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Abstrakt
V Česku se florbal stává velmi populárním ve všech věkových a sociálních
skupinách. S expanzí florbalu a zvyšováním jeho úrovně by měla stoupat také kvalitu
odborné zdravotní péče, jejímž ukazatelem je množství úrazů hráčů v sezóně.
Bakalářská práce je tak zaměřena právě na úrazovost v české nejvyšší ženské a mužské
lize florbalu a faktory, které vznik těchto úrazů ovlivňují.
Metodika: Na výzkumu se podílelo celkem 20 týmů z nejvyšších českých
florbalových soutěží. Pozorovanou skupinu respondentů tvořilo 182 hráčů (99 žen,
83 mužů). Pomocí nestandardizovaného dotazníků byla sledována nejen incidence
zranění, ale také příčiny vzniku a jejich okolnosti. Současně byl výzkum
zaměřen na regenerační možnosti jednotlivých týmů, podobu kompenzačních cvičení
a úroveň fyzioterapie v jednotlivých florbalových klubech.
Výsledky: Nejčastějším zraněním ve florbalu se prokázala jak u žen, tak u mužů
distorze hlezna (p=0,0133). Celkem tvořila 20,1% všech úrazů. Ženy jsou však
náchylnější ke zranění obecně, během sezóny se potýkají průměrně s 2,5 úrazu
na osobu, zatímco muži 1,8. Rozdíl mezi četností úrazů mezi obránci (84,3%)
a útočníky (73,2%) není statisticky významný (p=0,082) a proto nelze jednoznačně
určit, který post je pro vznik zranění rizikovější. Vedle toho byl prokázán pozitivní vliv
fyzioterapeuta v týmu na snížení četnosti zranění (p=0,0367). V týmech kde je
fyzioterapeut k dispozici byla úrazovost statisticky nižší (72,6%) než tam, kde služeb
fyzioterapeuta nevyužívají (86,2%). Vliv regenerace prokázán nebyl (p=0,289).
Závěr: Bylo prokázáno, že nejčastěji postiženou lokalitou při hře florbalu je
distorze hlezenního kloubu. Ženy jsou rizikovější skupinou pro vznik zranění
ve florbalu nežli muži. Fyzioterapeut má v týmu pozitivní přínos pro tým ve smyslu
snížení incidence zranění.
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Abstract
In the Czech Republic, floorball is becoming popular sport for people across all
age and social groups. The expansion and quality improvement of floorball should be
accompanied by specific medical attention due to a high injury occurrence. Hence, this
bachelor thesis is focused on the injury rate and it`s influencing factors in top-level
floorball league.
Methodology: 182 athletes (99 women and 83 men) from 20 floorball teams
participating in the Czech top-level league were interviewed. The injury incidence as
well as its occasion and consequences were investigated through non-standardised
questionnaire. Concurrently, the research was focused on team`s options for
regeneration, the form of corrective exercise and the level of physiotherapy provided by
floorball teams.
Results: The ankle sprain was the most common type of injury for men and
women (p=0.0133) and presents 20.1% of all observed injuries. Women sustained more
injuries than men 2.5 and 1.8 injury per person respectively. The difference of the injury
rate between defenders (84.3%) and offenders (73.2%) wasn`t statistically significant
(p=0.082), thus it doesn`t imply which post is more prone to injuries. The availability of
physiotherapist significantly decrease the injury rate of athletes (p=0.0367). 72.6% of
athletes with physiotherapist got injured compared to 86.2% of injured floorball players
with no access to this medical service. However, the regeneration didn`t show
statistically substantial impact on athlete`s health (p=0.289).
Conclusions: The survey proved that most common floorball injury is the ankle
sprain. Women are more predisposed to injury associated with this game than men.
Physiotherapist positively contributes to reduction in the injury rate.
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SEZNAM ZKRATEK
AC – akromio- klavikulární skloubení
ACL – přední křížový vaz
ATP – adenosintrifosfát
CNS – centrální nervový systém
ČFbU – Česká florbalová unie
DNS – dynamická neuromuskulární stabilizace
IFF – Mezinárodní florbalová federace
LBP – low back pain
PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace
ROM – rozsah pohybu
SMS – senzomotorická stimulace
TMT – techniky měkkých tkání
VO2 max – maximální spotřeba kyslíku
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ÚVOD
Florbal patří v České republice v posledních letech k nejvíce a nejrychleji se
rozvíjejícím sportům vůbec. Jde o sport přístupný všem věkovým kategoriím i sociálním
skupinám a stává se tak součástí životů spousty mladých dětí již na základní škole.
Jen členská základna má v ČR okolo 40 tisíc hráčů a spousta dalších nadšenců se tomuto
sportu oddává pouze rekreačně například jako součást školních kroužků. IFF (International
floorball federation) udává orientační počet 150 tisíc sportovců rekreačně provozujících
florbal na území ČR) (IFF, 2016a).
S rozrůstající se florbalovou základnou současně stoupá konkurence a tím také
i kvalita hry, což vede k jejímu zrychlení, zvýšeném důrazu a fyzické náročnosti této aktivity.
Z oblíbeného koníčku obyvatel Skandinávského poloostrova se tak pomalu stává sport,
vyžadující téměř profesionální přípravu, jak z pohledu dlouhodobých plánů na celou sezónu,
tak i z pohledu jednotlivých tréninkových jednotek.
Ke sportu však neodmyslitelně patří zranění, jejichž počet ve florbalu neustále narůstá.
Kombinace rychlé hry, neustálých změn směrů, důrazu a protiskluzových povrchů často vede
ke zraněním. Ve světě florbalu však zatím chybí nějaká komplexnější statistika úrazů a hlavně
jejich příčin. V zájmu zvýšení kvality jednotlivých týmů by bylo vhodné, aby i trenéři měli
povědomí o zdravotních rizicích tohoto sportu a byli tak schopni hráčům poskytnou nejen
dobré trenérské rady, ale také zajistit vhodnou fyzickou přípravu hráčů včetně neodmyslitelné
kompenzace, regenerace a především prevence zranění.
V týmech hrajících nejvyšší soutěž je od hráčů vyžadován téměř profesionální přístup,
avšak zázemí pro ně se od ideálu zatím liší hodně. Co se týče materiálního vybavení, fyzické
přípravy a taktických rad, jsou týmy zajištěny kvalitně, ale role fyzioterapeutů v týmu
společně s prevencí zranění je často zanedbávána. Je tedy nutné dostat do florbalového
podvědomí informaci, že i komplexní péče o pohybový aparát hráčů je nedílnou součástí
přípravy na hru.
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1 PŘEHLED TEORETICKÝCH POZNATKŮ
1.1 FLORBAL JAKO SPORTOVNÍ DISCIPLÍNA
1.1.1 Základní informace o sportu
Florbal patří mezi kolektivní halové sporty. Svým základním principem připomíná
hokej, který se hraje v totožném počtu hráčů a se stejným účelem hry, vstřelit pomocí
florbalové/hokejové hole více gólů než soupeř. Další podobností je hřiště ohraničené
mantinely a hrací čas. Tím ale podobnost těchto sportů končí, jak bude popsáno v kapitole
2.2. Pravidla hry a vybavení hráčů, je rozdílů mezi těmito sporty spousta.
Jde o sport finančně nenáročný, většina dětí se s ním setkává již na základní škole
v rámci tělesné výchovy. V České republice je však florbal prozatím sportem na amatérské
úrovni, kde hráči obvykle nedostávají za své výkony zaplaceno a tudíž mají florbal jako
volnočasovou aktivitu po práci, často ve večerních hodinách.

