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Abstrakt 

 

Autor práce: Bc. Kliková Veronika 

Název práce: Nejčastější úrazy ve florbale zaměřené na extraligové hráče a hráčky v ČR 

za sezónu 2011/2012 

Cíl práce: 

 Cílem této práce bylo vyhodnocení nejčastějších úrazů ve florbale v mužské i 

ženské extraligové soutěži za sezónu 2011/2012. Vyhodnotit jaké jsou nejčastější 

mechanismy těchto úrazů, dále vyhodnotit celkovou úroveň kompenzace a regenerace v 

extraligové lize mezi jednotlivými týmy.  

Metoda řešení: 

 Ke sběru a následnému vyhodnocení potřebných dat jsem využila formu 

nestandardizovaného dotazníku, který byl postupně distribuován mezi florbalové týmy a 

jejich hráče. Vyhodnocení se týkalo extraligové soutěže za sezónu 2011/2012. Celkem 

bylo vyhodnoceno 120 dotazníků od mužů a 116 dotazníků od žen.  

Výsledky: 

 Z dotazníkového šetření vyplynulo, že nejčastějším úrazem hráčů a hráček 

v extraligovém florbale je kontuze/distenze svalu na dolní končetině. Toto zranění uvedlo 

celkem 19% všech dotazovaných. Poranění v oblasti hlezenního kloubu utrpělo celkem 

16,6% všech dotazovaných a dále následovalo poranění v oblasti kolenního kloubu a to u 

9,6% všech hráčů a hráček. Mezi muži dominovalo nejvíce poranění v oblasti hlezenního 

kloubu – 19,3%, mezi ženami pak kontuze/distenze svalu na dolní končetině – 21,6%. 

Nejvíce bylo nahlášeno úrazů na postu útočníka. Nejčastější příčinu uváděli všichni 

dotazovaní jako „jinou příčinu“ a to ve 35%. Mezi muži převládala jako nejčastější příčina 

srážka s hráčem – 36%, ženy uváděly nejvíce „jinou příčinu“ – 36%.  

Klíčová slova: 

Extraligový florbal, úrazovost, fyzioterapie ve sportu, regenerace 



 

 

Abstract 

 

Title: The most common injuries in the professional floorball players in Czech Republic 

for the season 2011/2012. 

Objective:  

 The aim of this thesis is evaluation of collected informations from questionnaire. 

Evaluation  most common injuries in the professional floorball male and female players for 

the season 2011/2012.Evaluation their mechanism, what is the level of compensation and 

regeneration between league teams in Czech Republic. 

Methods: 

 For collection and evaluation I have used a form of non-standardized questionnaire, 

which was distributed among floorball teams and their players. The evaluation covered the 

extra league competitions for the season 2011/2012. Total of 120 questionnaires were 

evaluated from men and 116 questionnaires from women. 

Results: 

The survey showed that the most common injury in male and female professional 

floorball players is contusion / distension of the muscle in the lower extremity. This injury 

reported a total of 19% of all respondents. Injury in the ankle suffered a total of 16.6% of 

all respondents and followed by injuries in the knee joint in 9.6% of all players. Among 

men dominated most injuries in the ankle joint - 19.3% among women then contusion / 

distension of the muscle of the lower limb - 21.6%. Most injuries were reported in the post 

forward. The most common cause of all interviewees reported as "other cause" in 35%. 

Among men predominated as the most common cause of collision with a player - 36%, 

women reported the most "other cause" - 36%. 

Key words: 

 Floorball league, injuries, physiotherapy in sport, regeneration 
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1. ÚVOD 

Florbal, jako kolektivní sport, se dostává do povědomí lidí stále více. Je to hlavně díky 

finanční a časové dostupnosti, ale také díky tomu, že tuto divácky zajímavou hru mohou 

hrát všechny věkové kategorie. Dříve byl florbal brán jako výhradně bezkontaktní sport, 

ale pokrokem doby a nutností udělat sport divácky více zajímavým, se od tohoto 

požadavku začíná stále více ustupovat. To sebou nutně nese i fakt, že narůstá výskyt 

nejrůznějších zranění hráčů ve hře i mimo ni. Ani extraligové lize se tato problematika 

nevyhne.  

Florbalu jsem věnovala a obětovala mu spoustu let mého života. Začátky byly již na 

základní škole a pokračovaly až na střední školu i rok poté. Ve florbale jsem postupně 

prošla skoro všemi věkovými kategoriemi od žákyň po juniorskou ligu. Jako vrchol mé 

sportovní kariéry beru vítězství v mistrovství republiky juniorských týmů, kde jsme jako 

tým FbŠ Bohemians Praha získaly zlato a staly se tak mistryněmi České republiky pro 

sezónu 2006/2007.  

Po bližším prozkoumání této problematiky jsem zjistila, že v České republice se 

tomuto tématu ještě nikdo v takovém rozsahu nevěnoval. Právě z tohoto důvodu jsem si 

vybrala toto téma diplomové práce, jelikož mne florbal jako hra velice zajímá, ale hlavně i 

z důvodu toho, že jsem jako aktivní hráčka byla svědkem mnoha úrazů a nejrůznějších 

zranění ze hry i mimo ni. Vydala jsem se na dráhu fyzioterapie a chtěla bych tuto 

problematiku více prozkoumat a třeba být touto cestou nápomocná v dalším vývoji 

florbalového vybavení a prevenci před vznikem případných poranění budoucích hráčů a 

hráček. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že bych svou práci chtěla zaměřit na zhodnocení 

úrazovosti ve vrcholovém florbale mužů a žen v České republice, zohlednit nejčastěji 

poraněné tělesné partie, mechanismy vzniku poranění a období herní sezóny, které je pro 

poranění nejrizikovější. Dalším důležitým aspektem mého zkoumání bude, zmapovat 

úroveň jednotlivých týmů z hlediska fyzioterapeutické péče, regeneračních a 

kompenzačních mechanismů, které by dle mého názoru ve vrcholovém sportu neměly 

chybět.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE 

2.1 Florbal jako sportovní disciplína 

Florbal je kolektivní halový sport. Na první pohled tato hra může připomínat 

pozemní hokej, jak si mnozí ještě v dnešní době myslí, ale není tomu tak. Při hře se hráči 

snaží pomocí hole ( „florbalky“ ) vstřelit florbalový míček do soupeřovy branky. V poli je 

při standardní situaci z každého týmu 5 hráčů v poli plus brankář. Brankář jako jediný hráč 

v poli florbalku nevlastní, chytá pouze vlastním tělem, rukama a nohama. Při chytání se 

brankář nachází nejčastěji v pozici na kolenou. Hraje se na hřišti, které je ohraničeno 

speciálními mantinely vysokými 50 cm. (18) 

U nás v České republice je florbal postaven zatím na amatérské bázi. Důvod toho je 

ten, že florbal hrají hráči a hráčky až po pracovní době, ale o to více tento sport provozují 

z radosti a potřebě se odreagovat od všedních denních činností a povinností. Možná i 

z tohoto důvodu je to „čistý“ sport, myšleno z hlediska korupce, dopingu a dle mého 

názoru je to jeden z mála sportů, který ještě stále ctí principy fair-play. Florbal je hrou 

převážně mladých lidí a to i proto, že je dostupný co se týče finančních prostředků a není 

náročný na vybavení. Ze začátku to byla výsada spíše mužů, ale dnes se poměry dost 

vyrovnaly.  

Florbal jak již bylo řečeno je kolektivním sportem a proto je velmi často a s oblibou 

zařazován do školní tělesné výchovy (jak povinné tak i volitelné v podobě zájmových 

kroužků) jak na základních školách, tak i středních. V dnešní době pokračuje i na vysokých 

školách ve formě akademických her, kde se mezi sebou utkávají jednotlivé fakultní týmy. 

Je to sport poměrně rychlý, náročný na koordinaci (běh a práce horních končetin), zapojí se 

při hře i inteligence a schopnost rozhodování při vzniklé herní situaci. Při tomto sportu 

mohou žáci a studenti během výukové hodiny utvářet i kolektiv a vytvářet si tak sociální 

kontakt mezi sebou. Podporuje v dětech také rozvoj morálně-volních vlastností, 

houževnatosti, odolnosti, kreativitu a smysl pro hru fair play. 

 

 

 



13 

 

V nedávné době se stal florbal velmi populární i mezi handicapovanými jedinci. Je to 

velmi dobrý nástroj pro začlenění jedince do společnosti. Jedinci s tělesným postižením 

mohou hrát florbal ve třech kategoriích, podle stupně postižení. Kategorie se dělí na stojící 

handicapované hráče (týmy SK Akáda Jánské Lázně a FBC Pepino ABAK Ostrava), 

vozíčkáře a třetí kategorií jsou velmi těžce postižení na elektrických vozících. Proto mohou 

tento sport provozovat lidé s nejrůznějším postižením. Florbal handicapovaných by nemohl 

vzniknout bez podpory nejrůznějších organizací, jako je například Česká florbalová unie 

nebo Český svaz tělesně postižených sportovců, dále se podíleli na zrodu i samotní 

jednotlivci z řad handicapovaných i zdravých, trenéři i dobrovolníci. Velkou zásluhu mají 

také firmy vyrábějící florbalové vybavení, jelikož je florbal handicapovaných daleko 

nákladnější po finanční stránce než by se zdálo. Hlavní výrobci, kteří se na tomto podílejí 

jsou Unihoc a Spinflo, kteří jsou hlavním finančním zdrojem a podporují hráče výrobou 

potřebných speciálních vozíků (pro představu je cena takového vozíku kolem jednoho sta 

tisíc korun českých). Na tento popud proto v České republice vznikla i vozíčkářská 

florbalová liga pod záštitou České florbalové unie s pověřením Českého svazu tělesně 

postižených sportovců. Pravidelně se prezentují na populárním Czech Open turnaji v Praze 

v exhibičních zápasech. (18)  

2.2  Historie světového florbalu 

Přestože první známky této hry byly zaznamenány v zámoří, jako obdoba dnešního 

florbalu, kořeny jsou připisovány zejména skandinávským zemím. Florbalový míček byl 

paradoxně vyvinut baseballovými hráči v USA. Plastový míček s dírami původně sloužil 

při tréninku amerických nadhazovačů. Počátkem 70. let jsou datovány první zmínky o 

sportu s názvem innebandy ve Švédsku. Ve Finsku o několik let později začíná propukat 

sport salibandy. Švédsko je ale dnes považováno za kolébku florbalu. Obdoba tohoto 

sportu byla také ve Švýcarsku pod názvem unihockey. Švýcaři si ale tento sport pozměnili 

v tom, že brankáři hráli také s florbalkou v ruce a chytali jako v hokeji ve stoje. Později se 

ve Švýcarsku začal florbal rozmáhat stále více a unihockey začal upadat hlavně díky 

nedostatku velkých hřišť. Florbal se zde proto začal hrát ve dvou variantách velikostí 

herních ploch. Byl to tzv. malý florbal (kleinfeld), který hrál systém hry 3+1 a byl 

populární spíše v nižších soutěžích. Vedle malého florbalu se hrál i tzv. velký florbal           

(grossfeld), který je populární v nejvyšších soutěžích. Dnes se Švýcarsko spolu se 

skandinávskými zeměmi řadí na špici florbalových zemí. (18, 34, 59) 
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2.3  Historie českého florbalu 

Do České republiky se florbal dostal poměrně trnitou cestou a možná i velkou 

náhodou. V roce 1984 studoval Michal Bauer na pražské VŠE, kde mu byl nabídnut 

výměnný pobyt se studenty z Finska, konkrétně na univerzitu KY v Helsinkách. Spolu 

s ním se do tohoto programu zapojilo i dalších 15 studentů. Ke konci pobytu v Helsinkách 

byli studenti pozvání na přátelské utkání ve sportu pro ně cizím. Po utkání byli ale studenti 

velmi pozitivně překvapeni a tento sport je zaujal, nicméně touto zkušeností prozatím 

putování florbalu do Čech skončilo. Netrvalo ale dlouho, a na oplátku k nám byli pozváni 

Finští studenti na výměnný pobyt. Jako dárek přivezli sadu několika florbalek i s míčky. 

Tímto gestem, můžeme říci, že k nám florbal doslova přivezli. Ještě týž rok se proto mohl 

uskutečnit památeční zápas Československo – Finsko. I po odletu Finské delegace se čeští 

studenti pravidelně scházeli, aby si tuto atraktivní hru mohli zahrát. Bohužel tato setkání 

trvala jen do doby zničení poslední florbalky a v roce 1985 florbal na nějakou dobu 

v České republice usnul.  

V roce 1991 se ale florbal opět objevil. Za podpory Michala Bauera, Petra 

Chaloupky a bratrů Martina a Tomáše Vaculíků byl opět vzkříšen v roce 1992 v podobě 

prvního florbalového turnaje v hale na Proseku v Praze. Bratři Vaculíkové tehdy přivezli 

ze zahraničí první mantinely, kterými ohradili hřiště v tělocvičně. Zmíněné mantinely byly 

přivezeny z Maďarska a jejich cesta nebyla jednoduchá. Jelikož tento sport v České 

republice nikdo neznal, mantinely byly pro celní správu něco neznámého, navíc jich bylo 

opravdu hodně (plný autobus) a proto se na hranicích zastavily na dobu čtyř let, než se 

vyřídily všechny formality a písemnosti. Ale čekání se vyplatilo, protože toto gesto dalo 

základ dnes již tradičnímu mezinárodnímu turnaji Czech Open. První ročník Czech Open 

se tedy konal v srpnu v roce 1993 a tehdy se ho zúčastnilo 43 mužstev z 5 zemí.  

Další cesta, kterou si florbal našel směrem do České republiky, vedla přes město 

Jaroměř. Toto malebné místo bylo cílem hráčů klubu Mettmenstetten Unicorns ze 

Švýcarska. Přijeli sem na předsezónní soustředění v obdobě florbalu – unihockey. Marcel 

Pudich se poté zasloužil o šíření florbalu směrem na Moravu. Umožnila mu to spolupráce 

ve společnosti VDG s průkopníky florbalu kolem Michala Bauera. Po Praze a Ostravě 

vznikla další velká florbalová centra i v Liberci a v Brně. 
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Jelikož se florbal začal rozšiřovat, bylo nutné vytvořit nějaký vedoucí a řídící orgán. 

Na tento popud vznikla v roce 1992 česká florbalová unie (ČFbU) v čele s Martinem 

Vaculíkem. Za jeden rok zastřešila 40 registrovaných týmů se skoro 700 hráči. 

Pomyslného vrcholu dosáhl florbal v roce 1994 , kdy se uskutečnil 1. ročník oficiální první 

florbalové ligy mužů. (18,35, 59) 

2.4   Řídící orgány 

2.4.1 Mezinárodní řídící orgán 

Tím, jak se florbal začal rozšiřovat ve světě, bylo zapotřebí založit zastřešující 

organizaci, která by vzala pod svá křídla i národní florbalové svazy. Proto vznikla v roce 

1986  ve Švédsku, ve městě Huskvarna organizace nesoucí název International Floorball 

Federation (IFF). O založení se zasloužili ti největší propagátoři florbalu v Evropě – 

Švédsko, Finsko, Švýcarsko. IFF má za úkol sdružovat země, ve kterých se hraje florbal 

organizovaně. Postupem času se začaly přidávat i další členské země. V roce 1991 to bylo 

Dánsko a Norsko, v 1992 Maďarsko, v roce 1993 Rusko a také konečně i Česká republika. 

Poté se v roce 1994 přidalo Estonsko, Německo, Lotyšsko, Japonsko a USA. V roce 1999 

se přidala Brazílie, Nizozemsko a Slovensko. Rok od roku se florbalová „rodina“ dále 

rozrůstala. V roce 2012 IFF sdružuje celkem 35 čestných členských zemí a 19 dočasných 

členských zemí. Do loňského roku IFF registrovala celkem 284 282 registrovaných hráčů 

z celého světa a 4 283 registrovaných klubů z celého světa. Prezidentem IFF pro období 

1986 – 1992 byl András Czitrom ze Švédska, pro období 1992 – 1996 byl Pekka Mukkala 

z Finska a nynějším prezidentem od roku 1996 je Tomas Eriksson ze Švédska. Funkci 

viceprezidenta zastupuje Filip Šuman z České republiky. (18,45,46,47,48, 59) 

 

Obrázek č. 1 - znak IFF (www.floorball.org) 

http://www.floorball.org/
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Důležitým momentem pro IFF a celý florbalový svět byl rok 2000, konkrétně datum 

28. října 2000, kdy se stala samotná IFF členem General Association of International 

Sports Federations  (GAISF). Významný okamžik to byl proto, že tato asociace otevírá 

florbalu možnost ucházet se o zařazení mezi olympijské sporty, a tím moci získat větší 

prestiž a popularitu. V roce 2008 se stala IFF prozatímním členem International Olympic 

Committee (IOC) a nyní doufá, že bude florbal jedna z částí letních olympijských her do 

roku 2020. (48, 49) 

2.4.2 Řídící orgán v České republice 

V roce 1993 byla Česká republika přijata do světové florbalové organizace, což 

můžeme považovat za velký krok v rozvoji florbalu nejen u nás. Rok předtím se ale 

odehrála neméně důležitá událost pro český florbal. V roce 1992 byla založena česká 

florbalová unie (ČFbU), která měla za úkol sdružovat kluby a hráče hrající florbal  na 

území České republiky. Tenkrát stál v čele právě již známý propagátor florbalu u nás 

Martin Vaculík. Unii stačil pouze rok působení na to, aby vzala pod svá křídla 40 klubů a 

bezmála 700 hráčů v České republice. (18) 

Česká florbalová unie v dnešní podobě je výkonným výborem. Výkonný výbor je 

orgán volený valnou hromadou české florbalové unie. Řídí chod Unie v období mezi 

jednotlivými valnými hromadami ČFbU a jeho činnost vymezují stanovy. Jednací řád 

Výkonného výboru České florbalové unie upravuje přípravu a svolávání schůzí, pravidla 

jeho jednání a usnášení, způsob zabezpečování kontroly plnění jeho usnesení. Vystupuje 

jménem ČFbU v právních úkonech a zastupuje ji ve vztahu ke státním orgánům a dalším 

subjektům. Stanovuje úkoly sekretariátu ČFbU a jmenuje výkonného ředitele pro jeho 

řízení. Dále zřizuje rady a komise ČFbU a jmenuje jejich předsedy a členy a určuje rozsah 

jejich činnosti. Činnost Výkonného výboru České florbalové unie řídí prezident České 

florbalové unie. Nynější funkci prezidenta České florbalové unie zastupuje Filip Šuman a 

funkci viceprezidenta zajišťuje Daniel Novák. Výkonný výbor má ještě dalších 7 členů. 

Každý z těchto členů zastává i další specifickou funkci, zastává funkci předsedy odborné 

komise. Jsou jimi komise marketingu a medializace, komise mládeže a metodiky, komise 

rozhodčích a delegátů, komise elitních soutěží, ligová komise, komise rozvoje a regionů a 

komise reprezentace. Každou ze jmenovaných komisí nezastává pouze jedna osoba, ale 

spolu s předsedou jsou v nich i další členové. (36, 59) 
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Nedílnou součástí ČFbU je také sekretariát, disciplinární komise, arbitráží komise a 

odvolací komise. Sekretariát je rozdělen na hlavní pro Prahu a další pro regionální krajské 

úseky. Disciplinární komise projednává všechna provinění účastníků florbalových utkání a 

soutěží organizovaných ČFbU. Na základě disciplinárního řádu ukládá za jednotlivá 

provinění tresty. Arbitrážní komise se zřizuje za účelem řešení sporů mezi oddíly a členy 

ČFbU, zejména při přestupech hráčů mezi jednotlivými kluby, dle přestupního řádu ČFbU. 

Arbitrážní komise má až 15 členů s tím, že Výkonný výbor ČFbU musí zajistit zvolení 

minimálně 9 členů. Funkční období trvá dva roky. Odvolací a revizní komise provádí 

kontrolu činnosti a revizi hospodaření řídících orgánů, plní funkci odvolacího orgánu 

v odvolání podaných proti rozhodnutí, plní dále funkci přezkumného orgánu a kontroluje 

rozpisy všech soutěží zda jsou v souladu se soutěžním řádem. (38) 

 

Obrázek č. 2 - znak ČFbU (www.cfbu.cz) 

2.5  Pravidla florbalu 

Tuto kapitolu věnuji stručnému přehledu pravidel hry florbalu, schválených 

mezinárodní florbalovou federací (IFF) a platných od roku 2010. Nynější znění pravidel je 

jen výsledkem dlouholeté práce IFF, kdy se této organizaci podařilo v 

průběhu devadesátých let minulého století pravidla sjednotit. Na samotném počátku tohoto 

sportu byla myšlenka taková, že florbal bude patřit mezi bezkontaktní sporty. Dnešní 

podoba florbalu má ale od původního plánu již dosti daleko. Důvodem poměrně častých 

změn v pravidlech je, asi jako v každém sportu a stoupající popularitě nejrůznějších 

sdělovacích prostředků, lačnost po diváckém publiku a dynamice samotné hry. Změnou 

pravidel od původního znění, se florbal stal divácky atraktivnější tím, že se samotná hra 

velmi zrychlila, stoupají počty vstřelených branek a tím i napětí samotných hráčů a diváků. 

http://www.cfbu.cz/
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S měnícími se pravidly musí nepochybně dojít i k modernizaci samotných hal a povrchu na 

kterém se florbal hraje, přizpůsobit se musejí také hráči a to ve výbavě, kterou pro hru 

potřebují a která musí danému povrchu odpovídat.  

Florbal je hra, ve které se utkají vždy dva týmy (družstva). Cílem tohoto kolektivního 

sportu je vstřelit soupeři více branek, nežli obdržet. Florbal je halovým sportem a probíhá 

v krytých halách s tvrdým a rovným povrchem, který se může technologicky lišit, ale musí 

být pro tuto hru schválen řídícím orgánem.  

2.5.1 Herní plocha 

 Hřiště na kterém se hraje má rozměry 40 x 20 m a je ohraničeno kolem celé své 

plochy mantinely vysokými 50 cm. Jak již z rozměrů vyplívá je obdélníkového typu a 

rozměry udávají délku a šířku. Haly, které jsou určeny pro tento sport, nedisponují vždy 

stejnými možnostmi, proto se velikosti hřiště mohou lišit. Velikost ale nesmí přesahovat 

povolené limity. Nejmenší možný rozměr je stanoven na velikost 36 x 18 m, největší 

povolené hřiště je o rozměrech 43 x 22 m. (38,40) 

 Herní pole je vyznačeno čarami různých barev, pro orientaci hráčů a rozhodčích. 

Čárami jsou vyznačena brankoviště (malé i velké), středová půlící čára se 

středovým bodem pro vhazování, body pro vhazování v rozích hřiště a zadní čára malého 

brankoviště sloužící jako pomyslná branková čára. (38, 40) 
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Obrázek č. 3 – nákres hřiště (http://www.sportovkatyn.ic.cz/pravidla.html) 

 

obrázek č. 4 – nákres brankoviště 

http://www.cfbu.cz/redakcni_system/static_html/souteze/Pravidla_CZ_2010.pdf 

http://www.sportovkatyn.ic.cz/pravidla.html
http://www.cfbu.cz/redakcni_system/static_html/souteze/Pravidla_CZ_2010.pdf


20 

 

 Prostory pro střídající hráče jsou o délce 10 m, vyznačené podél jedné z dlouhých 

stran herní plochy na mantinelech svislou barevnou čárou. Prostor pro možnost střídání 

začíná ve vzdálenosti 5 m od středové čáry na každou stranu. V tomto prostoru jsou 

hráčské lavice, hráči čekající na vystřídání do hry a trenéři. Šířka tohoto prostoru by 

neměla přesáhnout 3 m a musí zde být prostor až pro 19 osob. (38, 40) 

 Na druhé straně, delšího rozměru hřiště, se nacházejí trestné lavice a pořadatelský 

stolek pro zapisování. Tento prostor je situován ke středové čáře. Každé družstvo má svou 

trestnou lavici, která je vždy po stranách od zapisovatelského stolu a musí zde být místo 

minimálně pro dva hráče. (38, 40) 

2.5.2 Herní čas 

 Florbal se odehrává na tři třetiny. Hraje se tedy 3 x 20 min. Mezi jednotlivými 

třetinami je 10 min přestávka. Přestávka mezi první a druhou třetinou a mezi druhou a třetí 

třetinou neslouží pouze k odpočinku a občerstvení hráčů, ale po tuto dobu si musejí 

družstva vyměnit strany herního pole. Rozdíl například od ledního hokeje je ten, že se 

nestřídají pouze strany v poli, ale hráči si musejí vyměnit i prostor pro střídání. (38, 40) 

 Hraje se takzvaný čistý hrací čas, což znamená, že je zastaven vždy po každém 

zvukovém signálu od rozhodčích a spuštěn opět po uvedení míče do hry. Řídící orgán 

určuje u kterých soutěží se použije čistý hrací čas a u kterých se používat nebude. 

V opačném případě se hra přerušuje jen tehdy, pokud je vstřelena branka, dojde-li 

k neobvyklé situaci, kterou rozhodčí posoudí a přeruší hru trojitým písknutím (například 

poškození míčku atd.), vyžádá-li si jeden z týmů time-out, dojde k vyloučení hráče ze hry, 

nebo je nařízeno trestné střílení. V každém případě se ale poslední 3 minuty základní hrací 

doby musejí hrát vždy na principu čistého hracího času. (38, 40) 

 Time-out (oddychový čas), si může každé družstvo vyžádat za zápas pouze jednou. 

