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Abstrakt 

 

Název:  Úroveň znalostí postupu první pomoci u trenérů florbalu 

 

Cíle:  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit úroveň znalostí postupů 

první pomoci u trenérů florbalu v nejvyšší ženské soutěži v České 

republice.  

 

Metody:  V moji práci jsem použila anonymní anketní šetření. Anketa se skládala 

ze dvou částí, kdy první (zjišťovací) část obsahovala 7 otázek a druhá 

(znalostní) část obsahovala 15 otázek. Skupina respondentů se skládala 

ze 17 trenérů a trenérek s licencí B. Anketní šetření proběhlo ve 

spolupráci s Českou florbalovou unií a získaná data byla vyobrazena 

pomocí grafů. 

 

Výsledek: Na základě anonymního šetření bylo zjištěno, že trenéři i trenérky 

většinou mají zkušenosti s poskytováním první pomoci na florbalových 

tréninzích, nebo zápasech. Nejvíce se vyskytující úrazy byly ty nejméně 

vážné jako vyražený dech, natažení svalů/vazů. Z výsledků vyplynulo, že 

znalosti trenérů nejsou dostačující (průměrné procento správných 

odpovědí u respondentů celkem činí pouhých 62 %), a navíc bývají 

ovlivněny rozsahem kurzu první pomoci a dobou, která uplynula od jeho 

absolvování. Ale ani absolventi, kteří absolvovali nadstandardní kurz 

první pomoci v roce 2015 a později, nebyli příliš úspěšní (průměrné 

procento správných odpovědí je jen 71 %). 

 

Klíčová slova: florbal, trenér, český florbal, první pomoc, kurz první pomoci, sportovní 

úraz, život ohrožující stavy, neúrazový stav, zdravotní stav 

 

 



 
 

Abstract 

 

Title:  The level of first-aid procedures knowledge amongst floorball trainers 

 

Objectives: The primary aim of this research was to identify to what extent trainers of 

the Czech highest female floorball league are familiar with the first-aid 

procedures.  

 

Methods: In this research, the sampling method was carried out in the form of an 

anonymous questionnaire, which was constructed from two parts. The 

first part of the questionnaire assessed general knowledge (7 questions). 

The second part tested the participants through a random scenario (15 

questions). The number of respondents counted a total of 17 B-licensed 

trainers, both male and female.  The questionnaire was completed with 

the assistance of the Czech Floorball Union, and the collected data was 

presented in graphs.  

 

Results: Based on the anonymous questionnaire, the findings showed the above-

average experience of trainers providing first-aid, during both floorball 

practice or competition. The most common injures were the least serious, 

such as the wind knocked out, muscle / ligament strain. The results 

showed that the knowledge of coaches in not sufficient (the average 

percentage of correct answers among respondent is only 62 % in total), 

and moreover they are influenced by the scope of the first aid course and 

when the course was graduated. But even graduates who completed an 

above-standard first aid course in 2015 and later were not successful (the 

average percentage of correct answers is only 71 %).  

 

Keywords:  Floorball, trainers, Czech floorball, first-aid, first-air course, sports 

injury, life-threatening condition, non-accidental condition, health 
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ÚVOD 

 Téma své bakalářské práce „Úroveň znalostí postupů první pomoci u trenérů 

florbalu“, jsem si vybrala z důvodu znalosti problematiky v tomto sportovním odvětví, 

protože se od dětství florbalu aktivně věnuji. Během svého působení ve florbale jsem se 

také několikrát zranila, a ne všichni trenéři byli schopni správně zareagovat. V současné 

době působím jako trenérka mladších kategorií, a tak bych chtěla umět vždy situaci 

správně vyhodnotit a zvládnout. To je také další z důvodů, proč jsem si vybrala toto 

téma k závěrečné práci.  

 Sport je jednou z nejčastějších příčin úrazů a ani florbal není výjimka. Se 

sportovními úrazy se potýkají všechny věkové kategorie.  

 Ve florbale se setkáváme s hráči různého věku. V mladších kategoriích mohou 

být i děti ve věku 4 let. Děti přibližně do 7 let ještě nejsou schopny předvídat důsledky 

svého jednání, a proto si bohužel neuvědomují, kdy a jaká zranění mohou nastat, a jak 

se při úrazu zachovat. Proto za ně mají zodpovědnost trenéři, kteří musí především 

mladší věkové kategorie více sledovat a předcházet možným poraněním. Bohužel i přes 

přítomnost trenéra k úrazům dochází, proto je nutné, aby byl trenér schopen zareagovat 

a poskytnout adekvátní první pomoc. 

 Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit úroveň znalostí trenéru florbalu 

v nejvyšší ženské soutěži u nás, tyto znalosti posoudit a vyhodnotit. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Sportovní disciplína jménem florbal 

1.1.1 Základní informace 

Florbal je kolektivní halový sport. V hracím poli je pět hráčů a jeden brankař za 

každý tým. Cílem hry je vstřelit co nejvíce gólů do soupeřovy branky. Herní čas se dělí 

na tři dvacetiminutové části neboli třetiny a hřiště je ohraničené mantinely. 

Florbal se zařazuje do tzv. „levnějších“ sportů, výbava hráčů je finančně méně 

náročná a často se z tohoto důvodu zařazuje ve školách na hodiny tělesné výchovy. I 

herní pravidla nejsou příliš komplikovaná. V České republice florbal není zatím 

profesionálním sportem, proto se s ním setkáme jen na amatérské úrovni. Hráči nejsou 

za své výkony platově ohodnoceni a častokrát je florbal časově limituje v jejich 

profesním a osobním životě (Kysel, 2010). 

1.2 Ochrana hráče, pravidla hry a koncept sezóny z pohledu 

bezpečnosti 

1.2.1 Ochrana hráče 

Výbava florbalisty zahrnuje florbalovou hůl, shodný týmový dres s čísly na 

zádech a sálovou obuv. Hráči se zrakovou vadou mohou používat ochranné brýle, které 

lze doplnit dioptrickými skly. Také je mohou využívat hráči jako ochranu před 

poraněním oka florbalovým míčkem. 

Brankařovou povinností je nosit florbalovou helmu, dlouhé kalhoty a triko. Dále 

jsou brankáři vybavení protektivními pomůckami, například chrániči na kolena a lokty, 

suspensorem, ochrannou vestou, rukavicemi (Skružný, 2005; ČfbU, 2014b).   

Z této kapitoly nám vyplývá, že hráči v poli nejsou nijak chráněni, tudíž i 

k menšímu úrazu může dojít velice snadno. 

1.2.2 Pravidla florbalu  

Utkání řídí dva rozhodčí, kteří kontrolují hru a trestají přestupky, čímž se snaží 

zamezit řadě zranění. 

Nejčastějšími nebezpečnými přestupky jsou hra vysokou hokejkou, vrážení nebo 

blokování hry. Všechny tyto prohřešky může rozhodčí potrestat dvouminutovým 
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trestem, záleží však na jeho uvážení a konkrétní situaci. Existuje i pětiminutový trest, 

ten se uděluje v případě, kdy protihráč zasáhne soupeře svou holí do obličeje nebo 

pokud je agresivní a chování je neadekvátní (Skružný, 2005; Kysel, 2010; ČFbU, 

2014b). 

1.2.3 Koncept sezóny 

Koncept nejvyšší ženské ligy je rozdělený do dvou částí. Základní část, během 

které se utká každý s každým, přičemž se vždy jeden zápas odehraje v domácím 

prostředí a druhý venku neboli na půdě soupeře. Druhou částí je část nadstavbová, ve 

které se soutěží o vítězství v nejvyšší soutěži nebo o udržení v ní. Zápasů o udržení se 

v soutěži může být až sedmnáct, z čehož vyplývá, že může docházet přetížení 

pohybového aparátu a jeho následného poranění.  
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2 FLORBALOVÝ TRENÉR   

2.1 Kvalifikační požadavky trenéra 

 Velkou výhodou je jakákoliv zkušenost s florbalem, nejlépe jako hráč, nebo 

aspoň jako rodič nebo divák.  

Český florbal (dále jen ČF) zajistil systém vzdělávání florbalových trenérů pro 

jednotlivce, ale i pro své členské kluby, kterým umožňuje získat odbornou způsobilost 

k sestavení a vedení tréninku. Vzdělání trenérů se dělí na několik stupňů. Přihlášení na 

kurz probíhá na webových stránkách ČF přes informační systém FIS. Školící materiály 

jsou pro trenéry k dispozici na vzdělávacím portálu. Po úspěšném ukončení školení 

vybraného stupně licence, získává trenér osvědčení o své odborné způsobilosti 

k výkonu trenérské činnosti, kterým je výše zmíněná trenérská licence. 

2.1.1 Stupně trenérské licence 

• Trenérská licence A  

- dvouleté studium, ve kterém musí trenér absolvovat 220 hodin prezenční 

výuky florbalu a 120 hodin prezenční výuky všeobecných předmětů, včetně 

výuky první pomoci v rozsahu 14 hodin. 

• Trenérská licence B 

- jednoleté studium, ve kterém je nutno splnit 100 hodin prezenční výuky 

florbalu a 55 hodin prezenční výuky všeobecných předmětů, včetně výuky 

první pomoci v rozsahu 4 hodin. 

• Trenérská licence C 

- třídenní kurz o 33 hodinách prezenční výuky a 14 hodin samostudia. 

• Trenérská licence D 

- jednodenní kurz, který trvá 10 hodin prezenční výuky a 5 hodin samostudia. 

• A dále doškolovací semináře 

- půldenní kurz, který trvá minimálně 4 hodiny prezenční výuky, 

- v rámci doškolovacích seminářů mohou být i základy první pomoci. 
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2.2 Základní aspekty florbalu 

2.2.1 Charakteristika pohybu hráče florbalu 

 Florbal je sport, ve kterém se objevuje současně okamžité zrychlení a zastavení, 

změny směru, často i kontrolovaným kontaktem s herní plochou nebo soupeřem a taky 

zde najdeme údery míčkem či florbalovou holí (Leppänen et al., 2015b).  

 Dřív byl florbal bezkontaktní sport, tělesný kontakt s protihráčem nebyl 

dovolený. Hra vyžaduje větší sílu a rychlost, ke které si hráči pomáhají fyzickým 

kontaktem, který je v současné době běžnou součástí hry. Jednou z důležitějších 

dovedností je souhra těla s balónkem, kladou se větší nároky na celkovou koordinaci 

paží, které vedou míček, a trupu (Pasanen et al., 2016; Pasanen et al., 2008a; Kysel, 

2010; Bernaciková a kol., 2010).  

2.2.2 Specifika obránce a útočníka 

 Každý z postů má své specifické úkoly, které během hry musí plnit a je možné 

tak podle nich popsat charakteristické dovednosti útočníků a obránců. Základní obranné 

činnosti je obsazování protihráčů, zpomalit nebo úplně přerušit soupeřův útok. 

V moderním florbale je velice důležitým obranným prvkem tzv. blok, kdy obránce 

vystaví své tělo proti přepokládané trajektorii střely soupeře a blokuje ji nebo blokuje 

pohyb samotného hráče. Tyto činnosti, prováděné obráncem, jsou spíše kontaktního 

charakteru. Obránci jsou hlavně důraznější hráči, kteří se nebojí vstoupit do souboje. 

Právě v takových případech může dojít k úrazu (Skružný a kol., 2005; Kysel, 2010). 

 Naopak pro post útočníka je důležité umět dovednosti jako je driblink, vedení a 

zpracování míčku, střelbu, a hlavně pohyb po hřišti. Útočník by měl mít po celou dobu 

hry balónek pod kontrolou, a to i za předpokladu, že se útočník dostane do vysoké 

rychlosti při útoku na soupeřovu část hřiště, kde je už výše zmíněno může přijít hráč k 

úrazu (Zlatník, Vancl a kol., 2001; Kysel, 2010). 
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3 ZDRAVOTNÍ RIZIKA FLORBALU 

3.1 Nejčastější zdravotní problémy 

Mimo pozitivních aspektů fyzických aktivit se ve florbale vyskytuje i vysoké 

riziko vzniku zranění. Po zraněních, která se stanou při florbale, často zůstávají 

následky dlouhodobějšího charakteru. Některé jsou tak vážné, že je sportovec nucen 

předčasně přerušit svou sportovní kariéru (Tranaeus et al., 2016a). 

