


 A) Vrcholového a výkonnostního sportu
 B) Rekreačního sportu



 Vrcholový sport – vrcholový sportovec
 Výkonnostní sport – výkonnostní sportovec
 Sportovní lékař
 Tělovýchovný lékař
 Sportovní a TVL preventivní prohlídky 

sportovců
 Svazový lékař, klubový lékař
 Lékařská komise ČOV



 Děje se prostřednictvím resortních center
 USK, Olymp – MV, Dukla Praha

 Sítí regionálních pracovišť
 CPM – Prof. Pavel Kolář

 Sportklinik – MUDr. Jiří Neumann

 CSZCR – MUDr. Jaroslav Větvička

 ISL – MUDr. Dostál, Praha

 Atd,…

Individuálně



 Je oborem jehož základním předmětem je 
tělesná a sportovní aktivita člověka v 
diagnostice, léčby I prevenci.

 Zaměřuje se:
▪ Na osoby zdravé – sportující – preventivní lék.prohlídky

▪ Na osoby nemocné – v podmínkách fyzické aktivity – nemoci 
kardiovaskulární, endokrinní, bronchopulmonální, poškození 
pohybové aparátu …

 Úkolem oboru je zjišťovat a posuzovat funkční a 
morfologické změny vyvolané zátěží.



 Je osoba, která vykonává výk. sport v 
organizovaných sportovních soutěžích, nebo 
se na ně připravuje, a která je registrována v 
organizaci, která organizuje sportovní soutěž. 



 Je sportovec, který vykonává vrcholový sport 
na úrovni státní reprezentace, nebo osoba, 
která se k reprezentaci připravuje jako člen 
sportovního centra mládeže (SCM), nebo 
odborného zařízení pro přípravu sportovců



Je lékař jakékoliv odbornosti, která alespoň 
částečně souvisí se sportem (chirurg, 
ortoped, RHB lékař, traumatolog,…), který 
absolvuje kurz ve sportovní medicíně, 
pořádaný subkatedrou TVL při IPVZ – institut 
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. 





 Ředitel - RNDr. Miloš Vrabec
 Úsek dopingových kontrol – RNDr. Jan 

Chlumský



 Lékařská komise (dále LK)je ustanovena dle 
Stanov Českého olympijského výboru (ČOV) 
jako jeho samostatná složka bez právní 
subjektivity. Je koordinačním orgánem pro 
oblast zdravotního zabezpečení v působnosti 
aktivit ČOV, s přesahem do oblasti celého 
vrcholového sportu



 Činnosti:
▪ Koordinuje činnost zdravotnických pracovišť

▪ Organizuje a spoluorganizuje odborná I koordinační 
setkání zdravotníků a členů realizačních týmů

▪ Spolupracuje s antidopingovým výborem ČR

▪ Iniciuje řešení obecných i konkrétních dílčích úkolů v 
oblasti zdravotního zabezpečení české sportovní 
reprezentace

▪ Zajišťuje personální obsazení akcí (Olympijské hry, 
mládežnické akce, EYOF, YOG)



 Od 1.1.2014 je účinná nová Vyhláška o 
zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a 
sportu vydaná MZČR pod číslem 391/2013 Sb. 

 Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních 
prohlídek pro všechny sportovce účastnící se 
organizovaných soutěží



 Vstupní lékařská prohlídka
 Pravidelná lékařská prohlídka
 Mimořádná lékařská prohlídka



 Rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt 
náhlého úmrtí

 Sportovní anamnéza 
 Osobní anamnéza – léky, úrazy, nemoci,…
 Komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na 

pohybový aparát
 Zjištění základní antropometrie
 Klidové EKG
 Laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to 

vyžaduje zdravotní stav zjištěný při vyšetření



 Český olympijský výbor zařizuje novou službu pro sportovce 
pojmenovanou ALL-IMP, která umožní, aby sportovci mohli mít svá 
zdravotní data stále u sebe. Systém ALL-IMP využívá sdílení 
zdravotních informací pacientů mezi pacienty a zdravotnickými 
pracovníky. Zápis zdravotních záznamů všem registrovaným sportovcům 
bude probíhat pomocí www rozhraní, nebo přímo z lékařského SW –
automaticky a on-line ale pouze na pokyn sportovce. Systém obsahuje 
anamnézy, diagnózy, výsledky ambulantních a laboratorních vyšetření i 
výsledky vyšetření zobrazovacími metodami, doporučení, předepsané i 
vydané léky. Systém umožňuje sportovci vkládat své vlastní informace, 
případně komentovat záznamy vložné zdravotnickými pracovníky. 
Bezpečnost dat je na 1. místě.



 8. ročník sympozia sportovní medicíny-19.-
21.3.2020

 www.sport-sympozium.cz
 https://www.facebook.com/sympoziumsportovnimediciny

 Registrace od 1.12.2019.

http://www.sport-sympozium.cz
https://www.facebook.com/sympoziumsportovnimediciny


 www.cstl.cz
 www.olympic.cz
 www.antidoping.cz
 www.cpmchodov.cz
 www.sportklinik.cz
 www.mtcsr.cz

http://www.cstl.cz
http://www.olympic.cz
http://www.antidoping.cz
http://www.cpmchodov.cz
http://www.sportklinik.cz
http://www.mtcsr.cz


 Dotazy,….???



 Děkuji za pozornost