1.1.2 Vývoj florbalu
Za kolébku florbalu je ve světě nejčastěji považována Skandinávie, ovšem tato
informace je mylná. Jde pouze o místo, kde florbal zaznamenal největší expanzi a díky němuž
se florbal rozšířil do Evropy a zbytku světa. Oficiálním místem vzniku je USA, konkrétně stát
Minneapolis, kde si zaměstnanci továrny na plasty vyrobili pro zábavu vlastní plastové
hokejky již v roce 1958. Následně se v šedesátých letech minulého století rozšířil
tzv. floorhockey mezi školáky a studenty a uskutečnily se i první turnaje (Kysel, 2010).
Opravdového rozkvětu se tento sport dočkal až na území skandinávského poloostrovu
v roce 1968, kdy byly dovezeny první plastové hole do Švédska. Jelikož Švédsko mělo vždy
velkou hokejovou tradici, chopili se této hry hráči hokeje především v letním období, kdy
navštěvovali tělocvičny a venkovní hřiště a provozovali modifikovanou podobu hokeje,
innebandy. Původně se hrálo s různými míčky a odlehčenými puky, pro nynější podobu
florbalového balónku byl propůjčen míček používaný k zimním tréninkům nadhazovačů
basebalu v hale (Kysel, 2010).
Popularita tohoto sportu se rychle rozšířila i do sousedního Finska a postupně
i do zbytku Evropy, nyní je florbal rozšířen i na ostatních kontinentech a stále se šíří dále
(Kysel, 2010; ČFbU, 2014a).
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Mezi nejvyspělejší florbalové země patří Švédsko, Finsko, Švýcarsko a Česká
republika. Úroveň sportu se promítá především do kvality národních ligových soutěží
a současně do výsledků reprezentačních družstev jednotlivých států. Konkrétně Švédsko má
od roku 1996, kdy bylo uspořádáno první mistrovství světa, nejvíce titulů mistrů světa,
stříbrnou příčku pak dlouhodobě okupují Finové. Boje o bronzovou medaili spolu nejčastěji
svádí národní tým Švýcarska a České republiky. Statistická úspěšnost je nakloněna
švýcarskému výběru (IFF, 2016b; IFF, 2016c).

1.1.3 Historie českého florbalu
První zmínka o florbalu v Čechách byla zaznamenána v roce 1984, kdy se několik
spolužáků z VŠE vydalo na výměnnou stáž do Finska na Helsinskou univerzitu. V rámci
doplňkového programu jim představili finští studenti florbal a byli tak potěšení nadšením
a zápalem pro hru, že když o tři měsíce později přijeli do Prahy, přivezli studentům jako dar
sadu 15 florbalových hokejek. Tento dar byl tak prvním popudem pro organizaci florbalových
tréninků v ČR. Zato první florbalové mantinely byly do Čech přivezeny až o 8 let později.
První organizovanou akcí na našem území byl nyní již tradiční turnaj Czechopen, jehož
premiéry se v roce 1993 účastnilo 43 týmů. Pro porovnání, letošní účast (2016) činila
273 týmů z 19 zemí světa a jde tak o největší turnaj ve florbalovém světě (Skružný, 2005;
Kysel, 2009; Švejkovský, 2016).

1.1.4 Pravidla hry a vybavení hráčů
1.1.4.1 Pravidla florbalu
Florbal se hraje na ploše o rozměrech 40 krát 20 metrů ohraničené 50 cm vysokými
mantinely. Utkání řídí dva rozhodčí, kteří trestají přestupky, kontrolují hru a současně hlídají
administrativní součást zápasu, zápis. V elitních soutěžích je hrací čas stanoven na dobu 3krát
20 minut čistého času s dvěma desetiminutovými přestávkami mezi třetinami. Na soupisce
může mít každé družstvo až 20 hráčů, z toho ale na hřiště může pouze 6 z nich a to obvykle
5 hráčů a jeden brankář. Střídání probíhá „hokejovým“ způsobem, což znamená, že hráč
za hráče může střídat kdykoliv v průběhu hry, ale pouze ve vymezeném prostoru. Základním
principem hry je vstřelit více branek než soupeř, v případě shody může dojít na prodloužení
či dokonce

na

trestná

střílení

(Skružný,

Tervo & Nordström, 2014).
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Mezi základní přestupky hry se řadí blokování a nadzvedávání hole, sekání a hra
vysokou hokejkou. Dalšími častými přestupky jsou hra mezi nohami soupeře, vrážení, hra
ve výskoku a také pokud hráč úmyslně zasáhne balónek rukou či hlavou. V oblasti branky,
je tzv. malé brankoviště, což je území patřící jen a pouze brankáři, pokud tedy hráč vstoupí
do malého brankoviště, ať už úmyslně nebo ne, jedná se také o přestupek proti pravidlům.
Všechny tyto prohřešky může rozhodčí potrestat dvouminutovým trestem, záleží však na jeho
uvážení a konkrétní situaci. Existuje i 5 minutový trest, ten se uděluje v případě, kdy protihráč
zasáhne soupeře svou holí do obličeje nebo pokud je agresivní a jeho důraz a chování
neadekvátní. Tyto případy se dále mohou řešit i udělením červené karty, kdy je hráč povinen
dostavit se před disciplinární komisi České florbalové unie (Skružný, 2005; Kysel, 2010;
ČFbU, 2014b).

