jistý, obratný, vytrvalý a silný – tedy nejen fyzicky ale i duševně 

dokonale připravený“. (Lebeda, 1958, s. 56) 

Výchova je v této etapě přípravy nezbytná a nezastupitelná. Je nutná úzká spolupráce s 

rodiči i školou a pomocí zájmu o sport se snaţit posilovat kladné rysy charakteru a 

naopak škodlivé eliminovat. 

V dětech vybudovat návyk na sportovní kolektiv, naučit je základům hygieny, etiku 

juda a upevnit vlastnosti jako je kázeň, vůle, bojovnost, víra ve vlastní schopnosti, 

soutěţivost, samostatnost, zodpovědnost, schopnost překonávat překáţky a jiné. Dále je 

třeba upevňovat zájem o judo, o vlastní oddíl, návyk na pravidelné cvičení a 

individuální domácí cvičení. (Täubner, 1985) 

 Pokud se sportovcům nepodaří dosáhnout vnitřních motivačních faktor- tj. být 

úspěšnými, sebevědomými a zaţít zábavu. Motivaci ztrácejí a pravděpodobně se 

sportem končí. (Martens, 2006) 

Slepička (1988) tvrdí, ţe psychologická příprava umoţňuje sportovci, aby se v daných 

situacích mohl vyrovnat co nejlépe se všemi poţadavky, které jsou na něho kladeny, 

včetně těch, které na sebe klade sám. 
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2.6 Úrazy v judu 

 

Úraz je tělesné poškození, které nezávisle vzniká na vůli poškozeného náhlým a 

násilným působením vnějších sil (Pokorný, 2002). 

Prsty představují nejčetnější místo zranění (22%), po nichţ je ramenní kloub (18%), 

koleno (16%), krční páteř a hlava (14%), loketní kloub (12%), zápěstí a drobné klouby 

nohy a ruky (10%) a bederní páteř (8%) (Piearantozzi, Muroni, 2009). 

Přehled úrazů, při praktikování juda v Japonsku, který ve své řeči na II. mezinárodním 

kongresu sportovních lékařů při olympiádě v Berlíně r. 1936 podal profesor Dr. K. 

Saito. Od roku 1925 zpracoval přes 4.000 sportovních úrazů, z čehoţ na judo připadá 

421 úrazů. O typických úrazech vzniklých při praktikování juda uvedl, ţe při judu 

vznikají zranění třemi způsoby, a to úderem ploskou nohy, pádem a jiným způsobem. 

Úder ploskou nohy způsobí nejčastěji distorsi kotníku. Je-li zranění obzvlášť těţké, 

předchází mu zlomení dolní části holeně. Špatný pád naopak často způsobí zlomení 

klíční kosti. Vedle toho pozorujeme, také distorse nebo luxace ramenního kloubu, ve 

značném počtu, také zhmoţdění hrudníku a distorse kolene. (Krákora, 1947) 

 

2.6.1 Poranění kloubů, šlach, vazů a svalů a jiná poškození 

 

U judisty patří poranění kloubů k nejčastějším úrazům. Mnoho závodníků těmto úrazům 

nevěnuje dostatečný čas k jejich rekonvalescenci a nejsou pořádně doléčovány. To vede 

k chronickým obtíţím a někdy k trvalým následkům. 

Stabilita kloubu, která má hlavní vliv na stádium a četnost poranění, je tvořena: 

- Kloubním pouzdrem a vazy 

- Tvarem kloubních ploch  

- Šlachami a svaly v okolí kloubu 

Proto hlezenní kloub, který má poměrně slabé pouzdro, malé mnoţství vazů a ţádné 

stabilizující svaly v okolí, je nejčastěji zraňovaným kloubem v těle. Na rozdíl od 

kyčelního kloubu, který je uloţen hluboko na pánvi a obklopen velkým mnoţstvím 
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svalů. Díky přiměřené a postupně se zvyšující zátěţi lze kloubu zvýšit jeho stabilitu. 

(Březina, 1990) 

Pohmoždění kloubu 

Je způsobeno nejčastěji pádem nebo přímým nárazem na kloub bez rotačních sil. 

Pohyblivost kloubu není poškozena, ale vzniká bolest doprovázená někdy otokem. 

Natažení kloubního pouzdra a vazů 

Značí se prudkou bolestivostí, která nepřestává i po pár hodinách po úrazu. Kloub oteče, 

na dotek bolí, pohyblivost v určitém směru je omezena. Krevní výron do kloubu nebo 

do podkoţí se nevyskytuje. V kloubním pouzdru a vazech se vytvořily trhliny, bez 

anatomického přerušení tkáně. Léčba spočívá v přiloţení ledového obkladu. Končetinu 

odkrvujeme elevací alespoň do výšky srdce –podstatně omezíme krevní otok a zkrátíme 

tak dobu léčení. V doléčování je vhodný tejping a vodoléčba. (Březina, 1990) 

 

Obr. č. 1: nataţení kloubního pouzdra a vazů (Březina, 2007) 

 

Natržení kloubního pouzdra a vazů 

Dochází k přerušení vazů a pouzdra. Objevuje se krvácení vně i dovnitř kloubu. Silná 

bolestivost, rychlý otok s krevním výronem. Kloub zůstává v úlevové poloze. Při 

vzniklém úrazu se snaţíme co nejrychleji přiloţit vak s ledem na místo poranění včetně 

elastické komprese. Končetinu zvedáme nad úroveň srdce. Nutná sádrová fixace na 

dobu 3-5 týdnů. (Březina, 1990) 
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Obr. č. 2: natrţení kloubního pouzdra a vazů (Březina, 2007) 

 

Přetržení kloubního pouzdra 

Vzniká extrémním násilím na rotovaný kloub – např. pád protivníka na ohnuté koleno či 

na nataţený loket atd. Dochází k celému přerušení celistvosti vazů a pouzdra. 

Doprovázeno krevním výronem po pár minutách. Prudká bolest s neschopností pohybu. 

Končetina můţe zaujímat atypickou polohu v kloubu. Přiloţení vaku s ledem je 

nezbytností. Končetinu fixujeme v kloubu na dlaze. (Březina, 1990)  

 

Obr. č. 3: přetrţení kloubního pouzdra a vazů (Březina, 2007) 

 

 

 



36 

 

Vykloubení kloubu 

Kloubní plochy se navzájem nedotýkají. Natrţení pouzdra a vazů. Jedinec při tomto 

zranění cítí velkou bolest a s končetinou není schopen vykonávat pohyb. Dochází 

k deformaci kloubu s krevním výronem. Hlavně se to stává u ramene, lokte a kloubů 

nohou a rukou. Při úrazu provést repozici kloubu, znehybnit končetinu a přiloţit vak 

s ledem. (Březina, 1990) 

 

Obr. č. 4: vykloubení kloubu (Březina, 2007) 

 

Zhmoždění šlachy 

Je způsobeno nárazem či úderem. Dochází k drobným trhlinkám ve šlaše a jejich 

obalech, vzniku drobných hematomů s otokem a bolestí. Struktura šlachy není narušena. 

Přetržení šlachy 

Dochází k němu v místě spojení šlachy a svalu nebo u svalů, které přesahují dva klouby. 

Při přetrţení větších šlach je cítit rána. Dochází ke ztrátě hybnosti v příslušném kloubu. 

Bolest nemusí být velká a nemusí se vytvořit krevní výron. 

Natažení vazů 

Není porušena zevní struktura ani pevnost vazu, ale dochází k malým mikroskopickým 

trhlinkám, které se zhojí jizvou.  
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Přetržení vazů 

Je buď částečné nebo úplné, při kterém je narušena struktura vazů a při úrazu je cítit 

rupnutí. Kloubní pouzdro je poškozené a kromě otoku se objevuje i krevní výron. 

Zhmoždění svalů 

Jsou poškozena svalová vlákna nebo i svalová fascie, vyváří se hematom. Sval je 

bolestivý na dotek i při pohybu. 

Svalové natažení 

Je funkční přetíţení svalu u netrénovaného jedince. Vyznačuje se prudkou bolestí. 

Svalové trhliny 

Dochází k přetrţení jednotlivých svalových vláken při prudké kontrakci svalu. 