Tento čas ukončí opět rozhodčí trojitým signálem po uplynutí 30-ti vteřin. Hráč sedící na 

trestné lavici se oddychového času nezúčastňuje. (38, 40) 

 V případě, že se v základní hrací době nerozhodne o vítězi hraného utkání, to 

znamená že utkání končí nerozhodným výsledkem, hra se prodlužuje. Prodloužení trvá 10 

min, nebo dokud jedno z družstev nevstřelí branku dříve než soupeř. Po konci základní 

hrací doby a před začátkem prodloužení mají hráči nárok na přestávku trvající 2 minuty. 
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Během této přestávky si již herní strany nemění. Pokud ani možnost prodloužení 

nerozhodne o vítězi utkání, nastává čas pro trestná střílení. Trestná střílení jsou střílena 

postupně pěti hráči z každého týmu, pokud ani tento rozstřel hru neukončí, dále již střílejí 

družstva po jednom hráči dokud se nerozhodne. Hráči střílí vždy na jednu z branek, která 

je v poli. Toto určí rozhodčí. (38, 40) 

 2.5.3 Účastníci hry 

 Dle pravidel florbalu se hry může zúčastnit maximálně 20 hráčů, kteří musejí být 

uvedeni na zápisové listině o utkání. Hráči, kteří nejsou uvedeni v zápise, se nemohou 

zdržovat v herním poli, ani v prostoru pro střídání. Při hře je na hřišti z každého družstva 

maximálně 6 hráčů. Z těchto šesti hráčů je 5 v poli a jeden je brankář. Ve zvláštních 

situacích lze, aby bylo na hřišti 6 hráčů v poli, ale bez účasti brankáře. Pro regulérní 

zahájení utkání je nutné, aby mělo každé družstvo minimální účast 5 hráčů v poli a jednoho 

brankáře. V případě nedodržení této podmínky, je nucen rozhodčí kontumačně ukončit 

utkání výsledkem 5:0 v neprospěch družstva, které se provinilo. Pokud se tento stav změní 

v průběhu utkání, musí být družstvo schopno zápas odehrát v minimálním počtu 4 hráčů 

v poli. Pokud ani tuto podmínku nelze splnit, opět je utkání ukončeno kontumačně 

výsledkem 5:0, nebo v závislosti na aktuálním skóre, které je pro neproviněné družstvo 

výhodnější. Hráči se během hry střídají dle svých potřeb, bez závislosti na přerušení hry, 

nebo oznámení této skutečnosti rozhodčímu. Počet možných střídaní není omezen. Střídání 

musí proběhnout dle pravidel a to pouze v prostoru určeného pro střídání hráčů. Hráč 

nesmí vkročit na herní plochu dříve, než střídající hráč nepřekročí mantinel. Brankář, po 

opuštění svého prostoru velkého brankoviště, se stává dočasným hráčem v poli bez 

hokejky. (38) 

 Další nedílnou součástí každého týmu je samotný realizační tým, který je povinen 

být taktéž zaznamenán v zápise o utkání. Realizační tým smí být složen v maximálním 

počtu 5 lidí. (38) 

 V neposlední řadě se utkání zúčastňují rozhodčí. Ve florbale jsou při utkání 

přítomni dva rozhodčí, kteří mají stejnou a rovnocennou funkci. Dále jsou přítomni 

zapisovatelé v prostoru zapisovatelského stolku, kteří ručí za správnost zápisu o utkání, za 

časomíru a hlídání odečítání trestných časů a také za hlasatelské služby. (38) 
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 2.5.4 Tresty 

 Hráč je potrestán v momentě kdy poruší pravidla hry. Pokud rozhodčí udělí trest ve 

hře, hráč je nucen opustit hřiště a místo střídačky a po celou dobu výkonu trestu musí být 

na trestné lavici. Všechny tresty končí se závěrečným signálem pro ukončení utkání, pokud 

je stav skóre rozhodující pro jeden z týmů. Je-li stav nerozhodný a čas trestu přesahuje 

základní hrací dobu, trest pro hráče pokračuje i v prodloužení. Čas pro vyloučení běží 

souběžně s časem hry. Rozhodčí uděleným trestem trestá družstvo a proto nesmí být 

vyloučený hráč nahrazen hráčem jiným. Potrestané družstvo proto hraje v oslabení. 

Z tohoto vyplývá, že jednomu hráči je možné udělit pouze jeden trest, ale družstvu tresty 

dva. Všechny udělené tresty musejí být měřeny v takovém pořadí, v jakém byly uděleny. 

Z toho vyplývá, že spáchá-li hráč více trestů, tyto tresty se odpočítávají po sobě, tedy 

teprve až poté, co uplyne, nebo bude zrušen trest první v pořadí. Výjimkou je, pokud hráč 

kterému plyne osobní trest, je vyloučen na trestnou lavici. V tomto případě je zbytek 

osobního trestu přerušen a odložen do doby, než čas pro vyloučení na trestnou lavici 

neuplyne nebo není zrušen. (38) 

Zvláštní částí je tzv. odložené vyloučení, které je ve florbale odlišné například od 

odloženého vyloučení v ledním hokeji. Ve florbale se pod pojmem odložené vyloučení 

myslí situace, ve které je družstvo, které se neprovinilo, ve výhodné situaci a stále ovládá 

míč. Zjednodušeně řečeno je to tzv. výhoda. Družstvo, které se neprovinilo, má možnost 

stále pokračovat v útoku do doby, než druhé družstvo neovládne míč nebo nedojde 

k přerušení hry. Během této doby, má možnost družstvo, které se neprovinilo, nahradit 

brankáře hráčem v poli, získat tím tak početní převahu hráčů a tím i zvýšit svou šanci tuto 

výhodu proměnit v gól.   (38) 

 Ve florbale jsou udělovány následující typy trestů: 

 dvouminutové vyloučení na trestnou lavici 

 pětiminutové vyloučení na trestnou lavici 

 dvouminutové vyloučení + desetiminutový osobní trest 

 vyloučení do konce utkání I 

 vyloučení do konce utkání II 

 vyloučení do konce utkání III 

 vyloučení ve spojení s trestným střílením 
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Dvouminutový trest s vyloučením na trestnou lavici 

Pokud je hráč vyloučen na trestnou lavici s dvouminutovým trestem a družstvo soupeřů 

v době plynutí trestu vstřelí gól, tento trest se ruší a hra pokračuje. Toto pravidlo neplatí 

v situaci, kdy hrál soupeř v oslabení, nebo pokud nejsou obě družstva ve stejném počtu 

hráčů na hřišti. Dvouminutový trest se neruší ani za situace, kdy by byla branka vstřelena 

v době odloženého trestu, nebo v situaci nařízeného trestního střílení. Tresty se ruší ve 

stejném pořadí v jakém byly uloženy. (38) 

Dvouminutové vyloučení na trestnou lavici obdrží hráč v následujících vybraných 

situacích:  

o pokud zasáhne, blokuje, zvedne, nebo kopne do soupeřovy hokejky 

o drží soupeřovu hokejku či samotného soupeře 

o pokud hráč odehraje míč nad úrovní pasu (botou nebo hokejkou) 

o nebezpečná hra vysokou holí (nápřah, došvih) 

o pokud hráč přitlačí soupeře na branku či mantinel 

o naražení či podražení protihráče 

o zastaví-li nebo hraje hráč míč rukou, paží nebo hlavou  

o hraje-li hráč hru v leže nebo v sedě na hrací ploše (3 části těla na zemi) 

Pětiminutové vyloučení na trestnou lavici 

V případě, kdy je hráč vyloučen na pět minut na trestnou lavici a během tohoto trestu 

vstřelí soupeř branku, trest není zrušen.  

Pětiminutové vyloučení nařizuje rozhodčí v následujících situacích: 

o provádí-li hráč v poli nebezpečné nebo násilné údery hokejkou (zasáhne-li 

soupeře hokejkou například do hlavy) 

o hákuje-li hráč soupeře svou hokejkou 

o hodí-li hráč hokejku nebo část své výstroje na hřiště ve snaze zasáhnout míč 

o pokud hráč násilně napadne protihráče 

o pokud hráč svého protihráče násilně narazí, podrazí nebo shodí na mantinel 

či bránu  

o dopustí-li se hráč opakovaně menších dvouminutových přestupků 

podobného rázu 
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Dvouminutové vyloučení + desetiminutový osobní trest 

Osobní trest je hráči udělován pouze ve spojení s vyloučením na trestnou lavici. Osobní 

trest běží až po uplynutí nebo, zrušení dvouminutové trestu. Současně lze měřit i několik 

osobních trestů najednou. Kapitán svého družstva vybere hráče v poli, který není v daném 

okamžiku trestán, aby usedl na trestnou lavici a odseděl dvouminutový trest za 

provinivšího se hráče. Tento hráč může opět do hry po uplynutí dvouminutového trestu. 

Osobní trest jak již z názvu vyplývá postihuje pouze hráče, tzn. že v průběhu plynutí 

desetiminutového trestu může být tento hráč nahrazen v poli jiným hráčem. Družstvo tak 

není potrestáno menším počtem hráčů v poli. Pokud je za nesportovní chování potrestán 

člen realizačního týmu, je rozhodčím vykázán z prostoru střídačky do prostoru pro diváky 

a již do konce zápasu nesmí jakýmkoliv způsobem zasahovat do utkání. Kapitán svého 

družstva vybere za vyloučeného člena realizačního týmu hráče, který není v daném 

okamžiku trestán, aby usedl na trestnou lavici a odsloužil tento trest. 

Pokud je v době plynutí osobního trestu vstřelena branka, trest se neruší. Osobní trest je 

udělován za nesportovní chování, což jsou situace následující: 

o urážející nebo nepřiměřené chování vůči rozhodčím, hráčům, soupeřům, 

nebo divákům 

o simulování, předstírání nebo přihrávání situace ve hře 

o  úmyslné kopnutí, shození nebo udeření do mantinelu nebo brány 

o házení hokejky, nebo jiného vybavení během hry nebo při přerušení (v poli, 

v prostoru střídaček) 

Vyloučení do konce utkání 

Takto vyloučený hráč je nucen okamžitě opustit herní plochu a musí odejít do prostoru 

šaten. Do konce utkání již nesmí jakýmkoliv způsobem zasahovat do průběhu zápasu. 

Nesmí být přítomen utkání ani v prostoru pro diváky. Za vyloučeného hráče, nebo člena 

realizačního týmu vybere kapitán jiného hráče, který usedne na trestnou lavici a odsedí si 

trest v délce pěti minut. Tento pětiminutový trest následuje vždy po vyloučení do konce 

utkání. Pokud hráči vyloučenému do konce utkání plynuly ještě jiné tresty, po vyloučení 

do konce utkání se tyto tresty ruší.  
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o Vyloučení do konce utkání I. vede k postihu pro zbytek tohoto utkání a 

nemá žádné další následky. Jsou to následující přestupky: 

- používá-li hráč v poli nebo brankář neschválené nebo nevyhovující 

vybavení, které by mohlo ohrozit zdraví ostatních 

- účastní-li se utkání hráč, nebo člen realizačního týmu, který není 

uveden v zápise o utkání 

- opakované, nebo pokračující nesportovní chování hráče či člena 

realizačního týmu 

- pokud hráč ve vzteku zlomí, nebo poničí jinou z částí svého 

vybavení nebo vybavení haly 

- proviní-li se hráč nebezpečnou fyzickou hrou 

o Vyloučení do konce utkání II znemožňuje účastnit se následujícího utkání 

stejné soutěže. Jsou to situace následující: 

- zúčastní-li se hráč, nebo člen realizačního týmu šarvátky (mírnější 

forma rvačky) 

- spáchá-li hráč opakovaně přestupek vedoucí k pětiminutovému 

vyloučení na trestnou lavici 

- pokračující, nebo opakované nesportovní chování 

- spáchá-li hráč, nebo člen realizačního týmu přestupek ve snaze hru 

sabotovat 

o Vyloučení do konce utkání III znemožňuje zúčastnit se následujícího utkání 

stejné soutěže a dále k potrestání, které určí disciplinární komise. Jsou to 

následující situace: 

- účastní-li se hráč, nebo člen realizačního týmu rvačky (použil 

údery, nebo kopy) 

- proviní-li se hráč, nebo člen realizačního týmu brutálního 

přestupku - dopustí-li se hrubého nesportovního chování (sprosté 

urážení) 

- proviní-li se násilným jednáním 
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 2.5.5 Signály rozhodčích: viz následující obrázky č. 5 – 16 dostupné z: 

http://www.cfbu.cz/redakcni_system/static_html/souteze/Pravidla_CZ_2010.pdf 

      

Obrázek č. 5 – vyloučení na trestnou lavici  Obrázek č. 6 – odložené vyloučení  

                

obrázek č. 7 - vyloučení do konce utkání       obrázek č. 8 – nesportovní chování 

http://www.cfbu.cz/redakcni_system/static_html/souteze/Pravidla_CZ_2010.pdf
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obrázek č. 9 - sekání     obrázek č. 10 - bránění ve hře 

     

obrázek č. 11 - držení    obrázek č. 12 – hrubost 
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obrázek č. 13 - nedovolené vrážení   obrázek č. 14 – hákování 

    

obrázek č. 15 - vysoká hokejka        obrázek č. 16 – blokování soupeřovy hokejky 
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2.6  Florbalové vybavení 

Florbal, jak již bylo řečeno na začátku mé práce, není až tak finančně nákladným 

sportem. Začít hrát florbal může od začátku opravdu skoro každý, kdo má kladný vztah ke 

sportu a sportovním aktivitám. Florbal nevyžaduje nijak zvlášť speciální vybavení. Ke hře 

hráč potřebuje jen hokejku, míček, vhodnou obuv do haly a vhodné sportovní oblečení. 

V případě brankáře je ve výbavě i brankářská helma. S takovouto výbavou si vystačí i hráč 

na profesionální úrovni. I když dnes je při zápasech k vidění u některých hráčů další 

vybavení, kterým disponuje, je to ale ovšem jen nadstandardní výbava a je na uvážení 

každého hráče co chce mít na sobě. Základní vybavení, které bylo jmenováno výše je nutné 

mít při zápasech opatřené certifikátem. Certifikát obdrží každý kus vybavení, který prošel 

přes schvalovací komisi IFF. Mezinárodní organizace IFF přijala rozhodnutí, že každá část 

hráčské výbavy musí mít platný atest. Tímto atestem neprochází jen hráčovo vybavení, ale 

schválené musejí být například i mantinely a branky. Atest má zajišťovat bezpečí a 

ochranu hráčů při utkání po celém světě. Probíhá za velmi přísných podmínek a ochranná 

známka zaručuje správné technické parametry. Výrobci vyrábějící vybavení pro florbalisty 

z každého výrobku, který má ochranou známku odvádějí určitý poplatek. Tyto částky jdou 

na konto IFF, které jsou následně využity co nejefektivněji pro rozvoj florbalu na celém 

světe. (18,15) 

 

obrázek č. 17 – příklad certifikačního štítku pro brány, mantinely a brankářskou 

masku (http://floorball.sp.se/en/certification/Sidor/default.aspx) 

 

 

obrázek č. 18 – příklad certifikačního štítku pro florbalovou hokejku 

(http://floorball.sp.se/en/certification/Sidor/default.aspx) 

 

 

http://floorball.sp.se/en/certification/Sidor/default.aspx
http://floorball.sp.se/en/certification/Sidor/default.aspx
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2.6.1 Vybavení hráče hrajícího v poli  

Součástí hráčského vybavení je florbalová hokejka, vhodná halová obuv a dres 

skládající se z kraťasů, trička a štulpen. Každý dres musí být řádně označen číslem 

popřípadě jménem hráče. Čísla musejí být čitelná a viditelná na zádech a na hrudi. Hráč 

má zakázáno mít na sobě jakékoliv oblečení nebo doplňky, kterými by ohrožoval zdraví 

své i ostatních hráčů. Patří sem například hodinky, náušnice, prstýnky nebo zdravotní 

pomůcky. Dlouhé kalhoty jsou pro hráče v poli zakázány. Zvláštní výbavu má kapitán 

družstva, který je vybaven páskou umístěnou na jedné paži. Páska musí být jasně viditelná. 

(38) 

Florbalová hokejka 

Každá florbalová hokejka nesmí dle atestu přesahovat hmotnost 380 gramů. Musí být 

schválena komisí IFF. Musí mít tedy řádný atest a být označena certifikační nálepkou od 

výrobce. Materiál, ze kterého jsou hokejky vyráběny, je většinou vláknitý kompozit, 

polykarbonát nebo uhlíkové vlákno. Díky velice příznivým fyzikálním a chemickým 

vlastnostem těchto materiálů jsou hokejky velmi odolné. Hole jsou děleny dle ohebnosti 

(flexe, pružnost, tvrdost) v rozmezí od 23 do 40 mm. Více ohebné (měkké), které jsou 

určeny spíše pro začátečníky a pro snazší ovládání míče. Méně ohebné (tužší) hole jsou 

určeny spíše pro tvrdší střely. Dále je hůl ve své horní části omotána páskou 

(omotávka, grip), která slouží pro lepší úchop hole a pro protiskluz v ruce při držení. 

Dalším faktorem pro volbu hokejky je stranové držení. Rozdělujeme tedy hokejky na pravé 

a levé. Rozhodujícím faktorem je spodní držící ruka. Délka samotné hole je také důležitá 

pro správné osvojení si techniky florbalu, ale i pro zdraví hráče (správné postavení u míče). 

Délka hole se určuje podle tělesné výšky hráče (viz tabulka níže).  (3, 32) 

 

výška hráče (cm) 100 110 120 130 140 150 160 

hokejka (cm) 75 80 85 90 100 105 110 

tabulka č.  1 – volba délky hokejky  

http://www.orel.cz/ofl/metodika_florbal.pdf 

 

http://www.orel.cz/ofl/metodika_florbal.pdf
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Nedílnou součástí hokejky je i čepel. Spodní část spočívající na hrací ploše. Vyrábí se 

z nejrůznějších plastů, nebo nylonové směsi. Stejně jako hokejka se i čepel liší svou 

tvrdostí. Měkké jsou spíše pro ovládání míče a techniku práce s míčem, naopak tvrdší 

čepel je vhodná pro rázný styl střelby. Čepel má na rozdíl od hokejky i střední tvrdost. 

Barevná škála je na trhu nejrůznější, ale nemá vliv na kvalitu ani funkci. Každý hráč si 

může lehce upravit továrně vyrobený tvar své čepele, ale nesmí přitom porušit pravidla. 

Zahnutí čepele může být maximálně 30 mm.  K dotvarování se používá horká voda, která 

umožní změkčení plastu a následné lehčí tvarování. Po dotvarování se ponoří do studené 

vody, která požadovaný tvar zafixuje. (40,50,32, 9) 

           

Obrázek č. 19 – florbalová hokejka a grip  

(http://www.florbalstore.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.florbalstore.cz/
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Florbalový míček 

Stejně jako hokejka i míček musí být schválen IFF a řádně označen. Při utkání musí být 

povrch míčku jednobarevný (nejčastěji bílý) a nesmí mít fluorescenční barvy. Míček váží 

okolo 23 gramů. Průměr míčku je 72 mm. Vyroben je ze syntetického materiálu. Míček je 

tvořen 26 otvory o průměru 10 mm. Díry jsou v míči pro zvýšení aerodynamičnosti letu při 

střele. Hráči jsou s tímto míčkem schopni vystřelit rychlostí až 200 km/h. (38,40,3, 9) 

 

obrázek č. 20 – florbalový míček  

(http://www.zijemesportem.cz/florbalove-micky/727-florbalovy-micek-precision.html) 

 

Hráči používají i další doplňkové vybavení, které jim usnadňuje hru a činí jim ji 

komfortnější (viz obrázek níže). 

   

obrázek č. 21 – doplňkové vybavení pro hráče 

(http://www.florbalmania.cz/doplnky_k5/) 

 

 

http://www.zijemesportem.cz/florbalove-micky/727-florbalovy-micek-precision.html
http://www.florbalmania.cz/doplnky_k5/
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Brankářská výstroj  

Vybavení brankářů obsahuje brankářskou helmu, vestu, kalhoty, chrániče na kolenní 

klouby, nákrčník, vhodnou obuv a dres. U mužské populace většinou obsahuje i suspenzor. 

Brankář, jako jediný hráč v poli, nesmí používat hokejku. Maska musí být stejně jako 

hokejka a míček řádně označeny štítkem odpovídající atestaci a schválení od IFF. Dříve 

bylo brankáři zakázáno nošení rukavic, dnes jsou již povoleny. (38, 40, 3, 9)

     

 

obrázek č. 22 – brankářské vybavení  

(http://www.florbalmania.cz) 

 

2.6.2 Vybavení pro rozhodčí 

Rozhodčí musejí být vybaveni tričkem stejné barevné kombinace, černými kraťasy a 

štulpnami černé barvy. Dále musejí mít píšťalku pro signalizaci a červenou kartu.  

2.6.3 Zapisovatelský stolek 

Pořadatelé za zapisovatelským stolkem jsou vybaveni vším potřebným co pro daný 

turnaj nebo samotné utkání potřebují. Hlavní součástí jejich práce není jen obsluha 

hlasatelského zařízení, ale také hlídání časomíry a vypouštění hráčů z trestné lavice. Další 

důležitou funkci mají jakožto zapisovatelé do zápisu o utkání, kam jsou vpisovány všechny 

branky, vyloučení hráči, popřípadě se zde zaznamenávají větší zranění hráčů. 

http://www.florbalmania.cz/
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2.6.4 Vybavení haly a hrací plochy 

Vybavení, kterým musí disponovat hala, je dvakrát branka, mantinely a vhodný hrací 

povrch. Branky jsou o velikosti 160 x 115 x 60 cm (šířka x výška x hloubka). Konstrukce 

branky je železná a je červené barvy opatřená sítí po celém jejím vnějším povrchu. 

Například od ledního hokeje se liší nejen svými rozměry, ale i svou vnitřní sítí, která slouží 

pro lepší orientaci rozhodčích při uznávání branky. Kolem celého hřiště jsou postaveny 

mantinely  vyrobené z polypropylenu a jsou vysoké 50 cm. Mantinely jsou složeny 

z dvoumetrových, metrových a čtyř rohových kusů. Mezi sebou jsou spojeny pružnou 

gumou. Pro bezpečí hráčů jsou v horní části zaoblené. Mantinely jsou vyráběny ve dvou 

základních barvách, v bílé a černé. Jejich povrchy jsou připraveny na reklamní polepy. 

Povrchy na kterých se dnes florbal hraje jsou různé. Hraje se na dřevěných parketových 

podlahách, nebo na speciálně upravené PVC podlaze.  

     

Obrázek č. 23 – florbalová brána a mantinel 

 (http://www.florbalova-hokejka.cz/florbalove-branky) 

 

 

 

 

http://www.florbalova-hokejka.cz/florbalove-branky
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2.7   Organizace jednotlivých soutěží 

2.7.1  Organizace extraligové soutěže mužů 

 Extraliga mužů se dle sponzora této soutěže nazývá Fortuna Extraliga. Celá 

extraligová soutěž je rozdělena do několika částí. Všechny zúčastněné týmy musejí projít 

každou částí, dle svých úspěchů v jednotlivých utkáních. V sezóně 2011/2012 se zúčastnilo 

nejvyšší florbalové ligy 12 mužských týmů z celé České republiky. Pořadatelé musejí 

umožnit přístup hráčům na hrací plochu alespoň 30 min před začátkem utkání. Tento čas 

mají možnost hráči využít pro přípravu, rozehrání a rozcvičku před zápasem. Hrací dny, 

pokud není uvedeno jinak, jsou sobota nebo neděle. Vítěz extraligové soutěže (Mistr české 

republiky pro daný rok) má právo účastnit se Champions cupu téhož roku. V sezóně 

2011/2012 zvítězil v extralize mužů tým Tatranu Omlux Střešovice, na druhém místě se 

umístil tým 1. SC WOOW Vítkovice, třetí příčku obsadil tým nesoucí jméno TJ JM Pedro 

Perez Chodov. (44) 

Mužská extraligová soutěž je rozdělena do následujících částí a průběh soutěže je 

nastaven následovně: 

 A) Základní část: 

 Všech 12 družstev se mezi sebou utká v systému každý s každým a to tak, že 

systém je dvoukolový. Domácí, nebo-li pořádající družstvo, organizuje daný hrací den na 

svém hřišti, se svými mantinely a to vše na své náklady. Do nákladů je zahrnuta i výplata a 

cestovní náhrady pro rozhodčí. Datum a hodina je určena dle rozpisu o utkání.  

 Základní část se hraje 3 x 20 min čistého času. Mezi třetinami je desetiminutová 

přestávka. Základní část se hraje vždy do rozhodnutí o vítězi daného utkání. Pokud se 

nerozhodne o vítězi v normální hrací době, nastupuje dvouminutová přestávka s následným 

pětiminutovým prodloužením. Pokud ani prodloužení nerozhodne, poslední fází jsou 

samostatné nájezdy. Minimální čas pro jedno utkání je 180 minut. Bodové ohodnocení 

v základní části je následovné: 

 body za vítězství v normální hrací době: 3 body 

 body za vítězství v prodloužení, či v trestném střílení: 2 body 

 prohra v prodloužení či trestném střílení: 1 bod 
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B) Nadstavbová část:  

Samotná nadstavbová část má 3 úrovně dle umístění jednotlivých týmů. Pro vítězné 

týmy je to tzv. play-off, pro méně úspěšné týmy na konci výsledkové tabulky je to tzv. 

play-down, v neposlední řadě je to tzv. baráž, která dává možnost jednomu týmu z 1. ligy 

postoupit do nejvyšší extraligové ligy.  

Nadstavbová část se hraje 3x 20 minut čistého času. Mezi třetinami je 

desetiminutová přestávka. Utkání v nadstavbové části se hrají do rozhodnutí o vítězi. 

Pokud normální hrací doba nepřinese vítěze nastává desetiminutové prodloužení, 

popřípadě následná trestná střílení. Minimální doba jednoho utkání je 210 minut.  (41) 

 Play-off  

Hraje prvních 8 družstev z výsledkové tabulky po odehrání základní části. Postupně 

procházejí jednotlivé týmy dle umístění ve čtvrtfinále a semifinále, nakonec i finálovým 

utkáním. Čtvrtfinále a semifinále se odehrává na 4 vítězná utkání. Dvojice pro čtvrtfinále 

se určují dle umístění po základní části. Družstva z 1. – 3. místa si volí soupeře 

z umístěných družstev na 5. – 8. místě po základní části. Dvojice pro semifinále jsou 

určeny dle systému 1. se 4. a 2. se 3. po výsledcích z odehraného čtvrtfinále. Finále se 

odehrává na jedno vítězné utkání, tzv. superfinále. Vítěz finále obdrží titul Mistr České 

republiky. Utkání o 3. místo se v extralize nehraje, umístí se na tomto místě automaticky 

družstvo, které prohrálo utkání v semifinále a které zároveň získalo lepší umístění 

v tabulce po základní části. (41) 

 Play-down 

Play-down hrají družstva, která se umístila v tabulce po základní části na 9. - 12. 

místě. Série se hrají na 3 vítězná utkání a hrají se dvoukolově. Družstva hrají v pořadí 

9. s 12. místem a 10. s 11. místem. Z prvního kola vzejde vítěz, který automaticky zůstává 

v extraligové soutěži pro příští herní sezónu. Poražení z prvního kola hrají kolo druhé. 