1.1.4.2 Vybavení hráčů
Florbalista na zápas potřebuje pouze florbalovou hůl, shodný týmový dres s čísly
na zádech a sálovou obuv. Florbalová hůl neboli hokejka musí být schválena IFF, její čepel
nesmí být zahnuta více jak 30mm a zároveň nesmí být její dolní hrana ostrá. Nutností
pro hráče se zrakovou vadou se staly ochranné brýle, které je možno doplnit dioptrickými
skly, či je využívají hráči pouze pro ochranu před poraněním oka florbalovým míčkem.
Brankář nesmí používat hokejku a je jeho povinností nosit florbalovou helmu, dlouhé
kalhoty a triko. Dále jsou brankáři vybaveni spoustou protektivních pomůcek, jako například
suspensor či vesta tlumící údery hráčů do hrudníku (Skružný, 2005; ČFbU, 2014b).

1.1.5 Koncept sezóny
V České republice je několik výkonnostních skupin hrajících florbal, od mládeže,
přes ženy až po veterány a tomu musí být i uzpůsoben koncept sezóny. Jsou rozdíly mezi
délkami zápasů, velikostí hřiště, systémem lig i počtem týmů účastnících se soutěží jedné
věkové kategorie. V této práci se však zabýváme týmy hrající nejvyšší soutěž a proto
přiblížíme fungování právě těchto celků.

1.1.5.1 Nejvyšší mužská a ženská liga
Oficiálním názvem mužské nejvyšší ligy je Tipsport Superliga a účastní se jí 12 týmů
na území celé České republiky. Superligová sezóna je rozdělena na 2 části, základní část
a nadstavbová část. Během základní části sehrají všechny týmy zápas každý s každým
a to vždy jednou na půdě soupeře a jednou v domácím prostředí. Dle výsledku jsou jim
11
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připisovány body do tabulky a to: 3 body za výhru v základní hrací době, 2 body za výhru
v prodloužení a 1 bod za prohru v prodloužení. Po odehrání všech 22 zápasů se v tabulce
udělá pořadí dle dosažených bodů a liga se rozdělí na 2 části. Top 8 týmů sehraje
v následujících měsících play-off vyřazovací boje o medaile, zatímco týmy na 9. -12. místě
sehrají zápasy o udržení v nejvyšší české lize (ČFbU, 2016a; ČFbU, 2016b).
Systém play-off je následovný. Nejdříve nastává výběr soupeřů, kdy si týmy umístěné
na 1.- 4. místě základní části postupně od nejlépe umístěného vybírají soupeře z 5. – 8. příčky
a vytvoří se tak dvojice pro vyřazovací boje. Série se hrají na 4 vítězná utkání, kdo vyhraje,
postupuje do semifinále, které funguje podle stejného klíče. Výherci semifinálových sérií
postupují do tzv. Superfinále, jednoho zápasu o vše, který rozhodne o absolutním vítězi
superligy (ČFbU, 2016a; ČFbU, 2016b).
V play-down, kde se hraje o udržení v superlize, jsou dvojice předem vybrány. Tým
umístěný na 9. příčce hraje s 12. týmem a 10. s 11., rovněž na 4 vítězná utkání. Vítězné celky
těchto sérií automaticky udrží svou příslušnost v nejvyšší lize i pro další sezónu, avšak
prohrané týmy putují do další série, jejíž poražený končí v nejvyšší lize a sestupuje do 1. ligy.
Vítěz z této dvojice jde do baráže, kde se snaží uhájit svou superligovou příslušnost na úkor
prohraného finalisty 1. ligy (ČFbU, 2016a; ČFbU, 2016b).
Ženská nejvyšší liga, oficiálně Extraliga žen ve florbalu, se svým modelem neliší
a také vyřazovací boje fungují obdobně. Pro letošní sezónu mají obě nejvyšší ligy shodný
počet týmů, tedy 12 (ČFbU, 2016a; ČFbU, 2016b).

1.2 ZÁKLADNÍ ASPEKTY FLORBALU
1.2.1 Florbal z pohledu zátěžové fyziologie
Hlavní charakteristikou výkonu florbalisty je intervalová zátěž, která obsahuje střední
až maximální intenzitu zatížení. V zápase trvajícím 3 x 20 minut stráví hráč na hřišti okolo
1 minuty a dvojnásobek času odpočinkem na střídačce. Pro tuto zátěž je metabolismus svalů
z více jak ¾ obstaráván anaerobní glykolýzou a zbytek aerobně. Spotřeba kyslíku nutná
pro pokrytí energetických nároků svalových vláken v zátěži výrazně stoupá, proti klidové
spotřebě se při maximálních výkonech může zvýšit až 70krát. Pro krátkodobý intenzivní
výkon je dodávka energie zajištěna rozpadem fosfokeratinu a glykogenu a glykogenolýzou
v rychlých vláknech typu IIB. Současně vzniká štěpením ATP (adenosintrifosfát)
keratinfosfát, jenž je důležitým zdrojem pro resyntézu, bez níž by došlo k vyčerpání
energetických zdrojů během několika desítek sekund. Hovoříme tedy o glykolytickém
12
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uvolňování energie, neboli anaerobním, které je velmi rychlé a uplatňuje se právě při krátkých
intenzivních zátěžích, jež jsou pro florbal specifické (Kučera a kol., 1999; Bernaciková a kol.,
2010; Máček, Radvanský et al., 2011).