(Cinglová, 2002) 

Mikrotraumata 

Jsou minimální porušení tkání na buněčné i mimobuněčné úrovni, které jsou pod 

prahem vnímání bolesti. V postiţené tkáni dochází k zánětu nebo k degeneraci. 

Postupně je překročen práh bolesti, sportovec začne mít obtíţe a je nutná léčba. Po 

léčbě bolest ustoupí, sportovec se vrací k předchozí sportovní aktivitě, ale v tkáni 

zůstává asi 20 % trvale poškozených buněk. (Cinglová, 2002) 

Mikrotraumata jsou následky přetíţení, které má vnitřní a vnější rizikové faktory. 

Vnitřní znamenají biomechanické abnormality jako svalové dysbalance, neohebnost, 

ortopedické vady, deformity po úrazu. Vnější faktory jsou chyby v tréninku, špatné 

rozcvičení, nerespektování tréninkové fáze, schopnosti sportovce a věku, ale i špatné 

vybavení, terén a hlavně nedodrţování regenerace. Choroby z přetíţení jsou častější neţ 

akutní úrazy, nejvíce je postiţeno koleno a rameno. (Cinglová, 2002) 

Škála bolesti u chorob z přetíţení u sportovců: 

1. fáze:  Napětí nebo lehká bolest po zátěţi, která odeznívá do 24 hodin. 

2. fáze: Napětí nebo lehká bolest před zátěţí, která ustupuje po rozcvičení. 

Symptomy nepřetrvávají při zátěţi, ale vracejí se po jejím skončení a trvají aţ 48 

hodin. 
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3. fáze: Totéţ jako u druhé fáze, navíc je přítomna lehká bolest i při zátěţi, ale 

nevadí výkonu. 

4. fáze: Stejné jako ve třetí fázi, ale bolest je intenzivnější a ovlivňuje výkon. Lehká 

bolest se objevuje i při běţné denní činnosti. 

5. fáze: Střední nebo intenzivní bolest před zátěţí, během ní i po jejím skončení, 

ovlivňuje výkon. Bolest i při běţné denní činnosti. 

6. fáze: Bolest trvá i v úplném klidu. Nedovoluje běţnou denní činnost. 

7. fáze: Bolest soustavně ruší spánek a zhoršuje se se zátěţí. (Cinglová, 2002) 

 

Stresové či únavové zlomeniny  

Jsou způsobeny opakovanou exogenní nebo endogenní mikrotraumatizací, kdy zátěţ 

přesahuje schopnosti přizpůsobení. Maladaptace na stres způsobuje, ţe osteolytická 

aktivita převáţí nad osteoblastovou a kost se oslabuje. Příčinou stresových zlomenin 

jsou hlavně chyby v tréninku (náhlé zvýšení kvantity nebo intenzity tréninku, špatné 

vybavení, nezvyklý nebo nevhodný terén sportoviště), špatné stravování, somatotyp, 

rasa, biomechanické abnormality a nízká hmotnost (pod 75 % normy). Sportovec má po 

nějakou dobu bolesti v místě poškození, které se zhoršují při zátěţi a v klidu mizí nebo 

se zmírňují. Nejlepší prokázání je pomocí magnetické rezonance. (Cinglová, 2002) 

 

Chronická poškození kloubů, vazů, šlach a svalů 

Nestabilita v kloubu jako následek neléčeného přetrţení vazů se projevuje 

podklesáváním, nejistotou při pohybu s bolestivostí. Nadměrné opotřebování kloubu 

vede k předčasné artróze. (Cinglová, 2002) 

V přetíţených svalech vznikají drobné trhlinky, vyplavují se látky vyvolávající zánět, 

poté dojde k otoku svalů. Ve svalech se více hromadí laktát. Cévy a nervy procházející 

touto oblastí jsou utlačovány. Svaly bolí. (Cinglová, 2002)   

K přetíţení úponů svalů dochází při nadměrném tréninku, změnou stereotypu pohybu 

nebo vlivem relativního nedostatku vápníku v období růstu, kdy se traumatizují úpony 

svalů na kost. (Cinglová, 2002)   
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2.6.1.1 Poranění kolenního kloubu  

 

V judu jsou nejvíce pouţívanými technikami goshi waza (techniky prováděné pomocí 

boků) a ashi waza (techniky prováděné pomocí dolních končetin), proto kolenní klouby 

dostávají nejvíce zabrat. Vyplývá to z biomechanické analýzy pohybu při judu, kde je 

nejhlavnější sloţkou pohybu rotační komponenta. (Green et al., 2007)  

 

Koleno spolu s kotníkem je pravděpodobně nejčastější oblastí těla, kde dochází ke 

zraněním. Natrţení předního zkříţeného vazu je častým poraněním při sportech, při 

kterých se koleno otáčí, např. fotbal, judo, lyţování atd. Dalším běţným jevem bývá 

natrţení menisku. (DeStefano, 2009) 

 

Opakované pády, rychlé změny směru pohybu jsou hlavními příčinami poranění 

kolenního kloubu (Pieter, 2005, Green et al., 2007, Pierantozzi et.al, 2009). 

K poškození dochází ve chvíli, kdy obě kostní komponenty kolenního kloubu (tibie a 

femur) rotují proti sobě opačným směrem při úplném zatíţení ve vertikálním směru 

(Pieter, 2005). 

Zlomeniny čéšky 

Vznikají pádem na kolenní kloub. Časté kominutivní a příčné zlomeniny jsou 

dislokovány tahem kvadricepsu (Ferko a spol., 2002). 

Fokální chondrální poškození 

Ne všem zraněním kolenního kloubu nutně předchází opotřebení chrupavky. Rány do 

kolena, typické při sportu, mohou způsobit právě poškození chrupavky tak, ţe jí zničí aţ 

na kost. (DeStefano, 2009) 

Poranění chrupavek, menisků a kolenních vazů 

Zevní i vnitřní vazy a menisky jsou poraněny při distorzích kolena nejčastěji v rámci 

sportu, chrupavky mohou být poraněny přímým násilím na kloub nebo sekundárně lézí 

menisku (Ferko a spol., 2002). 
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2.6.1.2 Poranění ramenního kloubu  

 

Kaţdý zápas v judu začíná nejprve v postoji, kde se soupeři snaţí vybojovat lepší úchop 

tak, aby mohli nastoupit do chvatu a následně hodit soupeře. Díky překonávání 

aktivního odporu dochází k přetěţování horních končetin. A kvůli chronickému 

přetěţování nebo přímému traumatu vznikají poranění pletence ramenního. (Green et al., 

2007) 

Cenou za pohyblivost ramene je nestabilita. Ramenní kloub má mnohem větší sklon 

k dislokaci neţ kterýkoli jiný kloub lidského těla. Na rozdíl od kyčle, kde kloub vypadá 

v podstatě pevný, je rameno delikátní souhrou tří prvků – kostí, kloubů a svalů – které 

pracují společně a uvádějí kloub do pohybu. Při extrémních aktivitách je rotátorová 

manţeta náchylná k protrţení. (DeStefano, 2009) 

Ke stabilizaci ramenního pletence přispívá mnoho svalů, které se svými výběţky upínají 

na lopatku a jdou od hlavy přes krk aţ po horní část zad. Nervy ramene mohou být 

utlačovány a dráţděny kterýmkoli z těchto ztuhlých svalů. To je další důvod, proč je 

bolest ramene často provázena bolestí hlavy, krku a horní části zad. (DeStefano, 2009) 

Kombinacemi přímého a nepřímého násilí při pádech dochází k ruptuře ramenního 

kloubu, do 25 let věku často v úponu na labrum. K přední dislokaci dochází častěji neţ 

k zadní dislokaci (Ferko a spol., 2002).  

Mnoha závodníkům se stalo, ţe dostali prudkou ránu do ramene, především při pádu, 

čímţ se rameno můţe vymknout nebo se můţe protrhnout akromioklavikulární 

ligamentum, které spojuje klíční kost s výběţkem lopatky (DeStefano, 2009). 