Ve florbale, ale i obecně ve všech pohybových aktivitách, se za riziková místa 

vzniku poranění považují všechny svalové tkáně. Zranění může také nastat i v oblastech 

kloubů či kostní struktury. Ke zranění dochází při srážce s protihráčem, špatném 

došlápnutí, rychlé změně směru nebo při pádu. 

Sportovní aktivity tvoří až 20 % zaevidovaných mimopracovních úrazů. Rizikové 

sporty, podle incidence úrazů, jsou kontaktní sporty jako florbal, házená, basketbal atd 

(Pastucha, 2014). 

Parkkari et al. (2004) se ve své studií zabýval riziky zranění, jako nedílnou 

součástí aktivního života. Procento zranění rostlo s náročností aktivity. Minimum 

zranění bylo zaznamenáno u lidí provozující pouze rekreační aktivity, příkladem je 

chůze, plavání, rybaření nebo jízda na kole. Incidence se u různých aktivit lišila, ale 

průměrně vyšlo 0,84 zranění na 1000 hodin aktivity. Lidé, kteří aktivně sportují, týmově 

nebo individuálně, mají na 1000 hodin sportu 12,45 zranění. Přímo florbal se začlenil 

mezi prvních pět sportů s největším počtem zranění, a to s 10,9 zranění na 1000 hodin 

hry florbalu. Mezi nejčastější úrazy patří například drobné tržné rány, vyražený dech, 

přetržené vazy, dislokace kloubu v koleni nebo kotníku a otřes mozku. Uvádí to Jonas 

Engel ve svém článku i já ze své zkušenosti tento fakt mohu jen potvrdit. 

3.2 Definice sportovního úrazu 

Sportovní úraz je definován jako porucha zdraví spojována se zápasem nebo 

tréninkem, jímž důsledkem je nemožnost sportovce plně se účastnit sportovní aktivity 

na více než jeden den. Mimo akutních traumatických zranění se ve sportu objevují i 

zranění z přetížení a únavy. Týká se to úrazů, které vznikají po opakovaném fyzickém 

přetěžování, což může způsobovat hlavně v období růstu sekundární strukturální 

deformity a změny. Tato zmíněná zranění jsou typická pro technické nebo vytrvalostní 

sporty, kde je vyžadovaný dlouhodobý monotónní trénink a stále se opakující se 
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pohybové vzory, nicméně se v poslední době tato zranění objevují i v kolektivních 

(týmových) sportech, kde hráči absolvují na trénincích a zápasech většinu svého času 

(Leppänen et al., 2015b). 

Dle jiné definice „úraz je náhle vzniklá porucha zdraví způsobená zevními 

činiteli“ (Vilikus et al., 2004, 176). Podle Velkého lékařského slovníku je trauma 

definováno jako „náhlá zevní událost, která svým působením na organismus vyvolá 

jeho poškození“ (Vokurka, Hugo a kol., 2005, s. 914).  
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4 PRVNÍ POMOC 

Pro vysvětlení pojmu první pomoc existuje řada definic, jedna z těch nejnovějších 

byla formulována na zasedání Evropské rady pro resuscitaci, European Resusciation 

Council Guidelines for Resuscation 2015: 

„První pomoc je definovaná jako pomocné chování a počáteční péče poskytovaná 

někomu, kdo náhle onemocní nebo je zraněn. První pomoc může být zahájena 

v jakékoliv situaci. Poskytovatel první pomoci je definován jako někdo vyškolený v první 

pomoci, kdo by měl: 

• rozpoznat, posoudit a upřednostnit potřebu první pomoci; 

• poskytovat péči s využitím příslušných kompetencí; 

• rozpoznat omezení a v případě potřeby vyhledat další péči.“ 

Standardy první pomoci (2017) nám nabízí definici „První pomoc je okamžitá 

pomoc poskytnutá zraněnému nebo nemocnému člověku před jeho kontaktem 

s profesionální zdravotní péčí. Týká se nejen problematiky poranění či nemoci, ale 

veškeré péče o postiženého, včetně psychosociální podpory postiženého nebo svědků 

události.“ (Standardy první pomoci, 2017, str. 5) 

Thygerson A. L. a Thyrgerson S. M., 2012 uvádí, že „první pomoc je pomoc, která 

je okamžitě podávána zraněné nebo náhle nemocné osobě.“ 

První pomoc lze laicky definovat jako soubor účelných opatření, které mohou 

zachránit člověku život při úrazu nebo náhlém zhoršení jeho zdravotního stavu.  

4.1 Povinnost poskytnout první pomoci 

Poskytnutí první pomoci by mělo být samozřejmostí, základní morální 

„povinností“ pro každého člověka. 

Právo na záchranu života a zdraví je zakotveno přímo v legislativě, viz.  Listina 

základních lidských práv a svobod (Baštecká, 2005). 

Dále také v Zákoně č.40/2009 Sb., a to v § 150, odst. 1 je uvedeno: „Kdo osobě, 

která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne 

potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude 

potrestán odnětím svobody až na jeden rok.“ 
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V § 150, odst. 2 je psáno: „Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví 

známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého 

zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na 

dvě léta nebo zákazem činnosti.“  

A § 151 říká: „Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl 

účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač 

tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až 

na tři léta nebo zákazem činnosti.“ (Zákon č. 40/2009 Sb.). 

4.2 Cíle první pomoci 

V první pomoci je více cílů, ale tím nejdůležitějším je záchrana života a zabránění 

zhoršení zdravotního stavu, ale i zabránění vzniku komplikací. S nečekaným úrazem 

nebo nemocí se můžeme setkat kdykoliv a kdekoliv. Můžeme se stát účastníkem 

dopravní nehody, ale i v běžném životě a při sportu. Je proto důležité, abychom byli 

schopni zareagovat co nejrychleji a nejsprávněji. (Lejsek a kolektiv, 2013) 

Správně poskytnutá první pomoc může rozhodnout o přežití či zabránit trvalejším 

následkům. (Kolektiv autorů, 2017) 

Pro správné poskytnutí první pomoci rozhodně nestačí pouze znalostí získané 

z knih, nebo příruček, ale je naprosto nezbytný praktický nácvik a aktivně se účastnit 

odborných přednášek a kurzů. Zvláště těch se zaměřením na praktický nácvik technik 

poskytnutí první pomoci, protože automatické zvládnutí modelových situací je 

podmínkou správného poskytnutí pomoci v případě reálné situace. Kurzy první pomoci 

nabízí například MŠMT, Červený kříž a spousta dalších i soukromých organizací. 

4.3 Dělení první pomoci 

První pomoc lze rozdělit na následující druhy: 

- Laická první pomoc – bývá prováděna osobou bez speciálního vybavení, většinou 

tedy laikem. Cílem je zachránit život postiženého, zabránit zhoršení jeho zdravotního 

stavu a zajistit jeho bezpečí. Patří sem kontaktování zdravotnické záchranné služby, 

péče o poraněného do jejího příjezdu, v případě potřeby zajištění improvizovaného 

transportu, či zamezení vlivu faktorů přímo ohrožujících zdraví anebo život 

zraněného. 
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- Technická první pomoc – bývá obvykle prováděna týmy k tomu speciálně určenými 

(hasiči, horská služba ad.). Jejím úkolem je vyproštění postiženého, zajištění převozu 

do bezpečí, popřípadě likvidace příčiny události. Pokud se nejedná o situaci 

ohrožující život zasahujícího, může tuto pomoc poskytnout i laický zachránce (jedná 

se např. o uhašení ohně, vypnutí plynu nebo elektřiny, vyproštění a přesunutí 

postiženého) 

- Odborná přednemocniční první pomoc – je zajišťována zdravotnickým personálem a 

patří sem diagnostika, indikace a podání farmak, život zachraňující úkony a další. 

Základním úkolem všech uvedených typů první pomoci je zajistit základní životní 

funkce (dech, srdeční činnost), jejich obnovení a případně také úlevu od bolestí a 

zabránění komplikacím (Höschlová, 2011). 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila především na laickou první pomoc, 

kterou by měli trenéři znát, a hlavně být schopni ji poskytnout. S úrazy ve sportu se 

setkáváme poměrně často, a proto je nutné, aby trenéři měli potřebné znalosti a 

dovednosti v oblasti poskytnutí první pomoci a dokázali je použít v praxi.  

Při ligových zápasech bývá vždy přítomen tzv. zdravotník. Často to ale bývá 

nějaký rodič, který žádný kurz neabsolvoval. Proto je dle mého názoru je potřebné dbát 

na vzdělání trenérů v oblasti první pomoci. Navíc na tréninku nebývá žádný zdravotník 

přítomen a v takovém případě si musí trenér pomoci většinou sám. 

4.4 Obecný postup první pomoci – 3 kroky 

Prvním krokem by mělo být správné zhodnocení situace. Vyhodnotit, co se přesně 

na místě stalo (především s ohledem na možnost úrazu páteře), bezpečnostní rizika, zda 

může dojít k opakování incidentu, kolik je raněných a jestli může být zraněn i některý z 

kolemjdoucích. Dále musíme zjistit, co máme k dispozici na provedení první pomoci.  

Pokud je podezření na poranění páteře s poraněným nijak nemanipulujeme, pokud 

to není nezbytně nutné (např, kvůli resuscitaci, hrozícímu výbuchu atd.). V takovém 

případě okamžitě volat ZZS, zajistit raněnému tepelný komfort a uklidňovat jej. 

Druhý krok je zhodnocení stavu postiženého. Kontrola vědomí, dýchání, 

případného masivního krvácení, tedy identifikace stavů bezprostředního ohrožení života 

a jejich okamžité řešení a v těchto situacích volat ZZS.   
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Ve třetím kroku je třeba provést druhotné vyšetření, získat podrobnější informace 

o události a o příznacích dalších zranění. Rozhodnout, zda je nutné volat ZZS, nebo lze 

zvolit jinou formu odborné pomoci, či stačí laické ošetření. 

Pokud je nutné volat ZZS, je potřeba dispečerovi přesně a podrobně popsat, co se 

stalo, o jakou situaci se jedná a počet raněných. Dále je potřeba sdělit, kde se nehoda 

stala. Zachránce telefon nikdy nepokládá jako první, ale pokračuje v odpovídání na 

otázky dispečera. Pokud je třeba, dispečer radí zachránci ohledně postupu první pomoci.  

Také je nezbytné zajistit rychlou cestu pro záchranáře, například nechat otevřené 

dveře a pokud lze, vyslat další osobu před dům, kde ke zranění došlo. Stále je potřeba 

kontrolovat zraněného, zda se jeho stav nezhoršuje. Zajistit mu tepelný komfort a snažit 

se s ním komunikovat (Kolektiv autorů). 

4.5 Resuscitace dospělých 

 „Neodkladná resuscitace je soubor jednoduchých a logicky na sebe navazujících 

postupů, které mají sloužit k neprodlenému obnovení dodávky okysličené krve do mozku. 

Hlavním faktorem úspěchu je rychlost zahájení a účinnost provedení resuscitace. Po 4-

5 min. od zástavy oběhu okysličené krve v mozku začínají při běžné teplotě nenávratně 

odumírat mozkové buňky. I když se později profesionálním zachráncům podaří krevní 

oběh obnovit, vyšší mozkové funkce bývají trvale poškozené a pacientovi se nikdy 

neobnoví normální kvalita života. Proto se klade takový důraz na provádění postupů 

neodkladné resuscitace v terénu ještě před příjezdem ZS a na jejich výuku.“ (Základní 

neodkladná resuscitace, 2017, s.3) 

 Pokud zraněný není při vědomí a nedýchá normálně je třeba ihned volat ZZS. 