1.2.2 Charakteristika pohybu hráče florbalu
Florbal je sport spojený s okamžitým zrychlením či zastavením, změnami směrů, často
i nekontrolovaným kontaktem s herní plochou či soupeřem a současně údery buď florbalovou
holí, nebo míčkem (Leppänen et al., 2015b).
Původně byl florbal bezkontaktním sportem, tvrdý tělesný kontakt nebyl dovolen. Hra
vyžaduje větší sílu a rychlost, ke které si hráči dopomáhají také fyzickým kontaktem, který je
nyní v podstatě běžnou součástí hry. Důležitým faktorem je i souhra těla s balónkem, klade
větší nároky na celkovou koordinaci trupu a paží, které vedou míček (Pasanen et al., 2016;
Pasanen et al., 2008a; Kysel, 2010; Bernaciková a kol., 2010).
Za správný florbalový postoj je považována situace, kdy má hráč chodidla minimálně
na šíři ramen, váha je na přední části chodidel (rozšířením opěrné báze může zvýšit svou
stabilitu) a kolena jsou v semiflexi. V oblasti páteře by hráči neměli být příliš flektováni,
ideálně by měli mít mírnou bederní lordózu. Hlava by měla být zvednuta pro lepší orientaci
na hřišti, avšak je třeba se vyhnout předsunutému postavení hlavy, ta by měla být
v prodloužení páteře. Hráč by měl držet hůl oběma rukama před tělem a celý tento postoj by
měl být uvolněný, nikoliv křečovitý. Takovýto florbalový postoj je vhodný pro co rychlý
start, změny směrů či zastavení, současně tak hráč lépe kryje balónek a brání protihráči v jeho
odebrání (Skružný, 2005; Martínková 2009; Kysel 2010).
Mezi základní chyby v postoji hráče patří nejčastěji vadné držení těla v oblasti zad
a kolenních kloubů. Jde především o:
 hluboký předklon trupu z důvodu malé flexe v kolenou a příliš nízkého úchopu
florbalové hole
 úzký úchop hole při současné extenzi v kolenou
 výraznou anteflexi krční páteře, které florbalisté využívají pro lepší kontrolu
míčku na hokejce, tím pádem ale dochází i ke zhoršení orientace hráče na hřišti
 přílišně křečovité postavení a úchop hole, které omezuje hráče v zlepšování
technických dovedností
Všechny tyto aspekty vedou nejen k těžšímu zvládání florbalové techniky,
ale současně mohou vést i ke zdravotním obtížím (Martínková, 2009; Kysel, 2010).

13

Bakalářská práce

Úrazovost ve vrcholovém florbalu pro sezónu 2015/2016

Leppanen (2015a) navíc uvádí velký význam postavení v kolenním kloubu. Ve své
studii dává do souvislosti zranění kolene, jako jsou například patelofemorální bolesti či
ruptura ACL (anterior ligamentum cruciatum), které jsou ovlivněny nevhodným nastavením
kolenního kloubu nejčastěji ve smyslu valgotizace, dále snížený pohyb kolene a jeho obecnou
kontrolu při pohybu.
Z kineziologického hlediska jde ve florbalu o bipedální lokomoci spojenou s úkoly
jako je vedení míčku, driblink, zpracování a přihrání míčku či střelba. Běh je cyklický
lokomoční pohyb, kdy oproti chůzi chybí fáze dvojí opory (Véle, 2006). Kolář (2009)
rozlišuje dva základní pohybové stereotypy – ipsilaterální a kontralaterální, přičemž lidský
pohyb je tvořen jejich vzájemným prolínáním. Stejně tak hra florbalu, kde je pohyb
přepojován ze vzoru kontralaterálního – běh do vzoru ipsilaterálního – střela, a naopak.

1.2.2.1 Specifika obránce a útočníka
Pro jednotlivé posty ve florbalu platí specifické úkoly, které během hry musí plnit
a lze tak podle nich přiblížit charakteristické dovednosti obránců a útočníků. Mezi základní
obranné činnosti florbalisty patří obsazování hráče s míčkem, za účelem zpomalit či narušit
soupeři protiútok. Dle pravidel se snaží obránce vytlačit soupeře na mantinel, aby mu tím
ztížil střeleckou pozici či odebral míček. Současně lze obsadit i hráče bez balónku, kdy se
snažíme zamezit přihrávce mezi dvěma protihráči. Velmi důležitou činností v moderním
florbalu je blokování střel, kdy obránce vystaví své tělo proti střele a zaklekne tak do bloku
v předpokládané trajektorii míčku. Všechny tyto činnosti prováděné obráncem jsou
kontaktního charakteru. Na postu obránce se tak vyskytují především důrazní hráči, kteří
ochotně vstupují do soubojů (Skružný a kol., 2005; Kysel, 2010).
Oproti tomu na postu útočníka jsou důležité dovednosti, jako je driblink, vedení,
přihrávání a zpracování míčku, střelba a především pohyb po hřišti. Útočník musí mít během
hry florbalový balónek pod kontrolou a to i za předpokladu vysoké rychlosti při protiútoku
na soupeřovu polovinu. Více než na důraz, klade se u útočníků zřetel na kondici. Ve florbalu
je nejen nezbytně nutné se umět uvolnit s míčkem, ale být i schopný naběhnout si do volného
prostoru a nabízet se tak neustále svému spoluhráči pro případnou přihrávku
(Zlatník, Vancl a kol., 2001; Kysel, 2010).

1.2.3 Vliv pohlaví na pohybovou aktivitu
Trendem posledních 30 let je aktivní účast žen ve sportech dříve vyhrazených
výhradně mužům. Nyní se svým přístupem a intenzitou tréninků téměř rovnají opačnému
14
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Vlivem rozdílů ve stavbě a složení těla ženského a mužského jsou patrné