Akromioklavikulární kloub, který spojuje lopatku s klíční kostí, bývá v judu častokrát 

poraněn důsledkem přímého pádu na rameno nebo na ruce extendované v loketním 

kloubu. V případě úrazu dochází: 

- k poškození kloubního disku (první stupeň),  

- k přetrţení akromioklavikulárních vazů, coţ způsobí malou 

dislokaci v AC kloubu (druhý stupeň),  

- třetí stupeň představuje kompletní luxaci kloubu s rupturou 

korakoklavikulárního vazu. (Nakashita, 1996) 
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2.6.1.3 Poranění paže, loketního kloubu a ruky 

 

Overuse syndrom  

Syndrom z nadměrného pouţívání. Jedná se především o menší svaly předloktí, které se 

unavují z neustálého opakovaného pohybu, který vykonávají bez přestávky. V judu se s 

tím můţeme setkat velmi často u kumikaty (boj o úchop), kde svaly předloktí neustále 

pracují. Pak nejde loket nebo zápěstí bez bolesti ani ohnout. (DeStefano, 2009) 

Luxace lokte 

Nejčastěji při pádech dochází kombinací přímého a nepřímého násilí na loketní kloub k 

ruptuře kloubního pouzdra i postranních vazů. Nejčastější luxace lokte je zadní (Ferko a 

spol., 2002). 

Vymknuté zápěstí 

Bývá nejčastějším úrazem této oblasti. Vidíme je u závodníků, kteří se snaţí brzdit pád 

nataţenýma rukama. Vazy na jedné straně zápěstí se mohou natáhnout nebo i přetrhnout 

a oblast se stává bolestivou. (DeStefano, 2009)  

 

Poškození postranních vazů kloubů mezičlánkových prstů 

Je časté při míčových hrách nebo u sportů jako judo či zápas, při nichţ dochází 

k úchopu či páčení za prsty. Působením násilí se vazy nejprve přepínají, nebo trhají buď 

částečně, nebo úplně. Při pokračujícím násilí můţe dojít aţ k vykloubení kloubu, kloub 

je deformován ze svého normálního postavení. (Pilný, 2007) 

 

2.6.1.4 Poranění kotníku a nohy 

 

Noha by měla být stabilní a bezpečná, zvláště pokud aktivně sportujete. Pokud je tato 

první část kinetického řetězce slabá (pokud je oslabena některá ze sloţek systému, tedy 

kosti, svaly nebo klouby) můţe dojít k tomu, ţe tím, jak kinetický řetězec stoupá 

nahoru, se poškození v této oblasti můţe projevit poraněním kdekoli jinde na dolní 

končetině. (DeStefano, 2009) 
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V případě, ţe dojde ke špatnému došlápnutí zejména u techniky uchi mata, kotníkové 

vazy a svaly nejsou zase natolik silné, aby zabránily podvrtnutí kotníku. Jednomu 

z nejčastějších muskuloskeletálních zranění. Podvrtnutí můţe nastat, kdyţ se noha otočí 

do příliš velkého úhlu na kteroukoli stranu. (DeStefano, 2009) 

Tendinitida Achillovy šlachy 

Je obdobou tenisového lokte v oblasti dolní poloviny těla. Toto zranění vzniká 

z nadměrného pouţívání, kdy se ve strukturách objevují mikroskopické trhliny a jizvy 

(DeStefano, 2009). 

 

2.6.1.5 Poranění Bérce 

 

Poměrně časté jsou svalové trhliny v oblasti tříhlavého svalu bérce vznikající při 

výskoku nebo odrazu prudkou kontrakcí nerelaxovaného, nebo nesprávně relaxovaného 

svalu. Pokud dojde jen k přetrţení drobných vláken, jedná se o tak zvanou distenzi 

svalu.  

Při porušení struktury svalu hovoříme o parciální ruptuře, kdy je bolestivost jiţ je 

značně provázená velkým hematomem a otokem. Nejhorší varianta je úplné přerušení 

svalu, které okamţitě ukončuje sportovní činnost na dobu kolem šesti týdnů po sešití 

svalu. (Pilný a kol. 2007) 

Opakovaná a neléčená mikrotraumata holenní kosti jsou příčinou únavové zlomeniny 

kosti holenní. Ty se vyskytují jak u mladých, tak i starších sportovců. Ze začátku se 

projevují bolestivostí v horní části kosti holenní, při běhu se bolestivost stupňuje. Při 

odpočinku se bolesti zmírňují. Pokud tělo není schopno tato mikrotraumata uzdravit, 

projeví se zlomeninou celé kosti jako u klasické zlomeniny. (Pilný a kol. 2007) 
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2.6.1.6 Poranění hlavy a páteře 

      

Traumatická poranění páteře vznikají jen sporadicky. A k jejich vzniku musí být pouţita 

velká síla. V tomto případě se jedná spíše o zranění krční páteře. V judu k takovýmto 

úrazům dochází zejména při neobratných pádech na hlavu z velké výšky doprovázené 

otřesem mozku. (Mafulli, et al., 1991) 

Zevní poranění ucha je jedno z nejčastějších zranění u úpolových sportů. Nejčastěji se 

vyskytuje u zápasu, juda ale třeba i u ragby. Jedná se o zevní poranění ucha, kdy se 

ochrustovice (“kůţe“ na chrupavce ucha) odtrhne od chrupavky a prostor se vyplní krví. 

Kdyţ je ucho takto nateklé, je při kontaktu velice citlivé a omezuje člověka v tréninku. 

Jako prevence se dají pouţít speciální chrániče uší. Léčba, jestli se tomu dá tak říkat, se 

provádí zavedením drénu a pravidelnou drenáţí. Ta však vyţaduje dlouhodobou pauzu 

od tréninku. To je ovšem v období zápasů nemoţné. 

    

Obr. č. 6: Zevní poranění ucha tzv. karfiol  
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2.6.2 Příčiny vzniku úrazů 

 

Na vznik úrazů má vliv celá řada faktorů, které se vzájemně prolínají. Řadu z nich můţe 

sportovec ovlivnit, u některých můţe sníţit jejich vliv a některé jsou neovlivnitelné. 

Příčiny vzniku úrazů můţeme rozdělit do šesti skupin: 

1. Osobní vlastnosti sportovce 

Do této skupiny zařazujeme antropologické vlastnosti sportovce, jako je stavba 

kostí, svalů, kvalita vazivového aparátu a jiné faktory. Některé vlastnosti 

neovlivníme, ale jiné je moţné ovlivnit výběrem sportu či správnou formou 

tréninku. Důleţité jsou i psychické vlastnosti jako je nepozornost, nedbalost, 

roztrţitost. Jde o vlastnosti, které se dají ovlivnit postupným působením jak 

trenéra, tak i tréninkovou skupinou, a to v obou směrech. (Pilný, 2007) 

Další skupinou jsou faktory, které jsou ovlivnitelné. Jde o zdatnost a výkonnost 

jedince, zdravotní stav a současnou kondici. Je prokázáno, ţe větší mnoţství 

úrazů vzniká při přecenění schopností sportovce. Kdyţ tělo ztrácí koordinační 

schopnosti. Nebo při nedostatečné regeneraci v průběhu vícedenních akcí. 

(Pilný, 2007) 

2.   Vliv druhé osoby 

Do této skupiny můţeme zařadit vliv cvičitele či trenéra, rozhodčího ale i 

rodičů, kteří někdy pořádně neodhadnou schopnosti a stav trénovanosti jedince. 

Souboj lehčího a mladšího jedince s výrazně starším a těţším soupeřem. Kde 

dojde ke zranění s těţkými následky. (Pilný, 2007)  

3. Objektivní příčiny vyplývající z daného sportovního odvětví 

Určité sporty svým charakterem inklinují ke vzniku určitého druhu úrazu. 

Například v gymnastice a v judu, kdy při nácviku nových prvků dochází 

k mnoha pádům. (Pilný, 2007) 

4. Klimatické a hygienické podmínky 

Podcenění vyšších teplot, zvýšení vlhkosti vzduchu vede k rychlejšímu rozvoji 

únavy a vzniku úrazu. 