Zachránce si postiženého položí na záda a klekne si vedle jeho hrudníku. Dlaň jedné 

ruky položí na střed hrudníku a na ní přiloží i druhou dlaň. Zachránce je nakloněn nad 

hrudníkem, propnuté paže jsou kolmo tak, aby tlak rukou nepřenesl na žebra. S 

frekvencí minimálně 100 stlačení za minutu do hloubky okolo 5 cm provádí masáž 

srdce. Zachránce nepřerušuje kontakt rukou s hrudníkem zraněného. Pokud je zachránce 

ochoten a schopen provést umělé dýchání neboli dýchaní z úst do úst, provádí jej 

v poměru 30:2, což znamená 30 stlačení hrudníku ku dvěma vdechům. Umělé dýchání 

se provádí tak, že zachránce musí raněnému zaklonit hlavu, ústa se pootevřou sama, 

prsty ruky, kterou má na čele stiskne pomocí palce a ukazováčku křídla nosu. Zachránce 

provede nádech, obemkne svými ústy ústa zraněného a vydechne, během výdechu 
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sleduje, jak se mu nadzvedá hrudník. Zachránce oddálí ústa, tak aby mohl proběhnout 

výdech a hrudník přitom klesne zpátky. Následně provede stejným postupem podruhé. 

Poté neprodleně pokračuje v stlačování hrudníku.  

 Začne-li se postižený během resuscitace probírat (otevření očí, začne se hýbat 

nebo normálně dýchat) zachránce okamžitě přerušuje oživování. 

5 POSTUPY PRVNÍ POMOCI PŘI NEJČASTĚJŠÍCH 

ZRANĚNÍCH A DALŠÍCH ZDRAVOTNÍCH 

PROBLÉMECH VE FLORBALE 

Ve své práci jsem se zabývala především situacemi, které často nastávají při 

tréninku či na zápase. Také jsem zde doplnila i život ohrožující stavy, které se na 

florbale naštěstí objevují zřídka, ale i ony mohou nastat. A proto je dobré znát postup 

PP i pro tyto případy.  

5.1 Neúrazové stavy 

Neúrazový stav je jev, do kterého se člověk dostává bez působení jakékoliv vnější 

síly. Mezi neúrazové stavy, které mohou nastat při tréninku či zápase, patří například 

křeče, alergická reakce, kolaps. 

5.1.1 Alergická reakce 

Alergická reakce se může vyskytnout i na florbale, zvláště mimo florbalovou 

halu, například při letní venkovní přípravě. Jedinci, kteří trpí alergií na pyl, slunce, 

bodnutí hmyzu aj., mohou tedy na daný alergen okamžitě zareagovat. Alergická reakce 

se projevuje v různých formách, od mírných projevů až po tu nejzávažnější, kterou je 

anafylaktický šok.  

Příznaky u mírné formy se mohou projevit lokálně, například svěděním kůže, 

zarudnutím spojivek, pálením a slzením očí, sennou rýmou nebo mírným otokem 

(Einzig. Kelly, 2010). 

Příznaky u celkové alergické reakce bývají ztížené dýchaní, otoky, kopřivka, 

slabost, malátnost, nevolnost, zvracení. Při masivním otoku měkkých tkání dutiny ústní 

a krku může dojít až k dušení (Kolektiv autorů, 2017). 
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První pomoc 

 Při mírné formě se doporučuje aplikace protialergických gelů (Fenistil, Tantum 

aj.). Dále je možné podávat antihistaminika v tabletách. 

U závažné podoby alergické reakce je nutné zavolat ZZS a co nejdříve podat 

tabletu antihistaminik (nejlépe Dithiaden pod jazyk, případně při těžkých projevech 

aplikovat adrenalin do svalu pomocí pera Epipen nebo Anapen, pokud je k dispozici). 

Postiženého položit a mírně mu nadzvednout nohy nad zem a kontrolovat jeho stav do 

příjezdu ZZS (Einzig. Kelly, 2010, Kolektiv autorů, 2017). 

5.1.2 Kolaps 

 Kolaps neboli mdloba je krátká ztráta vědomí, která je způsobena špatným 

prokrvením a nedostatečným okysličením mozku. V důsledku toho může dojít k pádu. 

Jakmile se obnoví přísun krve do mozku, jedinec se začne probírat.  

Příznaky kolapsu jsou bledá až bílá barva obličeje, studený pot, malátnost, 

hučení v uších, mžitky před očima, návaly horka, třes, dušnost a ztráta vědomí 

(Bydžovský, 2011).  

První pomoc 

 Pokud lze, tak zabránit nekontrolovatelnému pádu, aby nedošlo ke zranění. 

Jedince položit na zem do polohy na záda a zvednut nohy. Zajistit přístup čerstvého 

vzduchu a případně také použít chladivé obklady na čelo a provádět kontrolu dechu a 

celkového stavu postiženého. Ten by měl nabýt vědomí zhruba do pěti minut, pokud se 

tak nestane, je nutné ho uložit do zotavovací polohy a zavolat ZZS (Lejsek a kolektiv, 

2013). 

Obrázek č.2 – Zotavovací poloha (https://mladyzdravotnik.cz/prvni-pomoc/zotavovaci-poloha/) 
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5.1.3 Křeče 

 Křeče jsou jedním z častějších projevů, které mohou na tréninku či zápase 

nastat. Mohou být způsobeny řadou příčin např. vyčerpáním, úrazem, nádorem, infekcí, 

horečkou (febrilní křeče), ale také mohou být jedním z příznaků nemocí např. epilepsie. 

Jako křeče jsou označovány nekontrolovatelné stahy svalové s různou intenzitou. 

(Bernatová E., 2014). Při křeči je tělo napnuté a jsou viditelné záškuby v oblasti obličeje 

a v končetinách (Kolektiv autorů, 2017). 

První pomoc 

 Zajistit, aby nedošlo k nekontrolovatelnému pádu jedince a následnému poranění. 

Nesnažit se o zmírnění křečí silou ani tlakem, křeče do několika minut ustoupí samy. Po 

odeznění křečí provést kontrolu vědomí (pokud se jednalo o silnější křeče) a zda se 

jedinec nezranil (Lejsek a kolektiv, 2013). 

5.1.4 Epileptický záchvat 

Pokud jde o četnost výskytu neurologických onemocnění, tak epilepsie se řadí, po 

cévních mozkových příhodách, na druhé místo. Projevuje se epileptickými záchvaty 

(dále jen EZ), což jsou náhlé a přechodné abnormální funkce mozkové aktivity, při 

kterých dochází k dočasné změně vnímání, vědomí a také chování, citlivosti či hybnosti.  

Postihují 1 % dětí a 3-5 % dospělých a alespoň jeden záchvat prodělá během 

svého života každý desátý člověk. (Sameš, 2005; Seidl a Obenbargen, 2004) 

Po záchvatu se může u epileptika objevit pozáchvatové výpadové projevy 

(pozáchvatová hemiparéza, afázie). Tyto projevy setrvávají několik hodin, někdy jen 

několik minut. (Sameš, 2005; Seidl a Obenbargen, 2004) 

V některých případech může dojít k opakování EZ ve velmi krátkých intervalech 

a tento stav může trvat i déle než 30 minut (což se nazývá status epileptikus). Postižený 

je v bezvědomí i v pauzách mezi záchvaty, přičemž může dojít k poškození mozku. 

Tento stav může být doprovázen horečkou, hrozbou energetického vyčerpání a dalšími 

doprovodnými jevy (Sameš, 2005; Seidl a Obenbargen, 2004). 

První pomoc 

 Je třeba odstranit nebezpečné předměty z okolí jedince s EZ, o které by se mohl 

poranit. Uvolnit oděv, zvláště kolem krku a podložit hlavu. Nebránit v pohybu 

(křečích), neotvírat ústa a ani nevkládat nic mezi zuby.  Pokud trvá porucha vědomí, 
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postiženého uvést do zotavovací polohy a případně otevřít a vyčistit ústa, předsunout 

dolní čelist. Po jeho probrání z EZ vyčkat návratu do plného vědomí, slovně jej uklidnit 

a zjistit, zda nedošlo ke zranění. Transport do nemocnice je nutný, když se jedná o první 

záchvat nebo status epileptikus, pokud došlo ke zranění nebo po záchvatu pacient 

setrvává v dezorientovaném stavu (Ambler, 2006). 

5.1.5 Bezvědomí  

 Bezvědomí je definováno jako částečná nebo kompletní ztráta schopnosti 

postiženého jedince vnímat a reagovat na okolní podněty (dotyk, oslovení). Jedná se o 

život ohrožující stav, ve kterém dochází k částečné nebo úplné poruše funkce 

centrálního nervového systému a často může nastat až zástava životních funkcí 

(dýchání, krevní oběh). 

První pomoc 

 Pokud postižený nereaguje na oslovení a intenzivní podnět (je v bezvědomí), je 

nutné zaklonit hlavu a zkontrolovat dýchání. Pokud je dech normální, což znamená 

pravidelný, bez zadrhávání, sípání a chrčení, je vidět zvedání hrudníku a jde cítit 

vydechovaný vzduch, zavolat ZZS, postiženého ponechat v poloze na zádech a udržovat 

záklon hlavy pro zajištění průchodnosti dýchacích cest. Zraněného je potřeba po celou 

dobu sledovat a kontrolovat. Pokud ale zraněný sípe, chrčí, dýchá nepravidelně nebo 

nedýchá vůbec, ihned volat ZZS a zahájit resuscitaci (Kolektiv autorů, 2017).  

5.2 Úrazové stavy  

Jedná se o poruchy zdraví, které jsou způsobeny vnějšími vlivy a vznikají náhle. 

Také se používají termíny zranění, poranění a újma na zdraví, popř. trauma. Vážnější 

úrazy mohou mít trvalé následky a mohou být i smrtelné. (Pfeiffer, 2007).  

5.2.1 Krvácení z nosu  

 Krvácení z nosu neboli epistaxe během sportu je nejčastější důsledek poranění 

v přední části nosu, z porušených cév nosní sliznice. Většinou se jedná o drobnější 

krvácení, které zpravidla nebývá doprovázeno velikou krevní ztrátou (FTN, 2016). 

První pomoc 

Je doporučená poloha vsedě, v předklonu, nelehat si, nezaklánět hlavu, stisknout 

křídla nosu k sobě na dobu minimálně 10 minut, přiložit studené obklady na zátylek a 
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kořen nosu (horní část nosu), krev z úst vyplivovat (prevence zvracení). Pokud nelze 

krvácení zastavit, je třeba zajistit odborné ošetření (FTN, 2016).  

5.2.2 Vyražený dech 

Vyražený dech neboli křeč dýchacích svalů může nastat při prudkém nárazu nebo 

úderu do oblasti horní části břicha nebo dolní časti zad, kdy dojde k otřesu bránice a 

jejímu vyřazení z činnosti. Postižený se nedokáže nadechnout, nemůže mluvit, ale je při 

vědomí.  

První pomoc 

Dýchání se obnoví spontánně, je potřeba zraněného uklidňovat, vysvětlovat mu, 

že problém za chvíli odezní. Doporučená je poloha v polosedě s mírně pokrčenýma 

nohama. Je možné také provádět masáž přední stranu hrudníku v oblasti úhlu mezi 

žebry.  

5.2.3 Poranění kůže 

 Jedná se o poškození celistvosti kůže a závažnost poranění se odvíjí od charakteru 

rány (hloubka, typ okrajů, případné znečištění apod.) a také podle lokality rány. Velká 

většina těchto ran se hojí bez komplikací. 

První pomoc 

 Ránu vypláchnout čistou vodou, odstranit nečistoty, a pokud je rána značně 

znečištěná, použít dezinfekci (nutné předem zjistit, jestli jedinec není na dezinfekci 

alergický). Poranění sterilně překrýt a vyhodnotit, zda je vhodné odborné ošetření. 

Lékařskou pomoc vyhledat v případě, že se jedná o hlubokou či rozsáhnou ránu anebo 

silně znečištěnou (Petržela, 2007). 