Vítězové druhého kola hrají baráž o udržení, naopak poražení z druhého kola automaticky 

sestupují do nižší prvoligové soutěže pro nadcházející sezónu. (41) 
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 Baráž 

Baráže, neboli utkání ve kterém se rozhodne o sestupujícím, nebo postupujícím 

družstvu do nižší nebo vyšší ligy, se účastní vítěz z druhého kola play-down extraligové 

soutěže s družstvem, které se umístilo na druhém místě ve finále v prvoligové soutěži. 

Baráž se hraje na 3 vítězná utkání. Vítěz barážového utkání může hrát v nadcházející 

sezóně extraligovou soutěž, naopak poražený hraje prvoligová utkání. (41) 

2.7.2  Organizace extraligové soutěže žen 

 Ženská extraligová liga probíhá stejně jako mužská. Také se dělí na základní a 

nadstavbovou část. Ženské ligy se také účastní 12 družstev z celé České republiky. 

Družstva mezi sebou hrají každý s každým a opět dvoukolově.  

 A) Základní část:   

Utkání v základní části se hrají do rozhodnutí o vítězi. Po normální hrací době 

následuje dvouminutová přestávka, po které se odehrává pětiminutové prodloužení. Pokud 

se ani v prodloužení nerozhodne o vítězi, následují samostatné nájezdy. Družstva jsou 

v základní části a v baráži ohodnocena bodě a to následovně: 

 body za vítězství v normální hrací době: 3 body 

 body za vítězství v prodloužení, či v trestném střílení: 2 body 

 prohra v prodloužení či trestném střílení: 1 bod 

B) Nadstavbová část:  

Tato část je stejně jako v mužské extraligové soutěži dělena do 3 částí. 

 Play-off 

Část play-off hraje prvních 8 družstev, které se umístily nejlépe ve výsledné tabulce 

po základní části. Play-off se hraje na 4 vítězná utkání. Utkání se hrají do rozhodnutí o 

vítězi. Pokud se nerozhodne v normální hrací době nastává desetiminutové prodloužení, po 

kterém je nařízeno popřípadě trestné střílení. Ve čtvrtfinále se mezi sebou utkají družstva 

z 1. – 3. místa, kteří si volí soupeře z 5. – 8. místa. Semifinálová družstva jsou volena dle 

umístění po základní části a to 1. se 4. a 2. se 3. Finálový zápas se hraje na jedno vítězné 

utkání. Vítězný tým tak získává titul Mistr ČR pro daný rok. Sezónu 2011/2012 vyhrál tým 
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Herbadent SJM Praha 11, na druhém místě se umístil tým FbŠ Ropro Bohemians, třetí 

příčku obsadil tým 1. SC WOOW Vítkovice. (42, 44) 

 Play-down 

Hrají mezi sebou družstva na 9. – 12. místě po základní části. Hraje se série na tři 

vítězná utkání. V prvním kole se utkají družstva na 9. a 12. místě a také družstva na místě 

10. a 11. Poražené družstvo z prvního kola sehraje utkání s týmem z první ligy, vítězné 

družstvo zůstává v extraligové soutěži. (42) 

 Baráž 

Baráž hraje 11. a 12. družstvo po play-down extraligové soutěže s poraženým 

finalistou play-off z prvoligové soutěže a vítězem malého finále první ligy žen. Baráž 

v ženské soutěži se hraje každý s každým. Vítěz barážového utkání hraje v nadcházející 

sezóně extraligovou soutěž, poražené týmy, které se po baráži umístily na 2., 3. a 4. místě, 

hrají prvoligovou soutěž. (42) 

 2.7.3 Mistrovství světa mužů 

 Mistrovství světa mužů se koná každý sudý rok. Mistrovství se zúčastní vždy 16 

týmů. Prvních 5 týmů postupuje automaticky dle pořadí z minulého ročníku MS, ostatních 

11 týmů vyplyne z pořadí po kvalifikaci na MS, které se odehrává na různých 

kontinentech. Kontinenty účastnící se kvalifikace jsou Evropa, Asie Oceánie a Amerika. 

Mistrovství je pořádáno od roku 1996. První ročník se konal ve Švédsku a Česká republika 

se umístila na 4. místě v celkovém pořadí. Výhra poprvé patřila domácímu týmu Švédska, 

na druhém místě se umístilo Finsko a na třetím místě Norsko. Druhý ročník v roce 1998 

bylo pořádáno v České republice. Tým našich reprezentantů se v tomto roce umístil na 

6. místě.  (51, 43) 

V roce 2012 se odehrál 9. ročník Mistrovství světa pořádaný ve Švýcarsku ve dnech 

2. – 9. prosince 2012. Automaticky do tohoto ročníku postoupily týmy Finsko, Švédsko, 

Česká republika, Švýcarsko a Lotyšsko. Evropská kvalifikace se kvůli značné účasti 

musela rozdělit do tří skupin. Evropa 1 pořádaná v Německu, Evropa 2 pořádaná na 

Slovensku a Evropa 3 pořádaná v Polsku. Z každé této skupiny postupují do kvalifikace 

první dva týmy v pořadí a třetí tým dle pořadí ze všech tří skupin. Z evropské kvalifikace 

postoupily do finále týmy Norsko, Německo, Estonsko, Slovensko, Rusko, Polsko a 
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Maďarsko. Z americké kvalifikace pořádající se v USA postoupily týmy USA a Kanada. 

Z asijské kvalifikace, která se odehrála v Japonsku postoupily týmy Singapur a Japonsko. 

MS se odehrává na 4 skupiny (A, B, C a D). Do čtvrtfinále postupují vždy první dva týmy 

z každé skupiny. (52)  

MS v roce 2002 a 2004 byly vysílány národními televizními společnostmi. MS 

v roce 2004 bylo živě vysíláno na stanici Eurosport. Televizní vysílání se může pochlubit 

235 tisíci diváků ve Finsku, 160 tisíci diváků v České republice, 350 tisíci diváků ve 

Švédsku a 220 tisíci diváků ve Švýcarsku. (43) 

 

obrázek č. 24 – logo MS mužů 2012 

(http://windows3.salibandy.net/default.asp?sivu=5&alasivu=499&kieli=826) 

 

Jednotlivá umístění v minulých ročnících MS mužů znázorňuje následující tabulka: 

ročník 1. místo 2. místo 3. místo 

1996 Švédsko Finsko Norsko 

1998 Švédsko Švýcarsko Finsko 

2000 Švédsko Finsko Švýcarsko 

2002 Švédsko Finsko Švýcarsko 

2004 Švédsko Česká republika Finsko 

2006 Švédsko Finsko Švýcarsko 

2008 Finsko Švédsko Švýcarsko 

2010 Finsko Švédsko Česká republika 

tabulka č.  2 – umístění na MS mužů v letech 1996 – 2010 

(http://windows3.salibandy.net/default.asp?sivu=5&alasivu=72&kieli=826) 

http://windows3.salibandy.net/default.asp?sivu=5&alasivu=499&kieli=826
http://windows3.salibandy.net/default.asp?sivu=5&alasivu=72&kieli=826


40 

 

 2.7.4 Mistrovství světa žen 

 Mistrovství světa žen je pořádáno každý lichý rok. Stejně jako u MS mužů se 

účastní celkem 16 týmů. Prvních 5 reprezentačních týmů automaticky postupuje dle 

výsledků předešlého ročníku MS žen. Ostatních 11 týmů postupuje dle pořadí 

v kvalifikačních utkáních odehrávajících se na třech kontinentech (Evropa, Amerika, Asie 

a Oceánie). MS žen je pořádáno od roku 1997. První ročník se konal stejně jako MS mužů 

ve Švédsku. I konečný výsledek celého turnaje dopadl stejně, na prvním místě se umístily 

reprezentantky Švédska, na druhém místě skončil Finský tým a bronzovou pozici obsadil 

tým Norska. Česká republika se umístila také na 4. místě. (53) 

 V roce 2013 se odehraje také 9. ročník Mistrovství světa pořádaný v České 

republice ve dnech 7. – 15. prosince. Automatický postup do tohoto ročníku mají týmy 

Švédska, Finska, České republiky, Švýcarska a Norska. Ženská kvalifikace v Evropě se na 

rozdíl od mužské dělí pouze na dvě skupiny. Evropa 1 pořádaná ve Španělsku a Evropa 2 

pořádaná v Polsku. Z evropské kvalifikace postupuje celkem 7 týmů, z americké pouze 

jeden vítězný tým a z asijské kvalifikace postupují celkem týmy tři. (53) 

Jednotlivá umístění v minulých ročnících MS žen znázorňuje následující tabulka: 

ročník 1. místo 2. místo 3. místo 

1997 Švédsko Finsko Norsko 

1999 Finsko Švýcarsko Švédsko 

2001 Finsko Švédsko Norsko 

2003 Švédsko Švýcarsko Finsko 

2005 Švýcarsko Finsko Švédsko 

2007 Švédsko Finsko Švýcarsko 

2009 Švédsko Švýcarsko Finsko 

2011 Švédsko Finsko Česká republika 

tabulka č.  3 – umístění na MS žen v letech 1997 – 2011 

(http://windows3.salibandy.net/default.asp?sivu=5&alasivu=27&kieli=826) 

 

http://windows3.salibandy.net/default.asp?sivu=5&alasivu=27&kieli=826
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 2.7.5 Ostatní prestižní světové i tuzemské soutěže ve florbale 

 Po Mistrovství světa se odehrávají také další významná utkání po celém světě. 

Mezi tyto soutěže patří například Men´s and Women´s U 19 WFC, Asia Pacific floorball 

Championship, Champions cup, European Championschips, Eurofloorball cup, European 

cup, World University Championschip. (54) 

Mezi významná domácí utkání mimo ligové soutěže patří například Czech Open, 

Prague Open, Nisa Open. 

2.7.6 Rekordy na Mistrovství světa mužů a žen 

 Mezi nejlepší střelce z Mistrovství světa mužů z let 1996 – 2010 se řadí 

Willy Fauskanger z Norska, hned za ním je na druhém místě Niklas Jihde ze Švédska a na 

třetím místě se umístil Mika Kohonen z Finska. Za zmínku zajisté stojí i umístění na 9 

místě, které obsadil náš český reprezentant Radim Cepek.  (55) 

 V ženském Mistrovství se českým reprezentantkám nepodařilo obsadit žádnou 

z prvních deseti příček nejlepších střelkyň na MS v letech 1997 – 2011. Na prvním místě 

se umístila Sara Kristoffersson, na druhém místě Emelie Lindström a třetí příčka patří 

právem Hermine Dahlerus. Všechny zmiňované reprezentantky hájí barvy Švédského 

národního týmu. (56) 

2.8   Statistika registrovaných hráčů 

V následující kapitole bych se chtěla věnovat statistickým údajům týkajících se 

počtu registrovaných týmů za daný rok. Jak již bylo řečeno, je florbal hrou, která se 

poměrně rychle rozvíjí, získává čím dál tím více příznivců jak z řad diváků, tak hlavně 

aktivně hrajících sportovců. V tabulce porovnávám florbal s jinými „podobnými“ sporty 

s ohledem na počty hráčů a oddílů za daný rok.  

Údaje potřebné pro tuto statistiku jsem vyhledala z matričních knih Českého svazu 

tělesné výchovy a to za pomoci pana Jakuba Furmánka, kterému bych tímto chtěla také 

velice poděkovat za spolupráci a ochotu.  
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sport rok celkem hráčů muži ženy dospělí oddílů 

florbal 

 

 

 

 

1999 5772 2643 574 3217 111 

2000 16057 7173 898 8071 397 

2001 19422 8405 1083 99488 483 

2002 23002 10002 1239 11241 537 

2003 27682 12094 1578 13672 591 

2004 32558 14571 2023 16594 626 

2005 36870 17389 2326 19715 672 

2006 40894 19597 2723 23320 698 

2007 45712 22732 3293 26025 732 

2008 50670 23204 3114 26318 752 

2009 55209 31845 4608 36453 764 

2010 57584 30924 4490 35414 771 

2011 72982 39290 5752 45042 914 

lední hokej 

1999 50258 25005 988 25993 502 

2000 52969 27193 1028 28221 517 

2001 55079 28969 1146 30115 534 

2002 56042 30296 1232 31529 533 

2003 58439 32534 1417 33951 541 

2004 60155 33877 1497 35374 545 

2005 60765 34951 1618 36569 552 

2006 62092 36194 1726 37920 552 

2007 61577 37081 1882 38963 535 

2008 60860 33506 1756 35262 535 

2009 60578 38300 1908 40208 542 

2010 55806 34425 1887 36312 533 

2011 58679 37360 1944 39304 521 

tabulka č.  4 – statistika registrovaných hráčů (60) 

 

12345… Červeně vyznačená čísla jsou znázorněné pohyby směrem k úbytku 

registrovaných. 
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sport rok celkem hráčů muži ženy dospělí oddílů 

pozemní 

hokej 

1999 3191 931 522 1453 22 

2000 3440 997 566 1563 26 

2001 3511 1032 599 1631 26 

2002 3672 1124 692 1816 26 

2003 4087 1359 831 2190 27 

2004 4356 1541 934 2475 27 

2005 4338 1555 984 2539 25 

2006 4449 1694 1069 2763 26 

2007 4132 1698 1059 2757 24 

2008 4293 1550 878 2428 26 

2009 3976 1736 1046 2782 20 

2010 3649 1617 931 2548 18 

2011 3982 1846 1017 2863 17 

hokejbal 

1999 16900 12633 215 12848 222 

2000 21448 17075 282 17357 235 

2001 23236 18726 360 19086 247 

2002 25244 20145 390 20535 263 

2003 26778 21190 438 21628 258 

2004 29400 22237 468 22705 248 

2005 30319 22595 458 23053 229 

2006 33732 24764 445 25209 223 

2007 36168 26270 519 26789 216 

2008 36765 24422 508 24930 209 

2009 37194 29301 584 29885 204 

2010 36345 27399 628 28027 197 

2011 37647 29494 621 30115 190 

tabulka č.  5 – pokračování statistiky registrovaných hráčů (60) 

 

12345… Červeně vyznačená čísla jsou znázorněné pohyby směrem k úbytku 

registrovaných. 
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2.9   Činnosti jednotlivých herních postů 

Stejně jako je tomu v jiných sportech, i florbal má různá obsazení ve hře. Hráči se 

při hře dělí na útočníky, obránce a brankáře. Pokud bychom se zaobírali tímto názvoslovím 

více do hloubky, tak útočící hráči mají mezi sebou jednoho hráče, kterému se říká “centr“. 

Centr má funkci jak útočícího hráče, tak v případě potřeby i hráče bránícího. Zabírá území 

celého hřiště.  

Každý z těchto herních postů má i svou specifickou herní činnost. Pro zvládnutí své 

funkce musí samozřejmě každý hráč zaujmout správné základní postavení, správné držení 

hole a mít perfektně vypracovanou práci s míčkem. Bez těchto aspektů hráč nikdy nedocílí 

kýženého efektu v reakci na danou herní situaci.  

2.9.1 Brankář 

Záměrně začínám tímto postem, i když se to mnohým může zdát zvláštní. Brankář 

je brán jako poslední hráč v poli, na kterého jsou kladeny velké nároky. Brankář jako 

jediný většinou odehrává celý zápas, bez přerušení (vystřídání) jiným hráčem. Brankář je 

střídán většinou pouze ze zdravotních důvodů, nebo pokud nezvládá psychické vypětí, 

které je na něj kladeno. Jak již bylo řečeno, je posledním hráčem, který může zachránit 

herní situaci před obdržením branky. Pokud selže, není již nikdo kdo by situaci zachránil. 

Proto jsou na tento post více kladeny spíše psychické nároky nežli ty fyzické. Další 

bezesporu důležitou funkci má v komunikaci s obránci v řízení a dirigování hry takzvaně 

“ze zadu“. On je ten, který má celou hru a celé hřiště jasně před sebou. Mnohem lépe 

dokáže odhadnout pohyb jednotlivých hráčů v poli při daném rozmístění. Ve florbale se 

proto brankář podílí na samotné hře daleko větší mírou, než je tomu v jakémkoliv jiném 

sportu. (43) 

Vybavení, kterým brankář disponuje, bylo uvedeno v předešlých kapitolách. 

Vybavení ale není to jediné, na co se může brankář spolehnout. Jak již bylo řečeno, je to i 

správný brankářský postoj, z něho vyplývající pohyby v brankovišti a technika výhozu 

míčku neboli rozehrávky a zakládání útoku. Brankář zaujímá svůj základní postoj v kleče 

na obou kolenních kloubech, vzpřímené postavení trupu a horní končetiny jsou flektované 

v loketních kloubech s rukama u hlavy. Pohyby, které musí zvládat v tomto postavení, jsou 

zaměřené na zmenšování střeleckého úhlu, chytání a vyrážení střel od protihráče, 
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kontrolovat a bránit i hru odehrávající se za samotnou brankou a v neposlední řadě i 

výhozy míčku a zakládání útočných akcí. (11) 

 Faktory, které ovlivňují výkon brankáře: (57) 

- somatické: složení těla, tělesný typ, délkové a hmotnostní parametry těla 

- kondiční: pohyblivost, obratnost, rychlost, síla, vytrvalost 

- psychické: motivace, emoce, konkurence, aspirace, aktuální psychický stav 

- taktické: vyhodnocení dané situace, zaplnění co největšího prostoru branky, být 

v trajektorii střely, zmenšování střeleckého úhlu, příprava na pohyb, 

oční kontakt s míčkem, řízení obrany 

- technické: postoj, výhozy, chytání, vyrážení, přesouvání, kombinace více pohybů 

najednou 

 

obrázek č. 25 – Základní postoj brankáře  

(http://brankari.florbal.cz/2011/10/zakladni-postoj-jak-nejlepe-zabrat-co-nejvetsi-

prostor-v-brance/)  

 

obrázek č. 26 – bránění hry za bránou 

(http://brankari.florbal.cz/2012/03/co-by-mel-brankar-idealne-delat-kdyz-je-hra-za-

brankou/) 

http://brankari.florbal.cz/2011/10/zakladni-postoj-jak-nejlepe-zabrat-co-nejvetsi-prostor-v-brance/
http://brankari.florbal.cz/2011/10/zakladni-postoj-jak-nejlepe-zabrat-co-nejvetsi-prostor-v-brance/
http://brankari.florbal.cz/2012/03/co-by-mel-brankar-idealne-delat-kdyz-je-hra-za-brankou/
http://brankari.florbal.cz/2012/03/co-by-mel-brankar-idealne-delat-kdyz-je-hra-za-brankou/
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2.9.2 Obránce 

Činnost obránců se dá rozdělit na dva větší úkoly, kterými jsou bránění hráče 

s míčkem a bránění hráče bez míčku.  

Obranná hra hráče s míčkem se většinou děje jako činnost jednotlivce. Snaha 

bránícího hráče spočívá v blokování vystřeleného míčku, znemožnění dalšího pohybu 

protihráče směrem na bránu, pokouší se zmocnit se míče a vrátit hru pod svou kontrolu. 

Dále svým pohybem do různých stran se snaží zmást protihráče, dostat se k němu co 

nejblíže a donutit ho k vytvoření chybné nahrávky či střely. Bránění je často i tělo na tělo a 

proto je důležitá také rovnováha, kterou musí obránce udržet, aby v rámci pravidel přerušil 

hru ve svůj prospěch. Vždy se snaží vysunout hru směrem od středu obranného pásma, ke 

kraji k mantinelu, čímž zmenšuje možnost útoku a také střelecký úhel. Dalším druhem 

obrany jednotlivce je i tzv. osobní obrana, kdy v obranném pásmu má každý obránce 

“svého“ hráče, kterého si hlídá po celou dobu obranné akce ať již má a nebo nemá míček.  

Bránění hráče bez míčku je možné jak v případě jednotlivce, tak i s pomocí 

ostatních hráčů, jako například tzv. zónová obrana. Obránce má v tomto případě na starost 

určitou část “svého“ území a hlídá protihráče, kteří se v této části nacházejí. V tomto 

případě se brání jedním nebo více hráči větší území herního pole. Důležitým faktorem je 

předvídatelnost pohybu protihráče, momentu a směru střely. Dále je velmi důležitá 

koncentrace na danou situaci a její další vyhodnocení. 

Florbal byl ve svém počátku bezkontaktním sportem, což dnes již neplatí. Proto 

jsou v soubojích u mantinelu hráči bráněni opravdu tělo na tělo, avšak za dodržení 

pravidel. Proto z těchto soubojů mohou vzejít i určitá zranění.  

2.9.3 Útočník 

Útočící hráč má za úkol svými pohyby oklamat bránícího hráče, mít co nejlepší 

kontrolu nad míčkem a svou hru zakončit buď přesnou přihrávkou na gól, nebo samotným 

vstřelením branky. Práce s míčkem je výhradní činností útočníka. Základní herní 

dovednost útočníka je tzv. driblink s míčkem. Může provádět buď florbalový styl 

driblinku, nebo převzatý hokejový driblink. Další dovedností je samotné vedení míčku, 

které může být prováděno tažením nebo tlačením míčku po zemi. Pro vstřelení branky, 

nebo pro možnost přihrávky potřebuje útočník kolem sebe určitý manipulační prostor. Toto 
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místo si svými schopnostmi musí sám vytvořit. Docílit toho může několika způsoby, a to 

například samotným driblinkem, obtočením neboli tzv. “kličkou“, obhozením například 

pomocí mantinelu, prohozením přes protihráče (mezi hokejkou a nohama, mezi nohama). 

Neméně důležitou činností pro založení dobrého útoku je i zpracování přihrávky od 

spoluhráče. Pokud hráč dobře a rychle zpracuje přihrávku má více času na střelu, nebo 

další nahrávku. Nahrávka spoluhráči může být vedena po zemi, vzduchem nebo přímo 

nahrána brankářem. Dále může být nahráváno bekhendovým nebo forhendovým 

způsobem. Kontaktem míčku s hokejkou rozlišujeme nahrávku švihem nebo příklepem.  

Každý útočník by měl svůj výkon nejlépe zakončit střelou. Ta je tedy jedna 

z nejdůležitějších pro tento post. Florbal umožňuje hráči vystřelit i z poměrně malého 

manipulačního prostoru. Je to dáno konstrukcí hole a míčku. Nejvíce jsou ve florbale 

vstřelovány góly pomocí střely z otočky za tělem, kdy je pro obránce a následně brankáře 

velmi obtížné odhadnout moment a směr střely. V místech brankoviště se nejvíce uplatňují 

střely pomocí přiklepnutí na jeden dotek, nebo tzv. tečované střely. Z větších vzdáleností je 

třeba vykonat větších sil proto, aby míček do branky dolétl s patřičnou razancí. K těmto 

střelám se využívají příklepové střely úderem do míče s předešlým zášvihem. V momentě 

kontaktu se zemí a s míčkem se využívá pružnosti hokejky pro následný švih a odmrštění 

míče vpřed.  

Po přerušení hry rozhodčím, se pokračuje vhazováním. V útočném pásmu je to 

výhradní práce útočníků. Pro výhru vhazovaného míčku je zapotřebí velmi rychlá reakce a 

síla horních končetin, kdy je míček přes vrchol hokejky stažen směrem za tělo. (6) 

 

obrázek č. 27 – Ukázka vhazování (privátní fotodokumentace) 
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2.10 Fyziologické aspekty florbalu 

Při jakémkoliv sportu nebo fyzické činnosti jsou zapotřebí určité schopnosti. Zde 

jsou významné hlavně pohybové schopnosti, které představují určitý soubor vnitřních 

předpokladů pro danou činnost. Vnějším projevem je pohybová dovednost. Pohyb lze 

rozdělit na spontánní (během ontogeneze) a řízenou (cvičení). Rozdělujeme jen na cvičení 

rychlostní (běh na krátkou vzdálenost), silové (kulturistika), vytrvalostní (běhy na delší 

tratě) nebo obratnostní (skoky do vody). U většiny sportů se ale neuplatňuje výhradně jen 

jedna schopnost nýbrž kombinace alespoň dvou z nich. Sportovní hry, do nich florbal 

zajisté patří, vynikají kombinací všech uvedených schopností. (4) 

Síla je schopnost odolávat a překonávat vnější nebo vnitřní odpor. Může být 

dynamická (koncentrická, excentrická kontrakce), nebo statická (izometrická kontrakce). 

Dle velikosti a charakteru podnětu dělíme sílu na supramaximální (absolutní síla při 

elektrickém dráždění), maximální (závisí na motivaci, 60-85% všech motorických 

jednotek), střední až mírná (vztah k rychlosti a vytrvalosti). Dále máme sílu explozivní 

(maximální kontrakční zrychlení), rychlou (sprinty), pomalou (přechod ke statické), 

vytrvalostní (plavání). Úroveň svalové síly je předpokladem pro rozvoj dalších 

pohybových schopností. (4) 

Rychlost dělíme dle časového zatížení na klasicky rychlostní výkon (trvá 10 – 15 

sec při anaerobním alaktátovém krytí – ATP - CP) a na rychlostně-vytrvalostní výkon (trvá 

30 sec až 2 min při anaerobním laktátovém krytí – ATP – LP). Rychlost vztahujeme na 

rychlost reakce, na rychlost provedeného pohybu a rychlost komplexního pohybového 

projevu. (4) 

Vytrvalost je schopnost provádět déletrvající činnost střední až mírné intenzity bez 

poklesu výkonu s vysokou ekonomizací práce. Charakteristický údaj vytrvalosti je 

VO2 max parametr (maximální minutová kyslíková spotřeba). Morfologicky je podmíněn 

nižší tělesnou hmotností a malým podílem tuku ve tkáni. (4) 

Obratnost se od předešlých odlišuje svou kvalitativní náročností. Je dána kvalitou 

koordinačních a regulačních mechanismů. Předpokladem pro obratnost je plasticita CNS, 

flexibilita kloubní tkáně a dokonalá práce analyzátorů.  (4) 
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Po výkonu musí dojít také k fázi zotavení a regenerace organismu. Fáze zotavení 

je buď rychlá (bezprostřední – v řádu sekund až minut – obnovení 80%), nebo pomalá 

(dlouhodobá – v řádu hodin – obnovení zbylých 20%). Po úplném ukončení aktivity je i 

nutná řádná regenerace, která probíhá buď pasivně nebo aktivně. Mezi regenerační 

mechanismy patří například pedagogické prostředky (životospráva, denní režim), 

psychologické prostředky (autogenní trénink, psychofarmaka), biologické prostředky 

(masáže, tepelné nebo vodoléčebné procedury, doping). (33) 

Faktory ovlivňující výkon hráče: 

 

obrázek č. 28 – faktory ovlivňující výkon hráče 

(http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/hry-florbal.html) 

Florbal je hra poměrně výrazně energeticky náročná. Zatížení se pohybuje na 

úrovni střední až maximální intenzity. Typ zátěže je považován za intervalový se střídající 

se intenzitou. Metabolické krytí je na úrovni ATP – CP systému, anaerobní glykolýzy a 

aerobní fosforylace. Anaerobní krytí během zátěže z velké většiny převažuje nad aerobním 

krytím během střídání. Zdrojem energie je ATP, CP a glykogen. Energetický výdej za 

jeden zápas se pohybuje v rozmezí 800 – 3000 nál. BM, což odpovídá hodnotě asi 3600 kJ.  