fyziologické a biomechanické rozdíly pohybu (Máčková in Máček, Radvanský et al., 2011).
Chlapci zažívají největší růstový spurt okolo 13. roku a konečné výšky dosáhnou až
ve svých 20 letech. U dívek je zásadním momentem období první menarche (12 až 14let),
která snižuje růst, tělo začíná mít ženské křivky (zvětšení pánve do šířky, vyšší ukládání
tukové tkáně). Okolo 16 roku obvykle dochází k ukončení růstu. Vliv menarche na výkonnost
sportovkyně nebyl jasně prokázán. Při porovnání obou pohlaví mají chlapci v každém věku
vyšší hustotu těla, tudíž méně tuku než ženy a vyšší hodnoty androgenů, které mají na starost
větší tvorbu svalové tkáně. To je také jedním z důvodů, proč muži podávají lepší výkony.
Statická síla horních končetin činí u žen pouhých 56% síly mužů a na dolních končetinách
72%. Co se týče dynamických vlastností, tak v nich mají taktéž navrch muži a to o celých
30% síly. Je tedy zřejmé, že největší rozdíly mezi pohlavím najdeme v dynamických sportech,
kde převažuje explozivní síla. Z anatomického hlediska mají ženy širší pánev, kratší femur
a velikost kolodiafyzárního úhlu menší než 125°, což často vede k valgozitě dolních končetin.
Zásadní rozdíly lze najít i v oblasti fyziologie, kde hlavní roli hraje kardiovaskulární systém.
Srdce je u žen menší a tím pádem je i snížen systolický objemem a minutový srdeční výdej,
který je kompenzován vyšší srdeční frekvencí. Současně díky menšímu objemu krve mají
ženy nižší transportní kapacitu pro kyslík (Máček, Radvanský et al., 2011).
Výkon žen je tak ovlivněn několika faktory. Velkou roli ve vytrvalostní složce výkonu
hraje VO2 max, schopnost ekonomizace pohybu a úroveň laktátového prahu. Důležitým
aspektem jsou také pohlavní hormony. Jelikož muži mají větší množství testosteronu, je jejich
pohybový aparát lépe vybaven silově vytrvalostními schopnostmi (Knuttgen et al., 2000).

1.3 SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGIE
Vedle pozitivních aspektů fyzických aktivit patří ke sportu i vyšší riziko vzniku
sportovních zranění, tyto zranění často vedou k bolestem a dlouhotrvajícím obtížím, pro které
sportovci musí dočasně přerušit svou sportovní kariéru (Tranaeus et al., 2016a).
Obecně za riziková místa vzniku úrazu v rychlostních aktivitách jsou považovány
všechny svalové tkáně, dále pak může nastat selhání v oblasti kloubu či kostní struktury.
Zatímco u svalových poranění je původcem obvykle nečekaná změna směru, u kloubních
a kostních poranění dochází k lokálnímu překročení prahu tolerance tkáně například
při nárazech, srážkách a úderech či při nezvládnutém pohybu. Atypický směr krátkodobého
rychlostního impulsu může způsobit patologický stav na chrupavčitých strukturách, jako jsou
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například intervertebrální disky, menisky či vlastní chrupavčité krycí tkáně (Kučera in Máček,
Radvanský et al., 2011).
Sportovní aktivity jsou jednou z nejčastějších příčin traumatu, zastupují až 20%
evidovaných mimopracovních úrazů. Pokud by se spočítaly i všechny neevidované úrazy,
číslo by vystoupalo mnohem výše. Nejrizikovějšími sporty z pohledu incidence úrazů jsou
sporty kontaktní, jako je florbal, basketbal, házená atd (Pastucha, 2014).
Parkkari et al. (2004) se ve své studii zabývali rizikem zranění, jakožto nedílné
součásti aktivního života. Nebude překvapením, že incidence zranění rostla s náročností
aktivity. Nejméně zranění bylo zaznamenáno u lidí provozující pouze rekreační aktivity, jako
je například chůze, plavání, rybaření či jízda na kole. Incidence se u jednotlivých aktivit lišila,
ale v průměru vyšlo 0,84 zranění na 1000 hodin aktivity. Oproti tomu u lidí, kteří aktivně
provozují nějaký sport, ať už týmový či individuální, vzrostla incidence zranění v průměru
na 12,45 na 1000 hodin sportu. Samotný florbal se v této statistice zařadil na 5. místo
s incidencí 10,9 zranění na 1000 hodin florbalu.

1.3.1 Definice úrazu
Zranění je definováno jako porucha zdraví spojená se zápasem či tréninkem, jejímž
důsledkem je nemožnost hráče plně se účastnit tréninků či zápasů minimálně jeden den. Vedle
akutních traumatických zranění se ve sportu vyskytují ještě zranění z přetížení. Jde o úrazy,
které vznikají opakovaným fyzickým přetěžováním, což může způsobovat především
v období růstu sekundární strukturální změny a deformity. Tato zranění jsou typická
pro vytrvalostní a technické sporty, kde je vyžadován dlouhodobý monotónní trénink
a opakující se pohybové vzory, nicméně poslední dobou se tato zranění objevují i v týmových
sportech, kde hráči musí absolvovat spoustu času na tréninku a zápasech, kde jsou po většinu
času ve specifickém postoji pro daný sport (Leppänen et al., 2015b).

1.3.2 Dělení úrazů
Úrazy dělíme na akutní a chronické. Podle příčiny vzniku na faktory vnitřní (přílišné
svalové napětí ve svalu či šlaše) a vnější (kontakt s protihráčem ) nebo také podle poškozené
anatomické struktury: kosti, klouby, vazy, svaly, šlachy (Pastucha, 2014). Lehce odlišné
členění používá Kučera in Máček (2011), který udává dělení sportovních úrazů dle jejich
příčin (vina druhé osoby, klimatické podmínky, výstroj a výzbroj, nedostatečná či nesprávná
příprava, vlastní neopatrnost a nekázeň cvičence, únava a povrch cvičební plochy). Pro naši
práci jsme zvolili členění na akutní a chronické, doplněné o anatomické lokality zranění.
16
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1.3.2.1 Akutní zranění
Akutní zranění je popisováno jako náhlé, nečekané poranění obvykle spojené
s traumatickou událostí, jako například srážka s protihráčem, pád atd., které jsou jasně
definovatelné. Během toho dojde k nevratnému poškození a poruše funkce příslušné části těla.
Projevuje se náhlou bolestí, otokem a hematomem (Bahr, 2004).