5.2.4 Tupé poranění břicha 

Tupé neboli kryté poranění břicha je těžko poznatelné, jelikož jeho příznaky 

nemusí být vždy tak vážné jako samo poranění. Zranění vzniká jako důsledek přímého 

nárazu na břišní stěnu a poškození zde umístěných orgánů (od zhmoždění či hematomu 

až po rozsáhlé ruptury). Úraz se nejčastěji vyznačuje bolestí břicha o různé intenzitě, 

příznaky se odvíjí od charakteru, intenzity a lokalizace zranění (kop do břicha, 

napíchnutí na florbalovou hůl, pád, ...) (Hirt a kolektiv, 2011). 



25 
 

Při vnitřním krvácení může dojít k rozvoji šoku, který se projevuje zrychleným 

dýcháním, jedinec se začíná potit, je zimomřivý a má pocit žízně. V místě úrazu se 

může objevit nepatrná modřina (hematom) a břicho může být tvrdé (Hirt a kolektiv, 

2011). 

První pomoc  

 V případě, že jedinec upadne do bezvědomí a zvrací nebo krvácí uložit jej do 

zotavovací polohy. Pokud je v bezvědomí bez dalších příznaků lze jej položit na záda se 

záklonem hlavy. Jestliže je zraněný při vědomí, je možné jej ponechat v poloze, která je 

mu je příjemná, většinou na boku. Pokud se vyskytují příznaky signalizující vnitřní 

krvácení ihned volat ZZS, zde je nutné co nejrychlejší odborné ošetření (Hirt a kolektiv, 

2011). 

5.2.5 Krvácení  

Krvácení je únik krve z cévního systému a v případě masivního krvácení se jedná 

o jedno z nejnebezpečnějších poranění. Krvácení se dělí dle druhu poškozených cév 

(vlásečnicové, žilné, tepenné), intenzity (drobné a masivní) a také podle závažnosti či 

místa krvácení.  

První pomoc 

 Při masivním krvácení se jedná o život ohrožující stav, a tak je zástava krvácení 

na prvním místě před ostatními úkony první pomoci. Cílem je zastavit nebo alespoň 

výrazně omezit krvácení. Zástava se provádí tlakem prsty či dlaní (při použití rukavic) 

na ránu. Používá se do příjezdu ZZS. Pro zastavení krvácení na delší dobu je vhodný 

tlakový obvaz (pokud máme potřebný materiál). V krajním případě, když je krvácení 

opravdu masivní a není-li účinný přímý tlak, je možnost použít škrtidlo (Kolektiv 

autorů, 2017).  

 Při drobném krvácení stačí poranění pouze očistit pouze proudem vody, pokud 

hrozí infekce, lze použít k vyčištění dezinfekci (Kolektiv autorů, 2017). 

5.2.6 Šok 

Šok je obranná reakce organismu na nedostatek kyslíku, ohrožující život a 

vyžadující urychlenou lékařskou pomoc. Může se vyskytnout u všech vážnějších 

poranění a nelze jej podceňovat. Jednou z nejčastějších příčin je velká ztráta krve. 
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Příznaky šoku se projevují zvýšeným tepem, únavou, apatií nebo opačně neklidem, 

bledou a chladnou kůží, pocením (Kelnarová a kol., 2007, Bydžovský, 2011). 

První pomoc 

Položit postiženého do polohy vleže nebo do polohy, která mu vyhovuje. Volat 

ZZS a současně zajistit tepelný komfort postiženému, nepodávat tekutiny, jídlo ani léky 

proti bolesti, snažit se zajistit klid, kontrolovat stav postiženého a reagovat na jeho 

případné změny (Bydžovský, 2011).  

5.2.7 Poranění oka 

Oční úrazy jsou častá a velmi bolestivá poranění. Jsou doprovázeny zhoršeným 

psychickým stavem poraněného, který může být neklidný a může si stěžovat na pálení, 

svědění, řezání a slzení oka. Mezi další příznaky poranění patří i světloplachost nebo 

svírání víček (Kolektiv autorů, 2017).  

První pomoc 

 Zabránit, aby si zraněný do oka sám sahal, či si jej mnul. V případě výskytu cizího 

tělesa v oku pomocí palce a ukazováku rozevřít víčka a cizí těleso zkusit odstranit 

pomocí výplachu, sterilním kouskem vlhké vaty nebo kouskem kapesníku. Pokud je 

těleso pevně zaseknuté, neodstraňovat silou, ale vyhledat odbornou pomoc.  

 Jestliže k úrazu došlo tupým nárazem, ať už se jedná o náraz na předmět, zasažení 

letícím předmětem (míčkem), úderem (hokejkou) nebo pádem, pak překrýt oko 

sterilním obvazem a je možné i chladit okolní zhmožděné tkáně. Zajistit odborné 

vyšetření očním lékařem (Kelnarová a spol., 2007). 

5.2.8 Úrazy hlavy 

Poranění hlavy jsou jedny z nejzávažnějších úrazů, ke kterým může dojít a může 

se jednat o život ohrožující stav. Vznikají při pádech na hlavu, úderech do hlavy. Mezi 

příznaky úrazů hlavy patří bolesti hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, amnesie na 

událost a poruchy vědomí. Závažným příznakem, který značí prasklinu spodiny lebeční 

je výtok bezbarvé až nažloutlé tekutiny nebo krve z ucha, nosu, občas se objevuje i 

krvácení z úst.  
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První pomoc 

 Zjistit, zda si poraněný pamatuje, co se mu stalo, jaké má obtíže a prohlédnout 

hlavu. Podle zjištěného volíme odbornou pomoc. Stále sledujeme stav životních funkcí. 

Pokud není nutné odborné ošetření, je nutné 24 hodin zajistit dohled pro možnou 

časovou prodlevu příznaků, důsledků u krvácení či otoku mozku. Úrazy hlavy nelze 

podcenit. Je nutné sledovat stav postiženého, především vědomí, dále sledovat vývoj 

bdělosti a změny chování. Monitorovat příznaky, sledovat, zda nedochází k možném 

výtoku tekutiny/krve z ucha, nosu nebo místa poranění (Srnský, 2007; Pilný, 2018). 

5.2.9 Poranění páteře 

Páteř je oporou celého těla a umožňuje pohyb. Je tvořena krčními, hrudními, 

bederními, křížovými a kostrčními obratli. V páteři je uložena mícha, kterou chrání 

obratle. Poranění páteře může být izolované, bez poranění míchy nebo spojené s 

poraněním míchy. Sportovní úrazy patří mezi tři nejčastější příčiny úrazů páteře. 

Podezření na poranění páteře vychází z mechanismu úrazu (např.: pád z výšky, 

přímé násilí na páteř, úraz hlavy spojený s bezvědomím). Příznaky poranění nemusí být 

žádné nebo se mohou projevit s odstupem. Mezi příznaky poranění páteře nebo míchy 

patří bolesti hlavy, krku, zad a beder. Může dojít ke ztrátě hybnosti, mravenčení nebo 

necitlivosti dolních končetin někdy i horních. V některých případech mohou být 

přítomny poruchy vědomí anebo dýchání, v krajních případech může dojít 

k nekontrolovatelnému povolení svěračů (Kelnarová, 2007). 

První pomoc 

 Při podezření na poranění páteře, je potřeba postupovat tak, jako by páteř 

poraněná byla. S pacientem nijak nemanipulovat, pouze mu držet hlavu. Jen ve 

výjimečných případech lze s postiženým hýbat, a to při bezprostředním ohrožení života 

zvnějšku (např. požár, hrozící výbuch), dále při stavech vyžadujících resuscitaci, 

zastavení masivního krvácení (pokud nejde zastavit v původní poloze). Okamžitě volat 

ZZS a současně zajistit tepelný komfort a psychicky zraněného uklidňovat. Pokud se 

zraněný dostane do stavu bezvědomí a pravidelně dýchá, kontrolovat jeho stav. Jestli je 

v bezvědomí a jsou viditelné problémy s dýcháním, opatrně ho otočit na záda a 

okamžitě zahájit resuscitaci, což je nepřímá srdeční masáž a umělé dýchání zároveň 

(Kelnarová, 2007). 
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5.2.10 Poranění dolních končetin 

Poranění končetin jsou jedním z nejčastějších úrazů ve florbale. Závažnost 

poranění posuzujeme především podle příznaků. Pro závažné poranění svědčí bolestivý 

otok, hematom a výrazné omezení či neschopnost pohybu.  

5.2.10.1 Podvrtnutí 

 Jde o jedno z nejčastějších úrazových kloubních onemocnění. Podvrtnutí neboli 

distorze znamená poškození měkkých tkání, které může zahrnovat i krevní výron nebo 

krevní podlitinu (Lejsek a kolektiv, 2013). 

 Při distorzi dojde k oddálení kostní hlavice od kloubní jamky. Kloub se dostane za 

mez přirozené pohyblivosti. Zpět do správné polohy se kloub vrátí sám bez pomoci. Při 

samotném podvrtnutí může dojít k natažení či natržení kloubního pouzdra nebo 

natrhnutí okolních kloubních vazů. Poškození některé z těchto struktur doprovází 

poškození drobných cév, což může zapříčinit vznik hematomu. Kloub pak může být 

oteklý, doprovázený bolestí a může nastat i omezení pohyblivosti kloubu.  

První pomoc 

 Místo podvrtnutí se doporučuje znehybnit a chladit. Distorze se léčí fixací 

obinadlem nebo bandáží a dodržením klidového režimu. Ke zmírnění bolesti a otoku je 

možné použít lokální mastí a gely (Lejsek a kolektiv, 2013). 

5.2.10.2 Vykloubení 

Vykloubení neboli luxace je poranění kloubu, při kterém dojde vychýlení kloubní 

hlavice z kloubního pouzdra, popř. z kloubní jamky. 

Při vykloubení dochází k poranění okolních struktur jako jsou kloubní pouzdra, 

vazy, cévy a nervy (Bydžovský, 2004). Zranění je velmi bolestivé, s omezením pohybu 

v místě postižení (Kolektiv autorů, 2017). 

První pomoc 

V žádném případě se nesnažit vrátit hlavici do původní polohy. Končetinu 

zafixovat a znehybnit ve vykloubené poloze, vyhledat odbornou pomoc (Lejsek a 

kolektiv, 2013). 
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5.2.10.3 Natažení vazů 

 Natažení neboli distenze je nejlehčí forma poranění, při kterém nedochází 

k porušení žádné zevní struktury vazů a ani k poruše pevnosti. Míra poškození měkkých 

tkání je závislá na mechanismu poranění. Při distenzi vznikají drobné trhlinky, které se 

hojí jizvou. Příznaky nejsou nijak vážné, nedochází zde k nestabilitě kloubu. Postupně 

se rozvíjí otok, který je spojený s napětím svalových vláken. Zároveň nedochází 

k porušení krevního zásobení, což znamená, že se neobjeví hematom (Dungl a kolektiv, 

2005; Renström & Konradsen, 1997; van Dijk, 2002). 

První pomoc 

 Při natažení svalu je důležité zajistit klidový režim. Doporučuje se chladit 

postižené místo i několikrát denně, v případě potřeby podávat lék proti bolesti. 

5.2.10.4 Přetržení svalů a šlach  

 Při ruptuře svalů a šlach vzniká výrazné poškození kloubního pouzdra a 

chrupavek, přičemž dochází k poruše stability kloubu. Nemusí dojít k úplnému přetržení 

ale jen k částečnému natržení. 

 Příznakem je charakteristické prasknutí, které doprovází prudká bolest a okamžitá 

ztráta funkce. Ihned vzniká velký otok a doprovází ho výrazný hematom (Dungl a 

kolektiv, 2005; Renström & Konradsen, 1997). 

První pomoc  

Končetinou nehýbat nebo ji jakkoliv protahovat, mohlo by dojít ke zhoršení stavu. 

Vzhledem k velké bolestivosti při ruptuře svalů a šlach se doporučuje chladivý obklad 

na postižené místo. V případě velké bolesti lze podávat jednorázová analgetika. 

Končetinu je vhodné uložit do zvýšené polohy, čímž se sníží otok. Nutné odborné 

vyšetření.  