Hlavní pohybovou aktivitou je ve florbale běh, dále jsou to velmi dynamické změny 

směru, poskoky a cvaly. Proto se při sestavování tréninků soustředíme na rozvoj rychlosti a 

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/hry-florbal.html
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posílení svalů dolních končetin. Energetická náročnost se samozřejmě liší i s postem 

jednotlivých hráčů. Každý post má svá daná specifika, ale obecně lze říci, že ve florbale je 

střídán maximální výkon s odpočinkem při střídání. Tým je tvořen většinou kolem 20-ti 

hráčů, což vychází na střídání 2-3 dvojic. Jednotlivý hráč tráví na hřišti v plném výkonu 

kolem jedné minuty, pak je vystřídán a má možnost adaptace a regenerace na další 

opakování. Čas strávený na střídačce se pohybuje kolem dvou minut (záleží na počtu 

hráčů). Hráči mají v rukou hokejku, což vyžaduje jak práci dolních, tak ale i horních 

končetin. V utkání se tedy střídají acyklické a cyklické pohybové činnosti. Mezi cyklické 

patří například práce s hokejkou a míčkem (driblink, nahrávka, střela), mezi cyklické patří 

samotný pohyb (běh) po hřišti. Ze svalů jsou při běhu nejvíce zapojovány flexory a 

extenzory kyčelních a kolenních kloubů, hýžďové svaly a svaly lýtka. Při práci s hokejkou 

jsou zapojovány svaly horních končetin v oblasti deltových svalů, trojhlavý sval pažní a 

svaly předloktí. Při střelbě se aktivují také šikmé břišní svaly. Lépe to znázorňuje obrázek 

č. 28 níže. (3, 9, 33) 

 

obrázek č. 29 – zapojení jednotlivých svalových skupin 

(http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/hry-florbal.html) 

Žena a sportovní aktivita. Pohlaví má na výkon ve sportu zajisté svůj podíl. 

Rozdílné parametry ve stavbě a složení těla jsou možná patrné na první pohled, 

fyziologické aspekty již na první pohled být viditelné nemusí. Růstové parametry jsou 

vcelku paralelní do období kolem 9. roku života, pak jsou již znatelné rozdíly. U dívek je 

růstový spurt již mezi 10. a 11. rokem, zatímco u chlapců je to mezi 12. až 15. rokem 

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/hry-florbal.html
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života. Dívky tedy rostou rychleji, ale kratší dobu. Dívky dosáhnou své konečné výšky 

v období mezi 16. a 17. rokem, chlapci až v období mezi 20. a 21. rokem. Premenstruační 

syndrom má dle prováděných studií ve větším počtu spíše negativní vliv na podaný výkon. 

U sportujících žen na vyšší úrovni se také objevuje tzv. triáda - kombinace tří poruch, jako 

důsledek zvýšené fyzické aktivity (nedostatečný příjem energie, porucha menstruace, 

osteoporóza). Morfofunkční rozdíly viz tabulka níže.  (10) 

ukazatel ženy muži 

výška nižší vyšší 

hmotnost nižší vyšší 

procento tuku vyšší nižší 

hmotnost kostí nižší vyšší 

hmotnost svalstva nižší vyšší 

končetiny (odchylky) valgózní varózní 

pánev širší a nižší užší a vyšší 

svalová síla menší větší 

kloubní pohyblivost větší menší 

svalový tonus nižší vyšší 

srdeční výkon menší větší 

tepová frekvence stejná eventuelně vyšší stejná eventuelně nižší 

kapacita plic menší větší 

ventilační hodnoty nižší vyšší 

aerobní kapacita (VO2 max) menší větší 

anaerobní laktátová kapacita 

(ATP+CP) 

menší větší 

anaerobní laktátová kapacita 

(glykolýza) 

menší větší 

tabulka č.  6 – Morfofunkční rozdíly (muži a ženy) (4) 
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Maček a Radvanský (2011) uvádějí takovéto fyziologické parametry: maximální 

minutový srdeční výdej je u žen o 30% nižší, než je tomu u mužů. Srdeční frekvence je u 

žen naopak o 5 – 8 úderů větší než u mužů, ale SF max se neliší. Hodnoty VO2 max jsou u 

žen o 40 – 60% nižší než u mužů. Dynamická svalová síla je u žen o 30% nižší než u 

mužů. (10) 

2.11 Sportovní trénink 

 Dovalil a Perič, nebo i Kysel uvádějí ve svých publikacích definici sportovního 

tréninku jako složitý, účelně organizovaný proces rozvoje specializované výkonnosti 

sportovce ve vybraném sportovním odvětví nebo disciplíně. (58, 16) 

 Samotným cílem sportovního tréninku by mělo být dosažení co možná největšího 

sportovního výkonu v daném sportovním odvětví, nebo dané disciplíně. Základem tohoto 

by měla být všestrannost v rozvoji konkrétního sportovce. Rozvoj musí být patrný jak ve 

složce výkonnostní, tak ale po stránce osobnostní (lidský přístup, smysl pro fair-play, 

dodržování zásad atd.) (58, 16) 

 Mezi úkoly sportovního tréninku nepatří jen osvojování si sportovních dovedností 

(technická a taktická příprava), ale také příprava organismu na daný výkon jako stimulace 

pohybových schopností (kondiční příprava) a v neposlední řadě je to i ovlivnění psychiky a 

osobnosti sportovce (psychologická příprava). (16) 

 Z výše uvedených úkolů již vycházejí jednotlivé složky sportovního tréninku, 

které jsou následující: (58) 

o kondiční - rozvoj pohybových schopností (vrozených předpokladů pro 

danou činnost - rychlost, síla, vytrvalost, obratnost a pohyblivost) 

o technická – zdokonalování pohybových dovedností (získané předpoklady 

učením techniky specifické pro danou činnost) 

o taktická – nácvik vedení sportovního boje 

o psychologická – mentální trénink 
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Sportovní trénink musí obsahovat nejen obecně platné didaktické principy, ale i 

své specifické principy: (4) 

o všestrannost jako prevence jednostranného přetěžování a prodloužení tzv. 

aktivního stáří 

o systematičnost – podnět je nutno často opakovat, ale je zapotřebí také 

období stabilizace (trénink a přestávka) 

o postupné zvyšování zatížení – postupný nárůst zdatnosti s ohledem na růst 

funkční kapacity jedince (nízké zatížení vede ke stagnaci, vysoké naopak 

k únavě organismu nebo zástavě  růstu a vývoje jedince) 

o cykličnost – váže se na biorytmy (makrocykly, mezocykly, mikrocykly, 

tréninková jednotka) 

Faktory které mohou ovlivnit sportovní trénink: (4) 

o exogenní – klimatické podmínky (teplota, vlhkost, tlak), výživa, sociální, 

ekonomické, psychosociální 

o endogenní – genetické (koeficient heritability – podíl dědivosti), pohlaví, 

věk, biorytmy 

Mezi faktory které mohou také ovlivnit výsledek tréninku patří také: (10) 

o rozcvičení – ovlivnění spotřeby kyslíku, zvýšení svalové teploty, ovlivnění 

výkonnosti 

o intenzita tréninku – dle spotřeby kyslíku, srdeční frekvence, doba trvání 

tréninku, frekvence 

o forma cvičení – chůze, běh, skoky, bruslení atd. 

2.12 Důležité fáze tréninku z pohledu fyzioterapie 

Aby mohl sportovec vykonávat svou disciplínu, jsou zde potřeba nejrůznější 

pomůcky, náčiní, vybavení, nebo doplňky, stejně tak je ale zapotřebí mít dostatečně 

připravený organismus. Z pohledu fyzioterapie nás bude asi nejvíce zajímat u každého 

sportovce úroveň jejich kloubní pohyblivosti, svalové síly a koordinace při prováděném 

pohybu.  
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2.12.1 Pohyblivost 

Pohyblivost v jednotlivých kloubech je velmi důležitá pro maximálně možný 

rozsah pohybu prováděný při jakékoliv činnosti, zejména sportovních disciplínách. Každá 

sportovní disciplína klade různé nároky na kloubní rozsah. Například u sportovní 

gymnastiky, nebo synchronizovaného plavání jsou nutné maximální rozsahy pohybu 

mezi co možná největším počtem pohybových segmentů (dva segmenty mezi nimiž je 

kloub). Další skupinou sportů je například plavání, karate atd., kde jsou nároky na kloubní 

rozsah zaměřeny více pouze na některé partie lidského těla, jako jsou například kyčelní 

nebo ramenní klouby. U ostatních sportů, jako je například i florbal, se zaměřujeme na 

kloubní pohyblivost spíše jako na preventivní proces a ochranu před poškozením měkkých 

i kostěných tkání, ale také pro možnost rozvoje dalších pohybových schopností. Ale i ve 

florbale jsou nutné určité výjimky, jako je tomu asi u každého brankového sportu. Brankář 

patří mezi herní posty, na který je kladen jiný nárok na pohyblivost nežli třeba na hráče 

v poli. (58, 16, 7) 

Kloubní pohyblivost můžeme rozdělit na dva základní typy: (7) 

o pasivní – vyvolán zevní silou (terapeut, gravitace) 

 joint play – zvláštní alternativa pasivního pohybu (kloubní vůle) 

o aktivní – pomocí svalového aparátu 

Rozsahy kloubní pohyblivosti můžeme diagnosticky hodnotit jako: (58, 16, 5) 

o snížená kloubní pohyblivost – omezený rozsah pohybu z důvodu několika 

možných vlivů jako je například zkrácení antagonisty, změna anatomické 

skladby měkkých nebo kostěných struktur kloubu, bolest, síla okolních 

svalů, aktivita svalových a šlachových vřetének, pohlaví, denní doba, 

teplota okolního prostředí, úroveň rozcvičení, věk, psychický stav a únava 

o zvýšená kloubní pohyblivost – hypermobilita 

Snížený rozsah pohybu, při zvýšených sportovních nárocích na organismu, 

většinou vede k jednostrannému přetěžování, nebo přetížení substituujících svalových 

skupin (synergistů), a vede tak k jejich rychlejší unavitelnosti a neekonomickému 

provedení pohybu. Snížený rozsah pohybu také negativně ovlivňuje průběh dalšího rozvoje 
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pohybových schopností, učení se technickému provedení, brání dalšímu rozvoji rychlosti a 

síly. (58) 

Naopak zvýšený rozsah pohybu v kloubech (hypermobilita) může také negativně 

ovlivňovat průběh tréninku a to z hlediska kloubní nestability, s následným rizikem 

poranění měkkých struktur kloubu (vazy). Dle Sachseho fyzioterapie rozeznává 3 druhy 

hypermobility: místní patologická (kompenzační mechanismus blokády), generalizovaná 

patologická (porucha aference, porucha CNS), konstituční (postihuje celé tělo, častěji u 

žen). (58, 5) 

Způsobů, jak rozvíjet svou pohyblivost máme několik. Pro posouzení počtu 

opakování nebo dobu protahování je nutné znát to, jak často sportuje, jakou činnost 

provádí a zaměřit se proto i cíleně třeba více na určité partie. Protahovat se ze způsoby 

následujícími: (58, 16) 

o pasivně / aktivně – za pomoci druhé osoby / vlastní silou 

o staticky / dynamicky – setrvání v určité pozici po delší dobu / švihem 

o speciálními metodami – PIR, PIR s protažením, techniky PNF   

o kombinace  

Aktivní dynamické protažení využívá zejména vlastních svalových skupin 

v kombinaci se švihovým pohybem (dynamické). Švih by ale neměl být prováděn velkou 

rychlostí a prudce, jinak aktivuje ochranný brzdící mechanismus (napínací reflex) ve svalu 

a protahovaný sval se ještě více stáhne. U aktivního protahování je zapotřebí daleko více 

opakování jednotlivého cviku, v počtu 15-30 opakování, než je tomu u pasivního 

protažení. (16) 

Pasivní dynamické protažení je obdobné jako při aktivní protažení s tím rozdílem, 

že dosažení maximálního rozsahu pohybu je docíleno vnější silou (partner, terapeut, 

v opoře). I zde, stejně jako u aktivního dynamického protahování, platí výstraha před 

prudkými a rychlými pohyby, jako prevence zranění.  
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Z pohledu fyzioterapie a s pokročilejší dobou se od švihových způsobů protahování 

spíše ustupuje. Důraz je nyní kladen spíše na kvalitu provedeného pohybu, nikoliv na 

kvantitu počtu opakování. Tomuto způsobu protahování dnes říkáme strečink – statické 

protahování. Strečink lze, stejně jako předchozí způsoby, provádět buďto aktivně nebo 

pasivně. Při protahování dochází ke zvýšenému prokrvení v dané oblasti, pružnosti, 

dochází ke snížení lokálního napětí. I z těchto důvodů je strečink zařazován ke konci 

sportovní aktivity, jako kompenzační odpočinek. (58, 16) 

Základní cíle, kterých bychom měli při strečinku dosáhnout: (58, 16) 

o příprava organismu na zátěž – rozcvičení po předešlém zahřátí (3-5 

opakování, po dobu až 10 sec v jednom cviku) 

o odpočinek po zátěži – kompenzační cvičení pro jednostranné zatížení, po 

vyklusání (1-2 opakování po delší dobu až 30 sec v jednom cviku) 

o zvyšování rozsahu pohybu v kloubech – například pomocí speciálních 

technik 

Aktivní strečink provádíme tak, že se do maximálně možného rozsahu pohybu 

dostaneme vlastní silou, bez pomoci druhé osoby. V této poloze poté setrváváme po delší 

dobu a neprovádíme žádné švihové pohyby. (16) 

Pasivní strečink neprovádíme vlastní silou, ale za dopomoci vnější síly, která je 

prováděná partnerem, terapeutem atd. Při pasivním protažení dosahujeme daleko většího 

rozsahu pohybu, než je tomu při aktivním strečinku. Vnější síla by měla být šetrná, měkká 

a měla by brát zřetel na případné bolesti protahovaného, aby nedošlo ke zranění. (16) 

Zásady při protahování, které bychom neměli opomenout: (58) 

o protahovat pouze předem zahřátý a relaxovaný sval 

o dbát na správnou výchozí pozici 

o nepřekračovat práh bolesti, pouze do pocitu mírného tahu 

o pomalé pohyby, symetricky 

o nutná přiměřená výdrž v dané pozici 

o pravidelné dýchání, při výdechu je možné zvýšení rozsahu 

o protahujeme kranio-kaudálně (od hlavy v patě) 
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2.12.2 Koordinace 

Koordinací neboli obratností popisujeme schopnosti rychle reagovat a 

přizpůsobovat se měnící se situaci, velmi dobře a hlavně rychle ovládat pohyby daného 

sportu, umět rychle a úspěšně reagovat v odlišných podmínkách. Základ pro zvládnutí 

všech výše uvedených požadavků tvoří především CNS zahrnující činnost tzv. analyzátorů 

(zrak, sluch, sval), funkčních systémů (oběhový systém, dechový systém), nervosvalová 

spolupráce, psychika. (16) 

Koordinaci můžeme chápat jako vnitřní proces, jejímž vnějším obrazem je 

obratnost. Koordinaci můžeme dělit na všeobecnou a speciální. Všeobecnou koordinaci 

bychom měli mít všichni bez ohledu na to, zda se orientujeme na nějaký sport či nikoli. 

Speciální koordinace vyžaduje provádění daného pohybu, specifického pro danou 

sportovní aktivitu, ve větší rychlosti, zároveň co nejpřesněji a bez chyb. Podmínka 

osvojení si speciální koordinace je pravidelný trénink v průběhu celé své sportovní kariéry. 

(16) 

Koordinační cvičení bychom měli řadit vždy na začátek tréninku a měli bychom se 

v nich držet aerobního pásma. Jsou poměrně náročná na pozornost a soustředění, proto se 

provádějí poměrně krátce, spíše ve větším počtu sérií. Jelikož je i požadavkem rychlost 

spojuje se koordinační cvičení také s rychlostním tréninkem. Při nácviku koordinace 

používáme veškerých prvků obratnosti, proto zařazujeme nejrůznější kotouly, obraty, 

odskoky atd. Využíváme cvičení s náčiních, na nářadí, překážkové dráhy, cvičení ve 

dvojicích, změny poloh a udržení dané pozice, zrcadlová cvičení, protisměrné pohyby a 

jiné. (16) 

2.12.3 Svalové dysbalance florbalistů 

Sportovní aktivita zaměřená na jeden typ činnosti vytváří nejrůznější jednostranná 

přetížení. S tímto je spojeno zkrácení, oslabení daných svalových partií, změny držení těla 

a jiné nežádoucí vlivy. V dnešní době jsou tyto fenomény viditelné čím dál tím častěji již 

od dětského věku. Vytvářejí se tedy tzv. svalové dysbalance, při kterých dochází 

k narušení funkční rovnováhy mezi fázickými a tonickými svalovými skupinami. 

Následkem toho je pohyb provádět v chybném stereotypu. Časté opakování těchto pohybů 

vede ke vzniku vadného držení těla jednotlivce.  
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Tonické svalové skupiny (posturální, pomalé) – mají spíše tendenci ke zkrácení a 

jsou schopny vykonat nižší svalovou sílu  po delší dobu. Do této skupiny řadíme svaly 

šíjové, prsní, bederní vzpřimovače, flexory kyčelního kloubu, adduktory stehna, 

hamstringy a lýtkové svaly. (58, 21) 

Fázické svalové skupiny (rychlé) – mají spíše tendenci k oslabení a jsou schopny 

vykonat větší svalovou sílu po kratší dobu. Do této skupiny řadíme svaly přední strany 

krku zejména flexory, dolní a střední fixátory lopatek, břišní a hýžďové svaly. (58, 21) 

Svalové dysbalance, které se nejčastěji vyskytují mezi běžnou populací, ale 

nevyhýbají se ani sportovcům jsou následující:  

 Horní zkřížený syndrom – horní fixátory lopatek a prsní svaly x dolní fixátory 

lopatek a hluboké flexory hlavy a krku 

 Dolní zkřížený syndrom – bederní vzpřimovače a flexory kyčelního kloubu x břišní 

svaly a hýžďové svaly 

Důsledkem svalových dysbalance je vadné držení těla. Projevuje se předsunem 

hlavy před osu celého těla, protrakcí ramen před osu těla často i s jejich výškovým 

rozdílem, vyrovnáním často extenzí hlavy, kyfotizací hrudní páteře, náznakem, nebo již 

odstávajícími lopatkami od hrudníku, zvýrazněnou bederní lordózou s častou bolestí 

v bedrech, prominující břišní stěnou s převahou hrudního typu dýchání a ispiračním 

postavením dolních části žeber, anteverzním postavením pánve, nebo jejím zešikmením 

popřípadě torzí, valgozita/varozita DKK, plochonoží.  

Typické svalové dysbalance u florbalistů jsou následující a vycházejí ze 

základního postoje: (viz foto níže) (58) 

 skoro nepřetržitý stoj v podřepu rozkročném – zatížení m. quadriceps femoris, 

zkrácení m. biceps femoris a semisvaly 

 flexe trupu s rotací ke straně orientace hokejky – oslabení břišních svalů a přetížení 

vzpřimovačů páteře 

 deprese jednoho ramene – dominantní horní končetina drží hokejku níže než 

nedominantní (pomocná) – zkrácení m. pectoralis minor a major, oslabení 

mezilopatkových svalů 
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 při sledování hry extenze krční páteře – zkrácení extenzorů krčí páteře a oslabení 

flexorů krční páteře 

 

obrázek č. 30 – správný postoj ve florbale 

http://www.florbalovytrener.cz/zkraceni-florbalky/ 

 při odpočinku na střídačce většinou sed s kulatými zády 

2.12.4 Kompenzační cvičení 

Jak již bylo zmíněno výše svalové dysbalance by se neměly opomíjet. Kompenzací 

toho jak již název sám o sobě vypovídá je provádění tzv. kompenzačních cvičení. Zahrnují 

protažení, posílení, relaxaci a uvolnění svalového aparátu i celého organismu. 

Kompenzační cvičení je i prvkem preventivním, abychom předcházeli negativním 

dopadům intenzivního tréninku na naše zdraví. Ke cvičení můžeme využívat nejrůznějších 

pomůcek, např. měkké podložky, overbaly, gymbaly, therabandy, bosu podložky, masážní 

válečky, míčky a jiné.  

Mezi kompenzační cvičení řadíme uvolňovací, protahovací, posilovací, dechová, 

mobilizační, spinální, relaxační, aerobní, nebo i rovnovážná cvičení.  

Zásady správně prováděného kompenzačního cvičení: 

 cviky stanovíme z předešlé diagnostiky a stavu pohybového aparátu 

 postupujeme od nejlehčích po nejtěžší, nejprve bez pomůcek, poté s pomůckami 

 dbát na korekci výchozí pozice a plynulém a správném provedení pohybu 

http://www.florbalovytrener.cz/zkraceni-florbalky/
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 neopomíjet dýchat při cvičení 

 jednotlivé partie těla nejprve uvolnit, poté protáhnout a nakonec posílit 

 dodržovat frekvenci, nepřetržitost a hlavně symetričnost při cvičení 

Mezi uvolňovací cvičení zahrnujeme mobilizační techniky, prodýchání, zahřátí, 

promasírování dané oblasti. 

Protažení lze provádět za pomocí gravitace, svépomocí nebo za účasti kolegy, 

popřípadě jiných pomůcek. 

Posílení oslabených svalových  skupin lze provádět jak dynamickými, tak i 

statickými cviky, kde využíváme opět gravitace, popřípadě váhy vlastního těla. Snaha o 

dosažení plného rozsahu pohybu v daném segmentu.  

 Spinální cvičení zahrnuje cílené cviky pro procvičení a uvolnění páteře. Zahrnují 

se pro prevenci případných bolestí zad, zvyšují flexibilitu páteře, i svalů kolem páteře. Při 

spinálním cvičení je velmi důležité danou pozici prodýchat, aby došlo k požadovanému 

efektu.  

2.13 Úrazy ve sportu obecně 

Základní pojmy týkající se této problematiky: (12) 

 Absolutní počet úrazů – tento údaj určuje počet úrazů u všech členů ČSTV, 

i v jednotlivých sportech a dle věkové kategorie. 

 Úrazovost – relativní počet hlášených úrazů vztažený k počtu členů ČSTV, nebo 

sportovní kategorii. Hodnota se udává v % a využívá se ke stanovení nebezpečnosti 

a rizikovosti daného sportu. Udává počet úrazů na 100 registrovaných sportovců za 

jeden rok. 

 Rizikovost – největší pravděpodobnost zranění v daném sportu. Je stanoven 

přepočtem úrazovosti na frekvenci a časovou jednotku tréninku a závodu. 

Postižení v oblasti pohybového aparátu jsou relativně časté při jakékoliv sportovní 

aktivitě. Pohybový aparát a jeho jednotlivé struktury jsou při vykonávání jakékoliv činnosti 

namáhány na tah a tlak. Příklady odolnosti jednotlivých druhů biologické tkáně je 

znázorněn níže v tabulce. (10) 
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Tkáň Tah (MPa) Tlak (MPa) Mezní deformace 

Fascie 10  0 

Chrupavka 4 10 15 

Kompakta 100 175 0,25 

Spongiosa 2 3 0,02 

Kůže 8  0,1 

Sval 0,2  0,6 

Šlacha 70  0,1 

tabulka č.  7 – mechanické vlastnosti tkání (10) 

Rizikové oblasti při rychlostním sportu jsou prakticky všechny svalové tkáně (náhlá 

a prudká změna směru, nečekané pohyby, kontaktní sporty atd.). Dále jsou to kloubní 

struktury a samotné kosti, ve kterých hraje roli výše zmíněný práh tolerance na dané 

zatížení (nárazy, údery, nesprávně provedený pohyb atd.). Chrupavčité struktury 

(intervertebrální disky, meniskus, samotná kloubní chrupavky) jsou většinou postiženy ve 

smyslu luxace, posunu, natažení, natržení nebo samotnému přetržení tkáně. (10) 

U sportovců se setkáváme nejen s riziky při momentálním sportovním výkonu, ale 

jsou zde nutné zdůraznit také dlouhodobé následky sportovní aktivity na organismus 

sportovce. Velmi často používaný termín úraz, není tak zdaleka správně aplikován. Je 

nutné rozlišovat pojmy jako je úraz, mikrotrauma a chronické poškození. Pod slovem úraz 

si můžeme představit nějakou zevní událost, která působí na organismus náhle a nečekaně 

a důsledkem toho je porucha zdraví. Mikrotrauma je bráno za patologii, která způsobí 

drobné poranění, projevuje se jen mírnou bolestí a neomezuje nijak výrazně funkci. 

Mikrotraumatizace jsou obzvlášť ve sportu velmi často podceňována, což ve výsledku 

může způsobit opravdu patologii skutečnou. Vznik mikrotraumatu může být dvěma 

způsoby. Jedna z možností je drobný zevní nebo vnitřní impuls, další možností jsou pak 

opakované zátěže na maximální nebo submaximálním úrovni. Bývají spojeny se zcela 

typickou lokalizací závislou na dané činnosti (tzv. tenisový loket, oštěpařské rameno, 

fotbalové tříslo, ukopnutý palec atd.). Predispozicí může být i anatomická struktura 

kloubu, deviace a patologické konfigurace. Chronické poškození vzniká při zanedbání 

předchozích dvou kategorií. Příčiny mohou být tedy následující: opotřebení organismu 
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v době jeho oslabení, nadměrná opakovaná zátěž ve vrcholovém sportu, opakované úrazy 

bez doléčení, opakovaná mikrotraumata bez doléčení. (8) 

Sportovní úraz je brán jako úraz mimopracovní, mezi pracovní úrazy se zařazuje 

jen výjimečně. Sportovní úrazy můžeme rozdělit do 4 skupin: (8) 

 Úrazy vzniklé při rekreační aktivitě – turistika, rekreační hry, cvičení, neodborné 

vedení kulturistiky, kolečkové brusle, skateboard atd. 