1.3.2.2 Chronické obtíže způsobené sportem
V prvních letech člověka jde o pohyb především spontánní, měnící neustále svou
intenzitu i délku trvání. S přibývajícím věkem tato spontánní aktivita ustupuje a je
nahrazována pohybem řízeným. V tomto období je důležité, aby se u dětí rozvíjela především
sportovní všestrannost (rychlost, obratnost, vytrvalost, síla, pružnost…). To se naneštěstí
často rozchází s vizí trenéra, jelikož vývoj vrcholového sportovce je otázkou ne měsíců, ale
několika let a tak dochází již v mladém věku k přetěžování sportovců. Dítě je tak ohroženo
opakovaným přetížením některých částí pohybového ústrojí, mohou se objevit svalové
dysbalance, mikrotraumata či jiná chronická poškození (Máček, Radvanský et al., 2011).
Současně sportovci uspěchávají rekonvalescenci předchozích zranění, odsunují
do pozadí význam mikrotraumat či přechází běžné lidské choroby. Tím si však způsobují
kumulaci nevhodných podnětů a patologické odpovědi na ně, tudíž výsledné poškození může
být daleko závažnější, což si většina sportovců a trenérů neuvědomuje (Kučera in Máček,
Radvanský et al., 2011).
Mezi nejčastější příčiny chronických obtíží dle Kučery in Máček (2011) patří:
 opotřebení přemírou dlouhodobě fyziologické zátěže, která je však ve chvíli
snížené výkonnosti organismu či tkáně nefyziologickou
 supramaximální zátěž opakovaná při vrcholových fyzických výkonech
 nedostatečná terapie či léčba opakovaných traumat a mikrotraumat

1.3.2.2.1 Mikrotrauma
Mikrotraumatizace vzniká důsledkem fyziologické reakce na nefyziologický stimul.
Dochází ke kumulaci malých změn, které časem mohou vyvrcholit až v náhlou akutní příhodu
v podobě stres fraktury či vedou ke vzniku chronických stavů, jako je například artróza.
Pokud někde v našem pohybovém aparátu vznikne mikrotrauma, dochází k maladaptaci a tělo
se snaží chránit toto místo využitím náhradních pohybových stereotypů. Dochází však
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ke vzniku svalových dysbalancí, změně vzájemných vztahů agonistů a antagonistů
a celkovému snížení výkonosti jedince (Kolář, 2015).

1.3.2.2.2 Svalové dysbalance
V oblasti svalu dochází často k poruše svalového napětí. Jeho posturální rozložení je
tak specifické, že pan prof. Vladimír Janda definoval jednotlivé syndromy, popisující jejich
charakteristické projevy (tzv. horní a dolní zkřížený syndrom a vrstvový syndrom). V rámci
těchto syndromů jsou popisovány svaly s tendencí k oslabení či naopak ke zvýšenému
svalovému napětí až zkrácení. Svaly s tendencí ke zkrácení jsou z ontogenetického hlediska
starší. Jde o svaly, které mají zajišťovat antigravitační postavení těla, čili svaly tzv. posturální.
Vedle toho svaly s predilekcí k hypotonii jsou ve své podstatě fázickými svaly (Kolář, 2001;
Kolář, 2015).
Pokud hovoříme o horním zkříženém syndromu, jde o stav, kdy má pacient v oblasti
pletence

ramenního

zkrácenou

horní

porci

m.

trapezius,

m.

levator

scapulae,

m. sternocleidomastoideus a m. pectoralis major. Oproti tomu dochází k hypotonii hlubokých
flexorů šíje a dolních fixátorů lopatek. Současně je i porušena dynamika krční páteře, která je
charakteristická předsunutým držením. Vzniknout mohou dvě situace, buď dochází
ke vzniku hyperlordózy horní krční páteře a flekčnímu držení na úrovni Th4, nebo je
lordotická celá páteř. V obou případech pak v důsledku dochází k přetížení C/Th přechodu,
segmentu C4/5 a páteře na úrovni Th4/5 (Kolář, 2015).
V případě dolního zkříženého syndromu dochází ke zkrácení m. rectus femoris,
m. tensor fasciae latae, m. iliopsoas a vzpřimovačů trupu v lumbosakrální oblasti. Gluteální
svaly společně s břišní muskulaturou jsou hypotonické. U pacientů pak sledujeme anteverzi
pánve s hyperlordózou v L/S přechodu s omezenou extenzí v kyčelním kloubu při chůzi.
Přetížený L/S přechod v kombinaci s nerovnoměrným zatěžováním kyčelních kloubů vede
k adaptační přestavbě. Přetěžují se i zadní okraje intervertebrálních disků a mění se i směr
facet meziobratlových kloubů. To vše směřuje k tvorbě paravertebrálních kontraktur. Jako
poslední Janda charakterizoval tzv. vrstvový syndrom, který lze popsat, jako kombinace
horního a dolního zkříženého syndromu (Kolář, 2009).
Vliv těchto svalových dysbalancí je pak zásadní pro stabilizaci trupu. Stabilizační
systém páteře se skládá z několika dílčích částí. V oblasti krční a horní hrudní páteře je
důležitá vyvážená funkce mezi hlubokými flexory krku a extenzory páteře, ve spodní hrudí
a lumbální oblasti je kladen důraz na koaktivaci bránice, pánevního dna, břišní muskulatury
a extenzorů páteře. Při slabosti či špatné koordinaci a timingu některého z článků, dochází
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k dysfunkci celého systému. Bez vhodné rehabilitace pak vznikají fixované nevhodné
motorické programy v CNS, chronické bolesti a současně to snižuje výkonnost jedince
(Frank, 2014).