5. Vliv technického vybavení 

Do této skupiny zařazujeme výzbroj, výstroj sportovců, náčiní, vyuţívané 

nářadí, pomůcky a ochranné zařízení, které mají zabránit vzniku úrazu. 
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6. Organizační činitel  

Sem patří vhodné uspořádání závodů a tréninků. Organizace tréninku, je jedním 

ze základních faktorů pro vznik úrazů a poškození pohybového ústrojí 

z přetrénování. Do tréninku je nutné zařazovat i vhodnou formu regenerace. 

Protoţe není moţné podávat výborné výkony po celý rok, bez kvalitního 

odpočinku. (Pilný, 2007)  

 

2.6.2.1 Únava 

 

Je to fyziologický stav, kdy tělo zpracovává zplodiny, které se vytvářejí během výkonu. 

Jde o ochranný mechanismus organismu proti přetíţení a samozničení. Tento 

jednorázový, náhle vzniklý stav lze vhodnou formou regenerace rychle zvládnout. Je 

prokázáno, ţe k úrazům dochází mnohem častěji, pokud je organismus unavený. (Pilný, 

2007) 

Vyčerpání  

Jde o velký stupeň únavy, který můţe nastat i u dobře trénovaných sportovců po déle 

trvající zátěţi. Trvá však jen krátce. 

Přetrénování 

Dochází k němu při dlouhodobém přetěţování organismu, který můţe nastat i u 

trénovaného jedince kdyţ: 

1. Není správně upraven trénink (velké objemy během závodního období). 

2. Intervaly mezi tréninky a závody jsou příliš krátké. 

3. Nebyla dodrţována správná ţivotospráva. 

4. Sportovec je nemocný. (Pilný, 2007) 
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2.6.2.2 Stres 

 

Je vyvolán různými příčinami např. úrazy, infekcemi, nadměrnou psychickou a 

fyzickou zátěţí aj. Důsledkem stresu je postiţení sloţek, faktorů a funkcí imunitního 

systému vedoucí ke sníţení odolnosti vůči choroboplodným zárodkům a ke zvýšení 

vnímavosti ke vzniku nádorů. Trvá-li stres déle, dochází k poruše homeostázy a 

vyčerpání obranných mechanizmů. (Cinglová, 2002)  

 

2.6.3 Prevence úrazů a jiných poruch ve sportu 

 

Sportovní úrazy představují 33% všech úrazů u dětí školního věku – jsou tedy 

nejběţnějším úrazovým rizikem vůbec. Převáţně se jedná o podvrtnutí, zlomeniny a 

drobná povrchová zranění. U ţáků staršího školního věku vznikají nejčastěji při 

organizovaném sportu a školní tělesné výchově - 33,9%. 

Stručné zásady prevence sportovních úrazů 

1.  Znalost a důsledné respektování základních pravidel úrazové prevence, 

platících pro příslušné sportovní odvětví. 

2.  Postupné zvyšování tělesné zátěţe – fyzickou aktivitu nezačínat nikdy bez 

rozcvičení – na závěr zařadit strečinkové cviky na uvolnění a protaţení svalstva. 

3.  Přizpůsobení sportovní aktivity aktuálnímu zdravotnímu stavu, stupni 

trénovanosti, fyzické i psychické kondici. 

4.  Důsledné pouţívání ochranných pomůcek vhodných pro dané sportovní odvětví 

– ochranné přilby, rukavice, návleky na klouby, chrániče zápěstí, suspenzory. 

5.  Pěstování sportu ve vhodném prostoru – tj. v tělocvičně, na hřišti, či sportovišti. 

6. Pozor na moţné přecenění vlastních sil a respektování projevů únavy, 

znamenající zvýšené riziko úrazu, nesportovat v případě nemoci či v období 

rekonvalescence. (cckpraha1, 2017). 
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2.6.3.1 Prevence poruch imunity u sportovce 

 

Základem je správně dávkovaný sportovní trénink a závodění s dostatečnou regenerací. 

Dále se uplatňuje správná ţivotospráva sportovce, racionální výţiva, vyrovnaný 

psychický stav a zátěţ v čistém prostředí. Optimální obsah tuku v organismu. Nízké 

procento tuku v těle nezajistí automaticky lepší výkonnost. 

Podpoření obranyschopnosti organizmu spočívá ve zvýšeném příjmu antioxidantů, 

v preventivním očkování, podávání imuno-modulačních léků. Dodrţet přiměřenost 

suplementace. (Cinglová, 2002)  

 

2.6.3.2 Regenerace ve sportu 

 

Stále vyšší kvalita výkonů má za následek velký odliv těch sportovců, kteří zátěţ 

nevydrţí. Závodníci si musí uvědomit, ţe trénink není jen zátěţ, ale je nutné i odpočívat 

a vhodně regenerovat. Při zatíţení vznikají spalováním energie dodávané do svalu 

zplodiny – metabolity, které organismus v období odpočinku přetváří do formy látek 

pro organismus pouţitelných k další činnosti, nebo je vyloučí z organismu. 

Kaţdý organismus má určitou zásobu moţnosti odbourávání zplodin jak ve svalech, tak 

v játrech. Kdyţ je překročena, tak se zplodiny v organismu hromadí a ten se brání 

únavou, která vede k poklesu aktivity, a tím i k moţnosti odbourávání nahromaděných 

zplodin. Důsledkem toho dojde k poklesu výkonnosti a nastává přetrénování. 

Organismus se můţe postupně připravit na zvýšené spalování zplodin pomocí správně 

nastaveného tréninku. (Pilný, 2007) 

Na regeneraci má vliv: 

1. zdravá výţiva 

2. omezení přísunu toxických látek (kouření, alkohol, léky) 

3. vhodná forma odpočinku 

4. spánek 

5. nemoc 

6. velké objemy tr. jednotek v závodním období 

7. krátké intervaly mezi tréninkem a závody 
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Typy regenerace 

1. sauna 

2. bazén 

3. masáţ 

4. koupel 

5. strečink 

6. uvolňující cvičení 

7. ozáření svalů infračerveným a polarizovaným světlem 

 

2.6.3.3 Taping 

 

Je to metoda, při které k fixaci kloubů a svalových skupin pouţíváme látkové materiály 

a ty lepíme přímo na kůţi, nebo je podkládáme speciálními materiály. 

Taping pouţíváme: 

1. U zdravého člověka na exponovaných částech těla v těţkých terénech, kde hrozí 

jejich poranění. Velmi důleţité je pouţití při vícedenních závodech. 

2. Po předešlých úrazech a poškozeních. 

3. Jako takzvaný léčebný taping – metoda se vyuţívá k funkčnímu léčení akutního 

úrazu  

4. K doléčení poškození či stavů po operacích. (Pilný, 2007) 

 

2.6.3.4 Pravidelné lékařské prohlídky 

 

Český svaz juda ustanovil, ţe lékařská prohlídka je pro všechny členy závazná a 

povinná. 

- Pravidelnou lékařskou prohlídku o zdravotní způsobilosti 

absolvuje sportovec – aktivní člen nejdéle po 12 měsících, 

pokud jiný právní předpis upravující zdravotní způsobilost 

nestanoví jinak. (ČSju, 2014) 
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3. Výzkumná část 

 

3.1 Cíl práce 

 

- Hlavním cílem této práce je vyhledat nejčastější zranění v judu ve 

vybraných věkových kategoriích pomocí komparace a 

analýzy výsledků z anket. Najít příčiny jejich vzniku a vytvořit 

soustavu opatření, tak aby se předcházelo zraněním na tréninku a 

závodech. 

 

 

3.2 Úkoly práce 

 

          Z cílů práce vyplývají tyto úkoly:  

 

- Studium literatury k danému tématu diplomové práce. 

- Sestavení anket a výzkumných otázek pro daný výzkum.  

- Výsledky z anket zpracovat do grafů 

- Vyhodnocení obdrţených dat  

- Zpracovat závěr a zhodnotit výsledky 

  

3.3 Vědecké otázky 

V1: Je účinná rehabilitace po úraze? 

V2: Při jaké činnosti se úrazy v judu nejčastěji přihodí? 

 



50 

 

4. Metodika práce 

 

4.1 Popis výzkumného souboru 

 

Zkoumaným souborem jsou děti a adolescenti, kteří se věnují judu v různých 

klubech po celé České republice. Jak ve velkých klubech, tak i v těch menších. Anketa 

je soustředěna na starší ţactvo, dorost a juniory od 13 – 20 let, kteří trénují a pravidelně 

se účastní závodů. 