 Úrazy vzniklé při organizované sportovní aktivitě – nezávodní cvičení jako je 

Sokol, aerobic, školní TV, cvičení ve fitcentrech atd. 

 Úrazy vzniklé při vrcholovém sportu – kontaktní hry, úpoly, atletika, gymnastika, u 

nezávodních aktivit s vysokými nároky na psychiku jako je horolezectví atd. 

 Úrazy vzniklé při ostatních aktivitách – motorismus, letectví, parašutismus atd. 

V klasifikaci sportovních úrazů není jednotná škála, ale pro potřeby prevence se 

používá nejčastěji následující: (8) 

 Úrazy obecného charakteru – nejsou vztaženy jen na sportovní aktivitu, ale mohou 

se stát při jakékoliv činnosti člověka (např. pády na nerovném terénu) 

 Úrazy typické pro obecnou sportovní aktivitu – vliv zde má základní pohybový 

projev člověka (lokomoce, skoky, pohyby horních končetin atd.)  

 Úrazy typické pro daný sport – dochází při nerespektování metodiky a pravidel 

sportu (není cílem zranit) 

Příčiny sportovních úrazů: příčinou rozumíme děj, který předcházel úrazu a byl 

následován zraněním. Ptáme se na to kdo a co vyvolalo poranění. (4, 8, 12) 

 Osobnost sportovce – motivace, psychický stav, zdravotní stav, trénovanost, 

momentální koncentrace, denní režim, výstroj a výzbroj sportovce 

 Druhá osoba – není nutný přímý kontakt, stačí třeba jen fyzická přítomnost 

soupeře, protihráče, spoluhráče, rozhodčího, diváka, osoba důležitá, která naopak 

na akci chybí 

 Klimatické podmínky – terén, teplota a vlhkost vzduchu  

 Další vnější faktory – hluk, světlo, osvětlení, kvalita povrchu 

 Nedostatečná příprava – rozcvičení, vedení tréninku 



63 

 

 Neopatrnost a nekázeň sportovce – nedodržování pravidel, životospráva, návykové 

látky, doping 

 Únava – projevuje se sníženou odpovědí na podněty stejné intenzity 

Mechanismy vzniku úrazu: tímto rozumíme biofyzikální popis úrazového jevu, 

výklad biomechanického pohybu. Ptáme se na to jak se úraz stal. (8, 12)  

 Pád nechtěný – způsobený vlastním pohybem, trenérem, soupeřem 

 Úder – způsobený druhou osobou, nářadím (puk, míč atd.) 

 Náraz – do překážky (stěna, náčiní, soupeř atd.) 

 Chtěný pád – je součást hry nebo cvičení (doskok, “rybička“ ve volejbale atd.) 

2.13.1 Nejčastější sportovní úrazy 

Distorze hlezenního kloubu – tibia / fibula / talus – toto místo zpevňují mediální a 

laterání vazy. Kotník je místo velmi často poraněné při sportech. Poranění měkkých tkání 

v oblasti hlezenního kloubu jsou nejčastěji lokalizovány do tří kolaterálních vazů 

(ligamentum talofibulare anterior, ligamentum calcaneofibulare, ligamentum talofibulare 

posterior). Z těchto tří struktur je nejčastěji poraněn (natržení nebo přetržení) ligamentum 

talofibulare anterior a ligamentum calcaneofibulare. Z kostěných struktur je nejčastěji 

poraněn laterální maleolus, nejméně často postižen je pak talus. (1) 

Bursitis - infrapatelar - Nebo také skokanské koleno. Projevuje se bolestivostí 

peripatelárně, omezeným pohybem do extenze a flexe v kolenním kloubu, místní citlivostí 

měkkých tkání při palpaci. Na první pohled je patrné začervenání, otok, což naznačuje 

známky zánětu.  (2) 

   - pes anserinus – Burzitida v oblasti pes anserinus tibiae. Může vznikat 

jako následek přímého traumatu, nebo po nárazu z mediální strany kolenního kloubu. 

Projevuje se bolestí, omezenou hybností do flexe, extenze a vnitřní rotace v kolenním 

kloubu. Jsou zde známky zánětu (začervenání a otok). (2) 

Luxace pately - akutní luxace – Nejčastěji se toto zranění stává v případě násilného 

tlaku z mediální strany na čéšku spojenou s rotací femuru se současně fixovanou tibií. 

Dalším možným mechanismem je rotace tibie se současně fixovaným femurem, nebo 

přímý pád na extendovaný kolenní kloub a kontrahovaný m. quadriceps femoris. Mezi 

symptomy patří bolest, omezená hybnost pately a kolenního kloubu, při poranění slyšitelné 



64 

 

lupnutí, sportovci si stěžují na “giving away“ fenomén v kolenním kloubu. Po poranění 

může být patrná dislokace pately, nebo může dojít při extenzi v kolenním kloubu ke 

spontánnímu navrácení do fyziologické polohy. Po poranění je patrný otok a citlivost na 

mediální straně pately. Otestovat si toto poranění můžeme pomocí Apprehension testu. (2) 

  - opakovaná luxace – Predispozici pro toho poranění mají jedinci 

s Q-úhlem nad 18 až 20°, proximálně postavenou patelou a ti kteří mají oslabený vastus 

medialis. Příznakem je bolest pately, sníženou hybností kolenního kloubu, a lupnutím při 

vzniku poranění. Čéška je dislokována převážně laterálně, což opakovaně zapříčiňuje 

oslabený vastus medialis, zvýšenou laxicitu mediálních vazů kloubního pouzdra, otok 

s následným zánětem. (2) 

Poranění menisků – jedno z nejčastějších poranění v oblasti kolenního kloubu. 

Projevuje se prudkou bolestí v místě poranění, bolest se zvyšuje se zátěží na kolenní kloub. 

Dále se vyskytuje otok nebo výpotek uvnitř kolenního kloubu. (22) 

Poranění vazivového aparátu kolenního kloubu – vznikají nejčastěji při rotačním 

mechanismu. Vazivový aparát zahrnuje postranní vazy a křížové vazy. Častěji je poraněn 

vnitřní postranní vaz než vnější, a to v poměru 10:1. V případě křížových vazů dominuje 

vaz přední (LCA) v poměru 20:1. Ošetření postranních vazů probíhá většinou 

konzervativně, při přetržení je palpační bolestivost na straně léze. Přetržení křížového vazu 

doprovází výpotek uvnitř kolenního kloubu (hemarthros), otok s omezenou hybností. (22) 

 Příčiny vzniku funkčních kloubních blokád – přetěžování a nesprávné 

zatěžování páteře může být provozována v různých časových úsecích (krátkodobé 

přetěžování, opakované přetěžování, náhlé a nekoordinované pohyby, chybné stereotypy 

při pohybu). Traumata u kterých nedošlo k poranění kostěné struktury (kontuze - 

zhmoždění, distorze). Dlouhodobá sádrová fixace způsobuje blokády v kloubech nad a pod 

postiženým místem. Degenerativní a strukturální změny v kloubu, jako například artrózy, 

mohou vznikat na podkladě posttraumatického, různých onemocnění, přetěžováním 

kloubu. Na podkladě reflexních mechanismů, kde vznikají poruchy trofiky měkkých tkání 

v okolí a další reflexní změny (například u kořenových syndromů). V neposlední řadě 

vznikají blokády při výskytu svalových dysbalance, které mohou vést až k poruše funkce 

daného kloubu (zkrácené / oslabené svaly). Svalové dysbalance jsou poměrně častým 

jevem a to nejen u sportovců. (17) 
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2.14 Přehled zahraniční literatury zabývající se úrazovostí ve florbale 

Po prostudování české literatury a tuzemských statistik jsem zjistila, že v naší 

republice se touto tématikou zatím podrobněji nikdo nezabýval. Veškeré prameny spjaté 

s úrazy ve florbale pocházejí od autorů ze severských zemí, kde jak již bylo řečeno 

v úvodu mé práce, má florbal své kořeny. Mezi tyto země se řadí hlavně Švédsko, Finsko a 

Švýcarsko. Publikace a studie v nich popisované jsou zaměřeny jak na ženské, tak i 

mužské týmy věkové kategorie v průměru 25 let. Zaměřují se jak na profesionální ligové 

soutěže, tak třeba i amatérské týmy. Některé statistiky porovnávají úrazovost při florbale 

z dat poskytnutých nemocnicemi, někteří autoři tvořili své vlastní dotazníky, které 

distribuovali do jednotlivých týmů. Cíle jednotlivých studií jsou ale vesměs stejné, snaží se 

objektivizovat četnost úrazů, způsob jejich vzniku (zápas, trénink) a mechanismus 

rozložení na jednotlivé části těla. Níže uvedené studie řadím dle data vzestupně.  

1) Autoři Lőfgren, Bjőrnstig a další prováděli výzkumu v letech 1990-1991 

v oblasti Umeä. Ve své studii dotazovali celkem 2 237 lidí, kteří potřebovali ošetřit 

v nemocnici po sportovní aktivitě. Zjistili, že z celkového počtu 2 237 případů bylo 12% 

zlomenin. Z 2 237 úrazů bylo 62% způsobeno při kolektivním sportu (29% fotbal, 9% 

florbal, 7% lední hokej), 38% bylo způsobeno při sportu jednotlivců (11% lyžování, 5% 

jízda na koni). Z výzkumu vyplynulo, že florbal patří mezi sporty, ve kterých přibývá 

úrazů. V roce 1982 to bylo 2% úrazů, v roce 1986 to bylo 6%, v roce 1991 to bylo 9%.  

Z 206 poraněných florbalistů bylo 27% žen v průměrném věku 21 let. Ostatní byli 

muži v průměrném věku 25 let.  

Celkem 76 z 206 poranění si hráč způsobil sám vlastní vinou (výron), ostatní 

poranění byla způsobena druhou osobou. 

Poranění na dolních končetinách bylo zjištěno u 53% hráčů (30% v oblasti 

hlezenního kloubu, 11% v oblasti kolene), ve 22% případů bylo zranění na horních 

končetinách, 9% případů bylo v oblasti obličeje.  

Celkem 11% úrazů ve florbale je přikládáno frakturám, častěji u mužů 20 z 23 

případů (87%), z toho bylo 43% fraktur v oblasti zápěstí a prstů na HKK, 22% prsty a 

kotník na DKK.  
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V deseti případech (5%) došlo k luxacím v oblasti ramene (3x), AC kloubu (1x), 

patela (3x), prsty (3x) 

Ve většině případů (79%) došlo jen ke zranění lehčího charakteru. Výron 

v hlezenním kloubu (40%), kontuze (16%), tržná rána (12%). Středně těžká poranění 

zahrnulo celkem 21%, z nichž se vyskytovalo 23% zlomenin v oblasti HKK i DKK. 

Kromě zlomenin bylo zjištěno poranění LCA celkem 4x, meniskus 4x, kolaterální vazy 7x, 

distorze kolenního kloubu 8x, progrese starších poranění 2x, otřes mozku 3x, luxace 

ramene 3x, poranění Achillovi šlachy 3x. Těžká poranění nebyla zjištěna v žádném 

případě.  

Procentuelní zastoupení zranění mezi herními posty bylo následující: 41% útočníci, 

44% obránci, 15% gólmani.  

 Z celkového počtu 206 zraněných bylo 61% způsobeno ve hře, ostatní udávají při 

tréninku nebo při mimozápasové aktivitě. Z tohoto počtu bylo celkem 76% zraněných 

úplně uzdraveno, 19% hráčů má dnes následky, ale stále hrají, 1 hráč musel díky zranění 

ukončit svou sportovní kariéru. (25) 

2) Autoři Wikstrőm a Andersson provedli výzkum za jednu sezónu v letech 

9/1993 – 3/1994. Dotazováni byli hráči ze švédské národní ligy z 2. – 5. divize. Studie se 

zúčastnilo celkem 7 ženských týmů po 154 hráčkách a 11 mužských týmů po 303 hráčích. 

V ženských týmech byl věkový průměr 22 let, v mužích byl věkový průměr 23 let.  

Z celkového počtu 457 hráčů utrpělo zranění  41% mužů a 17% žen. 

 traumatické poranění z přetížení  

 trénink ve hře  

ženy muži ženy muži ženy muži celkem 

lehké 5 3 2 7 0 4 21 

střední 2 3 3 4 1 4 17 

velké 2 5 2 6 0 5 20 

celkem 9 11 7 17 1 13 58 

tabulka č.  8 – závažnost poranění (31) 
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Z celkového počtu 457 hráčů utrpělo 51 hráčů (11%) celkem 58 úrazů. Nejčastěji 

bylo poranění v oblasti hlezenního kloubu (10 hráčů / 45%), dále oblast kolenního kloubu 

(4 hráči), zápěstí (3 hráči), ramenní kloub (1 hráč).  

Procentuální rozložení mezi jednotlivými herními posty bylo následující: 57% 

útočníci, 36% obránci, 7% gólmani 

Nejčastějším způsobem vzniku poranění bylo nekontaktním způsobem, nebo srážka 

s protihráčem (67%), poté úder holí nebo míčkem. (31) 

3) Autoři Maxén, Kühl, Krastl a Filipi vypracovali studii založenou na 

standardizovaném dotazníku, který se sestával z 18-ti otázek týkajících se poranění očí, 

zubů a orofaciální oblasti. Dotazováni byli jak muži, tak ženy ze švédských a švýcarských 

florbalových týmů za sezónu 2009 a 2010 a to v celkovém počtu 608 jednotlivců. 

Dotazovaná skupina byla sestavena z 565 hráčů a 43 trenérů z 21 týmů Švýcarska a 18 

týmů Švédska. Hráči byli jak z poloprofesionálních týmů z nejvyšší ligy, tak i skupina 

amatérských hráčů z druhé nejnižší ligy dané země. Ze statistických údajů byli vyřazeni 

všichni golmani, jelikož je v jejich povinné výbavě helma, jako ochrana obličeje před 

těmito úrazy. Průměrný věk dotazovaných hráčů byl 22,5 let a v kategorii trenérů 37,7 let.  

 Z celkového počtu 565 hráčů (včetně brankářů) uvedlo 411 hráčů (72,7 %) nějaké 

zranění oka a jeho okolí. Větší počet úrazů 219 z 276 hráčů (79,3 %) uvedlo Švédsko, 

oproti hráčům ze Švýcarska 192/ 289 (66,4 %).  Více úrazů bylo také zaznamenáno 

v poloprofesionálních soutěžích 237/ 285 (83,22 %) nežli tomu bylo u amatérských týmů 

174/ 280 (62,1 %).  

 Z celkového počtu 506 hráčů (bez brankářů) uvedlo 140 hráčů (27,7 %) zlomeninu 

v oblasti oka a jeho okolí alespoň jeden krát. Švédsko opět uvedlo větší počet 82/ 248 (33,1 

%) než Švýcarsko 58/ 258 (22,5 %). I pokud byli vyřazeni brankáři, se vyšší počet úrazů 

objevil u poloprofesionálních týmů 82/ 254 (32,3%), než tomu bylo u amatérů 58/ 252 (23 

%). 

 Nejčastějším důvodem poranění oka byl úder míčkem v celkovém počtu 73 případů 

(52,1 %). Druhým nejčastějším důvodem byl úder holí 29krát (20,7 %) a dále srážka 

s jiným hráčem celkem 20krát (14,3 %). Nejméně časté, uvedeno dvakrát z celkového 

počtu (1,4 %), bylo poranění oka  způsobené vybavením hřiště (mantinel, brána). Celkem 
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16 hráčů si důvod svého zranění nevybavuje (11,4 %) a 51 hráčů (36,4 %) si způsobilo 

poranění vlastní vinou.  

 Závažnost poranění v oblasti obličeje uváděli hráči v podobě hematomu (42,9 %) a 

nebo řezné rány (20 %).  

 Z celkového počtu 506 pouze 25 (4,9 %) hráčů uvedlo, že při hře používá ochranou 

pomůcku očí (brýle). Více bylo hráčů ze Švýcarska (22) než ze Švédska (3).  

Z celkového počtu 565 dotazovaných odpovědělo ANO 179 (31,7 %) na otázku, 

zda někdy utrpěli poranění zubu, nebo čelisti. Muži uvedli toto poranění víckrát 118/ 290 

(40,7 %), než ženy 61/ 275 (22,2 %). Opět se vyskytlo více v poloprofesionálních týmech 

125/ 285 (43,9 %), než tomu bylo u amatérů 54/ 280 (19,3 %).  

Nejčastějším poraněním v oblasti zubů a čelisti byla fraktura 144/ 206 (69,9 %), 

dislokace 26/ 206 (12,6 %), otřes mozku 10/ 206 (4,9 %), avulze zubu nebo kůže 24/ 206 

(11,7 %), fraktura dolní čelisti byla zaznamenána pouze ve dvou případech (1 %). (26) 

4) Autoři Pasanen, Parkkari, Kannus, Rossi, Palvanen, Natri a Järvinen 

provedli studii, ve které sledovali rizikovost poranění v ženském florbale ve Finské lize. 

Celkem bylo tázáno na 30 florbalových týmů. Do výzkumu se jich poté zařadilo celkem 12 

z nejvyšší ligy, 14 z první divize a 2 nejlepší týmy z druhé nejvyšší ligy. Sledovaný soubor 

byl složen ze 164 hráček z extraligové soutěže, 183 hráček z první divize a z 27 hráček 

druhé ligy. Z celkového počtu 374 hráček bylo 92 juniorské kategorie ve věku 15 – 20 let, 

které hrály v tu dobu i ve výše jmenovaných soutěžích. Výzkum byl prováděn za sezónu 

2004 a 2005 v délce šesti měsíců a to od září do března. Každá z hráček obdržela 

informovaný souhlas a vyplnila dotazník, který obsahoval jak základní údaje o hráčce (věk, 

váha, výška, soutěž, herní post), tak i další doplňující otázky týkající se úrazů (používané 

pomůcky a popis poranění). Ze studie vypadlo 4% hráček, kvůli buď neznámému důvodu, 

nebo pro odstěhování se z dané lokality.  

 Ze studie vzešlo celkem 172 úrazů, kdy 70 % všech úrazů bylo traumatického 

původu, zbylých 30 % z přetížení. Z traumatických úrazů bylo 52 % způsobeno ve hře, 

47 % při tréninku. Z přetížení byl úraz způsoben ze 49 % při hře, z 51 % při tréninku.  

 Z celkového počtu všech úrazů bylo 89 případů (52 %) způsobeno během hry a to 

v poměru 24 (48 %) v 1. třetině zápasu, 35 (39 %) ve 2. třetině a 29 (33 %) ve třetině třetí. 
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Jedno zranění připadlo na prodloužení. Dalších 83 (48 %) případů bylo způsobeno během 

tréninku. Z tohoto počtu bylo 66 případů (80 %) zraněno při tréninku florbalu, 6 případů 

(7 %) v rámci jiného tréninku a 11 případů (13 %) kdy nebylo možné definovat místo a čas 

vzniku. Ze 121 případů zlomenin bylo 45 % bezkontaktních, 55 % kontaktním způsobem. 

Střet s protihráčem byl důvodem v 16 %, úder holí z 8 % a nečekaný pohyb byl z 24 %. 

 Lokalizace úrazů byla nejčastěji v oblasti kolenního kloubu, dále hlezenního 

kloubu, stehna, zad, bérce a hlavy. Z traumatických v oblasti hlezenního kloubu (29 %), 

kolenního kloubu (28 %). Z přetížení bylo v oblasti kolenního kloubu (27 %), bérec (22 %) 

a v oblasti zad (14 %). Ze zlomenin byla zjištěna jedna akutní v oblasti nosu a únavová 

v oblasti tibie. Dále se objevila tržná rána na obočí ze zásahu míčkem nebo holí 

(3 případy), ve dvou případech došlo k pohmoždění měkkých tkání v oblasti hlavy 

a jednou došlo k poranění zubu. Z celkového počtu hráček utrpělo 132 (77 %) poranění 

v oblasti dolních končetin, 17 případů (10 %) v oblasti horních končetin, 14 případů (8 %) 

v oblasti páteře a hrudníku a 9 případů (5 %) v oblasti hlavy a krku.  

 Závažnost úrazů byla v poměrně široké škále od mírného natažení, které bylo 

nejčastější, dále ruptura LCA, distorze, poranění menisku, luxace pately, kolaterální vazy 

kolenního kloubu až po rupturu LCP. Všeobecně se nejčastěji jednalo o poranění kloubu, 

poranní měkkých tkání z přetížení, natažení svalu, kontuze, přetržení vazů a další. (27) 

5) Autoři Pasanen K., Parkkari, Pasanen M., Hiilloskorpi, Mäkinen, Järvinen 

a Kannus sepsali randomizovanou studii na problematiku snížení úrazovosti hlezenních a 

kolenních kloubů při využití neuromuskulárního tréninku u florbalistek z Finské ligy. 

Testováno bylo 27 týmů z nejvyšší národní ligy. Celkem se zúčastnilo na 457 hráček 

v průměrné věkové kategorii 24 let. Autoři rozdělili zkoumaný soubor na dvě skupiny. 

První z nich tvořila intervenční skupinu o celkovém počtu 256 hráček ze 14 týmů, která 

během sezóny absolvovala neuromuskulární trénink, druhá byla brána jako kontrolní 

skupina o celkovém počtu 201 hráček také ze 14 týmů. Studie probíhala jednu hrací 

sezónu, což odpovídalo 6-ti měsícům. Souhlas s výzkumem byl ze všech oslovených 

hráček poměrně vysoký (86 %), odmítlo pouze 5%. Během studie vypadlo celkem 21 

hráček kvůli vážnému poranění (9 z intervenční skupiny, 12 z kontrolního souboru). Data 

byla sesbírána pomocí dotazníku.  
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Celkem bylo během studie zjištěno 72 akutních úrazů bezkontaktním způsobem 

( 20 intervenční skupina, 52 kontrolní skupina). Dále bylo zjištěno 87 případů poranění 

v oblasti dolních končetin z intervenční skupiny a 102 případů z kontrolní skupiny. Více 

v tabulce č. 9: 

typ poranění intervenční skupina (z 256) kontrolní skupina (z 206) 

bezkontaktně  v oblasti DKK 20 52 

ligamenta 15 38 

ligamenta hlezenního kloubu 8 27 

ligamenta kolenního kloubu 7 11 

natažení svalu 5 14 

tabulka č.  9 – druh poranění a počet (28) 

 Závažnost poranění rozdělili autoři do 3 skupin. Malá, kdy byla hráčka vyřazena 

z tréninku po dobu 1 až 7 dní, střední, s omezením na dobu 8 až 28 dní a velká, kdy bylo 

omezení delší jak 28 dní.  

Neuromuskulární trénink spočíval v nácviku správné techniky běhu, trénink 

koordinace a stability. Zahrnoval různá plyometrická cvičení a posilování. Cílem tohoto 

tréninku bylo celkové zlepšení v oblasti zad, kolenních a hlezenních kloubů při sportovní 

aktivitě i mimo ni. Trénink probíhal 2 až 3 krát týdně po dobu 20 – 30 minut. Trénink byl 

vždy zařazen na začátku sezóny a v průběhu zápasové pauzy v prosinci. Během sezóny, 

probíhal trénink normálně, jak byly hráčky zvyklé doposud.  

Závěrem této studie bylo, že neuromuskulární trénink snížil úrazovost v oblasti 

dolních končetin o 66 % z kategorie bezkontaktních úrazů, kdy největší efekt byl 

zpozorován u poranění v oblasti hlezenního kloubu. (28) 

6) Autoři Pasanen, Parkkari, Rossi a Kannus zkoumali vliv podlahové krytiny 

v halách na vznik úrazů ve florbale. Zajímal je hlavně vliv umělého povrchu v porovnání 

s dřevnou podlahou. Sledovali ženské týmy z finské ligové soutěže. Celkem se do studie 

zapojilo 331 hráček z extraligové a prvoligové soutěže z 26 týmů. Data byla sesbírána 

pomocí strukturovaného dotazníku, který obsahoval 14 otázek. Během výzkumu vypadlo 

17 hráček (5 %). Celkem bylo sledováno 230 zápasů o celkovém počtu 1572 zápasových 
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hodin. Z toho bylo odehráno 971 hodin na dřevěné podlaze a 601 hodin na podlaze 

z umělého materiálu.  

Z výzkumu bylo zjištěno celkem 62 traumatických úrazů, z nichž 36 bylo na umělé 

podlaze a 26 na dřevěné podlaze. Další úrazy jsou blíže uvedeny v tabulce č. 10. (29) 

lokalizace úrazu umělý povrch dřevěná podlaha 

dolní končetina 27 21 

hlezenní kloub 8 6 

kolenní kloub 8 7 

trup a páteř 3 4 

hlava a krk 4 1 

horní končetina 2 0 

typ poranění   

vymknutí 17 13 

natažení 7 3 

kontuze 8 8 

fraktura 0 2 

otřes mozku 2 0 

léze nervu 1 0 

lacerace 1 0 

situace   

kontaktně 19 24 

bezkontaktně 17 2 

závažnost   

malé poranění (1-7 dní) 16 17 

střední poranění (8-28 dní) 11 5 

velké poranění (nad 28 dní) 9 4 

tabulka č.  10 – porovnání úrazů (29) 
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7) Autoři Leivo, Puusaari a Mäkitie zpracovali studii, ve které se zabývali 

rizikem úrazů očí u mladých florbalistů v porovnání s jinými sporty. Studie trvala 6 měsíců 

v období od prosince roku 2002 do června roku 2003 v Helsinkách ve Finsku. Požadované 

podklady získávali autoři z databáze univerzitní nemocnice v Helsinkách. Ze získaných 

údajů dále zpracovali dotazník, který využili pro podrobnější dotazování. Dotazník byl 

situován do několika částí, ve kterých se dotazovali na stáří úrazu, prostředí ve kterém se 

stal, užití omamných látek (drogy, alkohol), čím nebo kým byl úraz způsoben a zda 

poraněný nosil ochranou pomůcku. V další části se autoři soustředili na to, zda byl úraz 

sportovní, v tomto případě se ptali na druh sportu, způsob vzniku úrazu, jeho další 

okolnosti, pojištění a zda dotyčný používá ochranné brýle v daném sportu.  

Z databáze místní nemocnice autoři zjistili za období 6-ti měsíců celkem 565 

nových úrazů očí. Z tohoto počtu připadlo 94 (17 %) úrazů způsobených při sportu. 

