Informace ke sportovním prohlídkám pro výkonnostní sport
Od 1. 1. 2014 je účinná Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu vydaná
Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních
prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží.
Výše zmíněná vyhláška definuje, kdo je „výkonnostní sportovec“, kdo „vrcholový sportovec“, a jaké
typy lékařských prohlídek musí úspěšně absolvovat pro provozování určitého druhu sportovní
činnosti.
Výkonnostním sportovcem je osoba, která vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních
soutěžích nebo se na ně připravuje, a která je registrována v organizaci, která organizuje sportovní
soutěže.
Vrcholovým sportovcem je osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní reprezentace nebo
osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen sportovního centra mládeže nebo obdobného
zařízení pro přípravu sportovců.
Každý hráč v jakékoliv věkové kategorii hrající soutěž za oddíl, který je členem klubu Volejbal Ústí
nad Labem, z.s. , je z pohledu této vyhlášky považován za výkonnostního sportovce.
Typy lékařské prohlídky
Každý výkonnostní sportovec musí absolvovat:
a) vstupní lékařskou prohlídku – absolvuje sportovec obvykle pouze jednou, a to před registrací v
klubu;
b) pravidelnou lékařskou prohlídku – absolvuje sportovec každých 12 měsíců.
Obsah lékařské prohlídky
Obsahem každé lékařské prohlídky (vstupní i pravidelné) musí být tzv. “základní vyšetření“:
a) rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí;
b) sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis
druhu, časové a fyzické
náročnosti sportu, pro který je posuzována;
c) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaném
onemocnění a užívaných léčivých
přípravků s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit
zdravotní způsobilost posuzované
osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována;
d) komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované
osoby, které budou zatěžovány
sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována;
e) rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově.
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Vstupní lékařská prohlídka pro výkonnostního sportovce vedle základního vyšetření dále obsahuje:
a) zjištění základní antropometrie;
b) standardní klidové elektrokardiografické vyšetření (měření EKG);
c) laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením
nebo pokud je to nutné s
ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu
zatížení a objem tréninku.
Pravidelná lékařská prohlídka obsahuje vedle základního vyšetření laboratorní a další odborná
vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo
zdravotní náročnost sportu nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku.
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