1.3.2.3 Negativní vliv florbalu na pohybový aparát hráče
Jelikož je florbal jednostranně zaměřená sportovní aktivita, vznikají při jeho
pravidelném provozování asymetrická stranově specifická přetížení. Postupně dochází
K projevům svalových dysbalancí s možností vyústění ve vadné držení těla.
Svalové dysbalance u florbalistů zkoumala ve své práci Lind (2012). K jejich testování
využívala kombinaci různých zkoušek (svalový test dle Jandy, Trendelenburgova zkouška,
poloha 3měsíce na zádech a další), přičemž zjistila, že všichni hráči měli v různé míře ochablé
břišní svalstvo. Největším problémem byla snížená aktivita m. transversus abdominis, která
pak vyústila v syndrom otevřených nůžek až u poloviny hráčů. Dalším problémem byla
jednostranná hypertrofie v oblasti mm. obliqui abdominis, kdy vlivem rotačních pohybů
při střelbě a přihrávce dochází k jednostrannému přetížení. V případě hráče hrajícího doleva,
tzn. levá ruka níže na hokejce, pravá výše, dochází k zesílení levo-pravé diagonály
(m. obliqus externus na levé straně a m obliqus internus na straně pravé). Dále se u hráčů
projevilo jednostranné zkrácení na m. quadratus lumborum a m. pectoralis major na straně
držení florbalové hole. Přetížení v oblasti m. quadriceps femoris nebylo tak časté, jak by se
u florbalistů vzhledem k flekčnímu držení DKK očekávalo. To si však Lind vysvětluje tím, že
jde o jeden z nejčastěji protahovaných svalů.
Vedle svalových dysbalancí ještě zaznamenala u hráčů významnou instabilitu v oblasti
hlezna a kolene, která pokračovala i do vyšších etáží a nestabilní byl tak i trup. Jako balanční
strategii hráči využívali rotaci trupu společně s jeho úklonem či záklonem za doprovodu
stabilizačních pohybů horních končetin (Lind, 2012).
Vyváženost svalového aparátu z hlediska jeho délky a síly je závislá na stabilizačním
systému páteře, který vytváří fixační bod pro končetiny. To je podmíněno dokonalou souhrou
svalstva (timing), čímž je ovlivněna kvalita pohybu a tím výkon jedince (Kolář, 2006).

1.3.2.4 Dělení dle lokality zranění
1.3.2.4.1 Poranění hlavy a páteře
Poranění hlavy jsou považována za nejzávažnější poranění vznikající sportovní
aktivitou. Jedná se o otřes mozku, pohmoždění mozku, krvácení do mozku či fraktury lebky.
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Nejčastěji k těmto zraněním dochází u kontaktních sportů, jako je fotbal, rugby, lacros a hokej
(Walker, 2007).
Akutní traumatické poranění páteře může v nejhorším případě skončit trvalou
invaliditou či dokonce smrtí. V těchto případech jde ale o vzácnější poranění a při sportu se
tak často nevyskytuje. Častěji se setkáváme s akutním či chronickým poškozením
meziobratlových plotýnek, vazů a svalů páteře, degenerací intervertebrálních kloubů,
nestabilitou páteře, poraněním nervových kořenů či paravertebrálních nervů. Další důležitou
skupinou jsou funkční poruchy páteře neboli neúrazové problémy páteře. U bolestí páteře
můžeme sledovat přenesenou bolest do horních i dolních končetin. Většinou je to spojeno
s omezením hybnosti páteře, svalovými spazmy, svalovými dysbalancemi, což může být
jednou z příčin sníženého výkonu sportovce (Pastucha, 2014).

1.3.2.4.2 Poranění v oblasti horní končetiny
Na horní končetině se sportovní traumatologie zabývá poraněními pletence ramenního,
loketního kloubu, předloktí, zápěstí a ruky. Díky své velké pohyblivosti je ramenní kloub
nejčastěji dislokovaným velkým kloubem na těle. V 98 % případů jde o přední dislokaci,
která vzniká při pohybu podobnému házení balónu (abdukce a zevní rotace HK). Při sportech
jako je cyklistika, jízda na koni, hokej dochází nejčastěji ke zlomeninám klavikuly a luxaci
AC skloubení. Další, velmi častou problematikou ramenního kloubu je chronické postižení
v podobě poranění rotátorové manžety či impingement syndromu (Marsland, 2012;
Pastucha, 2014).
V oblasti lokte se setkáváme s traumaty akutního původu a to při pádech, kdy je
na loketní kloub kladeno velké násilí a dochází k jeho fraktuře či luxaci s roztržením
kloubního pouzdra a vazivového aparátu loketního kloubu. Častěji se v této lokalitě ale
setkáváme se syndromy z přetížení, které sportovce dlouhodobě omezují ve výkonu sportovní
aktivity. Tyto syndromy se převážně projevují u aktivit, kdy je zásadní využití horních
končetin pro vykonávání sportu. Stejně tak i při poraněních v oblasti ruky se setkáváme
s chronickými obtížemi způsobenými pevným úchopem sportovního náčiní či s frakturami
spojenými s následnou kloubní instabilitou (Pastucha, 2014).

1.3.2.4.3 Poranění v oblasti dolní končetiny
Dle Pastuchy (2014) může při velkém násilí dojít až k fraktuře femuru či acetabula,
luxaci kyčle s roztržením kloubního pouzdra nebo traumatům v oblasti pánve. Častějšími
úrazy jsou však ve sportu v této oblasti svalové kontuze a syndromy z přetížení.
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Bird et al. (1997) popisuje bolesti v oblasti kyčlí a třísel, které jsou běžnými zraněními
vyskytujícími se u sportovců všeho druhu. Tvoří mezi 2 až 5% všech sportovních zranění.
Nejčastěji se pak jedná o patologii v oblasti svalů a šlach.
Traumata kolene jsou typická především pro sporty jako je fotbal, rugby a lyžování.
Nejčastějším úrazem v oblasti měkkého kolene je poranění menisků. Mediální meniskus bývá
poraněn až 8krát častěji než laterální, jelikož je fixován ke kloubnímu pouzdru a tím pádem
méně pohyblivý než meniskus na laterální straně. Pro stabilitu kolene jsou však zásadní
především vazy, z nichž nejčastěji se ve sportovní traumatologii setkáváme s rupturou
předního křížového vazu a postranního mediálního vazu. Kombinací těchto tří poranění
vzniká tzv. „ nešťastná triáda“ (Višňa, 2004; Marsland, 2012; Hudák, 2015).
Úrazy v oblasti bérce, hlezna a nohy bývají rovnoměrně rozděleny mezi individuální
i kolektivní sporty. Fraktury bérce jsou typické pro fotbal a lyžování, hlezno a noha zas
pro běžce. Dle Clarka et al.(2010) je nejcitlivější lokalitou na vznik sportovního úrazu hlezno,
kde dochází k výronům v oblasti laterálního kotníku, což současně i ovlivňuje vazivový
aparát kotníku a vede ke vzniku chronické instability hlezna. V této oblasti ale nesmíme
opomenout syndromy z přetížení, tendinózy či ruptury Achillovy šlachy, které jsou nedílnou
součástí sportovní traumatologie, stejně jako únavové zlomeniny na tibii, fibule a metatarzech
(Pastucha, 2014).