5.2.10.5 Zlomenina 

Zlomenina je stav, při kterém došlo k porušení celistvosti kosti, vzniká působením 

hrubé síly na kost nebo nepřirozeným pohybem končetiny. Zlomeniny rozlišujeme dle 

místa vzniku (přímé, nepřímé), dle poruchy kožního krytu (otevřené, zavřené). Projevují 

se patologickou pohyblivostí, deformací a provází je otoky, bolestivost, hematomy 

(Kolektiv autorů, 2017). 
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První pomoc 

S postiženým, pokud možno manipulovat co nejméně, mohlo by dojít k poškození 

nervů a cév v oblasti poranění. V případě otevřené zlomeniny zastavit krvácení a 

překrýt ránu sterilním obvazem. Podle lokalizace, stavu, charakteru zlomeniny a 

celkového stavu zraněného volat ZZS. Do příjezdu ZZS zajistit tepelný komfort a 

sledovat stav raněného.  

V případě vlastního transportu raněného, lze zlomeninu znehybnit v poloze, ve 

které se nachází, pomocí dlahy či jiné vhodné předměty (hole, tyče) nebo pevně svázat 

k druhé noze. Jestli, že postižený setrvá na místě až do příjezdu ZZS, je vhodnější 

znehybnění neprovádět a vyčkat na odborný zásah. Vždy je nutné lékařské ošetření. 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

Tento výzkum jsem si zvolila, protože sama florbal hraji od dětství a prošla jsem 

si řadou zranění. Z tohoto důvodu mě zajímá úroveň znalosti trenérů v nejvyšší ženské 

soutěži, pokud jde o oblast poskytnutí první pomoci. Znalosti byly posuzovány na 

základě anketního šetření. 

6.1  Cíle práce 

Hlavní cíl: Zjistit úroveň znalostí postupů první pomoci u trenérů nejvyšší ženské 

soutěže v České republice. 

Dílčí cíl: Zjistit, zda se liší úroveň znalostí trenérů v závislosti na uplynutí doby 

od absolvování nadstandardního kurzu první pomoci. 

6.2 Výzkumné otázky 

1. Se kterými typy úrazů a zdravotních problémů se trenéři nejčastěji setkali? 

2. Jaké jsou znalosti první pomoci u trenérů florbalu licence B? 

3. Budou mít lepší znalosti trenéři, kteří absolvovali nadstandardní kurz PP v roce 

2015 a později? 

4. Existuje rozdíl ve znalostech mezi ženami a muži? 

6.3 Úkoly práce 

a. Studium české a zahraniční literatury spojenou s problematikou florbalu a 

zraněními s ním spojené, první pomoci při daných zranění a metodologie 

bakalářské práce 

b. Vybrat si vhodnou metodiku výzkumu, techniku sběru dat 

c. Zvolit si vhodnou cílovou skupinu respondentů 

d. Podat žádost etické komisi UK FTVS 

e. Rozeslat anketní dotazníky cílové skupině respondentů 

f. Sepsat teoretickou část bakalářské práce 

g. Zpracovat získaná data 

h. Zpracovat praktickou část bakalářské práce 
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8
9

Pohlaví respondentů

ženy muži

6.4  Metodika práce 

Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter a zaměřuje se na zjištění 

znalostí postupu první pomoci u trenérů nejvyšší ženské soutěže ve florbale v ČR. Pro 

výzkum byla zvolena kvantitativní metoda sběru dat, která byla realizována sběrem a 

analýzou dat z anketního šetření, do kterého se zapojilo 17 respondentů, z nich převážná 

část absolvovala kurzy první pomoci. Po úvodní obecné části ankety následovala 

stěžejní část, která obsahovala 15 otázek se zaměřením na znalost postupů první 

pomoci. Formulace dotazů vycházely ze všeobecně známých informací o nejčastějších 

úrazech a problémech. Cílem jedné z výzkumných otázek bylo zjistit s jakými 

úrazovými či neúrazovými stavy se respondenti setkali. 

Otázky byly uzavřené a jejich časová náročnost byla zhruba 15 minut. Anketa 

byla anonymní a šířena elektronickou formou pomocí emailu. 

6.4.1 Charakteristika zkoumaného souboru 

Výzkumu se zúčastnilo 17 respondentů z celkového počtu 30 oslovených. 

Skupina byla složena z trenérů a trenérek florbalu s licencí B. Jedince s uvedenou 

licencí jsem vybrala z veřejně dostupných údajů na webu Českého florbalu. 

Charakteristika výzkumné skupiny, pokud jde o poměrné zastoupení mužů a žen, je 

zobrazena v prvním grafu.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1 zobrazuje podíl pohlaví respondentů ve zkoumané skupině. Skupina se 

skládala z 9 mužů (53 %) a 8 žen (47 %).  
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12

5

Účast na kurzech První pomoci

ano ne

7 VÝSLEDKY 

Účastnil(a) jste se někdy nadstandardního kurzu/školení/výuky první pomoci? 

Pokud ano, ve kterém roce?  

a) ano 

b) ne  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2 zobrazuje účast trenérů na nadstandardním kurzu první pomoci.  

Z dotazovaných respondentů bylo 12 osob (71 %) účastníky kurzu PP a 5 osob (29 %) 

kurz nikdy neabsolvovalo. 
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4

Datum absolvování kurzu

2015 + 2014 -

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3 zobrazuje ve kterém roce respondenti nadstandardní kurz absolvovali.  

Většina respondentů (8 osob, tj.67 %) kurz absolvovala v roce 2015 a později, zbytek (4 

osoby, tj. 33 %) dříve. 
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6

Provádění první pomoci na tréninku

ano ne

Musel(a) jste někdy na florbalovém tréninku poskytovat první pomoc?  

a) ano 

b) ne 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Graf č. 4 zobrazuje počet respondentů, kteří poskytli první pomoc na florbalovém 

tréninku.  

Z dotazovaných osob muselo první pomoc provést 11 z nich (tj. 65 %) a zbývajících 6 

(tj. 35 %) PP neposkytlo. 
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3

Věděl si respondent rady?

ano ne

Pokud ano, věděl(a) jste si rady? 

a) ano 

b) ne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5 zobrazuje, kolik dotazovaných si v dané situaci vědělo rady v postupu 

první pomoci, pokud ji poskytovali.  

Osm respondentů (tj. 73 %) si vědělo rady a zbývající 3 (tj. 27 %) PP nedokázali 

poskytnout. 
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Setkání s život ohrožujícím stavem

ano ne

Setkal(a) jste se na tréninku/při utkání s život ohrožujícím stavem (bezvědomí, 

zástava dechu, masivní krvácení)? 

a) ano 

b) ne 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6 zobrazuje počet respondentů, kteří se setkali s život ohrožujícím stavem. 

Z celkového počtu dotazovaných se 7 osob (tj. 41 %) se setkalo s život ohrožujícím 

stavem a 10 osob (tj. 59 %) nesetkalo. 
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Úrazové stavy

Vyražený dech Poranění hlavy
Natržené/ přetržené svaly Natažené svaly
Podvrtnutí Vykloubení
Zlomenina Poranění oka
Poranění obličeje, zubů Tupé poranění břicha

S jakým zraněním jste se setkal(a) na tréninku/při utkání? Můžete vybrat více 

odpovědí:  

a) vyražený dech 

b) poranění hlavy 

c) natržení/přetržení svalu 

d) naražení svalu 

e) podvrtnutí kotníku/kolene 

f) vykloubení 

g) zlomenina 

h) poranění oka 

i) poranění obličeje/zubů 

j) tupé poranění břicha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 7 zobrazuje, kolik trenérů se setkalo s daným úrazem.  

Všichni trenéři (tj. 100 %) se setkali s vyraženým dechem, následovalo podvrtnutí            

(82 %), poranění hlavy (76 %), poranění obličeje/zubů a natržené/přetržené svaly (obojí 

65 %), zlomenina (59 %) a na závěr se vyskytovalo vykloubení, poranění oka a tupé 

poranění břicha (každý po 41 %).  
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Setkání s neurazovým stavem

ano ne

Setkal(a) jste se při florbalu s neúrazovým zdravotním problémem? 

a) ano 

b) ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 8 zobrazuje zkušenost s neúrazovými stavy.  

Šest trenérů (tj. 35 %) se setkalo s neúrazovými stavy, zbylých 11 trenérů (65 %) s nimi 

zkušenost nemá.  
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Typ neurazového stavu

Epileptický záchvat Astma Alergie

Pokud ano, o jaký neúrazový stav se jednalo? 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Graf č. 9 zobrazuje druhy a počty neúrazových stavů, se kterými se respondenti 

setkali.  

Dotazovaní uvedli, že se setkali s těmito neúrazovými stavy: epileptický záchvat (3 

osoby), astma (2 osoby), alergie (1 osoba).  
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Následující část vyhodnocení se týká rozboru odpovědí respondentů na odborné 

otázky ohledně poskytnutí PP. Správná odpověď je v zadání označena červenou barvou. 

 

Otázka č. 1: Hráč má po zásahu hokejkou do obličeje roztržené obočí, rána krvácí. 

Jak postupovat?  

a) poslat hráče k odbornému ošetření, volat zdravotnickou záchrannou službu (dále 

jen ZZS) 

b) zastavit krvácení, vyrobit „mašličku“ pomocí náplasti, vyhodnotit je-li nutné 

odborné ošetření 

c) zalepit hráči ránu náplastí a nechat jej pokračovat ve hře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 10 uvádí odpovědi ohledně roztrženého obočí.  

Většina (13 osob, tj. 76 %) odpověděla, že by situaci vyřešila „mašličkou“, dále dvě 

osoby (tj. 12 %) by nechaly poraněného hráče dál pokračovat a zbývající respondenti (2 

osoby, tj. 12 %) by vyhledalo odbornou pomoc. 
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Otázka č. 2: Hráč si v souboji vyrazí dech. Jaký bude postup první pomoci?  

a) položit hráče na zem a začít provádět resuscitaci 

b) snažit se zprůchodnit dýchací cesty pomocí Heimlichova manévru 

c) hráče posadit, uklidňovat, možnost lehce masírovat nadbřišek, čekat na nádech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 11 zobrazuje odpovědi ohledně PP při vyražení dechu.  

Třináct respondentů (tj. 76 %) by čekalo na nádech, tři (tj. 18 %) by začali provádět 

resuscitaci a jeden (tj. 6 %) by provedl Heimlichův manévr.  
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Otázka č. 3: Ve florbale je časté poranění kotníku. Je-li bolest mírná, funkce 

kloubu jen lehce omezená a končetinu lze zatížit, pak: 

a) končetinu zbytečně nezatěžovat, dát ji do zvýšené polohy a kotník chladit 

b) kotník zafixovat pružným obinadlem a hráč může pokračovat ve hře 

c) nohu zafixovat provizorní dlahou a chladit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 12 zobrazuje odpovědi respondentu na otázku, jak by řešili poranění 

kotníku.  

8 respondentů (tj. 47 %) by končetinu zbytečně nezatěžovalo, pět dalších (tj. 29 %) by 

kotník zafixovalo obinadlem a zbývající čtyři (tj. 24 %) by ošetřili zranění provizorní 

dlahou. 
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Otázka č. 4: Jaké příznaky svědčí pro vážné poranění svalu/vazu (např. 

přetržení)? 

a) náhlá bolest, výrazné omezení funkce, tvarová deformace, porucha citlivosti 

b) bolest jen při pokusu o pohyb, končetinu lze zatížit 

c) bolest není přítomna, pohyb je omezen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 13 uvádí odpovědi na příznaky poranění svalů či vazů.  

Tvarovou deformaci, náhlou bolest a poruchu citlivosti si vybralo 12 respondentů (tj. 71 

%), bolest při zatížení zvolili tři dotazovaní (tj. 18 %) a omezení pohybu zvolili 2 

dotazovaní (tj. 11 %).  
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Otázka č. 5: Jaká bude první pomoc při zavřené zlomenině předloktí?   

a) končetinu dát do šátkového závěsu, podat lék proti bolesti a odvézt zraněného 

k lékaři 

b) zlomené kosti narovnat, přiložit dlahu a poslat zraněného k lékaři  

c) rukou zbytečně nemanipulovat a zajistit odborné ošetření 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Graf č. 14 zobrazuje odpovědi ohledně postupu PP při zavřené zlomenině.  