Byla sestavena anketa pro získání a vyhodnocení dat. Je sloţena z 20 otázek, 

z 15 otázek uzavřených, ze 4 otázek polootevřených s moţností výběru jedné či více 

odpovědi a z 1 otevřené otázky s volnou tvorbou odpovědi. Po vytvoření ankety, jsem 

osobně předal k vyplnění 120 anket a návratnost byla 100 %. Dále jsem poslal pomocí 

elektronické pošty a sociální sítě 80 anket a odpovědělo mi 74 respondentů. Ankety 

byly poslány vybraným klubům a respondentům z  Pardubického, Královehradeckého, 

Libereckého, Plzeňského a Středočeského kraje. Výzkumný soubor tvoří 194 

respondentů, z toho 150 muţů a 44 ţen. 

Ankety mohly být zpracovány, pokud splňovaly tyto kritéria: 

1) Věkové rozmezí 13 – 20 let 

2) Aktivní účast na soutěţích 

3) Min. doba dělání juda 4 roky 

 

4.2 Použité metody 

 

Zde byla vyuţita metoda dotazování. Dotazování bylo prováděno formou ankety. Obsah 

ankety byl zformulován takovým způsobem, aby byl jasný a pro všechny srozumitelný.  

Naslouchání vyprávění patří mezi jednu z hlavních metod sběru dat v empirickém 

výzkumu. Dotazování zahrnuje dotazníky, ankety, různé škály, testy a rozhovory. 

Význam ankety můţe být zejména v zajímavosti odpovědí, které jsou proto obvykle 

zveřejňovány v plném znění a umoţňují kvalitativní zkoumání. 
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4.3 Sběr dat 

 

Část anket bylo předáno respondentům osobně na soustředěních nebo v klubech 

společně s instrukcemi k jeho vyplnění a odevzdání. Pro odevzdání byla pouţita sběrná 

krabice, jeţ byla náleţitě označena a umístěna na viditelném místě u východu 

z tělocvičny nebo jsem je převzal osobně. Po skončení tréninku byla krabice 

vyprázdněna. Další ankety byly rozeslány pomocí elektronické pošty a sociální sítě. 

Následně byly všechny ankety spočítány a zpracovány. 

 

4.4 Analýza dat 

 

Všechny výsledky z anket byly zpracovány pomocí programů Microsoft Word a Excel. 

Tato aplikace umoţní zpracovat data do tabulky či grafu. Všechny grafy jsou udělané 

barevně, tak aby byly dostatečně jasné výsledky.   
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5. Výsledková část 
 

    Celkem bylo zpracováno a vyhodnoceno 194 dotazníků. 150 dotazovaných je 

muţského pohlaví a 44 ţenského pohlaví. 

 

Graf č. 3 : Počet respondentů ţenského a muţského pohlaví 
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1. Kolik úrazů se vám přihodilo během trénování  juda?(Naražení a oděrky 

vynechte) 

 

          Graf č. 4 : Počet úrazů během trénování juda u chlapců 

 

 

             Graf č. 5 : Počet úrazů během trénování juda u dívek 

           

 

10 % z celkových 150 dotazovaných chlapců neutrpělo ţádné zranění během trénování. 

34 % utrpělo 1 – 2 úrazy, 30 % utrpělo 3 – 5 úrazů a zbylých 26 % utrpělo 5 a více 

úrazů. 

27 % z celkových 44 dotazovaných dívek neutrpěla ţádné zranění. 27 % utrpělo 1 – 2 

úrazy, 9 % utrpělo 3 – 5 úrazů a zbylých 37% utrpělo 5 a více úrazů. 
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2. Kolik úrazů se vám přihodilo během závodění v judu? (Naražení a oděrky 

vynechte) 

 

           Graf č. 6 : Počet úrazů vzniklých u chlapců na závodech juda  

 

 

          Graf č. 7 : Počet úrazů vzniklých u dívek na závodech juda  

 

40 % z celkových 150 dotazovaných chlapců neutrpělo ţádná zranění. 42 % 

utrpělo 1 – 2 úrazy, 10 % utrpělo 3 – 5 úrazů a zbylých 8 % utrpělo 5 a více úrazů. 

Za to u dívek docházelo k daleko více úrazům. Jen 9 % dívek neutrpěla ţádný 

úraz a zbylých 64 % utrpělo 5 a více úrazů. 
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3. Jaké části těla byly poraněné? 

 

Graf č. 8 : Četnost zranění u chlapců a dívek na různých částech těla 

 

 

Z grafu č. 5 vyplývá, ţe většina zranění u chlapců se stávala nejčastěji na prstech 

nohou a rukou. Hned po nich trpěla nejvíce ramena, záda a dolní končetina. A pak 

kolena, uši a zápěstí s hlavou. 

U dívek se nejčastěji stávala zranění na prstech u rukou. Poté nejvíce úrazům byla 

vystavena zápěstí, hlezenní kloub spolu s prsty u nohou. 
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4. Při jaké činnosti v rámci juda se vám úraz přihodil? 

 

Graf č. 9 : Způsob vzniku zranění u chlapců a dívek 

 

 

Nejvíce zranění vznikala u obou pohlaví při zápase v postoji. Je zde velké riziko vzniku 

zranění, zejména při boji o úchop, kde nejvíce trpí klouby prstů. Dále při hodu se 

překonává soupeřova váha a jeho odpor, to negativně působí hlavně na kolenní a 

ramenní kloub a záda. Další úrazy vznikají při různých hrách, kde hlavní příčinou 

zranění je nepozornost. V gymnastice vznikají úrazy většinou při špatném dopadu. Při 

zápase na zemi vznikají zranění hlavně při páčení. 
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5. Označte stupeň vašeho nejhoršího zranění 

           Graf č. 10 : Stupeň nejhoršího zranění u dívek 

 

 

Většina dívek označila za stupeň nejhoršího zranění, střední zranění (54 %). Kam patří 

různá nataţení a natrţení svalu spolu se slabým otřesem mozku. 34 % dalších dívek 

označilo velmi těţká zranění za nejhorší stupeň a zbylým 16 % dívek se stala pouze 

lehká zranění, coţ jsou drobná krvácení a podvrtnutí.  

 

Graf č. 11 : Stupeň nejhoršího zranění u chlapců 

 

U chlapců naopak převaţovala těţká zranění (58 %), jsou to různá vykloubení, 

zlomeniny a přetrţení svalů a vazů. 34 % tvořila střední zranění a zbylých 8 % patří 

lehkým zraněním. Jak u chlapců, tak ani u dívek nedošlo k velmi těţkému zranění. Sem 

patří ochrnutí a nepohyblivost končetiny. 
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6. Označte veškeré druhy a počet vašeho zranění?  

 

       Graf č. 12 : Druhy a počet zranění u chlapců a dívek 

 

Mezi nejčastější druhy zranění patří nataţení měkkých tkání a vykloubení. U judistů 

jsou velmi početná vykloubení u prstů na rukou, zejména při boji o úchop. Při hodu a 

následném špatném pádu většinou u dětí dochází k vykloubení ramenního kloubu.   
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7. Jak dlouho probíhala vaše rekonvalescence? 

 

 Graf č. 13 : Délka rekonvalescence u chlapců

 

 

Graf č. 14 : Délka rekonvalescence u dívek 

 

U obou pohlaví se doba rekonvalescence lišila. Z obou grafů lze poznat, ţe chlapcům se 

častěji stávala horší zranění neţ dívkám. U 18 % chlapců byla doba rekonvalescence 

delší neţ 12 týdnů. U dívek byla tato hodnota o polovinu menší 9 %. U dívek je patrné, 

ţe polovina všech jejich úrazů měla pouze délku rekonvalescence mezi 1 – 3 týdny, 

celých 55 %. U chlapců to byla zranění, jejichţ délka rekonvalescence se pohybovala 

mezi 4 – 8 týdny (34 %). 
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8. Co, vše zavinilo váš úraz? 