Z celkového počtu 94 sportovních úrazů připadlo 42 případů (45 %) ve florbale. Ostatní 

úrazy byly udávány ve sportech, jako je badminton, fotbal, tenis, squash, lední hokej a 

bojové sporty.  

Nejvíce úrazů ve florbale bylo po vyhodnocení udáváno mladými muži (93 %) a to 

ve věku 0 – 19 let, v pozdějším věku od 20 do 39 let převládali jiné sporty, ale rozdíl nebyl 

nijak výrazný, po 39 roce života byl již rozdíl markantní ve prospěch ostatních sportů.  

U závažnosti daného úrazu dotazovaní nejčastěji uváděli hematom v oblasti oka.  

Úrazy byly ve většině případů způsobeny při tréninku (více jak polovina) z jedné čtvrtiny 

se staly při utkání. Celá jedna třetina připadla na poranění způsobené hokejkou, dvě třetiny 

úrazů byly způsobeny úderem míčku do oblasti oka. (24) 

8) Autoři Snellman, Parkkari, Kannus, Leppällä, Vuori a Järvinen uskutečnili 

studii na téma sportovní úrazy ve florbale. Studie trvala jeden rok v období od června roku 

1997 do května roku 1998. Studie se zúčastnilo celkem 295 registrovaných hráčů a hráček 

z Finské florbalové ligy různých úrovní. V počtu 189 hráčů z extraligy až páté divize, 10 

hráčů z nejvyšší juniorské mužské soutěže a 96 hráček z extraligy až druhé divize. 

Potřebná data autoři sesbírali pomocí dotazníku, ve kterém se nejdříve dotazovali na 

pohlaví, věk, váhu, výšku a ligovou úroveň jednotlivého hráče. V další části se dotazovali 

na počet odehraných utkání a předchozí úrazy. Závažnost jednotlivých úrazů rozdělili do 

čtyř kategorií (I – IV), kdy v první kategorii byly úrazy nebo bolest která neomezovala 
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žádnou sportovní aktivitu, čtvrtá kategorie zahrnovala úrazy, nebo způsobenou bolest, 

která významně omezovala další sportovní aktivitu, nebo i běžné denní činnosti. Dále dělili 

úrazy dle toho, zda byly akutní traumatické, nebo z dlouhodobého přetěžování.  

Průměrný věk v mužské i ženské kategorii byl 24,5 let. Průměrná výška u mužů 

178,9 cm, u žen 165,9 cm. Průměrná váha byla u mužů 74,8 kg, u žen 61,1 kg. Početní 

rozdělení do jednotlivých ligových úrovní byl následující dle tabulky č. 11.  

ligová úroveň muži (ze 199 hráčů) ženy (z 96 hráček) 

extraliga 48 29 

1. divize 70 24 

2. divize 32 43 

3. divize 8 - 

4. divize 16 - 

5. divize 15 - 

juniorský A-tým 10 - 

tabulka č.  11 – porovnání ligových úrovní (30) 

 Ze sesbíraných dat vyplynulo, že 100 hráčů z celkového počtu 295 (34 %) utrpělo 

celkem 120 úrazů. Což odpovídá 37 % (73 ze 199 mužů) a 28 % (27 z 96 žen), kteří utrpěli 

nějaký úraz ve florbale. Více úrazů bylo udáváno v mužské extraligové soutěži a v ženské 

první divizi. Úrazovost v jednotlivých úrovních je srovnána v tabulce č. 12.  

ligová úroveň počet zraněných ♂/♀ celkový počet hráčů ♂/♀  poměr [%] ♂/♀ 

extraliga 22 / 9 48 / 29 46 / 31 

1. divize 31 / 8 70 / 24 44 / 33 

2. divize 6 / 10 32 / 43 19 / 23 

3. divize 3 / - 8 / - 38 / - 

4. divize 7 / - 16 / - 44 / - 

5. divize 4 / - 15 / - 27 / - 

juniorský A-tým 0 / - 10 / - 0 / - 

tabulka č.  12 – úrazovost v jednotlivých ligách 



74 

 

Výsledky závažnosti jednotlivých úrazů byl v počtu 100 úrazů (83 %) akutního 

traumatu, na 20 (17 %) úrazů z přetížení. Více a nebo častěji poranění byli muži a to 

hlavně v podobě akutních traumat, ženy utrpěly zranění více z přetížení, nebo z důvodu 

únavy a nedostatečně regenerace. Z celkového počtu všech úrazů připadlo 21 % na srážku 

s protihráčem, 12 % úder holí. Moment vzniku úrazu udávají autoři ze 48 % během utkání 

a z 38 % během florbalového tréninku. Další úrazy vznikly při ostatních aktivitách mimo 

florbal v hale (4 %) a další 2 % při běhání venku v rámci kondiční přípravy., zbylých 8% 

hráčů si vznik úrazu nevybavuje.  

Rozdělení v rámci herních postů dopadlo následovně: 52 % připadlo na útočníky, 

45 % na obránce. Z celkového počtu 26 brankářů utrpělo 13 z nich úraz (50 %).  

Úraz na dolních končetinách byl nahlášen u 74 hráčů (62 %), páteř a trup udalo 

23 hráčů (19 %) a horní končetiny nahlásilo 12 hráčů (10 %). Nejčastěji byl udávaný 

poraněný kolenní kloub z 22 % a hlezenní kloub 20 %. Většina z těchto úrazů bylo 

poranění vazivového aparátu. Poranění LCA sedmkrát, postranní vazy pětkrát, meniskus 

čtyřikrát. Dále byl nahlášen úraz oka ve třech případech (dvakrát úder holí a jednou 

míčkem), kontuze hlavy dvakrát, fraktura lebky jedenkrát, fraktura zubu jedenkrát. Deset 

případů v oblasti zad (dvakrát z toho hlášen výhřez meziobratlové ploténky, dále chronické 

bolesti zad). (30) 

9) Drolsum vypracoval retrospektivní studii na problematiku úrazovosti v oblasti 

oka způsobené při sportu. Studie trvala celých 10 let data byla sesbírána z údajů centrální 

nemocnice v Norsku. Probíhala v letech 1988 – 1998. Za tuto dobu bylo zjištěno celkem 

553 úrazů obličeje (oka) a z toho počtu bylo 76 případů (13,7 %) v souvislosti se sportem. 

Více úrazů udávali muži (82,9 %) než ženy 17,1 %. Průměrný věk poraněných byl 25 let.  

Nejčastěji udávaným sportem byl fotbal (35,5 %). Na druhém místě se objevil 

florbal (17,1 %). Florbal byl v této studii brán v rámci neorganizovaných soutěžích, ale 

pod záštitou florbalové asociace (školní aktivity). Nejčastějším způsobem vzniku poranění 

byl úder míčem (54/ 76), dále hokejkou (10/ 76), úder loktem (3/ 76).  

 Z hlediska místa poranění bylo udáváno nejvíce zhmoždění oka 86,6 % (66/ 76), 

dále tržná rána v oblasti víčka (5/ 76). Pět pacientů vyžadovalo operaci. (23) 
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2.15 Porovnání úrazovosti v jiných sportovních disciplínách 

V této kapitole bych chtěla porovnat florbal s jinými sporty z hlediska četnosti 

úrazů. K porovnání jsem si vybrala především kolektivní sporty. Do výběru jsem zařadila 

lední hokej, basketbal, volejbal, rugby, fotbal a nakonec i tenis. Shrnutí znázorňuje 

následující tabulka č. 13 uvedená níže. (14, 19, 20, 13) 

úrazy /sport lední hokej basketbal rugby volejbal 

druh poranění/ 

anatomické 

poměry 

tržná rána 

v obličeji 34,1 % 

hlezenní kloub  

45 % 

tržné poranění 

24,2 % 

hlezenní kloub  

58 % 

 DKK 22 % kolenní kloub   

16 % 

poranění vazů 

19,8 % 

kolenní kloub   

13 % 

 HKK 18 % HKK 22 % vykloubení    

18,7 % 

prsty HKK 10 % 

 trup 7 %  otřes hlavy     

12,6 % 

 

herní post útočník 65,1 % rozehrávačky – 

hlezenní kloub   

51 % 

rojníci – tržné 

rány 

nahrávačky – 

hlezenní kloub   

59 % 

 obránce 28,1 % křídlo – hlezenní 

kloub 51 % 

útočníci – otřes 

hlavy 

libero – prsty 

HKK 38 % 

 brankář 6,7 % pivot – hlezenní 

kloub 39 % 

 smečařky – 

hlezenní kloub   

50 % 

    blokařky – 

hlezenní kloub  

62 % 

zápas 74,9 % - - 51 % 

trénink 18,4 % - - 50 % 

příčina kontakt s hráčem jiná než kontaktní kontakt s hráčem kontakt s hráčem 

tabulka č.  13 – srovnání úrazovosti s jinými sporty 
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3. CÍLE PRÁCE  

3.1 Cíle práce 

Cílem této diplomové práce bylo sesbírat data týkající se úrazovosti v profesionálním 

florbale mužů a žen na území České republiky za sezónu 2011/2012. Vyhodnocovány byly 

i údaje týkající se závažnosti jednotlivých úrazů, anatomického rozložení a rozdělení dle 

diagnóz. Dále mne zajímaly okolnosti vzniku úrazu jako je místo, způsob a jeho příčina. 

Zjistit procentuální vyhodnocení úrazovosti dle jednotlivých herních postů (útočník, 

obránce, brankář) bylo také mou snahou. Jako další oblast mého zájmu bylo zjistit 

možnosti jednotlivých klubů pro zajištění regenerace pro své hráče a zda disponují svými 

týmovými fyzioterapeuty či maséry, pro zajištění kvalitní kompenzace v zatížení.  

 3.2 Postup řešení 

A) Rešeršní zpracování literatury týkající se tohoto tématu jak u nás tak v zahraničí 

B) Sestavení budoucích hypotéz  

C) Zpracování nestandardizovaného dotazníku  

D) Distribuce dotazníku mezi jednotlivé týmy a hráče či hráčky 

E) Zajištění návratu co největšího počtu rozdaných dotazníků 

F) Analýza a vyhodnocení nasbíraných dat 

G) Porovnání dat se zahraniční literaturou 

H) Stanovení závěru a následné diskuze 
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 3.3 Řešené otázky  

 Jaká bude četnost všech úrazů v profesionálním florbale za sezónu 2011/2012? 

 Jaká bude četnost úrazů mezi mužskými týmy a mezi ženskými týmy? 

 Jaký typ diagnózy se bude v dotazníku objevovat nejčastěji? 

 Jaký typ diagnózy bude nejčastější mezi muži a jaký mezi ženami? 

 Jaká bude nejčastěji udávána příčina vzniku všech úrazů? 

 Jaké bude celkově anatomické rozložení jednotlivých diagnóz? 

 Jaké rozložení diagnóz bude mezi muži a jaké mezi ženami? 

 Jaká bude závažnost jednotlivých úrazů? 

 Jak bude rozdělena četnost úrazů v závislosti na herních postech? 

 Jaké bude rozložení četnosti úrazů na herní posty u mužů a jaké u žen? 

 Jaká bude úroveň regenerace v jednotlivých týmech? 

 Jakou úroveň kompenzace mají jednotlivé týmy k dispozici? 
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4. HYPOTÉZY 

Níže uvedené hypotézy jsem sestavila na základě svých osobních zkušeností a se 

zřetelem k provedené literární rešerši jak tuzemské tak i zahraniční literatury z oblasti 

úrazovosti ve sportovní aktivitě - florbal.  

H1 - Předpokládám, že nejčastější diagnózou u hráčů a hráček bude poranění 

vazivového aparátu hlezenního kloubu (natažení, natržení, přetržení).  

H2 - Předpokládám, že nejčastější oblastí výskytu poranění hráčů a hráček bude dolní 

končetina, a to oblast hlezenního kloubu. 

H3 - Předpokládám, že nejčastější příčinou poranění bude srážka s hráčem. 

H4 - Předpokládám, že nejčastěji poraněným bude hráč na postu útočníka. 

H5 - Předpokládám, že každý tým má k dispozici svého fyzioterapeuta, který se stará o 

regeneraci a kompenzaci. 

 

 

Pozn.: výše uvedené hypotézy se týkají konkrétní sportovní aktivity – florbal. 
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5. METODIKA PRÁCE 

5.1 Sledovaný soubor 

 Předmětem mého zkoumání jsou extraligové týmy Fortuna extraligy mužů a 

Extraliga žen. Přičemž Fortuna extraliga mužů obsahuje 12 týmů (z toho jsou 4 týmy 

pražské), Extraliga žen obsahuje taktéž 12 týmů (z toho je 5 pražských týmů) 

registrovaných pro sezónu 2011/2012. Jmenovitě jsou to tyto týmy: 

 Fortuna extraliga mužů: Tatran Omlux Střešovice, 1. SC WOOW Vítkovice,  TJ 

JM Pedro Perez Chodov, FBC ČPP Remedicum Ostrava, Bulldogs Brno, BILLY BOY 

Mladá Boleslav, Panthers Otrokovice, Torpédo Havířov, FbŠ Bohemians, x3m team SSK 

Future, FBC Liberec, Sokol Pardubice. 

 Extraliga žen: Herbadent SJM Praha 11, 1. SC WOOW Vítkovice, FbŠ ROPRO 

Bohemians, TJ JM Chodov, Crazy girl FBC Liberec, ELITE PRAHA, FBC ČPP 

Remedicum Ostrava, TJ Sokol Brno Židenice, Děkanka SK Praha 4, FBŠ AL INVEST 

Jihlava, FBS Olomouc, FBK 001 Trutnov-Nové Město. 

 Cílem bylo za pomoci trenérů a jejich asistentů rozšířit dotazník mezi co možná 

největší počet hráčů a hráček v jednotlivých týmech. Do každého z týmů, bylo po 

konzultaci s trenéry, předáno 20 dotazníků spolu s průvodním dopisem pro každého hráče 

či hráčku.  

 5.2 Dotazník 

Pro účely mé práce jsem zpracovala nestandardizovaný dotazník v rozsahu dvanácti 

stránek (viz příloha č. 1). Jednotlivé otázky a celková struktura byla sestavena na základě 

předem prostudované literatury na dané téma. Po sepsání byl dotazník konzultován 

s vedoucím práce a metodologem. Byl sepsán poněkud podrobněji pro případný účel 

doktorského studia, či možnosti pokračování ve vyhodnocování dalších potřebných dat. 

Testovacím souborem pro jeho vyplnění a zjištění případných nedostatků, či 

nesrozumitelnosti podané otázky posloužil rodinný příslušník, pohybující se ve sportovním 

odvětví. Důraz byl kladen také na časovou nenáročnost při vyplňování, proto byla 

zpracována přehledná tabulka, pro urychlení samotného vyplnění. Čas pro vyplnění 

nepřesáhl délku 15 minut. Korekcí prošlo pouze latinské názvosloví, které bylo pro laickou 

veřejnost nesrozumitelné.  
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Struktura samotného dotazníku byla do několika částí. Nejprve jsem zpracovala 26 

stručných otázek, ve kterých jsem se zajímala o základní údaje každého hráče jako je 

název týmu ve kterém hraje, pohlaví, váha, výška, věk, herní post, kolik let se florbalu 

věnuje (celkově a na extraligové úrovni), počet odehraných utkání za sezónu, zda 

provozují i jiný sport a jaké mají povolání. Dále jsem se věnovala otázkám týkajících se 

možností samotného týmu (regenerace, kompenzace), zda disponují fyzioterapeutem či 

masérem, zda a jak často mají svá soustředění, jak dlouho trvají tréninky, jakou mají 

strukturu. V neposlední řadě mě zajímala struktura celé sezóny daného týmu (začátek, 

konec, přípravné období). 

V konečné části byla zpracována přehledná zaškrtávací tabulka, která měla také 

jednotlivé části a pomocí které byl každý hráč či hráčka dotazováni na jednotlivé úrazy, 

jejich četnost, příčinu, dobu léčby a místo vzniku. Tabulky byly rozděleny dle 

anatomického uspořádání na oblast hlavy, obličeje a krku, oblast horních končetiny, trupu 

a dolních končetin.  

Každý hráč či hráčka byli v průvodním dopise seznámeni s tím, že je dotazník zcela 

anonymní, proto byli vyzváni k tomu, aby se na dotazník nepodepisovali ani nezmiňovali 

své jméno.  

Jelikož byl tento výzkum prováděn dotazníkovým šetřením, nebylo nutné 

vypracování souhlasu etické komise.  

5.3 Postup sběru dat 

Dotazník byl vždy distribuován mnou osobně, přímo na pražských sportovištích, 

kde probíhal trénink, nebo samotné utkání. Tento postup byl aplikován i u mimopražských 

týmů a to vždy na zápase v Praze s tím, že jsem se na zpětném vrácení vždy osobně 

domluvila s trenérem daného týmu. Předání probíhalo buď na následujícím zápase hrajícím 

v Praze, popřípadě zasláním Českou poštou, nebo kurýrní službou na mou adresu. 

Komunikace mezi trenéry probíhala po telefonu, e-mailu nebo osobně ústní dohodou. Čas 

na vyplnění dotazníků měl každý tým v rozmezí 1 týdne až 1 měsíce. Sběr dat začal hned 

na začátku následující sezóny 2012/2013 a to v období od října 2012 do března 2013.  
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Při samotné distribuci dotazníků, bylo zjištěno, že jeden ze ženských týmů (FBK 

001 Trutnov-Nové Město), se po sezóně 2011/2012 rozpadl a proto nemohl být nadále 

kontaktován. 

V případě mužské kategorie došlo také k sestupu jednoho z týmů do nižší ligy pro 

nadcházející sezónu, byl to tým Sokol Pardubice. Týmy Torpédo Havířov a Panthers 

Otrokovice ze všech oslovených týmů odmítly spolupracovat na daném tématu této 

diplomové práce a nebyly ochotni vyplnit dotazník.  

Z výše uvedených důvodů byly ze studie vyřazeny 4 týmy z původně zamýšlených 

24 pro dotazování. Celkem mělo být distribuováno 480 dotazníků, v konečném výsledku 

bylo tedy rozesláno 400 dotazníků.  

5.4 Analýza a zpracování dat 

Nasbíraná data z úspěšně navrácených dotazníků byla následně vkládána a dále 

zpracována v programu MS Excel 2007. Výstupní data budou exportovány do tabulek a 

grafů vytvořených také v programu MS Excel 2007.  
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6. VÝSLEDKY 

6.1 Zhodnocení návratnosti dotazníků 

 Z celkového počtu 24 extraligových týmů se jich aktivně do výzkumu zapojilo 20. 

Jak již bylo výše zmíněno, 4 týmy byly z výzkumu vyřazeny, pro nemožnost kontaktování, 

či neochoty spolupráce. Celková úspěšnost tedy činí 83,3%. Jelikož se tento výzkum týkal 

jak ženských, tak i mužských týmů, návratnost mezi mužskými týmy činila 75% ( 9 týmů 

z 12), mezi ženskými 92% (11 týmů z 12).  

Celkem bylo rozesláno 400 dotazníků. Mezi hráčky bylo rozdáno 220 dotazníků, 

mezi hráče 180 dotazníků. Z celkového počtu 400 dotazníků se úspěšně vrátilo 236, což je 

59% návratnost. Hráčky odevzdaly celkem 116 dotazníků (52,7%), hráči celkem 120 

dotazníků (66,7%). Celková úspěšnost je tedy 59,7%.  

6.2 Popis zkoumaného souboru 

 Z celkového počtu dvaceti týmů bylo devět pražských a jedenáct mimopražských. 

Z geografického hlediska bylo celkem dvanáct týmů z Česka a osm týmů z Moravského 

kraje. Z ženských týmů bylo šest z Česka (pět z Prahy) a pět z Moravského kraje, 

z mužských týmů bylo šest z Česka (čtyři z Prahy) a  tři z Moravského kraje.  

 Průměrný věk hráčů, kteří se aktivně podíleli na výzkumu byl 22,2 let. 

Nejmladšímu hráči bylo 17 let, nejstaršímu 34 let. Průměrná výška byla 181,3 cm, 

průměrná váha byla 76,6 kg.  

Průměrný věk hráček, které se aktivně podílely na výzkumu byl 20,6 let. Nejmladší 

hráčce bylo 16 let, nejstarší 32 let. Průměrná výška byla 166,3 cm, průměrná váha byla 

59,6 kg. 

Rozložení z hlediska herních postů bylo následující. Z celkového počtu 236 hráčů a 

hráček bylo 142 útočníků (60,2%), 71 obránců (30,1%) a 23 brankářů (9,8%). Z mužských 

týmů bylo 66 útočníků (55%), 41 obránců (34,2%) a 13 brankářů (10,8%). Z ženských 

týmů bylo 76 útočnic (65,5%), 30 obránkyň (25,9%) a 10 brankářek (8,6%). 
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graf č.  1 – rozložení dle postu – muži 

 

 

graf č.  2 – rozložení dle postu - ženy 
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6.3 Úrazy v extraligových týmech za sezónu 2011/2012 

 Celkový počet všech úrazů vyplývající z vyplněných dotazníků činí 658. Mužské 

týmy udávají celkem 270 úrazů, ženy 388 úrazů. Procentuální rozložení je následující. Při 

utkání bylo nahlášeno celkem 371 úrazů (56,4%), při tréninku 167 úrazů (25,4%), mimo 

florbal bylo nahlášeno 45 úrazů (6,8%), v přípravě před sezónou celkem 59 úrazů (9%), při 

předzápasové přípravě 13 úrazů (1,9%), po utkání celkem 3 úrazy (0,5%) a po samotné 

sezóně nebylo nahlášeno žádné zranění.  

 

graf č.  3 – procentuální rozložení všech úrazů - muži + ženy 

 Procentuální rozložení v mužských týmech je následující. Z celkového počtu 

270 úrazů bylo nahlášeno celkem 146 úrazů (54,1%) při utkání, při tréninku 75 úrazů 

(27,7%), mimo florbal bylo celkem 26 úrazů (9,6%), při přípravě před sezónou bylo 

nahlášeno celkem 15 úrazů (5,6%), před zápasem 7 úrazů (2,6%), po zápase 1 úraz (0,4%) 

a po sezóně nebyl nahlášen žádný úraz.  

Procentuální rozložení v ženských týmech je následující. Z celkového počtu 

388 úrazů bylo nahlášeno celkem 225 úrazů (58%) při utkání, při tréninku 92 úrazů 

(23,8%), mimo florbal bylo celkem 19 úrazů (4,9%), při přípravě před sezónou bylo 

nahlášeno celkem 44 úrazů (11,3%), před zápasem 6 úrazů (1,5%), po zápase 2 úrazy 

(0,5%) a po sezóně nebyl nahlášen žádný úraz.  
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graf č.  4 – procentuální rozložení úrazů – muži 

 

 

graf č.  5 – procentuální rozložení úrazů – ženy 
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6.4 Závažnost úrazů v extralize za sezónu 2011/2012  

Závažnost jednotlivých úrazů byla v dotazníku rozdělena do pěti kategorií. První 

kategorie lehkých úrazů je charakterizována dobou léčení do 7 dnů, druhá kategorie je od 

8 do 14 dnů, do třetí kategorie spadají úrazy středně těžké s dobou léčby od 15 do 21 dní, 

čtvrtá kategorie je déle než 22 dní. Poslední pátá kategorie těžkých úrazů je 

charakterizována ukončením sezóny pro daného hráče nebo hráčku.  

Z celkového počtu 658 úrazů připadlo 38% (250 případů) do první kategorie 

lehkých úrazů. Druhá kategorie byla v zastoupení 25% (164 případů), třetí kategorie 

středně těžkých poranění byla udávána v 17,6% (116 případů), čtvrtá kategorie byla 

udávána taktéž 17% (112 případů). Poslední pátá kategorie vážných úrazů byla udávána 

2,4% (16 případů) všech dotazovaných hráčů a hráček. 

Procentuální rozložení mezi mužskými týmy je následující. Celkový počet úrazů je 

270. První kategorie byla udávána 38,5% (104 případů), druhá kategorie 21,9% (59 

případů), třetí kategorie 15,1% (41 případů), čtvrtá kategorie 22,6% (61 případů), poslední 

pátou kategorii udávali hráči v pěti případech – 1,9%. 

Procentuální rozložení mezi ženskými týmy je následující. Celkový počet úrazů je 

388. První kategorie byla udávána 37,6% (146 případů), druhá kategorie 27,1% 

(105 případů), třetí kategorie 19,3% (75 případů), čtvrtá kategorie také 13,1% (51 případů), 

poslední pátou kategorii udávaly hráčky v jedenácti případech – 2,8%. 

 

graf č.  6 – procentuální rozložení závažnosti úrazů – muži + ženy 
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graf č.  7 – procentuální rozložení závažnosti úrazů – muži 

 

 

graf č.  8 – procentuální rozložení závažnosti úrazů - ženy 
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6.5 Příčiny vzniku úrazů za sezónu 2011/2012 

Na příčinu jednotlivých úrazů jsem se v dotazníku ptala čtyřmi předdefinovanými 

variantami a pátou doplňující v případě, že by mnou navrhované nevyhovovaly výběru. Na 

výběr měli hráči z varianty srážky s hráčem, faul protihráče, zásah míčkem, nebo zásah 

holí. Pátou variantou byla „jiná“ příčina, ve které každý hráč doplnil svou příčinu 

vzniklého úrazu. Z prvotní myšlenky a dle hypotézy č. 3, že nejčastější příčinou bude 

srážka s hráčem, nakonec vyplynula jako nejčastěji zmiňovaná varianta „jiná příčina“. 

Mezi tuto variantu zahrnovali nejčastěji svou vlastní chybu a zavinění z důvodu špatného 

došlápnutí, podklouznutí obuvi, špatného pohybu při výhozu míčku nebo střely, dále 

poranění o vybavení hřiště (mantinel, branka), nebo v případě, kdy se zranění stalo mimo 

aktivitu florbalu (jiným předmětem či mechanismem s florbalem přímo nesouvisejícím). 

Velmi zajímavou odpovědí v kolonce „jiná“ byla i poměrně často zmiňovaná odpověď 

z důvodu chybné regenerace, nebo nedostatečné přípravy před zápasem či tréninkem 

(rozcvičení, protažení atd.)  

Z celkového počtu 658 nahlášených úrazů byla, jak již bylo řečeno, zmiňována 

nejčastěji varianta „jiná příčina“ a to v celkovém počtu 233 úrazů (35,4%). Druhá 

nejčastěji uváděná byla příčina srážky s hráčem – 215 úrazů (32,7%). Další příčinou byl 

faul protihráče – 129 úrazů (19,5%) a zásah holí – 63 úrazů (9,8%). Nejméně často byl 

udáván zásah míčkem v celkovém počtu pouhých 18 úrazů (2,6%).  

