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Informace k lékařským prohlídkám pro členy závodního týmu

Vážení členové závodního týmu SK Karate Spartak Hradec Králové,

věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím o zdravotních prohlídkách pro členy závodního týmu, 
byť jsou poněkud obsáhlejší.

Problematiku zdravotních prohlídek aktuálně upravuje vyhláška č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti 
k tělesné výchově a sportu, která nabyla účinnosti 1.1.2014 a která v podstatě „jen“ vymezuje podmínky, za 
jakých mají lékaři vystavovat zdravotní posudky. Nestanoví tedy povinnosti pro konkrétní sportovní svazy či 
sportovce, nýbrž pro lékaře.
Vedení klubu se doposud snažilo naše závodníky těmito problémy nezatěžovat a řešit vše čestným 
prohlášením rodičů, nicméně vzhledem ke stanoviskům Ministerstva zdravotnictví, České unie sportu, 
Českého svazu karate a dalších institucí je nadále potřeba tyto „sportovní“ zdravotní posudky vyžadovat.

Praxe jednotlivých lékařů zatím není zcela jednotná, proto doporučujeme, abyste se na postupu dohodli 
nejprve s Vaším obvodním lékařem. Každopádně již ale nestačí pouhé razítko do průkazu (ostatně v nových 
průkazech už z tohoto důvodu žádné kolonky pro zdravotní prohlídky ani nejsou).

V zásadě jde tedy o to, že vstupní lékařská prohlídka musí obsahovat EKG, což zpravidla běžný obvodní lékař 
není schopen zajistit, a je nutná návštěva sportovního lékaře. Následné prodlužování lékařského posudku 
už je teoreticky schopen provádět přímo obvodní lékař, což je tedy stejné, jako tomu bývalo dříve.

Rovněž je dobré zohledňovat také věkové kategorie, ve kterých bude závodník v daném roce závodit. Pokud 
v době roční platnosti lékařského posudku přejde závodník do vyšší věkové kategorie, je dobré řešit to rovnou, 
aby pak nebylo potřeba absolvovat mimořádnou lékařskou prohlídku.

Věkové kategorie jsou následující:
ml. žactvo 7-9 let dorost 14-15 let kategorie U21 18-20 let
ml. žactvo 10-11 let junioři 16-17 let senioři od 18 let výš
st. žactvo 12-13 let

V tomto ohledu je na místě zároveň upozornit, že pokud závodník přejde do vyšší věkové kategorie v průběhu 
kalendářního roku, je pravděpodobné, že bude v této vyšší věkové kategorii startovat již celý tento kalendářní 
rok (protože vše směřuje k datu pořádání Mistrovství České republiky, které bývá na začátku prosince, a 
rozhodný je tedy věk závodníka v době konání MČR). Proto i v těchto případech je dobré nechat si vystavit 
posudek i na tuto vyšší kategorii.

Pokud jde o formu zdravotního posudku jako takovou, uvedená vyhláška rozlišuje v podstatě tři stupně –
organizovaný sport, výkonnostní sport a vrcholový sport, přičemž v případě našich závodníků je třeba 
vyžadovat posudek pro výkonnostní sport (viz níže).

V optimálním případě je tedy potřeba navštívit obvodního lékaře s žádostí o lékařský posudek pro 
výkonnostní sport, stručně ho seznámit, co závody karate obnášejí, a následně si s ním domluvit další 
postup.

Pravděpodobně Vás pro účely vstupní prohlídky odkáže na sportovního lékaře kvůli EKG. Zde Vám případně 
uvádíme kontakty na dva lékaře, kteří se touto problematikou v Hradci Králové zabývají:
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MUDr. Oldřich Jindra MUDr. Jiří Neumann (SPORTKLINIK)
tř. SNP 636/18, 500 03 Hradec Králové Dříteč 155, 533 05 Dříteč
tel. 495 542 714 tel. 777 851 405

Abyste případně předešli dalším komplikacím pramenícím např. z neznalosti lékaře, v čem přesně závody 
karate spočívají, uvádíme níže trochu bližší úvod do celé problematiky, abyste mohli s lékařem celý postup 
konzultovat.

S udělováním potvrzení jsou totiž v praxi občas problémy zejména z toho důvodu, že karate je v příloze č. 1 
vyhl. č. 391/2013 Sb. uvedeno jako zdravotně náročná sportovní disciplína. Je však třeba zdůraznit, že v této 
příloze je u zdravotně náročných sportovních disciplín řeč o bojových sportech s plným kontaktem. Pokud jde 
tedy o soutěže Českého svazu karate (ČSKe) či Shotokan Karate-do International Federation Czech Republic 
(SKIF CZ), kterých se naši závodníci účastní, nelze karate dle tohoto kritéria považovat za zdravotně náročnou 
sportovní disciplínu, tím spíše ne v disciplínách kata. Stejně tak toto kritérium nenaplňuje tréninková náplň. 
V každém případě je tedy vhodné lékaře informovat, o jakou formu karate se vlastně jedná, aby měl vůbec 
představu, na co zdravotní posudek vydává.

Výkonnostní sportovci, jak je chápe vyhl. č. 391/2013 Sb.
- výkonnostní sportovec = účastní se organizovaných soutěží nebo se na ně připravuje a je registrován 

v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, příp. organizuje sportovní soutěže

- je vyžadována vstupní lékařská prohlídka, jejíž náplní je:

o základní vyšetření

o zjištění základní antropometrie

o standardní klidové elektrokardiografické vyšetření

o laboratorní a jiná odborná vyšetření, vyžaduje-li to zdravotní stav nebo zdravotní náročnost 

sportu

- dále je vyžadována pravidelná lékařská prohlídka (provádí se jednou za 12 měsíců)

o základní vyšetření 

o laboratorní a jiná odborná vyšetření, vyžaduje-li to zdravotní stav nebo zdravotní náročnost 

sportu

- (mimořádná lékařská prohlídka)

o mimo jiné u sportovců mladších 18 let před zařazením do vyšší věkové kategorie 

výkonnostního nebo vrcholového sportu, než odpovídá jejich věku

Obecně je však třeba upozornit, že i přes výše uvedené nelze vyloučit, že bude konkrétní lékař postupovat 
jinak.

Jako přílohu tohoto dokumentu dáváme k dispozici možnou podobu formuláře, kterým lze prokazovat 
lékařskou prohlídku, ovšem není vyloučeno, že konkrétní lékaři budou vyžadovat vlastní formuláře.

V Hradci Králové dne 25. ledna 2016

vedení SK Karate Spartak Hradec Králové, z.s.