12 respondentů (tj. 70 %) by paží zbytečně nemanipulovalo, čtyři dotazovaní (tj. 24 %) 

by použili šátkový závěs a zajistili odbornou pomoc a jedna osoba (tj. 6 %) by 

zlomeninu rovnala.   
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Otázka č. 6: Jaká poloha je vhodná pro hráče po nárazu do hrudníku s dýchacími 

obtížemi:  

a) vleže na zádech s podložením hlavy 

b) polosed s oporou zad 

c) zotavovací poloha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 15 uvádí, jak respondenti odpovídali na otázku týkající se správné polohy 

při dýchacích obtížích.  

Polosed s oporou zad vybralo 7 respondentů (tj. 41 %), zotavovací polohu zvolilo 6 

jedinců (tj. 35 %) a leh s podloženou hlavou vybrali 4 dotazovaní (tj. 24 %).  
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Otázka č. 7: Vážné, velmi silné krvácení lze zastavit: 

a) pomocí škrtidla 

b) tlakem prsty přímo v ráně (optimálně v rukavicích) 

c) ovázáním rány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 16 zobrazuje postup respondentů při zástavě silného krvácení.  

Jedenáct dotazovaných (tj. 64 %) by situaci řešili tlakem na ránu, čtyři (tj. 24 %) by 

ránu obvázali a zbývající dva (tj. 12 %) by na zástavu krvácení použili škrtidlo.  

2

11

4

a b c
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Otázka č. 8: Jak postupovat při vykloubení ramenního kloubu? 

a) snažit se kloub rozhýbat, poté zafixovat a ledovat 

b) zkusit dát kloub do původní polohy a znehybnit, aby nedošlo k dalšímu poranění 

c) znehybnit postižený kloub, chladit a následné zajistit odborné ošetření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 17 zobrazuje odpovědi dotázaných na otázku postupu první pomoci při 

vykloubení ramenního kloubu.  

Tři respondenti (tj. 18 %) by se snažily o rozhýbání kloubu, čtyři respondenti (tj. 24 %) 

by se pokoušeli dát kloub do původní polohy. Většina respondentů (10 osob, tj. 58 %) 

by končetinu znehybnila, chladila a zajistila patřičné ošetření.  
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Otázka č. 9: Jak postupovat při zavřeném (tupém) poranění břicha po úderu? 

a) zraněného položit do polohy na zádech s pokrčenými dolními končetinami nebo 

ho nechat zaujmout polohu, která mu vyhovuje a volat ZZS 

b) zraněného položit do zotavovací polohy, podat lék proti bolesti, uklidňovat a volat 

ZZS 

c) zraněného posadit, dát mu napít, volat ZZS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Graf č. 18 zobrazuje odpovědi respondentů ohledně postupu při tupém poranění 

břicha.  

Jedenáct dotazovaných (tj. 65 %), kteří vybrali odpověď, že raněného je třeba položit na 

záda a pokrčit mu nohy. Dva respondenti (tj, 11 %) by raněného dali do zotavovací 

polohy a zbylí čtyři respondenti (tj. 24 %) by raněného posadili.   



50 
 

4

4

9

a b c

Otázka č. 10: Po úderu do hlavy je zraněný po chvíli nápadně ospalý, zmatený, 

zvrací. Jak postupovat? 

a) zraněného nechat vyspat, obtíže do 24 hodin zpravidla ustoupí 

b) počkat, jak se zraněný sám rozhodne, sám nejlépe posoudí, jak mu je 

c) vždy zavolat ZZS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 19 zobrazuje, jak respondenti odpovídali na otázku postupu první pomoci 

při úrazu hlavy.  

Čtyři respondenti (tj. 24 %) by jej nechali usnout a čtyři dotazovaní (tj. 24 %) by 

nechali, aby se poraněný sám posoudil jeho stav a více než polovina (tj. 52 %), by ihned 

zavolala ZZS.  
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Otázka č. 11: Jak postupovat při první pomoci při epileptickém záchvatu 

(záchvatu celotělových křečí)? 

a) odstranit z okolí předměty, o které by se jedinec mohl zranit, počkat, až křeče 

ustanou 

b) držet jedince, aby byly křeče co nejmenší, a snažit se rukou vytáhnout jazyk 

c) zajistit, aby okolo jedince nebyly žádné předměty, o které by se mohl zranit a 

polévat studenou vodou, aby se probral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 20 zobrazuje, jak odpovídali respondenti na otázku týkající se 

epileptického záchvatu.  

Osm dotazovaných (tj. 47 %) by počkalo až záchvat pomine. Čtyři respondenti (tj. 24 

%) by se snažili jedince s EZ držet a zmírnit tím křeče. Zbylých pět trenérů (tj. 29 %) by 

postiženého polévali studenou vodou.  
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Otázka č. 12: Kdy zahájit nepřímou masáž srdce u dospělé osoby? 

a) když se jedinec nehýbá, nereaguje a nedýchá normálně 

b) když jedinec pravidelně dýchá, ale nereaguje na žádný podnět 

c) jedinec leží, reaguje jen na bolestivý podnět 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 21 zobrazuje, jak respondenti odpovídali na otázku zahájení nepřímé 

masáže srdce.  

Devět respondentů (tj. 53 %), by nepřímou masáž srdce zahájilo, kdyby jedinec dýchal 

nepravidelně nebo vůbec a byl v bezvědomí. Tři respondenti (tj. 18 %) by masáž 

zahájilo, pokud by jedinec dýchal pravidelně a nereagoval na podnět a zbylí respondenti 

(5 osob, tj. 29 %) pouze v případě, kdyby jedinec reagoval jen na bolestivý podnět. 
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Otázka č. 13: Jak zprůchodnit dýchací cesty u osoby v bezvědomí, leží-li na 

zádech? 

a) vytažením jazyka prsty 

b) podložením hlavy 

c) záklonem hlavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 22 zobrazuje, jak respondenti odpovídali na otázku zprůchodnění 

dýchacích cest.  

Čtyři respondenti (tj. 24 %) zprůchodnili dýchací cesty vytažením jazyka. Tři 

dotazovaní (tj. 17 %) by raněnému podložili hlavu a zbylá většina respondentů (tj. 59 

%) vybralo záklon hlavy jako nejlepší způsob, jak zprůchodnit dýchací cesty.   
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Otázka č. 14: Jak postupovat při otevřené zlomenině bérce bez masivního 

krvácení? 

a) vrátit kost do původní polohy, sterilně překrýt, zavolat ZZS 

b) nemanipulovat s kostí, sterilně překrýt, zavolat ZZS 

c) neměnit polohu kosti, zafixovat a ledovat do znecitlivění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 23 zobrazuje, jak respondenti odpovídali na otázku postupu při otevřené 

zlomenině.  

Dva trenéři (tj. 12 %) by vrátili kost do původní polohy. Většina respondentů (13 osob, 

tj. 76 %) by polohu kosti neměnila a zranění sterilně překryla. Zbylí dva dotazovaní (tj. 

12 %) by kostí nemanipulovali a ledovali.  
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Otázka č. 15: Jaké jsou prvotní projevy šoku? 

a) bledost, chladná kůže, pocení a zvýšený tep 

b) ospalost, zarudlá, horká kůže, pocit hladu  

c) hyperaktivita, zimomřivost, brnění končetin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 24 zobrazuje, jak odpovídali respondenti na otázku projevů šoku.  

Dvanáct respondentů (tj. 71 %) za projevy šoku uvedlo bledost, zvýšený tep a pocení. 

Dva respondenti (tj. 12 %) uvedli, že šok doprovází ospalost a zarudnutí kůže. Zbylí tři 

dotazovaní (tj. 18 %) vybrali hyperaktivitu a zimomřivost. 
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Dílčí cíl: Zjistit, zda se liší úroveň znalostí trenérů v závislosti na uplynutí doby od 

absolvování nadstandardního kurzu první pomoci. 

Respondenti, kteří nadstandardní kurz absolvovali v roce 2015 a později měli vyšší 

procento správných odpovědí (průměrně 71 %, tj. 10,6 otázek z celkového počtu 15 

otázek) oproti respondentům, kteří nadstandardní kurz absolvovali dříve (průměrně 58 

%, tj. 8,7 správně zodpovězených otázek). 

Podrobná data jsou uvedena v tabulce č.1: 

Tabulka č. 1: Přehled správnosti odpovědí respondentů s nadstandardním kurzem 

první pomoci. 

V tabulce jsou uvedeny počty správných a chybných odpovědí respondentů, kteří 

absolvovali nadstandardní kurz PP.  

 
Správné 

odpovědi 

Chybné 

odpovědi 

   Rok absolvování 

            kurzu 
    Úspěšnost 

Respondent 1 15 0 2019 100 % 

Respondent 2  15 0 2015 100 % 

Respondent 3 12 3 2009 80 % 

Respondent 4 11 4 2017 73 % 

Respondent 5 14 1 2018 93 % 

Respondent 6 8 7 2019 53 % 

Respondent 7  10 5 2019 67 % 

Respondent 8 5 10 2014 33 % 

Respondent 9 3 12 2016 20 % 

Respondent 10 14 1 2009 93 % 

Respondent 11 9 6 2015 60 % 

Respondent 12 4 11 2005 27 % 

Pozn.: Pro přehlednost jsou barevně odlišeni respondenti, kteří nadstandardní kurz 

absolvovali v roce 2015 a později. 
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Pro doplnění a porovnání znalostí mezi respondenty, kteří absolvovali 

nadstandardní kurz první pomoci a těmi, kteří tento kurz neabsolvovali, uvádím 

v tabulce č. 2 přehled odpovědí respondentů bez nadstandardního kurzu. 

Tabulka č. 2: Přehled správnosti odpovědí respondentů bez nadstandardního 

kurzu.  

 Správné odpovědi Chybné odpovědi Úspěšnost 

Respondent 1 10 5 67 % 

Respondent 2 6 9 40 % 

Respondent 3 7 8 47 % 

Respondent 4 8 7 53 % 

Respondent 5 7 8 47 % 
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celkově s nadstandardním kurzem bez nadstandardního kurzu

Procento správných odpovědí

ženy muži

Výzkumná otázka č. 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 25 zobrazuje procento správných odpovědí respondentů v závislosti na 

pohlaví a absolvování nadstandardního kurzu první pomoci.  

Úspěšnost u žen, bez ohledu na absolvování nadstandardní kurzu, činí průměrně 

66 % (tj. 9,9 správných odpovědí), u mužů to bylo v průměru o 7 % méně (tj. 8,9 

správných odpovědí). U respondentů s nadstandardním kurzem jsou také ženy 

úspěšnější (průměrně 73 %, tj 11 správných odpovědí). Průměrná úspěšnost u mužů 

s nadstandardním kurzem je 62 % (tj. 9,3 správných odpovědí). U dotazovaných pouze 

se základním kurzem jsou lepší opět ženy (průměrně 53 %, tj. 8 správných odpovědí), 

průměrná úspěšnost u mužů je o 6 % nižší (47 %, tj. 7 správných odpovědí).  

Vzhledem k tomu, že sledované skupiny nejsou srovnatelné, pokud jde o počet 

respondentů a není zde ani zohledněno jejich zaměstnání, výsledky mohou být částečně 

zkreslené a nelze je proto považovat za obecně platné pro všechny trenéry s licencí B. 

Jedná se o výsledky pouze u úzké skupiny respondentů. 

7.1 Diskuse 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zjistit úroveň znalostí postupů první 

pomoci u trenérů nejvyšší ženské soutěže v České republice. Anketního šetření se 

zúčastnilo 17 respondentů, z celkového počtu 30 oslovených osob, což je 57 %. 

