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Informace pro rodiče ohledně lékařských prohlídek u skupiny U12 
 
Vstupní prohlídky: 
 

Přílohou Vyhlášky č. 391/2013 Sb. je ragby zařazeno mezi zdravotně náročné sportovní 
disciplíny bez ohledu na úroveň soutěže, což přináší vyšší požadavky na vstupní prohlídky, které jsou 
podmínkou registrace sportovce.  

Pro nově registrované hráče kategorií U12 a vyšší platí povinnost „Vstupní prohlídky“ (dle 
Vyhlášky č. 391/2013 Sb. v rozsahu §4 odst. 3. písm. a) a b) vyhlášky) před jejich registrací. Znění viz 
níže.  

Rozhodující (ZATÍM) není specializace lékaře, ale obsah prohlídky, který vymezuje uvedená 
vyhláška. 
 

A, Praktický postup:  
1. Lékař vykoná vstupní prohlídku dítěte dle Vyhlášky. 
2. Rodič si výstup z tohoto vyšetření nechává. (Může být vyzván ČSRU k jeho předložení) 
3. Rodič vyplní Prohlášení o vstupní prohlídce. (Příloha) 
4. Společně s fotkou se Prohlášení zašle na ČSRU a bude vytvořena registrace. 

 

B, Informace pro lékaře: 
 
Pokus o charakteristiku rugby pro účely posuzování zdravotní způsobilosti: 
Kategorie U12: 
 
Neexistuje dlouhodobá soutěž, v kategorii U12 se pořádají regionální turnaje, které však mají 

z důvodu počtu klubů „zemský“ (rozdělení Čechy a Morava + Slezsko) charakter.  

Regionální turnaje jsou turnaje nesoutěžní, rozvojové. Jejich smyslem není získat výsledky, které by 

bylo možné ocenit, ale dát dětem radost ze hry a zároveň se zaměřit na osvojované dovednosti a 

jejich přenos do hry, bez tlaku na vítězství. Na regionálních turnajích se nevyhlašují výsledky, pořadí 

ani vítěz. Celková hrací doba na půldenní turnaj max. 60 minut, celodenní turnaj max. 75 minut. 

Turnaje jsou otevřené a účast na nich není pro kluby povinná. Dohromady proběhne ročně zhruba 15 

těchto turnajů. 

Během roku se konají dva otevřené celostátní turnaje,  které nemají formát mistrovství ČR. Jde pouze 

o herní setkání týmů z Čech a Moravy.  

Intenzita tréninku 2x týdně, v některých klubech po část „sezony“ i 3x týdně.  

Neexistuje národní reprezentace, nevedou se individuální bodové statistiky. 

 
 
 
Znění § 4: 
(1)  
Vstupní lékařská prohlídka se provádí za účelem zjištění nemocí, stavů nebo vad, které by vedly při 
výkonnostním sportu, vrcholovém sportu nebo sportu a tělesné výchově ve sportovních školách ke 
zhoršení zdravotního stavu posuzované osoby nebo v souvislosti s jejím zdravotním stavem k 
poškození zdraví jiných osob. 
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(2)  
Vstupní lékařská prohlídka se provádí 
a) před zaregistrováním posuzované osoby v organizaci podle § 1 písm. a), 
b) před zařazením posuzované osoby do státní sportovní reprezentace, do rezortního sportovního 
centra, sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu vrcholových sportovců, 
nebo 
c) před podáním přihlášky ke vzdělávání ve sportovní škole. 
 
(3)  
Vstupní lékařská prohlídka vedle základního vyšetření obsahuje, 

a) jde-li o výkonnostního sportovce nebo uchazeče ke vzdělávání ve sportovní škole, 
 
1. zjištění základní antropometrie, 
2. standardní klidové elektrokardiografické vyšetření a 
3. 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, 
 

b) jde-li o vrcholového sportovce nebo výkonnostního sportovce vykonávajícího zdravotně 
náročnou sportovní disciplínu, 

 
1. vyšetření podle písmene a) a 
2. zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve, pokud jiný 
právní předpis upravující posuzování zdravotní způsobilosti nestanoví jinak.  
Zdravotně náročné sportovní disciplíny jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce. 