 

Graf č. 15 : Příčiny zranění u chlapců a dívek 

 

 

Nejčastější příčinou úrazů byla vlastní chyba, mohlo to být způsobené například 

přeceněním vlastních sil při gymnastice, nepozorností atd. Další příčinou úrazu byla 

soupeřova chyba to je např. špatně povedený podmet, nechtěný úder, vytrţení úchopu 

atd. Nejmenší příčinou úrazu byly pomůcky. 
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9. Absolvoval/a jste rehabilitaci po úraze? 

 

Graf č. 16 : Absolvování rehabilitace u dívek 

   

 

  Graf č. 17 : Absolvování rehabilitace u chlapců 

   

 

55 % dívek absolvovalo po úraze rehabilitaci a 45 % ne. 50 % chlapců po úraze 

dokončilo rehabilitaci. 20 % navštívilo odbornou lékařskou pomoc, ale celý 

rehabilitační program nedokončili. A 20 % chlapců se o rehabilitaci vůbec nezajímalo. 
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10. Pomohla vám rehabilitace? 

 

               Graf č. 18 : Účinek rehabilitace u dívek 

 

 

              Graf č. 19 : Účinek rehabilitace u chlapců 

             

 

56 %  dívek, které absolvovaly rehabilitaci, byly spokojené s výsledkem. Za to 45 % 

dívek nebylo spokojených. 54 % chlapcům rehabilitace pomohla, 39 % pomohla jen 

částečně a zbylým 7 % rehabilitace nepomohla.   
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11. Dodržel/a jste doporučený klidový režim po zranění od vašeho doktora? 

              

                 Graf č. 20 : Dodrţení klidového reţimu u dívek 

 

 

             Graf č. 21 : Dodrţení klidového reţimu u chlapců 

              

 

71 % dívek dodrţela klidový reţim doporučený od svého doktora. 20 % z nich jen 

částečně a zbylých 9 % dívek nedodrţely klidový reţim a vystavily se nebezpečí, ţe se 

jim můţe zranění opět obnovit, protoţe pořádně nedoléčily zranění. U chlapců to bylo 

jen 36 %, kteří dodrţeli doporučený klidový reţim, 48 % jen částečně a zbylých 16 % 

vůbec. 
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12. Jak často provádíte cviky na protažení? 

 

            Graf č. 22 : Frekvence strečinku u chlapců 

              

 

              Graf č. 23 : Frekvence strečinku u dívek 

              

 

Jen 11 % respondentů muţského pohlaví se pravidelně protahuje po kaţdém 

tréninku a tím předcházejí budoucím úrazům. 55 % strečink někdy vynechá a 

34 % se vůbec neprotahuje. U dívek dochází k větší pravidelnosti protaţení neţ 

u chlapců, 57 % respondentů ţenského pohlaví provádí strečink pravidelně po 

kaţdém tréninku a jen 43 % dívek někdy vynechá strečink. 
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13. Označte, jak často využíváte regenerační prostředky a služby? 

 

            Graf č. 24 : Frekvence vyuţívání regeneračních prostředků u chlapců 

              

 

            Graf č. 25 : Frekvence vyuţívání regeneračních prostředků u dívek 

              

 

Na grafech můţeme vidět, ţe chlapci pravidelněji vyuţívají regenerační prostředky a 

sluţby neţ dívky. 48 % chlapců navštěvuje tyto sluţby 1 za týden, 21 % 2 – 3 za týden, 

6 % kaţdý den, 12 % 1 – 3 za měsíc a 13 % vůbec. U dívek jen 11 % procent vyuţívá 

tyto sluţby 2 – 3 za týden, 46 % jen 1 – 3 za měsíc a zbylých 18 % vůbec.  
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14. Využíváte preventivně ortopedické pomůcky (ortézy, chrániče) nebo 

tejpovací pásky na tréninku nebo na závodech? 

 

               Graf č. 26 : Frekvence vyuţití ortopedických pomůcek a tejpů u chlapců 

              

 

               Graf č. 27 : Frekvence vyuţití ortopedických pomůcek a tejpů u dívek 

              

 

26 % respondentů muţského pohlaví pouţívá tejpovací pásky a chrániče před kaţdým 

tréninkem či zápasem jako prevence proti různým oděrkám a vykloubením, které se 

stávají zejména na prstech u rukou a nohou. 22 % z nich jen občas, 34 % aţ kdyţ se jim 

objeví úraz a 18 % chlapců vůbec nepouţívá tyto ortop. pomůcky. 36 % dívek tyto 

pásky a jiné chrániče nepouţívá vůbec, 27 % jen při úrazu, 16 % občas a 21 % dívek je 

pravidelně pouţívá před kaţdým tréninkem.  
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15. Jak často porušujete správnou životosprávu? (kouření, pití alkoholu, málo 

spánku) 

  

              Graf č. 28 : Porušování ţivotosprávy u chlapců 

              

 

              Graf č. 29 : Porušování ţivotosprávy u dívek 

              

Oba grafy nám ukazují, ţe většina chlapců 35 % a 46 % dívek porušuje ţivotosprávu 

hlavně o víkendu, kdy nejsou ţádné závody. 26 % chlapců porušuje správnou 

ţivotosprávu občas i během týdne. 18 % chlapců poruší ţivotosprávu občas i po 

závodech, kdy tělo by mělo spíše pořádně regenerovat. 13 % vůbec a 8 % kaţdý den 

porušuje ţivotosprávu. Naopak 27 % dívek vůbec neporušuje ţivotosprávu, 11 % z nich 

občas po závodech a zbylých 16 % dívek porušuje správnou ţivotosprávu 1 – 3 týdně. 
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16. Jak hodně jste v den závodů nervózní?  

 

              Graf č. 30 : Stres u chlapců 

              

 

              Graf č. 31 : Stres u dívek 

              

 

Kdyţ porovnáme oba grafy, tak můţeme vidět mnohem větší nervozitu u chlapců (60 

%) před závody neţ u dívek (9 %). Velká nervozita pak brání jedinci podat co nejlepší 

výkon a dochází daleko rychleji ke vzniku svalové křeči. 
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17. Označ počet všech svých tréninkových jednotek za týden. 

 

 

Graf č. 32 : Počet tréninkových jednotek u chlapců 

 

 

Graf č. 33 : Počet tréninkových jednotek u dívek 

 
 

 

4 % respondentů muţského pohlaví má 2 tréninkové jednotky za týden, 26 % 

chlapců má 3 tréninkové jednotky, 22 % chlapců absolvuje 4 – 5 tréninkové 

jednotky za týden a 48 % chlapců má více jak 5 tréninkový jednotek. 9 % 

respondentů ţenského pohlaví odpovědělo, ţe mají 2 tréninkové jednotky za 

týden, 36 % má 3 tréninkové jednotky, 25 % absolvuje 4 – 5 tréninkových 

jednotek a 30 % dívek má více neţ 5 tréninkových jednotek. 
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18. Napište konkrétní chvat/techniku, při kterém se vám stal úraz 

 

              Graf č. 34 : Techniky u chlapců, u kterých docházelo ke zraněním 

              

 

              Graf č. 35 : Techniky u dívek, u kterých docházelo ke zraněním 

              

 

30 % dotazovaných chlapců uvedlo, ţe nejčastější úrazy vznikaly u chvatu uchi mata. 

Dále to byly chvaty harai goshi (22 %), seoi nage (15 %), tai otoshi (8 %), ouchi gari (7 

%), ura nage (5 %), o goshi (5 %), juji gatame (5 %) a nejméně úrazů vznikalo u chvatu 

tani otoshi (3 %). Naopak 22 % dotazovaných dívek uvedlo, ţe k nejčastějším úrazům 

docházelo při chvatu tai otoshi (22 %). Dále to byly chvaty uchi mata (17 %), kouchi 

gari (17 %), o goshi (13 %), seoi nage (11 %), tani otoshi (9 %), ouchi gari (7 %) a 

nejméně úrazů vznikalo při chvatu harai goshi (4 %). 
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6. Diskuze 

 

Chlapcům se stávaly úrazy častěji během tréninku neţ při závodech. U dívek to bylo 

naopak. Tyto výsledky jsou rozdílné s výsledky minulých studií, kde se uvádí větší 

četnost při závodech neţ při tréninku (Pierantozzi, Muroni, 2009). Vznik úrazů 

ovlivňuje řada příčin. Hlavních příčin je mnoho. 