Respondenty tvoří 8 žen a 9 mužů. Všichni dotazovaní jsou trenéři nejvyšší ženské 

soutěže ve florbale v České republice s typem licence B. Požadavky na respondenty 

byly velmi specifické a výzkumná skupina tedy byla značně limitována, z tohoto 
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důvodu se šetření zúčastnil pouze omezený počet osob. Všichni dotazovaní absolvovali 

základní kurz první pomoci, jako nedílnou součást potřebnou pro získání trenérské 

licence. Další, nadstavbový kurz absolvovalo 12 respondentů (71 %), z nichž 8 

respondentů (67 %) absolvovalo kurz v roce 2015 a později. Čtyři respondenti (33 %) se 

nadstavbového kurzu zúčastnili před rokem 2015.  

Jedenáct ze všech respondentů (65 %) muselo na tréninzích zasáhnout a poskytnout 

první pomoc a 3 z nich (27 %) uvedli, že si s danou situací nevěděli rady. Zkušenosti 

se život ohrožujícím stavem má 7 dotázaných (41 %). Šest trenérů (35 %) se setkalo 

s neúrazovým stavem, nejčastěji se jednalo o epileptický záchvat, dále pak astma a 

alergii. Pokud se jedná o výskyt úrazových stavů, tak se všichni respondenti setkali 

s vyraženým dechem, následovalo podvrtnutí (82 %), poranění hlavy (76 %), poranění 

obličeje nebo zubů (65 %). Nejméně dotazovaných se setkalo s vykloubením, 

poraněním očí a tupým poraněním břicha (vše po 41 %), což je v rozporu s údaji 

některých autorů bakalářských prací, se kterými jsem se v průběhu svého šetřeních 

seznámila. Ti uvedli, že se trenéři nejméně setkávali s život ohrožujícími stavy. 

Další část ankety byla zaměřena na zjištění stupně znalosti poskytnutí první 

pomoci při nejčastějších úrazech spojených s florbalem. Mezi otázky, ve kterých 

respondenti nejčastěji chybovali, patří dotaz na postup při poranění kotníku, správnou 

polohu při dýchacích obtížích po úderu do hrudníku, jak zareagovat na epileptický 

záchvat a jak postupovat při úderu do hlavy. Podrobné znění těchto otázek a odpovědí 

uvádím níže. 

Otázka č. 3: Ve florbale je časté poranění kotníku. Je-li bolest mírná, funkce 

kloubu jen lehce omezená a končetinu lze zatížit, pak? Část respondentů (29 %) by 

chybně kotník zafixovali a nechali hráče pokračovat ve hře. Další část respondentů (24 

%) by končetinu zafixovala a ledovala, což také není správný postup. Správnou 

odpověď, končetinu zbytečně nezatěžovat, dát ji do zvýšené polohy a kotník chladit, 

uvedlo pouze 47 % respondentů. Vzhledem k tomu, že je poranění kotníků časté, je 

tento fakt zarážející. Mohlo by to být zapříčiněno tím, že možná poranění si ošetřují 

hráči sami po tréninku, určitě je během tréninku patrné pohybové omezení pro 

bolestivost, tudíž by trenéři neměli nechat dotyčného ve hře pokračovat, jestli že to 

neřeší, tak to může svědčit o neznalosti patřičné PP nebo nerespektování medicínských 

doporučení.  
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Na otázku č. 7: Jaká poloha je vhodná pro hráče po nárazu do hrudníku s 

dýchacími obtížemi? špatně odpovědělo 10 z 17 respondentů. Zde často respondenti 

chybně odpovídali, že by raněného dali do zotavovací polohy. Správnou odpověď, a to 

polosed s oporou zad, vybralo pouze 7 dotazovaných (41 %).  

Na otázku č. 10: Po úderu do hlavy je zraněný po chvíli nápadně ospalý, zmatený, 

zvrací. Jak postupovat? špatně odpovědělo 8 dotazovaných (47 %). Polovina z nich by 

vyčkávala, zbývající část by nechali rozhodnutí na raněném. Správná odpověď je vždy 

zavolat ZZS. 

Otázka č. 11: Jak postupovat při první pomoci při epileptickém záchvatu 

(záchvatu celotělových křečí)? patřila také mezi otázky, kde se nejvíce chybovalo, 

špatně odpovědělo 9 respondentů (53 %). Správná odpověď zní: Odstranit z okolí 

předměty, o které by se jedinec mohl zranit, počkat, až křeče ustanou. K obdobným 

výsledkům došel Petrák (2015) u trenérů a trenérek rychlostní kanoistiky, kde chybně 

odpovědělo 28 % respondentů. Postup, kdy se doporučuje postiženého pevně chytit a 

snažit se křeče zmírnit, zvolilo 24 % respondentů z mé bakalářské práce, a obdobně 22 

% respondentů z práce Petráka (2015). Tento postup je často rozšířeným mýtem mezi 

populací.   

Naopak u otázek ohledně postupu první pomoci při vyraženém dechu, roztrženém 

obočí, otevřené zlomenině, respondenti prokázali dobré znalosti, a také správně 

odpovídali na otázky ohledně příznaků šoku a utrženého svalu.  

Na otázku č. 1: Hráč má po zásahu hokejkou do obličeje roztržené obočí, rána 

krvácí. Jak postupovat? správně odpovědělo 13 respondentů (76 %), a to že je potřeba 

zastavit krvácení, vyrobit „mašličku“ pomocí náplasti, vyhodnotit, je-li nutné odborné 

ošetření. 

Otázka č. 2: Hráč si v souboji vyrazí dech. Jaký bude postup první pomoci? 

Správně by postupovalo 13 respondentů (76 %) ze 17 dotazovaných, kteří uvedli, že je 

potřeba hráče posadit, uklidňovat, možnost lehce masírovat nadbřišek, čekat na nádech. 

Na otázku č. 5: Jaké příznaky svědčí pro vážné poranění svalu/vazu (např. 

přetržení)? správnou odpověď uvedlo 12 dotázaných (71 %), kteří uvedli správné 

příznaky, a to náhlou bolest, výrazné omezení funkce, tvarovou deformaci, poruchu 

citlivosti. 
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Otázku č. 14: Jak postupovat při otevřené zlomenině bérce bez masivního 

krvácení? správně zodpovědělo 13 respondentů (76 %) a správná odpověď zní 

nemanipulovat s kostí, sterilně překrýt, zavolat ZZS. Podobnou otázku měla ve své 

práci i Žáková (2019). Její respondenti neměli větší problémy s odpovědí na otázku 

ohledně krvácení, a proto měli také vysoké procento úspěšnosti (89 %). Naopak 

respondenti v její práci měli problémy s krvácením při otevřené zlomenině.  

Při souhrnném porovnaní s bakalářskými pracemi k obdobným výsledkům dospěl 

i Ondřej Petrák (2015) a Alexandra Žáková (z roku 2019). Výsledky obou autorů se 

shodují s mými a potvrzují že trenéři s doplněným vzděláním (v mé práci se jedná o 

nadstavbový kurz PP) mají lepší znalosti než trenéři, kteří prošli jen základním kurzem 

PP. Žáková (2019) uvádí ve svém závěru, že znalosti trenérů se během posledních čtyř 

let nezměnili. Ve své práci došla k závěru, že trenéři bez kurzu měli o polovinu horší 

výsledky než trenéři s kurzem. Pokud jde o práci Petráka (2015) úspěšnost v jeho anketě 

byla 84,5 %, avšak autor sám uvádí, že jeho práce prověřila jen teoretické znalosti a je 

si vědom toho, že první pomoc je neméně významný praktický nácvik. Výsledky 

získané ve všech zmíněných BP uvádí, že za posledních 5 let se znalosti trenérů a 

trenérek v poskytovaní první pomoci nijak neliší, což znamená, například, že často 

respondenti chybují při ošetření dolní končetiny nebo při postupu při EZ. Pro konečně 

či obecně platné posouzení tohoto stavu by bylo potřeba provést další podrobnější a 

obsáhlejší šetření. 

 Hlavním cílem mojí práce bylo zjistit úroveň znalostí postupů první pomoci u 

trenérů nejvyšší ženské soutěže v České republice. V anketě byly vybrány ty nejčastější 

úrazy, ke kterým ve florbale dochází. Pozitivním zjištěním je, že respondenti nejméně 

chybovali v odpovědích na otázky, které se týkaly život ohrožujících stavů. Byly to 

otázky ohledně masivního krvácení, zprůchodnění dýchacích cest, bezvědomí a 

resuscitace. Tyto úrazy se naštěstí vyskytují méně často, ale vzhledem k tomu, že se 

jedná o závažná poranění, je velmi dobře, že většina respondentů znala správný postup.  

 Dílčím cílem práce bylo zjistit, zda se liší úroveň znalostí trenérů v závislosti na 

uplynutí doby od absolvování nadstandardního kurzu první pomoci. Výsledky 

anketního šetření, uvedené v tabulce č. 1, ukázaly, že u osmi respondentů, kteří 

absolvovali nadstavbový kurz PP v roce 2015 nebo později, bylo procento správných 

odpovědí vyšší (průměrně 71 %, tj. 10,7 otázek z celkového počtu 15 otázek) ve 

srovnání s 4 respondenty, kteří absolvovali kurz před rokem 2015 (průměrně 58 %, tj. 
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8,4 otázek). Pět respondentů bez nadstandardního kurzu mělo průměrnou úspěšnost 

odpovědí 51 % (tj. 7,7 otázek). Tyto výsledky mohou být zkresleny již výše zmíněným 

omezením počtu respondentů, a také faktem, že v anketě není zohledněno jejich 

vzdělání a povolání. K tomuto faktu je potřeba při vyhodnocení přihlížet. Graf č. 25, 

uvádí procenta správných odpovědí v závislosti na pohlaví respondentů a zda 

absolvovali nadstandardní kurz první pomoci. Výsledné hodnoty nelze zevšeobecňovat, 

ale mohou indikovat stav znalostí trenérů. I s přihlédnutím ke statisticky neprůkaznému 

počtu respondentů v šetření musím ale konstatovat, že uvedené výsledky nejsou dobré. 

Jedná se o zdraví hráčů, a tak každá chyba, zvláště u vážnějších poranění, může 

znamenat trvalé zdravotní následky. Proto se domnívám, že by bylo vhodné zavést 

pravidelná školení, alespoň jednou za dva roky, v ideálním případě každý rok, a to 

včetně praktického nácviku postupů. 

 Výzkumná otázka č. 1 zní: „Se kterými typy úrazů a zdravotních problémů se 

trenéři nejčastěji setkali?“ Dotazovaní se nejvíce setkali s méně závažnými stavy, jako 

jsou např. vyražený dech, natažené svaly a podvrtnutí. Taková zranění se dějí velice 

často, nejen ve florbale, a proto tato odpověď je vysoce pravděpodobná. Toto mohu 

potvrdit i vzhledem k mým osobním zkušenostem s florbalem, sama bych také uvedená 

zranění označila jako nejčastější. Tvrzení o nejfrekventovanějších úrazech ve svém 

článku potvrzuje Jonas Engel, který uvádí, že „drtivá většina úrazů se stane při 

klamných pohybech, rotačních pohybech nebo při změně směru“. Z fyziologického 

hlediska to tedy odpovídá zraněním, které respondenti uvedli. 

Výzkumná otázka č. 2 zní: „Jaké jsou znalosti první pomoci u trenérů florbalu licence 

B?“ 

Vzhledem k tomu, že výzkum byl zaměřen na znalosti týkající se lidského 

zdraví, považuji proto za důležité, aby trenéři a trenérky měli odpovídající znalosti této 

problematiky a odpověděli správně minimálně 80 % otázek. Tuto hranici jsem stanovila 

i s ohledem na výsledky bakalářské práce Jana Rybáčka (2011), který se zabýval 

průměrnou úrovní znalostí postupů poskytnutí první pomoci u laické veřejnosti. 