 

graf č.  9 – procentuální rozložení všech úrazů dle příčiny vzniku – muži + ženy 
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 Mezi mužskými týmy bylo procentuální rozložení následující. Nejčastěji 

zmiňovaná příčina z celkového počtu 270 úrazů byla srážka s hráčem v celkovém počtu 96 

úrazů (35,6%). Druhou nejčastěji zmiňovanou příčinou byla „jiná“ – 92 úrazů (34,1%). 

Další v pořadí byl faul protihráče – 49 úrazů (18,2%) a zásah holí – 24 úrazů (8,9%). 

Nejméně zmiňován byl zásah míčkem a to v devíti případech (3,2%). 

Mezi ženskými týmy bylo procentuální rozložení následující. Nejčastěji zmiňovaná 

příčina z celkového počtu 388 úrazů byla „jiná“ v celkovém počtu 141 úrazů (36,3%). 

Druhou nejčastěji zmiňovanou příčinou byla srážka s hráčem – 119 úrazů (30,7%). Další 

v pořadí byl faul protihráče – 80 úrazů (20,6%) a zásah holí – 39 úrazů (10,1%). Nejméně 

zmiňován byl zásah míčkem a to ve shodném počtu devíti případů jako tomu bylo u mužů 

(2,3%). 

 

graf č.  10 - procentuální rozložení úrazů dle příčiny vzniku - muži 
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graf č.  11 - procentuální rozložení úrazů dle příčiny vzniku - ženy 

 

 6.6 Rozložení úrazů z hlediska herních postů 

Jedna z mnoha otázek v dotazníku byla i týkající se herního postu každého hráče. 

Florbal je hra, při které se na hřišti nachází útočník, obránce a brankář. Z celkového počtu 

236 hráčů a hráček, bylo 96 útočníků (40,7%), 46 obránců (19,5%) a 17 brankářů (7,2%). 

Zbylých 77 hráčů a hráček (32,6%) nahlásilo v dotazníkovém šetření, že za sezónu 

2011/2012 neutrpěli žádný úraz.  

 

graf č.  12 - procentuální rozložení všech úrazů dle  herních postů - muži + ženy 
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V mužských týmech bylo procentuální rozložení úrazů na jednotlivý post 

z celkového počtu 120 hráčů následující. Nejvíce úrazů uváděli hráči na postu útočníka a 

to v 41 případech (34,2%). Na druhém místě byli hráči na pozici obránce – 23 hráčů 

(19,2%). Nejméně úrazů uváděli brankáři – 9 hráčů (7,5%). Celkem 47 hráčů neuvedlo ani 

jedno zranění (39,1%). 

V ženských týmech bylo procentuální rozložení úrazů na jednotlivý post 

z celkového počtu 116 hráček následující. Nejvíce úrazů uváděly hráčky na postu útočníka 

a to v 55 případech (47,5%). Na druhém místě byly hráčky na pozici obránce – 23 hráček 

(19,8%). Nejméně úrazů uváděly brankářky – 8 hráček (6,9%). Celkem 30 hráček 

neuvedlo ani jedno zranění (25,8%). 

 

graf č.  13 - procentuální rozložení úrazů dle herních postů – muži 
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graf č.  14 - procentuální rozložení úrazů dle herních postů – ženy 

 

Z celkového počtu 159 hráčů a hráček, kteří nahlásili v dotazníkovém šetření 

alespoň jeden úraz a z celkového počtu 658 nahlášených úrazů bylo procentuální rozložení 

následující. Z celkového počtu 96 útočníků bylo nahlášeno celkem 336 úrazů (51,1%). 

Mezi 46 obránci bylo nahlášeno celkem 228 úrazů (34,7%). Brankáři v celkovém počtu 17 

nahlásili celkem 94 úrazů (14,2%).  

Mezi mužskými týmy bylo nahlášeno celkem 270 úrazů. Z 41 útočníků celkem 124 

úrazů (46%), na postu obránce (23 hráčů) 86 úrazů (31,8%) a na postu brankáře (9 hráčů) 

celkem 60 úrazů (22,2%).  

Mezi ženskými týmy bylo nahlášeno celkem 388 úrazů. Z 55 útočníků celkem 212 
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graf č.  15 - procentuální rozložení všech úrazů dle herních postů - muži + ženy 

 

graf č.  16 - procentuální rozložení všech úrazů dle herních postů - muži / ženy 

 

 

 

51,1% 

34,7% 

14,2% 

Procentuální rozložení úrazů dle herních postů   

muži + ženy (n = 658) 

útočník 

obránce 

brankář 

útočník 

obránce 

brankář 

46% 

31,8% 

22,2% 

54,6% 

36,6% 

8,8% 

Procentuální rozložení úrazů dle herních postů   

muži (n = 270) / ženy (n = 388) 

muži 

ženy 



94 

 

 6.7 Rozložení úrazů z hlediska anatomických oblastí 

 V dotazníku byly hráči a hráčky dotazováni na úrazy dle rozdělení do čtyř velkých 

skupin dle anatomických oblastí. První skupinou byla hlava, obličej, krk. Druhá skupina 

zahrnovala úrazy v oblasti horní končetiny, třetí v oblasti trupu a poslední čtvrtá skupina 

zahrnovala úrazy v oblasti dolní končetiny.  

 Z celkového počtu 658 úrazů byly nejčastěji zmiňovány úrazy v oblasti dolních 

končetin – 57,8% (380 úrazů). Druhou nejčastější oblastí byla horní končetina – 19,3% 

(127 úrazů). Na třetím místě byla oblast hlavy, obličeje a krku – 18,2% (120 úrazů). Na 

posledním místě se umístila kategorie úrazů v oblasti trupu – 4,7% (31 úrazů). 

 

graf č.  17 - procentuální rozložení všech úrazů dle anatomických oblastí muži + ženy 

Z celkového počtu 270 úrazů nahlášených v mužské kategorii, byla nejčastěji 

zmiňována kategorie úrazů v oblasti dolní končetiny – 54% (146 úrazů). Druhou 

nejčastější skupinou byly úrazy v oblasti horní končetiny – 23% (62 úrazů). Na třetím 

místě je oblast hlavy, obličeje a krku – 21,5% (58 úrazů). Nejméně často zmiňovanou 

kategorií byla oblast trupu – 1,5% (4 úrazy). 

Z celkového počtu 388 úrazů nahlášených v ženské kategorii, byla nejčastěji 

zmiňována kategorie úrazů v oblasti dolní končetiny – 60,2% (234 úrazů). Druhou 

nejčastější skupinou byly úrazy v oblasti horní končetiny – 16,8% (65 úrazů). Na třetím 

místě je oblast hlavy, obličeje a krku – 16% (62 úrazů). Nejméně často zmiňovanou 

kategorií byla oblast trupu – 7% (27 úrazů). 
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graf č.  18 - procentuální rozložení úrazů dle anatomických oblastí - muži 

 

 

graf č.  19 - procentuální rozložení úrazů dle anatomických oblastí - ženy 
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6.8 Rozložení úrazů z hlediska jednotlivých diagnóz 

 Jednotlivé diagnózy byly v dotazníku jako dílčí údaje výše zmíněných hlavních čtyř 

skupin. Udávané úrazy byly poměrně rozmanité. Pro zpřehlednění uvádím podrobnější 

popis u úrazů, které přesáhly alespoň 3% hranici. Pod 2% hranici spadají všechny ostatní 

úrazy označované jako „jiná zranění“ v dané oblasti. Vše je dále zpracováno v podrobném 

grafu a tabulce níže.  

Z celkového počtu 658 udávaných úrazů byl nejčastěji zmiňován úraz 

kontuze/distenze svalu v oblasti dolní končetiny – 18,8% (124 úrazů). Další v pořadí bylo 

udáváno poranění měkkých tkání v oblasti hlezenního kloubu z důvodu distorze – 16,6% 

(109 úrazů), dále poranění měkkých tkání v oblasti kolenního kloubu (ligamenta, 

meniskus) – 9,6% (63 úrazů), na čtvrtém místě byla udávána tržná rána v obličeji – 7,3% 

(48 úrazů), 5,9% dosáhlo poranění v oblasti třísla (39 úrazů). Další umístění zahrnuje 

kontuze/distenze svalu v oblasti HK – 5,2% (34 úrazů), dále poranění měkkých tkání 

v oblasti ramenního kloubu – 5% (33 úrazů), 4% hranice dosáhlo poranění 

kontuze/distenze svalu v oblasti trupu (26 úrazů) a 3,5% hranice dosáhl otřes mozku 

(23 úrazů). Jiná zranění v oblasti hlavy zahrnovala frakturu kosti v obličeji, poranění ucha 

a nosu a tržnou ránu na krku. Jiná zranění v oblasti horní končetiny zahrnují tržné rány na 

prstech a natržení svalu. Jiná poranění na dolní končetině zahrnují úrazy jako je fraktura 

prstů a zánět Achillovi šlachy. Jiné úrazy v oblasti trupu zahrnují nespecifické bolesti 

v bederní páteři, pohmožděná žebra a výhřez meziobratlové ploténky. 
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graf č.  20 - procentuální rozložení všech úrazů z hlediska diagnóz – muži + ženy 
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Podrobná tabulka rozložení všech úrazů z hlediska jednotlivých diagnóz (n = 658) 

diagnóza celkový počet 

úrazů 

procentuální 

vyjádření 

kontuze/distenze svalu na DK 124 18,8% 

poranění měkkých tkání hlezenního kloubu 109 16,6% 

poranění měkkých tkání kolenního kloubu 63 9,6 

poranění měkkých tkání třísla 39 6% 

natržení svalu na DK 17 2,6% 

poranění měkkých tkání kyčelního kloubu 12 1,8% 

jiná zranění na DK 8 1,2% 

poranění měkkých tkání ramenního kloubu 33 5% 

kontuze/distenze svalu na HK 34 5,2% 

fraktura na HK 18 2,7% 

brankářský palec 15 2,2% 

naražený prst na HK 10 1,5 

zánět šlach na HK 9 1,4 

jiná zranění na HK 8 1,2% 

tržná rána v obličeji 48 7,3% 

otřes mozku 23 3,5% 

pohmoždění krční páteře 18 2,7% 

fraktura zubu 14 2,1% 

poranění oka 13 2% 

jiná zranění na hlavě, obličeji a krku 11 1,7% 

kontuze/distenze svalu na trupu 26 4% 

jiná zranění na trupu 6 0,9% 

tabulka č.  14 – rozložení všech úrazů z hlediska diagnóz – muži + ženy (n = 658) 
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6.9 Rozložení úrazů z hlediska jednotlivých diagnóz – muži 

Z celkového počtu 120 hráčů, uvedlo alespoň jeden úraz 73 hráčů. Tito hráči uvedli 

dohromady celkem 270 úrazů. Nejčastěji v dotazníku uváděli hráči poranění v oblasti 

hlezenního kloubu, a to poranění měkkých tkání z důvodu distorze – 52 úrazů (19,3%). 

Druhou nejčastěji zmiňovanou diagnózou byla kontuze/distenze svalu v oblasti dolní 

končetiny – 40 úrazů (14,8%). Se shodným počtem 25 úrazů (9,3%) bylo uváděno 

poranění měkkých tkání v oblasti kolenního kloubu a tržná rána v obličeji. Další diagnózou 

byla kontuze/distenze svalu v oblasti horní končetiny – 21 úrazů (7,8%), poranění 

měkkých tkání v oblasti ramenního kloubu z důvodu luxace, pádu na rameno, nebo 

poranění o vybavení hřiště – 18 úrazů (6,7%), poranění měkkých tkání v oblasti třísla 

z důvodu špatného pohybu v brankovišti (brankáři), špatné regenerace a nedostatečné 

protažení a zahřátí organismu – 16 úrazů (6%), fraktura zubu v důsledku úderu hokejkou či 

míčkem, nebo střetem s hráčem – 9 úrazů (3,2%), fraktura v oblasti horní končetiny – 

9 úrazů (3,2%), otřes mozku z důvodu srážky s hráčem či poranění o vybavení hřiště – 

8 úrazů (3%), naražené prsty na horní končetině – 8 úrazů (3%). Ostatní úrazy nedosáhly 

hranice 3% z celkového počtu 270 úrazů.      
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graf č.  21 - procentuální rozložení úrazů z hlediska diagnóz - muži 
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6.10 Rozložení úrazů z hlediska jednotlivých diagnóz – ženy 

Z celkového počtu 116 hráček, uvedlo alespoň jeden úraz 86 hráček. Tyto hráčky 

uvedly dohromady celkem 388 úrazů. Nejčastěji v dotazníku uváděly kontuzi/distenzi 

svalu v oblasti dolní končetiny – 84 úrazů (21,6%). Druhou nejčastější diagnózou bylo 

poranění měkkých tkání v oblasti hlezenního kloubu, a to poranění měkkých tkání 

z důvodu distorze – 57 úrazů (14,7%). Třetí nejčastěji zmiňovanou diagnózou bylo 

poranění měkkých tkání v oblasti kolenního kloubu – 38 úrazů (9,8%). Se shodným 

počtem 23 úrazů udávaly hráčky kontuzi/distenzi svalu v oblasti trupu, poranění měkkých 

tkání v oblasti třísla a tržnou ránu v obličeji – 5,9%. Další diagnózou byl natržený sval 

v oblasti dolní končetiny – 16 úrazů (4,1%), otřes mozku – 15 úrazů (3,9%), poranění 

měkkých tkání v oblasti ramenního kloubu – 15 úrazů (3,9%), kontuze/distenze svalu 

v oblasti horní končetiny – 13 úrazů (3,5%) a pohmoždění krční páteře – 12 úrazů (3,1%). 

Další úrazy nedosáhly 3% hranice z celkového počtu 388 úrazů. 
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graf č.  22 - procentuální rozložení úrazů z hlediska diagnóz - ženy 
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6.11 Nejčastější diagnózy a příčiny jejich vzniku 

 Kontuze/distenze svalu na dolní končetině  

Tato diagnóza byla udávána všemi zúčastněnými jako nejčastější úraz, který se 

hráčům a hráčkám stal za uplynulou sezónu 2011/2012. Nejvíce zmiňovali toto zranění 

hráči a hráčky na postu útočníka, a nejméně často byl udáván u postu brankáře. Největší 

výskyt byl při utkání a období léčby trvalo od jednoho týdne do 14 dnů.  

Příčina vzniku tohoto zranění je poměrně pestrá. Nejčastěji udávali hráči a hráčky 

faulu protihráče, srážku s hráčem, nebo špatný pohyb na hřišti při střele apod. Dále byl 

velmi často zmiňován faktor nedostatečného rozcvičení a rozehřátí před tréninkem, nebo 

samotným utkáním. Mezi další příčiny, již ne tak časté, byl úraz vzniklý o vybavení hřiště 

(mantinel, branka atd.), dále po úderu holí či míčkem.  

 

 Poranění měkkých tkání v oblasti hlezenního kloubu 

Tato druhá nejčastěji zmiňovaná diagnóza u všech hráčů a hráček byla spojována 

s distorzí hlezenního kloubu a následným poškozením měkkých tkání v této oblasti. Opět 

byl nejvíce udáván hráči a hráčkami na postu útočníka. Mezi ženami toto poranění 

neuvedla ani jedna brankářka. Mezi ženami poměrně výrazně převažoval výskyt při utkání, 

u mužů byl poměr při utkání a tréninkové úrazovosti srovnatelný. Průměrná doba léčby 

byla udávána nejčastěji do jednoho týdne od vzniku úrazu.  

Příčinou tohoto úrazu byla nejčastěji distorze po špatném došlápnutí, nebo 

podklouznutí obuvi po sešlápnutí míčku nebo hokejky. Další velmi často udávanou 

příčinou byla srážka s hráčem nebo faul protihráče. Ostatní udávané příčiny byly 

zanedbatelné.   

 

 Poranění měkkých tkání v oblasti kolenního kloubu 

Třetí nejčastěji udávaná diagnóza za uplynulou sezónu byla spojována s poraněním 

měkkých tkání v oblasti kolenního kloubu (vazivový aparát, chrupavky, meniskus). Byla 

často s následnou plánovanou operací (ASK pro rupturu LCA) a tím pádem i nemožností 

pokračovat ve sportovní aktivitě pro danou sezónu. Co se týče rozložení na herní post 

poměrně vyrovnaná. Mezi ženami byla výsadou obránkyň, pouze velmi málo brankářek 

uvedlo toto zranění. Mezi muži bylo toto zranění rozloženo rovnoměrně mezi všechny 

posty, ale o něco více bylo na postu útočníka. Opět bylo poranění v oblasti kolenního 
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kloubu nejvíce uváděno při utkání. Průměrná doba léčby byla u žen do tří týdnů a u mužů i 

měsíc. Ženy poměrně často u tohoto poranění zmiňovaly i ukončení herní sezóny.  

Nejčastěji udávanou příčinou byl faktor z přetížení, špatného pohybu na hřišti, 

chybného došlapu a vlivu srážky s hráčem. U brankářů a brankářek byl poměrně výrazný 

vliv dlouhého klečení v brankovišti, špatného pohybu při přesunu v brankovišti a při utkání 

i přikleknutí kolenního kloubu jiným hráčem.   

6.12 Úroveň kompenzace a regenerace v extraligové soutěži 

 Několik otázek v mém dotazníku bylo zaměřeno na úroveň kompenzace a  

regenerace hráčů a hráček v jednotlivých týmech. Závěr, který vyplynul z odevzdaných a 

vyplněných dotazníků, byl z mého pohledu a z pohledu fyzioterapie poměrně pozitivní. 

Pozitivní hlavně z hlediska neustálého boje o finance ve sportu. Jsem ráda, že se na této 

sféře nešetří a že to není jedna z posledních věcí, na které se ve sportu pomýšlí.  

 Do výzkumu se zapojilo, jak již bylo řečeno na začátku celkem 20 týmů. Z těchto 

dvaceti týmů má celkem 13 možnost navštěvovat a využívat služeb regenerace. Vesměs 

všechny tyto týmy uvedly stejné druhy regenerace, jakými jsou sauna, vířivka, masáže 

nebo návštěva bazénu. Většina týmů neměla při využívání těchto služeb omezení, 

v podobě počtu návštěv za týden. Ostatních sedm týmů nemělo možnost využívat 

regeneraci v rámci svého týmu, ale hráči jej většinou využívali individuálně, dle svých 

finančních či časových možností.  

 Pokud bychom rozdělili úroveň regenerace mezi mužské a ženské týmy, tak 

jednoznačně převažovala kladná návštěvnost v mužských týmech (8 z 9 týmů). Z 11 

ženských týmů je možnost návštěvy v pěti týmech, zbylých šest si opět hradí tyto náklady 

individuálně.  

Z geografického hlediska je rozložení regenerace následující. Čtyři mužské týmy 

z Prahy mají možnost regenerace, zbylé čtyři týmy jsou mimopražské. Tři ženské týmy z 

Prahy mají možnost regenerace, zbylé dva jsou mimopražské.  

 V otázce úrovně kompenzačních mechanismů, byly dotazy rozděleny na přípravu 

před tréninkem, před utkáním a po utkání. Muži mívají tréninky většinou 3 – 4x týdně. 

Tréninková jednotka trvá od 90 do 120 minut. Ženy udávali v jednom týmu tréninky 2x 

týdně, v ostatních opět 3 – 4x týdně. Tréninková jednotka trvá také 90 – 120 minut. Mezi 
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kompenzační mechanismy uvedli všichni dotazovaní stejné prvky jak při tréninku tak i 

utkání. Mezi tyto prvky uvedli strečink a rozběhání. Jak mužské tak i ženské týmy uvedly 

shodně rozmezí tréninkové přípravy na 10 – 30 minut. V přípravě před zápasem nebo po 

zápase se údaje v jednotlivých týmech již lišily. Muži před zápasem uvádějí rozmezí od 

10 do 40 minut, po zápase od 10 do 30 minut. Ženy uvádějí před zápasem časový horizont 

od 15 do 60 minut, po odehraném utkání v rozmezí od 10 do 20 minut.  

 Jedna z dalších otázek se týkala personálního zázemí v jednotlivých týmech. 

jednalo se hlavně o post kondičního trenéra, fyzioterapeuta nebo maséra. V některých 

týmech tyto tři funkce zastávala jedna a tatáž osoba, v jiných měli například pouze jednu 

ze zmiňovaných pozic, v ostatních zase byla kombinace kondiční trenér + fyzioterapeut 

(i jako masér). Nejvíce využívají hráči služeb fyzioterapeuta pro aplikaci fixačního či 

kineziotapu, uvolnění svalů a mobilizace kloubů nebo páteře. Kondičního trenéra využívají 

pro zvyšování kondice, koordinace a obratnosti.  

Z celkového počtu devíti mužských týmů navštěvuje tréninky nebo utkání jak 

kondiční trenér tak i fyzioterapeut ve čtyřech týmech. Ve třech týmech mají k dispozici 

pouze kondičního trenéra, v jednom týmu mají naopak pouze fyzioterapeuta. V posledním 

týmu mají možnost využívat pouze služeb maséra.  

Z celkového počtu jedenácti ženských týmů navštěvuje tréninky nebo utkání jak 

kondiční trenér tak i fyzioterapeut ve dvou týmech s tím, že v jednom z nich je kondiční 

trenér k dispozici pouze v rámci letní přípravy před nadcházející sezónou. V pěti týmech 

mají k dispozici pouze kondičního trenéra a ve třech z těchto pěti opět pouze v rámci letní 

přípravy. Ve dvou týmech mají naopak pouze fyzioterapeuta. V posledních dvou týmech 

využívají hráčky tyto služby individuálně na vlastní náklady.  

Nedílnou součástí každého sportu a každého sportovce jsou i kompenzační 

pomůcky. V dotazníku na toto téma padla také jedna z otázek. Zjišťovala jsem zda hráč 

nebo hráčka využívá nějaké kompenzační pomůcky ať už při tréninku nebo v utkání, 

popřípadě v obou případech. Z celkového počtu 236 hráčů a hráček jich využívá 

kompenzační pomůcky celkem 85. Rozdělením na muže je to 40/120 hráčů a mezi ženami 

je to poměr 45/116 hráček. Obě skupiny uvedly v celku stejné pomůcky, mezi které 

zařadily ortézy (hlezenní, kolenní kloub, zápěstí), lehké bandáže na kolenní kloub, 

kineziotape, dioptrické či nedioptrické brýle, čočky nebo bederní pás. 
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6.13 Další okolnosti týkající se zkoumaného souboru 

 V otázkách mechanismu úrazu či příčině vzniku daného poranění byly v mnoha 

případech udávány i jiné okolnosti, které třeba ani nemají přímou souvislost s florbalem. 

Proto mne zajímaly i skutečnosti, které by mohly vést k většímu výskytu poranění. Mezi 

tyto otázky patří například účast v reprezentaci (obnáší větší frekvenci tréninků a 

odehraných utkání), dále zaměstnání či volnočasové aktivity, popřípadě jiný „doplňkový“ 

sport k florbalu.  

U mužů z celkového počtu 120 hráčů bylo 78 studentů, ostatní uvedli jiné 

zaměstnání (většinou administrativa). Ze 120 hráčů je 26 součástí reprezentačního týmu. 

Celkem 69 hráčů  provozuje k florbalu ještě další jeden či více sportů (sezónní i celoroční).  

U žen z celkového počtu 116 hráček bylo 96 studentek, ostatní uvedli jiné 

zaměstnání (většinou administrativa). Ze 116 hráček je 28 součástí reprezentačního týmu. 

Celkem 68 hráček provozuje k florbalu ještě další jeden či více sportů (sezónní i 

celoroční).  

 Charakteristika celé florbalové sezóny je v trvání od září do dubna – hlavní část. Od 

dubna do května je období play-off. Po odehraném play-off mají hráči vesměs kratší dobu 

odpočinku bez florbalu. Období bez florbalu je cca 2 – 3 týdny pro hráče, kteří se v 

mezidobí účastní nejrůznějších turnajů na území České republiky (Czech Open, Prague 

games, Nisa Open a další), někteří z nich nemají pauzu žádnou. Pro ostatní většinou začíná 

na konci červa opět letní příprava, která trvá až do začátku hlavní sezóny. V rámci letní 

přípravy je zahrnuto i soustředění v délce jedno či dvou týdnů. Některé týmy mívají 

soustředění i dvakrát za celou sezónu, nicméně ve většině případů bývá pouze v létě. 

V rámci soustředění bývají tréninky jak v hale tak i venku (běh, cyklistika).  
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7. DISKUZE 

Možná je to trend, možná fakt, který je velmi lehké převzít do praxe, ale již velmi 

málo snahy a úsilí je vynakládáno pro jeho změnu. Touto úvodní větou mám na mysli tak 

často a snadno vyřčenou větu „není na to čas“ co vyšla z úst snad každému z nás alespoň 

jednou v životě. V dnešní uspěchané době, plné stresu a velkých nároků ze svého okolí, se 

najde velmi málo lidí, co o své zdraví včas a řádně pečují. Ve sportu by to mělo platit 

několikanásobně víc, nežli je tomu v běžném životě. Dnešní sportovec má při rekreačním 

sportu touhu se odreagovat, oprostit se od okolního světa a starostí, nebo jen takzvaně 

„vyčistit hlavu“, udržet si svou kondici nebo dočerpat energii. To vše koná i vrcholový 

sportovec, ale v dávkách pro tělo mnohdy neudržitelných dlouhou dobu. Vše dělá ve snaze 

zvýšit svou kondici nad určitou mez, s výsledkem a vidinou porazit soupeře, či celý tým 

lidí. Vítězství je jako droga, co tělo neustále žene vpřed za vyššími a vyššími cíli. „Pohyb 

je základním projevem života, a proto je mu třeba věnovat hlavní pozornost“. (Véle, 2006) 

Florbal je dynamický kolektivní sport, který získává čím dál více na popularitě. Na 

základě svých osobních zkušeností a vyhledaných informací v tuzemské i zahraniční 

literatuře, mi bylo jasné, že spektrum úrazů z tohoto sportu bude rozmanité. Budou to 

určitě jak akutní úrazy vlivem kolektivního sportu, tak i chronické úrazy vlivem přetížení 

či nedostatečné kompenzace a regenerace. Florbal je sport, při kterém dominuje rychlost, 

rychlé zastavení z běhu a změny směru. Pro brankáře znamená dlouhé klečení a setrvání 

v pozicích ne zcela přirozených pro člověka. Hráč se při tomto sportu nevyhne ani střetu, 

což je další důvod pro vznik nejrůznějšího poranění. Na těchto základech jsem si stanovila 

několik hypotéz, které byly postupně vyhodnocovány ve výsledcích mého výzkumu.  