 Je prokázáno, ţe častěji dochází k úrazům, pokud je organismus unavený. Stává se to 

při špatně naplánovaném tréninku s velkým objemem a nedostatečným odpočinkem 

v závodním období, kdy dochází k vyčerpání a později i k přetrénování. Přetrénování 

můţe nastat i v případě, ţe intervaly mezi tréninky a závody jsou příliš krátké a jedinec 

není dostatečně odpočinutý, aby podal nejlepší výkon na závodech. Další hlavní 

příčinou je nedodrţování správné ţivotosprávy. Nedostatečný spánek a konzumace 

alkoholu způsobuje rychlejší příchod únavy a zakyselení organismu při výkonu. 

Dochází k dehydrataci a vznikají svalové křeče. Za křeče můţe i elektrolytická 

nerovnováha. Nutné je pití dostatečného mnoţství vody a příjem potravin bohaté na 

elektrolyty, jako jsou vápník, draslík a hořčík. Důleţité je také nepodcenit aktuální stav 

jedince a jeho zdraví. Sportovec by neměl být nemocný. (Pilný, 2007) 

Další příčinou zranění je nedostatečná regenerace. Řízená regenerace a strečink patří 

mezi nezbytné sloţky pro zvyšování sportovní výkonnosti. Tyto sloţky jsou stejně 

důleţité jako trénink samotný a tvoří nenahraditelnou součást tréninkových procesů. 

Cílem regenerace je obnovit přechodný pokles funkčních schopností organismu po 

výkonu. Má také pozitivní účinek na psychiku jedince, která je stejně důleţitá jako 

kondiční stránka sportovce. K urychlení obnovy sil po zátěţi vyuţíváme regenerační 

prostředky a sluţby. Pomocí těchto prostředků nedochází k poklesu výkonnosti a 

k nahromadění únavy, která má největší podíl na vznik úrazů. (Votík, 2005) 

Z výsledků je patrné, ţe pravidelný strečink dodrţelo jen 11 % chlapců a 52 % dívek. U 

chlapců dokonce 34 % přiznalo, ţe strečinku se vůbec nevěnuje.  

Strečink slouţí k protaţení zkrácených svalů a k zlepšení pohyblivosti v kloubech. A 

napomáhá k uvolnění svalového napětí (Jirka, 1990) 
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Regenerační prostředky vůbec nevyuţívá 13 % dotazovaných chlapců a 18 % 

dotazovaných dívek. 

Je proto nezbytné nepodcenit ani jednu z částí regenerace, které mají dopad na 

vrcholový výkon a minimalizují výskyt úrazů při zatíţení organismu. (Jirka, 1990) 

Nesmíme zapomenout i na negativní působení stresu na funkci organismu. Stres je 

vyvoláván například nadměrnou psychickou a fyzickou zátěţí. A tím dochází ke sníţení 

odolnosti vůči choroboplodným zárodkům, ke zvýšení svalového napětí a poruše 

homeostázy. (Cinglová, 2002)  

Sportovec, který umí lépe zvládat a pracovat se stresem sniţuje riziko vzniku zranění a 

dalších nemocí. Proto je důleţité do kondiční přípravy sportovce zařazovat i 

psychologickou přípravu.  

Z výsledků dotazníků je vidět, ţe nejvíce úrazů se přihodilo při zápase v postoji a na 

zemi, při hře, při gymnastice a při nácviku techniky v postoji. Zápas v postoji tvoří 75 

% celkového času zápasu a boj na zemi zbylých 25 %. Proto je zřejmé, ţe největší počet 

úrazů se stává při zápase v postoji. Kde nejvíce trpí prsty u rukou a u nohou. V začátku 

zápasu dochází k boji o úchop, kde jsou nejvíce namáhány prsty u rukou. Je to hlavně 

způsobené oboustranným vytrháváním z úchopu, kdy konečky prstů jsou zabaleny 

v kimonu a při vytrţení z úchopu dojde většinou k vykloubení prstů, pohmoţdění 

zápěstí či různým oděrkám. K úrazům na prstech u nohou dochází při noţních 

technikách, při špatném došlápnutí nebo nástupu do techniky. Další četné úrazy vznikají 

na horní končetině, převáţně na rameni. Při kaţdém vychýlení či nástupu do techniky 

paţe překonávají odpor soupeře a ramena jsou velice často přetíţená nebo při hodu a 

následném dopadu na rameno vznikají buď zlomeniny klíční kosti, či dochází k 

vykloubení ramene. U dolní končetiny nejvíce trpí kolena a hlezenní kloub. Zejména 

vazy v koleni mají největší náchylnost ke zranění u technik, jako jsou uchi mata, harai 

goshi, seoi nage a tai otoshi. Záda, krk, hlava a loketní kloub jsou náchylné ke zraněním 

převáţně při špatném dopadu na tatami nebo při zápase na zemi. K zajímavým, ale i 

velmi častým zraněním patří i uši tzv. karfiolové ucho. K tomuto úrazu dochází zejména 

u chlapců při boji o úchop nebo při zápase na zemi.  
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Při Porovnání předešlých studií, které byly v minulých letech uskutečněny (Pierantozzi, 

2009; Krákora, 1947) dojdeme k názoru, ţe se výsledky v četnosti zranění na různých 

částech těla, aţ na drobné rozdíly shodují. 

Z grafů, které nám popisují druhy zranění, můţeme vidět, ţe nejčetnějšími druhy úrazů 

u obou pohlaví jsou vykloubení a nataţení svalu.  

Úrazy vzniklé při hře nebo gymnastice jsou mnohdy způsobené vlastní nedbalostí, 

nepozorností, přeceněním vlastních schopností nebo vlivem druhé osoby. (Pilný, 2007) 

Rehabilitace zkracuje dobu rekonvalescence po úrazu a urychluje návrat do 

tréninkového procesu s plnými silami. Cílem je obnovení fyzické a pracovní 

samostatnosti. Neabsolvování rehabilitace nebo jen její částečné absolvování vede 

k většímu riziku obnovení předešlého zranění a tím i k chronickým potíţím v pozdější 

době. (Palát, 1984)  

Z výše uvedených důvodů by měli sportovci po kaţdém úrazu absolvovat rehabilitaci, 

aby se zcela uzdravili a nedocházelo k obnovení minulého úrazu při zátěţi. U 

dotazovaných respondentů ţenského pohlaví můţeme vidět, ţe pouze 55 % splnilo 

rehabilitaci aţ do konce a 45 % se o rehabilitaci nezajímalo. Z toho 56 % dívek 

rehabilitace pomohla do úplného zotavení a jen 44 % pomohla částečně. 50 % 

dotazovaných respondentů muţského pohlaví se účastnilo rehabilitace aţ do konce, 20 

% jen částečně a 30 % vůbec ne. Z toho většině chlapců rehabilitace částečně nebo 

úplně pomohla a jen 7 % chlapců bylo s výsledky rehabilitace nespokojeno. 

Nedostatečné vyšetření s následnou léčbou můţe vést ke vzniku chronického 

přetěţování a svalových dysbalancí. (Caine et al., 2009) 

Vyuţívání ortopedických pomůcek jako další preventivní opatření, pomáhá chránit 

zdravá nebo poškozená místa před dalším poškozením a sniţuje moţnost vzniku úrazu. 

Mezi ortopedické pomůcky patří například chrániče zubů, hlavy, holenní a kolen nebo 

různé tejpovací pásky.  
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7. Závěr 
 

Diplomová práce byla zaměřena na téma determinanty ovlivňující zranění a jejich 

prevence při plánování tréninku ve vybraných věkových kategoriích juda. Především u 

kategorií jako jsou starší ţáci a dorost. Cílem této práce bylo zjistit nejčastější úrazy 

v judu při konkrétních činnostech a jejich příčiny v těchto věkových kategoriích.  

Následně navrhnout soustavu opatření, která povede k redukci výskytu zranění. 

Z vyhodnocených výsledků v práci je zřejmé, ţe výsledky mezi oběma pohlavími byly 

většinou rozdílné, jen pár výsledků se shodovalo. U chlapců docházelo k častějšímu 

výskytu zranění na tréninku a u dívek naopak při závodech. 