Průměrná úspěšnost v jeho práci je 75,5 %. Pro podobnou výzkumnou otázkou, jsem ve 

své práci zvolila hranici vyšší - 80 %, protože se jedná o odbornější výzkumnou 

skupinu. Jelikož se jedná o lidské zdraví, v krajním případě i život, měly by být znalosti 

co nejvyšší.  
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 Bohužel ale výsledky ankety nesplnily moje očekávání. Pouze dva respondenti 

zodpověděli správně všechny otázky a další tři dotazovaní měli nad 80 % správných 

odpovědí. Správné odpovědi u dalších šesti respondentů se pohybovaly v rozmezí 50-79 

%, což považuji za špatný výsledek a za naprosto nevyhovují bych označila odpovědi 

zbývajících šesti respondentů, jejichž správnost se pohybovala od 20 do 49 %. Otázky 

na život ohrožující stavy odpověděli moji respondenti správně v 62 %, což je také velice 

neuspokojivé: Jednalo se o otázky například na zastavení krvácení, resuscitaci nebo 

postup při poranění hlavy. Celkový výsledek u této výzkumné otázky není dle mého 

názoru dobrý, a tudíž se domnívám, že je vhodné, aby trenéři absolvovali kurzy častěji. 

To by vedlo k lepším znalostem dané problematiky a úspěšnějším zásahům při 

případných zraněních.  

Výzkumná otázka č. 3 zní: „Budou mít lepší znalosti trenéři, kteří absolvovali 

nadstandardní školení PP v roce 2015 a později?“ Dle výsledků správných odpovědí 

v tabulce č. 1 mohu konstatovat, že u respondentů, kteří absolvovali nadstandardní kurz 

v roce 2015 a později bylo procento správných odpovědí vyšší (71 %) než u 

respondentů, kteří absolvovali kurz před rokem 2015 (58 %). Nicméně i výsledky 

respondentů, kteří kurz absolvovali později, nejsou uspokojivé a potvrzují nutnost 

opakování školení v kratších časových intervalech. 

Výzkumná otázka č. 4 zní: „Existuje rozdíl ve znalostech mezi ženami a muži?“ 

Výsledky uvádí graf č. 25, který dokládá, že ve všech uvedených kategoriích byly 

úspěšnější ženy. Průměrná úspěšnost žen, které absolvovaly nadstandardní kurz, byla 73 

% ve srovnání s muži, kteří průměrně odpověděli správně 62 % odpovědí. U žen bez 

nadstandardního kurzu průměrné procento správných odpovědí je 53 %, oproti 47 % u 

mužů. Procento správných odpovědí u žen celkem je 66 % a u mužů 59 %.  
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8 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci bylo hlavním cílem zjistit a interpretovat míru znalostí 

postupů PP u trenérů a trenérek florbalu, přesněji u nejvyšší ženské ligy v České 

republice.  

Výsledky ankety nebyly uspokojivé, průměrné procento správných odpovědí 

respondentů celkem je pouze 62 %. Anketa ukázala, že jedinci, kteří se účastnili 

nadstandardního kurzu v roce 2015 a později mají lepší výsledky než jedinci, kteří kurz 

absolvovali dříve, ale ani zde nebyla úspěšnost příliš vysoká a činí jen 71 %.  

Při podrobnějším rozboru odpovědí můžeme vyhodnotit, ve kterých oblastech 

první pomoci mají respondenti největší nedostatky a naopak, kde jsou znalosti lepší. Jak 

již bylo uvedeno v předchozí části, skupina respondentů byla vzhledem k úzké 

specializaci velmi omezená a výsledky jsou tudíž pouze indikativní, nelze je 

zobecňovat. Anketa se nedotazuje na dosažené vzdělání a zaměstnání respondentů, které 

mohlo také mít vliv na správnost odpovědí. Z tohoto důvodu se domnívám, že by tato 

práce mohla být považována za pilotní studii a základ pro podrobnější rozpracování. 

 Sportovní úrazy tvoří významné procento z celkových úrazů, je důležité, aby 

trenéři a trenérky sportovních klubů byli schopni správně vyhodnotit situaci, znali 

přesné postupy první pomoci a dokázali je aplikovat v praxi. Je vhodné, aby školení 

trenérů a trenérek florbalu všech kategoriích byla pravidelná, kvalitní a ideálně 

každoročně opakovaná. Obsahem školení by měla být teoretická i praktická část, 

zakončená vědomostním testem a praktickou zkouškou k ověření získaných znalostí. 

Tím by se eliminovaly případné nedostatky. Domnívám se, že kurz první pomoci by 

v případě zájmu mohl být přístupný tak pro rodiče, kteří by si mohli osvojit zásady 

poskytování první pomoci dětem. 

 

. 
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Příloha č. 1 - Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 
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Příloha č. 2 - Dotazník 

 

Vážená paní, vážený pane, 

jmenuji se Radka Kylarová, jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia 

Aplikované tělesné výchovy a sportu osob se specifickými potřebami na FTVS 

Univerzity Karlovy. Tímto se na Vás obracím s prosbou o vyplnění dotazníku, který 

bude sloužit jako podklad pro mou bakalářskou práci Úroveň znalostí první pomoci u 

trenérů florbalu. Vyplnění tohoto dotazníku Vám zabere cca 15 min. 

Získaná data budou využita ke zpracování bakalářské práce, případně k dalšímu 

výzkumu na UK FTVS; budou zpracovávána, publikována a uchována v anonymní 

podobě a ochráněna před jiným užitím. Pokud budete mít zájem seznámit se 

s výsledky studie, napište na adresu: kylarovaradka@seznam.cz. Vyplněním a 

odevzdáním dotazníku potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte se svojí účastí v této 

výzkumné studii, o které jste byl(a) informován(a), jakož i o právu odmítnout účast 

nebo svůj souhlas kdykoliv odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK 

FTVS. 

 

1. Pohlaví: 

a) žena 

b) muž 

 

2. Účastnil(a) jste se někdy kurzu/školení/výuky první pomoci? Pokud ano, 

v jakém roce? 

a) ano  ……………  

b) ne 

 

3. Musel(a) jste někdy na florbalovém tréninku poskytovat první pomoc? 

a) ano 

b) ne 
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4. Pokud ano, věděl(a) jste si rady? 

a) ano 

b) ne 

 

5. Setkal(a) jste se na tréninku/při utkání s život ohrožujícím stavem 

(bezvědomí, zástava dechu, masivní krvácení) 

a) ano 

b) ne 

 

6. S jakým zraněním jste se setkal(a) na tréninku/ při utkání? Můžete vybrat 

více odpovědí 

a) vyražený dech 

b) poranění hlavy 

c) natržení/přetržení svalu  

d) natažení svalu 

e) podvrtnutí kotníku kolena 

f) vykloubení kolene 

g) zlomenina paže 

h) poranění oka  

i) poranění obličeje, nebo čelisti/zubů 

j) tupé poranění trupu - břicha, hrudníku 

k) jiné poranění ……………………………………………….  

 

7. Setkal(a) jste se při florbalu s neúrazovým zdravotním problémem?  

a) ano 

b) ne 



73 
 

Pokud ano, o jaký problém/stav se jednalo ………………………………. 

Znalost postupů první pomoci - Vyberte 1 správnou odpověď 

 

1. Hráč má po zásahu hokejkou do obličeje roztržené obočí, rána krvácí. Co  

uděláte: 

a)  poslat hráče k odbornému ošetření, zavolat záchranou zdravotnickou službu 

(dále ZZS) 

b)  zastavit krvácení, vyrobit „mašličku“ pomocí náplasti, vyhodnotit je-li nutné 

odborné ošetření 

c)  zalepit hráči ránu náplastí a poslat ho dál hrát 

 

2. Hráč si v souboji vyrazí dech, jaký bude postup první pomoci? 

a)  položit hráče na zem a začít provádět resuscitaci 

b)  snažit se zprůchodnit dýchací cesty pomocí Heimlichova manévru 

c)  posadit hráče, uklidňovat, lehce masírovat nadbřišek, čekat na nádech 

 

3. Ve florbale je časté poranění kotníku. Je-li bolest jen mírná a funkce 

kloubu  

jen lehce omezená, končetinu lze zatížit, pak: 

a)  končetinu nezatěžovat, dát ji do zvýšené polohy a kotník chladit  

b) kotník zafixovat pružným obinadlem a hráč může pokračovat ve hře 

c)  nohu zafixovat provizorní dlahou a chladit 

 

4. Jaké příznaky svědčí pro vážné poranění svalu/vazu (např. přetržení)? 

a)  náhlá bolest, výrazné omezení funkce, tvarová deformace, porucha citlivosti 

b)  bolest jen při pokusu o pohyb, končetinu lze zatížit  

c)  bolest není přítomna, pohyb je omezen 
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5. Jaká bude první pomoc při zavřené zlomenině předloktí? 

a)  končetinu dát do šátkového závěsu, podat lék proti bolesti a odvést zraněného 

k lékaři 

b)  zlomené kosti narovnat, přiložit dlahu a poslat zraněného k lékaři 

c)  končetinou zbytečně nemanipulovat, dát ji do šátkového závěsu a zajistit 

odborné ošetření 

 

6. Jaká poloha je vhodná pro hráče po nárazu do hrudníku s dýchacími  

obtížemi: 

a) leh na zádech s podložením hlavy 

b) polosed s oporou zad 

c) zotavovací polohy 

 

7. Vážné, velmi silné krvácení, lze zastavit: 

a) použít škrtidlo 

b) tlak prsty přímo v ráně (optimálně v rukavicích) 

c) obvázání rány 

 

8. Jak postupovat při vykloubení ramenního kloubu? 

a)  snažit se kloub rozhýbat, poté zafixovat a ledovat 

b)  zkusit dát kloub do původní polohy a znehybnit, aby nedošlo k dalšímu       

poranění 

c)  znehybnit postižený kloub, chladit a následně zajistit odborné ošetření 
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9. Jak postupovat při zavřeném (tupém) poranění břicha po úderu.  

a)   zraněného položit do polohy na zádech s pokrčenými dolními končetinami 

nebo ho nechat zaujmout polohu, kterou mu vyhovuje, zavolat ZSS  

b)  zraněného položit do zotavovací polohy, podat lék proti bolesti, uklidňovat a 

zavolat ZZS 

c)  zraněného posadit, dát mu napít, volat ZZS (zajistíme odbornou pomoc) 

 

10. Po úderu do hlavy je zraněný večer nápadně ospalý, zmatený, zvrací. Co  

uděláte: 

a)  zraněného necháme vyspat, obtíže do 24 hodin zpravidla ustoupí 

b)  počkáme, jak se zraněný sám rozhodne, sám nejlépe posoudí, jak mu je 

c)  vždy zavoláme 155 (záchrannou službu) 

 

11. Jaký je postup první pomoci při epileptickém záchvatu (záchvatu 

celotělových křečí)? 

a) odstraníme z okolí předměty, o které by se jedinec mohl zranit, počkáme, až  

křeče ustanou 

b) držíme jedince, aby byly křeče co nejmenší, a snažíme se rukou vytáhnout  

jazyk   

c) zajistíme, aby okolo jedince nebyly žádné předměty, o které by se mohl zranit  

a poléváme ho studenou vodou, aby se probral 

 

12.  Kdy zahájíte nepřímou masáž srdce u dospělé osoby? 

a) když se jedinec nehýbá, nereaguje a nedýchá normálně 

b) když jedinec pravidelně dýchá, ale nereaguje na žádný podnět 
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c) jedinec leží, reaguje jen na bolestivý podnět 

 

13. Jak zprůchodníte dýchací cesty u osoby v bezvědomí, leží-li na zádech? 

a) vytažením jazyka prsty 

b) podložením hlavy  

c) záklonem hlavy 

 

14.  Jak budete postupovat při otevřené zlomenině bérce bez masivního 

krvácení? 

a)  vrátíme kost do původní polohy, sterilně překryjeme, zavoláme ZZS 

b)  nemanipuluji s kostí, sterilně překryjeme, voláme ZZS 

c)  neměníme polohu kosti, zafixuji a leduji do znecitlivění  

 

15.  Jaké budou prvotní projevy šoku? 

a)  bledost, chladná kůže, pocení a zvýšený tep 

b)  ospalost, zarudlá a horká kůže, pocit hladu 

c)  hyperaktivita, zimomřivost, brnění končetin 

 