Hypotézou číslo jedna, byl předpoklad, že nejčastější diagnózou u hráčů a hráček 

bude poranění vazivového aparátu hlezenního kloubu. V konečném výsledku se tato 

hypotéza zcela nepotvrdila. Nejčastěji ze všeho udávali hráči a hráčky kontuzi/distenzi 

svalu na dolní končetině. Pokud bychom hodnotili pouze mužské týmy, tak by byla 

hypotéza pravdivá. Ženy měly poranění hlezenního kloubu až na druhém místě v pořadí. 

Kontuze/distenze svalu na dolní končetina byla udávána z 19%, poranění v oblasti 

hlezenního kloubu ze 17% z celkového počtu.  

Hypotéza číslo dvě se týkala anatomického rozložení nejčastěji udávaného úrazu. 

Předpokladem mého výzkumu bylo, že nejčastěji hlášenou partií bude dolní končetina a to 
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konkrétně oblast kolenního kloubu a hlezenního kloubu. Dotazníkové šetření tuto hypotézu 

potvrdilo. Z celkového počtu byla dolní končetina uváděna z 58%. Muži 54%, ženy celkem 

60%.  

U hypotézy číslo tři předpokládám, že nejčastější příčinou poranění bude srážka 

s hráčem. Hráči a hráčky měli na výběr z několika předdefinovaných odpovědí, poslední 

možností ale byla i varianta „jiná příčina“, pod kterou se mohlo ukrýt spoustu dalších 

příčin, které by mohly zapříčinit úraz. Možná i to bylo důvodem toho, že se hypotéza číslo 

tři nepotvrdila. Hráči a hráčky udávali jako nejčastější příčinu „jinou“, než jaká byla na 

výběr a to celkem v 35%. Každý dotazovaný měl možnost pod tuto vyplněnou variantu 

doplnit jaká příčina to konkrétně byla, ale ne u všech dotazníků, jsem se shledala s tak 

podrobným popisem. Toto vyhodnocení dává možnost dále a podrobněji prozkoumat tuto 

tématiku, která si myslím, že stojí za větší pozornost. Pokud bychom tuto hypotézu 

rozdělily na muže a ženy, tak v případě mužských týmů byla potvrzena, v případě žen byla 

vyvrácena. Už z tohoto rozdělení je poměrně zajímavé zjištění, proč by tomu tak mohlo 

být. Jsou snad muži v soubojích jeden na jednoho více důraznější, používají větší síly či 

rychlosti? Jdou ženy do soubojů s vyšším strachem a obavou z případného zranění, nebo je 

jen jejich hra více o taktice a méně o důrazu? Možná je tu další námět na výzkum.  

Hypotéza číslo čtyři předpokládá, že nejčastěji poraněným, bude hráč na postu 

útočníka. Z dotazníkového šetření se tato hypotéza potvrdila. Z celkového počtu byl post 

útočníka udáván v 41%. Muži udávali 34%, ženy 48%. Je to možná dáno i tím, že je 

obsazenost hráčů na tomto postu největší. Na hřišti jsou obsazeni ze šesti hráčů nebo 

hráček tři útočníci z jednoho týmu.  

Poslední hypotéza číslo pět předpokládá, že každý tým má k dispozici svého 

fyzioterapeuta, který se stará a zajišťuje regeneraci a kompenzaci pro své hráče a hráčky. 

Velmi milým zjištěním byl výsledek dotazníkového šetření u této hypotézy. Z pohledu 

fyzioterapie, byla tato hypotéza možná z počátku dost skeptická, ale jsem velmi ráda jak 

konečné výsledky vyšly. Z 20 týmů, které se zúčastnily, potvrdilo své profesionální zázemí 

fyzioterapeuta, kondičního trenéra či maséra celkem 16 týmů. Z devíti mužských týmů má 

celkem 7 týmů takovéto personální zajištění. Mezi ženami je výsledek obdobný. Z 11 

ženských týmů pouze dva nepotvrdily tuto službu pro celý tým, nýbrž náklady si každá 

hráčka hradí sama individuálně dle svých potřeb a možností.  
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Další otázkou, která byla předmětem mého výzkumu byla například i závažnost 

úrazů a doba, po kterou se hráči a hráčky léčily. Ve většině odpovědí hráči a hráčky 

uváděli dobu léčby nepřesahující jeden týden (38%). Z 25% udávali dobu léčby do 14 dní. 

Z toho by bylo možné vyvodit závěr takový, že je florbal sportem poměrně hojným na 

úrazy, ale ne vážného charakteru. Na úrazy hojný hlavně při utkání, při kterém všichni 

zúčastnění udávali poranění až v nadpoloviční většině (56,4%). Jedna čtvrtina všech úrazů 

poté spadá na dobu tréninku.  

Nedílnou součástí každého sportu je i následná regenerace po výkonu. V dotazníku 

jsem se ptala i na tuto problematiku a zjišťovala tím kvalitu kompenzace a zájem o své 

zdraví mezi jednotlivými hráči. Ze všech dvaceti týmů, má kvalitně zajištěnou regeneraci 

třináct týmů. Do regenerace hráči a hráčky zařazují vesměs stejné aktivity, jako je sauna, 

vířivka, masáže a návštěva bazénu. Mezi muži je tento trend o něco lepší než je tomu u 

ženských týmů. Muži mají zajištěnou regeneraci v osmi z devíti týmů. Ženy mají tuto 

možnost pouze v pěti týmech z jedenácti. Je ale nutné zdůraznit, že otázka byla kladena na 

službu pro celý tým. Z finančního hlediska, je to poměrně nákladná záležitost, proto je 

velmi potěšující fakt, že u týmů kde není tato možnost zajištěna, si hráči a hráčky tyto 

procedury provozují na vlastní náklady a individuálně v poměrně hojném počtu.  

Ke sportu nevyhnutelně patří i nejrůznější kompenzační pomůcky, které hráči 

usnadňují pohyb, pokud je limitován například bolestí, komplikací po předešlém zranění či 

jen jako pomůcka, bez které by nemohl provozovat danou aktivitu. Jedna z mých otázek 

patřila i této problematice. Z celkového počtu 236 vyplněných dotazníků, byla kladná 

odpověď na používání kompenzační pomůcky v 85 případech. Mezi muži odpovědělo 

ANO 40 ze 120 hráčů, mezi ženami 45 ze 116 hráček. Jako druh kompenzační pomůcky 

bylo udáváno několik typů ortéz (kolenní klouby, hlezenní klouby, zápěstí), dále bandáže 

na klouby, kineziotape, bederní pásy, brýle dioptrické či pouze ochranné a nebo čočky.   

 Co se týče metodiky této práce, tak se dotazníkové šetření jeví jako poměrně 

dostupná a schůdná varianta pro obě dvě strany. K získání potřebných informací, byl mnou 

navržený a sestavený dotazník možná zprvu dost obsáhlý, ale myslím si, že byla použita 

většina získaných informací, pro vyhodnocení této problematiky. Samozřejmě, že je 

možnost dále prohlubovat a rozšiřovat toto téma, pro získání hlubších informací a 

zkvalitnění tohoto sportu a zdraví sportovců. Možná by mohly být tyto výsledky dále 

šířeny mezi trenéry za účelem větší osvěty vzniku úrazů v této sportovní aktivitě. Je 
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nasnadě i otázka, zda by se výsledky mého výzkumu výrazně změnily v případě, kdy by 

odpovědělo více dotazovaných. Rozšířit například výzkum i do mladší kategorie hráčů a 

hráček. V České republice se touto tématikou doposud nikdo nezabýval, tudíž nejsou 

konkrétní čísla k porovnání. Ani ČFbU nemá konkrétní statistická čísla týkající se 

úrazovosti v tomto sportu. Můžeme tedy porovnávat pouze se zahraniční literaturou a to ze 

zeměmi vzniku a původu florbalu (Finsko, Švédsko, Norsko, Švýcarsko). Vesměs ze všech 

zahraničních studií (23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) vyplývají podobné výsledky jako při 

mém výzkumu. U všech výzkumů vyšla jako nejčastěji udávaná anatomická oblast dolní 

končetiny. Nejčastěji se opakovala oblast hlezenního a kolenního kloubu. Nejčastěji 

poraněným hráčem byl post útočníka, a jednotlivé úrazy se většinou přihodily při utkání. 

V nadpoloviční většině převládaly úrazy lehkého charakteru. Velmi často udávanou 

příčinou byla srážka s hráčem, ale v jiných případech byly často zmiňované i úrazy 

bezkontaktní. Pokud se jednalo o úrazy v oblasti hlavy, jednoznačně dominovalo poranění 

oka (pohmoždění, hematom) a většinou převažoval úder míčkem. Jedna ze studií 

prováděná ve Finsku zmiňuje dokonce i vliv umělé podlahové krytiny na četnost úrazů 

(29). V porovnání se dřevěnou podlahou, byla umělá podlaha vyhodnocena jako 

nebezpečnější.  

 Velmi zajímavá zahraniční studie probíhající ve Finsku, zkoumala vliv 

neuromuskulárního tréninku na četnost poranění (28). Z výsledků provedené studie 

vyplynulo, že neuromuskulární trénink, který zahrnoval prvky posilování, tréninku 

koordinace, stability  a sérii plyometrických cvičení, jednoznačně snížil úrazovost hlavně 

v kategorii bezkontaktních úrazů a to až o 66%. I z tohoto důvodu bychom mohli tuto práci 

brát jako inspiraci, pro zdokonalování tréninkových jednotek a prevenci případných 

poranění.  

 

 

 

 

 

 



111 

 

8. ZÁVĚR 

Výběrem tématu této diplomové práce jsem se snažila zmapovat a zpracovat 

tématiku nejčastějších úrazů v naší nejvyšší florbalové lize mužů a žen. Na toto téma zatím 

nebyla v naší republice vypracována podobná studie, proto jsem velmi ráda, že jsem se 

tomuto tématu mohla věnovat jako jedna z prvních. Z rešeršního zpracování se touto 

tématikou zabývají pouze v zahraničí, a to v zemích florbalového původu. Mým zájmem 

nebylo zjistit pouze výskyt nejčastějších úrazů, ale zajímalo mne také jakou úroveň 

regenerace a kompenzačních mechanismů mají jednotlivé florbalové týmy v naší 

republice. Dále jsem se zabývala tím, jaký z herních postů je nejčastěji zraněným, jaké jsou 

jednotlivé mechanismy a příčiny vzniku poranění, jaká bude nejčastěji zmiňována 

diagnóza a jaké personální zázemí mají k dispozici hráči a hráčky ve svých týmech za 

účelem regenerace, kompenzace a prevence sportovních úrazů.   

V teoretické části této diplomové práce jsem se zabývala popisem hry florbalu, 

historií samotného původu této hry jak u nás tak v zahraničí. Nastínila jsem i stručný 

přehled pravidel a výbavy, kterou ke hře hráči potřebují. Dále jsem zmínila organizaci 

jednotlivých tuzemských i zahraničních soutěží, úspěchy kterými se může chlubit Česká 

republika v tomto sportu a statistiku registrovaných hráčů v naší republice. Nedílnou 

součástí této práce je i zmapování zahraniční literatury, která se zabývá úrazovostí ve 

florbale a porovnáním úrazovosti s jinými sportovními disciplínami.  

Výzkumnou část mé diplomové práce tvoří statistické zpracování údajů 

z odevzdaných dotazníků. Samotný dotazník byl sestaven z otázek týkajících se základních 

údajů o každém hráči, jako je věk, výška a váha, název týmu a herní post. Další otázky se 

týkaly problematiky regenerace a kompenzačních mechanismů (zda mají k dispozici 

maséra, fyzioterapeuta či kondičního trenéra), popřípadě pomůcek, které hráči a hráčky 

používají. Poslední část dotazníku patřila otázkám na jednotlivé úrazy, které hráči a hráčky 

utrpěly za sezónu 2011/2012.  

Rozesláno bylo celkem 400 dotazníků. Mezi hráčky bylo rozdáno 220 dotazníků, 

mezi hráče 180 dotazníků. Z celkového počtu 400 dotazníků se úspěšně vrátilo 236 což je 

59% návratnost. Hráčky odevzdaly celkem 116 dotazníků (52,7%), hráči celkem 120 

dotazníků (66,7%).   
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Z výzkumu bylo zjištěno, že nejčastějším úrazem byla kontuze/distenze svalu na 

dolní končetině – 18,8% všech dotazovaných. Druhým nejčastějším úrazem byla oblast 

hlezenního kloubu – poranění měkkých tkání – 16,6%. Třetím nejčastějším úrazem bylo 

poranění měkkých tkání v oblasti kolenního kloubu – 9,6%. Nejčastěji udávali všichni 

dotazovaní poranění na dolní končetině – 57,8%, na druhém místě byla horní končetina- 

19,3%. Nejčastěji udávaným postem, který utrpěl nějaký úraz byl útočník – 40,7%. Jako 

příčinu úrazu udávali všichni dotazovaní variantu kterou byla „jiná příčina“ – 35,4%, 

druhou nejčastější příčinou zmiňovaných úrazů byla srážka s hráčem – 32,7%. V otázce 

zda mají hráči možnost využívat během sezóny nějakou z forem regenerace odpovědělo 8 

z 9 mužských týmů že ANO, u žen to bylo pouze 5 z 11. Služby fyzioterapeuta, maséra 

nebo kondičního trenéra využívá 9 z 9 mužských týmů a 9 z 11 ženských týmů. 

Kompenzační pomůcky používá 85 hráčů z 236 dotazovaných.  

Závěrem lze říci, že zpracováním této studie snad bylo příznivě přispěno ke 

zmapování a ohodnocení četnosti úrazů v tomto sportu, jelikož tyto data v naší republice 

scházejí. Budu velmi ráda, pokud mé údaje budou nápomocny k dalšímu vývoji v tomto 

sportu a povedou dál k úbytku sportovních úrazů a k jejich prevenci. Tato práce by mohla 

být inspirací k pokračování v těchto výzkumech.  
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10.  PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Nestandardizovaný dotazník 

 Vážený pane, vážená paní, 

Jsem studentkou 2. ročníku nMgr studia fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu 

University Karlovy v Praze. Touto cestou bych Vás chtěla požádat o spolupráci při psaní 

mé diplomové práce. Spolupráce spočívá ve vyplnění níže uvedeného dotazníku, který je 

zcela anonymní, proto se prosím nikam nepodepisujte. Data, která zde vyplníte, budou 

použita, jak již bylo řečeno, výhradně pro studijní účely, pro zpracování diplomové práce 

na téma “Úrazovost ve florbale zaměřená na extraligové hráče a hráčky v ČR za sezónu 

2011/2012“. Cílem této práce je zmapovat nejčastější úrazy, které se vyskytují přímo ve 

hře nebo při aktivitách přípravných pro hru. Tato tématika je zpracována pouze 

v zahraničí, v ČR se tímto problémem dosud nikdo nezabýval. Výsledky této práce mohou 

být poté následně použity například pro zkvalitnění hráčské výbavy a prevenci poranění. 

Proto Vás žádám o pravdivé a co nejpřesnější vyplnění tohoto dotazníku. V případě 

Vašeho zájmu Vám mohu po dokončení mou práci zaslat. 

 Za spolupráci Vám předem mnohokrát děkuji.     Bc. Kliková Veronika 

        …………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Název Vašeho týmu: ………………………………………………………………..……. 

2. Pohlaví:    MUŽ / ŽENA      (zakroužkovat) 

3. Věk: …................................ let 

4. Výška: ………………….....cm 

5. Váha: ………………..…… kg 

6. Kolik let se aktivně věnujete florbalu: ………… 

7. Kolik let se aktivně věnujete extraligovému florbalu: …………… 

8. Kolik let působíte v tomto týmu? ………………….. 

9. Jaký herní post hrajete (v extralize): obránce / útočník / brankář      (zakroužkovat) 

10. Počet aktivních utkání za sezónu 2011/2012 (extraligové): ………….. 

11. Účastníte se aktivně ještě nižších soutěží než je extraliga?    ANO / NE 

 Pokud ANO kolik zápasů jste odehrál/a za sezónu 2011/2012: ……….. 

12. Jste aktivní hráč/ka reprezentace ČR?    ANO / NE 

 Jak dlouho: …………………….…… let 

13. Provozujete ještě jiný sport?    ANO / NE 

 Jaký: ……………………………………………………………………………… 

 Jak dlouho: ……………………………………………………………………….. 

 Úroveň: rekreačně / aktivně 

14. Povolání: student / ……………………………………………………………………. 

15. Máte týmového fyzioterapeuta?     ANO / NE 

 Pokud ANO, v čem spočívá jeho práce ve vašem týmu (jakých služeb využíváte) : 

……………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

16. Účastníte se soustředění s týmem?     ANO / NE 

 Kolikrát jste na soustředění s tímto týmem byl/a: ……………………..…  

 Jak dlouhé je soustředění: ……………………………………………….... dnů 

 Jak časté jsou za sezónu: ……………………………………………..……          

 JARO / LÉTO / PODZIM / ZIMA 

   V HALE / VENKU 

17. Jak časté jsou tréninky? …………………………………... / týdně 

18. Jak dlouho trvá jeden trénink? …………………………...... hod 

19. Jak časté jsou extraligové zápasy? ………………….……… / týdně 

20. Pokud se účastníte i nižších soutěží jak časté jsou ostatní Vaše zápasy? …………/týdně 

21. Používáte při sportu nějaké kompenzační pomůcky (ortézy, brýle, tape atd.):  

ANO / NE 

 Jaké: …………………………………………………………………………… 

 Jak často:  jen ZÁPAS / jen TRÉNINK / VŽDY 

22. Jsou součástí tréninku kompenzační prvky (vyklusání, strečink atd.)?   ANO / NE 

 Jaké: ……………………………………………………………………………. 

 Kolik času z tréninku zabírají: ……………………………… min 

23. Jsou součástí zápasu kompenzační prvky?   ANO / NE 

 Jaké: …………………………………………………………………………… 

 Kolik času před zápasem: …………………………………… min 

 Kolik času po zápase: …………………………………….…. min 

 



 

 

24. Máte v sezóně možnost využití i regeneračních prvků (sauna, vířivka atd.)?  ANO / NE 

 Jaké: …………………………………………………………………………… 

 Jak často: ………………………………………. …………………………….. 

25. Využíváte ve svém týmu kondičního trenéra?     ANO / NE 

 Jak často: …………………………………….……………………………………. 

 V čem spočívá jeho práce s Vámi:……………………........................................... 

26. Jakou strukturu má Vaše sezóna: 

 Kdy začíná: …………………………………………………………………………. 

 Jaké má části (letní příprava atd.): …………………………………………………. 

 Kdy začínají jednotlivé části: ……………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………… 

 Konec sezóny: ………………………………………………………………………. 

 Období bez florbalu: ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27. Zaškrtněte, která z následujících zranění jste utrpěl/a v průběhu sezóny 2011/2012, 

případně jejich počet a zda se opakovala více než jedenkrát. Vyplňte příčinu zranění, dobu 

vzniku a dobu, po kterou jste byl/a z herní činnosti vyřazen/a. 

Zranění v oblasti hlavy, obličejové části a krku: 

diagnóza počet více 

než 1x 

příčina doba léčby doba vzniku 

 tržná rána 

v obličeji 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 tržná rána na 

hlavě   

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 tržná rána na 

krku 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 zlomenina 

kosti 

v obličeji 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 



 

 

 zlomenina 

kostí na hlavě 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 poranění oka 
 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 zlomenina 

zubu 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 poranění 

ucha 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 otřes mozku 
 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 



 

 

 poranění 

krční páteře 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 jiné: 

……………

……………

……………

……………

……………

…………… 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 

Zranění na horních končetinách: 

diagnóza počet více 

než 1x 

příčina doba léčby doba vzniku 

 luxace / 

subluxace 

ramenního 

kloubu 

(vykloubení 

úplné / 

částečné) 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 poranění 

měkkých 

tkání 

ramenního 

kloubu 

(vazivo, 

svaly atd.) 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 



 

 

 zlomenina 

horní 

končetiny, 

jaké části: 

……………

……………

….... 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 pohmoždění / 

natažení 

svalu na 

horní 

končetině 

(kontuze / 

distenze) 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 pře/natržení 

svalu na 

horní 

končetině – 

úplná / 

částečná  

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 “brankářský 

palec“ 

(přetržení 

vazu 

základního 

kloubu palce 

ruky) 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 jiné poranění 

na horní 

končetině: 

……………

……………

……………

……………

…………… 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 



 

 

Zranění v oblasti trupu: 

diagnóza počet více 

než 1x 

příčina doba léčby doba vzniku 

 poranění 

páteře 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 poranění 

míchy 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 zlomenina 

žeber 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 



 

 

 pohmoždění / 

natažení 

svalu 

v oblasti 

trupu 

(kontuze / 

distenze) 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 pře/natržení 

svalu 

v oblasti 

trupu – úplná 

/ částečná 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 poranění 

měkkých 

tkání 

v oblasti 

trupu 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 jiné poranění 

v oblasti 

trupu 

……………

……………

……………

……………

…………… 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 

 

 

 



 

 

Zranění na dolních končetinách: 

diagnóza počet více 

než 1x 

příčina doba léčby doba vzniku 

 poranění 

měkkých 

tkání 

v oblasti 

kyčelního 

kloubu 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 poranění 

třísel 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 zlomenina 

dolní 

končetiny, 

jaké části: 

……………

……………

……………

…………… 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 pohmoždění / 

natažení 

svalu na dolní 

končetině 

(kontuze / 

distenze) 

 

 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 

  

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 



 

 

 pře/natržení 

svalu na dolní 

končetině – 

úplná / 

částečná  

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 poranění 

měkkých 

tkání 

v oblasti 

kolenního 

kloubu 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 poranění 

měkkých 

tkání 

v oblasti 

hlezenního 

kloubu 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 jiné poranění 

na dolní 

končetině: 

……………

……………

……………

……………

…………... 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 více 

 srážka 

s hráčem 

 faul protihráče 

 zásah míčkem 

 zásah holí 

 jiná 

………….. 

 do 7 dnů 

 8 – 14 

 15 – 21 

 22 – více 

 ukončení 

sezóny 

 trénink 

 před zápasem 

 v zápase 

 po zápase 

 příprava před 

sezónou 

 po sezóně 

 mimo florbal 

 

V případě zájmu o zaslání hotové diplomové práce, mne prosím kontaktujte na e-mail:  

ver.klik@centrum.cz 

Do předmětu zprávy prosím uveďte “diplomová práce“. 

mailto:ver.klik@centrum.cz


 

 

Příloha č. 2 – zápis o utkání – florbal, dostupné z: 

http://www.cfbu.cz/redakcni_system/index.php?static=predpisy/download/download  

http://www.cfbu.cz/redakcni_system/index.php?static=predpisy/download/download
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Obrázek č. 1 – Znak IFF 
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Obrázek č. 3 – Nákres hřiště 

Obrázek č. 4 – Nákres brankoviště 

Obrázek č. 5 – Vyloučení na trestnou lavici 

Obrázek č. 6 – Odložené vyloučení 

Obrázek č. 7 – Vyloučení do konce utkání 
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Obrázek č. 11 – Držení 
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Obrázek č. 26 – Bránění hry za bránou 

Obrázek č. 27 – Ukázka vhazování 

Obrázek č. 28 – Faktory ovlivňující výkon hráče 

Obrázek č. 29 – Zapojení jednotlivých svalových skupin 
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Příloha č. 4 – Seznam tabulek 

Tabulka č. 1 - Volba délky hokejky 

Tabulka č. 2 – Umístění na MS mužů v letech 1996 - 2010 

Tabulka č. 3 – Umístění žen na MS v letech 1997 - 2011 

Tabulka č. 4 – Statistika registrovaných hráčů 
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Tabulka č. 8 – Závažnost poranění 
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Tabulka č. 13 – Srovnání úrazovosti s jinými sporty 
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Příloha č. 5 – Seznam grafů 

Graf č. 1 - Rozložení dle postu – muži 

Graf č. 2 - Rozložení dle postu – ženy 

Graf č. 3 - Procentuální rozložení všech úrazů – muži + ženy 

Graf č. 4 - Procentuální rozložení úrazů – muži 

Graf č. 5 - Procentuální rozložení úrazů – ženy 

Graf č. 6 - Procentuální rozložení závažnosti úrazů – muži + ženy 

Graf č. 7 - Procentuální rozložení závažnosti úrazů – muži 

Graf č. 8 - Procentuální rozložení závažnosti úrazů – ženy 

Graf č. 9 - Procentuální rozložení všech úrazů dle příčiny vzniku – muži + ženy 

Graf č. 10 - Procentuální rozložení úrazů dle příčiny vzniku – muži 

Graf č. 11 - Procentuální rozložení úrazů dle příčiny vzniku – ženy 

Graf č. 12 - Procentuální rozložení všech úrazů dle herních postů – muži + ženy 

Graf č. 13 - Procentuální rozložení úrazů dle herních postů – muži 

Graf č. 14 - Procentuální rozložení úrazů dle herních postů – ženy 

Graf č. 15 - Procentuální rozložení všech úrazů dle herních postů – muži + ženy 

Graf č. 16 - Procentuální rozložení úrazů dle herních postů – muži / ženy 

Graf č. 17 - Procentuální rozložení všech úrazů dle anatomických oblastí – muži + ženy 

Graf č. 18 - Procentuální rozložení úrazů dle anatomických oblastí – muži 

Graf č. 19 - Procentuální rozložení úrazů dle anatomických oblastí – ženy 

Graf č. 20 - Procentuální rozložení všech úrazů dle diagnóz – muži + ženy 

Graf č. 21 - Procentuální rozložení  úrazů dle diagnóz – muži 

Graf č. 22 - Procentuální rozložení úrazů dle diagnóz - ženy 

 

 

 



 

 

Příloha č. 6 – Seznam zkratek 

AC kloub – Acromio-claviculární kloub 

ASK – Artroskopie  

CNS – Centrální nervová soustava 

ČSTV – Český svaz tělesné výchovy 

DKK – Dolní končetiny 

HKK – Horní končetiny 

LCA – Ligamentum cruciatum anterior  

LCP – Ligamentum cruciatum posterior 

PIR – Post-izometrická kontrakce 

PNF – Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

TV – Školní tělesná výchova 

 

 