Mezi nejčastěji poraněné části těla u chlapců patřily prsty u nohou a u rukou, ramenní 

kloub, záda a dolní končetiny. U dívek to byly prsty u rukou a nohou, zápěstí, hlezenní 

kloub a kolenní kloub. Nejvíce docházelo k vykloubení kloubů a nataţení měkkých 

tkání, kde tyto výsledky byly téměř shodné u obou pohlaví. Úrazy vznikaly u obou 

pohlaví převáţně při zápase v postoji. 

Nejvíce úrazů bylo způsobené vlastní chybou jak u muţského, tak ţenského pohlaví. 

Z toho můţe vyplývat mnoho faktorů, které mohly být příčinou. Například nedodrţení 

doporučeného klidové reţimu od lékaře, u chlapců to bylo 16 % a u dívek 9 %. Dále 

vynechání strečinku, u chlapců to bylo dokonce 34 %. Dalšími faktory jsou 

nepravidelné vyuţívání regeneračních prostředků a sluţeb, porušování ţivotosprávy, 

přecenění vlastních sil, nepozornost či neúplné absolvování rehabilitace. Lze 

konstatovat, ţe účinek rehabilitace vůbec nepomohl jen 7 % respondentům muţského 

pohlaví. Ostatním rehabilitace pomohla zcela nebo alespoň částečně.  

Podíl na úrazech můţou mít i trenér, rozhodčí a prostory, kde probíhají tréninky a 

závody. Trenér by měl správně naplánovat sloţení tréninkových jednotek tak, aby 

odpovídaly vývoji a věkovým zvláštnostem jedinců a neustále jim připomínat správnou 

ţivotosprávu, pravidelný strečink atd. 

Prostory kde probíhá trénink, by měly být nastaveny tak, aby minimalizovaly výskyt 

úrazů. Například správně postavená ţíněnka - tatami bez mezer, obloţení sloupů 

molitanem a odstranění dalších závad. 
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Mezi další zásady prevence sportovních úrazů patří pravidelné lékařské prohlídky, 

většinou u sportovního lékaře. Ten zjistí svalové dysbalance a jiné odchylky způsobené 

v rámci tréninkové přípravy, které mohou vést v budoucnu ke vzniku zranění. Ostatní 

důleţité zásady prevence sportovních úrazů jsem popsal v teoretické části. 
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Anketa 

 

Dobrý den,  

chtěl bych Vás poţádat o vyplnění anonymní ankety jako podklad slouţící pro 

diplomovou práci. Cílem je zjistit, jaká jsou nejčastější zranění v judu u dětí ve věku 13 

– 20 let.  

Anketa je sloţena z 20 otázek, z 15 otázek uzavřených, ze 4 otázek polootevřených 

s moţností výběru jedné či více odpovědi a z 1 otevřené otázky s volnou tvorbou 

odpovědi. Průměrná doba vyplnění je cca 5 minut. Získaná data budou zpracována, 

publikována a uchována v anonymní podobě a ochráněna před jiným uţitím. Vyplněním 

a odevzdáním ankety potvrzujete, ţe dobrovolně souhlasíte se svojí účastí v této 

výzkumné studii, o které jste byl/a informován/a, jakoţ i o právu odmítnout účast nebo 

svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS. 

Prosím uloţte a zašlete zpět na e-mailovou adresu: martinsaroch4@gmail.com 

Děkuji za spolupráci 

 

VSTUPNÍ INFORMACE 

Pohlaví: ☐ žena ☐ muž  

Věk: ☐13-14  ☐ 15-17 ☐18-20   

Délka cvičení juda: …………… roky/let  

 

1. Kolik úrazů se vám přihodilo během trénování  juda?(Naražení a oděrky 

vynechte) 

☐ ţádné  ☐ 1-2 ☐ 3-5 ☐ 5 a více 

 

2. Kolik úrazů se vám přihodilo během závodění v judu? (Naražení a oděrky 

vynechte) 

☐ ţádné  ☐ 1-2 ☐ 3-5 ☐ 5 a více 

3. Jaké části těla byly poraněné? 

1. ☐Hlava  

2. ☐Horní končetina ☐Ramenní kloub  

3. ☐Loketní kloub  

4. ☐Zápěstí  



81 

 

5. ☐Prsty u rukou    

6. ☐Krk  

7. ☐Trup ☐Záda ☐Hrudník  

8. ☐Břicho  

9. ☐Uši   

10. ☐Dolní končetina ☐Kyčelní kloub  

11. ☐Kolenní kloub  

12. ☐Hlezenní kloub  

13. ☐Prsty u nohou   

☐Jiná část ………………………. 

 

4. Při jaké činnosti v rámci juda se vám úraz přihodil? 

1. Nácvik techniky na zemi 

2. Posilování 

3. Randori v postoji  

4. Randori na zemi   

5. Nácvik techniky v postoji  

6. Při hře  

7. Gymnastika 

Jiná …………………………….. 

 

5. Označte stupeň vašeho nejhoršího zranění 

1. Lehká zranění (oděrky, drobné krvácení, naražení)  

2. Střední  (natažení a natržení svalu, otřes mozku, podvrtnutí)  

3. Těžká (zlomenina, vykloubení, přetržení) 

4. Velmi těžká (nepohyblivost končetiny, amputace končetiny, ochrnutí) 

 

 

6. Označte veškeré druhy a počet vašeho zranění ?  

1. Vykloubení ………   

2. Zlomenina ………. 

3. Podvrtnutí ……… 

4. Natažení ……….  

5. Natržení ……… 

6. Přetržení ……. 

7. Otřes mozku …….. 

Jiná……………………………… 

 

7. Jak dlouho probíhala vaše rekonvalescence? 

1. 1- 3 týdny 

2. 4-8 týdnů 

3. 9-12 týdnů 



82 

 

4. Více jak 12 týdnů 

 

8. Co, vše zavinilo váš úraz? 

1. Vaše nepozornost (chyba)   

2. Soupeř  

3. Tatami 

4. Pomůcky (př. činka) 

5. Rozhodčí 

6. Jiné……………………. 

 

9. Absolvoval/a jste rehabilitaci po úraze? 

1. Ano  

2. Ne 

3. Částečně 

 

10. Pomohla vám rehabilitace? 

1. Ano  

2. Ne 

3. Částečně 

4. Vůbec 

 

11. Dodržel/a jste doporučený klidový režim po zranění od vašeho doktora? 

1. Ano  

2. Ne 

3. Částečně 

 

12. Označ počet všech svých tréninkových jednotek za týden. 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 – 5  

5. Více jak 5  

 

13. Jak často provádíte cviky na protažení? 

1. Po každém tréninku  

2. Někdy vynechám 

3. Vůbec 

 

14. Jaké typy regenerace absolvujete během týdne. 

1. Bazén 

2. Sauna  

3. Vířivka  

4. Masáž 
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5. Sud s ledem 

6. Kompenzační cvičení 

7. Fyzioterapeut  

 

15. Označte, jak často využíváte regenerační prostředky a služby? 

1. 1  za týden  

2. 2-3 za týden 

3. Každý den 

4. 1-3 za měsíc  

5. Vůbec 

 

16. Jak často vám klub umožňuje absolvování některých regeneračních 

prostředků a služeb?  

1. Často  

2. Jen po náročných závodech a tréninku  

3. Občas 

4. Vůbec 

 

17.  Využíváte preventivně ortopedické pomůcky (ortézy, chrániče) nebo 

tejpovací pásky na tréninku nebo na závodech? 

1. Před každým tréninkem nebo závody  

2. Občas 

3. Vůbec  

4. Jen při úrazu  

 

18. Jak často porušujete správnou životosprávu (kouření, pití alkoholu, málo 

spánku) 

1. Občas po závodech  

2. Jen o víkendu, když nejsou závody  

3. 1-3 týdně 

4. Každý den 

5. Vůbec  

 

19. Jak hodně jste v den závodů nervózní? 

     1.  Vůbec 

     2.  Trochu  

 3.  Hodně  

20. Napište konkrétní chvat/techniku, při kterém se vám stal úraz 

                   

                   …............................................................. 

 