1.3.3 Regenerace, kompenzační cvičení a fyzioterapie ve florbalu
1.3.3.1 Regenerace
Významnou složkou každé fyzické aktivity je regenerace. Zotavovací procesy jsou
nedílnou součástí každého sportu a v případě jejich absence dochází u sportovce
k nežádoucím účinkům, jako například hromadění únavy, poklesu fyzických i psychických
sil, stagnaci tréninkového efektu či ztrátě sportovní formy. Rozlišujeme pasivní regeneraci
(fyziologické procesy v těle) a aktivní (aktivní odpočinek). Velmi podstatnou složkou pasivní
regenerace je spánek, jakékoliv jeho poruchy jsou úzce spojeny s poklesem výkonu sportovce.
Mezi procedury pasivní regenerace pak patří koupele, sauny, masáže, využití tepla či chladu
a další fyzikální prostředky. Vedle toho aktivní regenerace využívá pohybových aktivit, které
nejsou fyzicky příliš náročné, jako například běh o nízké intenzitě, kompenzační cvičení
(core-trénink, strečink, cvičení v bazénu a cyklické aktivity nižší náročnosti). Vedle
samotných procedur je důležité i jejich načasování, často opomínanou složkou je časná
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regenerace, která by měla být zahájena ihned po skončení fyzické aktivity (Vilikus et al.,
2004; Pastucha a kol., 2014).

1.3.3.2 Kompenzační cvičení
Za kompenzační cvičení se považuje komplex cviků, zaměřený na jednotlivé partie
pohybového systému člověka, jako jsou klouby, vazy, šlachy, svaly a snaží se tím pozitivně
ovlivnit zdravotní stav pohybového aparátu jedince. V neposlední řadě je důležitým aspektem
i schopnost rozpoznat kvalitu základních pohybových stereotypů a zvládnout subjektivně
vnímat přesný průběh pohybu (Levitová, Hošková, 2015).
Ve sportu se kompenzační cvičení dají využít v mnoha případech. V první řadě jako
prevence poruch pohybového systému či při vzniku svalové nerovnováhy nebo vadného
držení těla s možnými dalšími následky. Při optimalizaci svalového napětí a délky se podílejí
na úpravě či reedukaci pohybových stereotypů, což může vést k zlepšení výkonu jedince.
Dále se dají využít pro návrat sportovce po traumatu či nemoci zpět do tréninkového procesu.
U jednostranného či nadměrného sportovního zatížení jsou důležitou součástí tréninků
kompenzační programy, kde se klade důraz na kompenzaci přetížených partií, aby následně
nedošlo k sekundárním obtížím. Cílem je tak prevence vzniku svalových dysbalancí,
vytvoření správných pohybových stereotypů, zachování či zvýšení ROM v kloubech
a jednotlivých úsecích páteře, snížení svalového napětí, prevence zranění a bolestí
pohybového aparátu, znovuzískání kloubní stability, korekce držení těla a odstranění vadných
stereotypů (Beránková et al., 2012; Patel, 2014; Levitová, Hošková, 2015).
Efektivita kompenzačních cvičení je závislá na jeho pravidelnosti, správné volbě cviků
a především správném provedení cviků. Pro vytvoření programu, je nezbytně nutné
vyhodnotit posturu vyšetřovaného, analyzovat jeho pohyby a otestovat funkce jednotlivých
svalů. Až následně je možné připravit ideální cvičební jednotku, která bude řešit daný
problém jedince (Patel, 2014).
Mezi základní tři složky patří uvolňování, protahování a posilování. Dle Bursové
(2005) musí každému uvolňovacímu cvičení vždy předcházet dokonalé zahřátí organismu
a teprve následně se můžeme věnovat cvičení přípravě kloubních struktur pomocí
kyvadlových a krouživých pohybů. V oblasti kloubu pak dochází ke střídání tlaku a tahu a tím
se zlepšuje jeho prokrvení a látková výměna, které je ovlivněno prohřátím celé kloubní
struktury. Současně dochází i ke stimulaci proprioceptorů a zvýšené tvorbě synoviální
tekutiny, která snižuje tření v kloubu.
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Ve fázi protahování se soustředíme hlavně na hyperaktivní svaly, které mají tendenci
ke zkrácení. Cílem je obnovit jeho fyziologickou délku a zbavit se nadbytečného napětí
ve svalu se současným efektem zvýšení pohyblivosti kloubu. Nekorigujeme-li zvýšené napětí
ve svalu, může následně dojít ke stažení vazivové složky svalu, čímž se změní jeho
biomechanické vlastnosti. Síla tahu na kost v místě úponu se zvyšuje a tím pádem i vzrůstá
riziko vzniku úrazu (např. natržení svalu). Využít lze i po ukončení pohybové aktivity, kdy
slouží především ke zklidnění organismu a omezení vzniku nociceptivních podnětů ze svalů.
(Dostálová, Miklánková, 2005; Levitová, Hošková, 2015).
Za hlavní výhody protahování považuje Nelson a Kokkonen (2007) zlepšení
flexibility, svalové síly a vytrvalosti. Dále pak snížení svalové bolesti, zvětšení ROM
v kloubech a zvýšení efektivity a plynulosti pohybu. S tím úzce souvisí schopnost vydat co
největší svalovou sílu v co největším rozsahu pohybu. Současně zmiňují i pozitivní vliv
protahování jako prevence obtíží v oblasti zad.
Při posilovacích cvičeních se naopak soustředíme na svaly, které mají náchylnost
k hypoaktivitě. Snahou je tedy zvýšit jejich svalovou sílu, klidový tonus, kompenzovat
svalové dysbalance, pozitivně ovlivnit držení těla a zkvalitnit souhru svalů při jednotlivých
pohybech. (Levitová, Hošková, 2015).
Mezi nejčastější chyby dle Bursové (2005) prováděné při tvorbě kompenzačních cvičení
patří:
 nadměrný objem posilovacích cvičení na úkor kvality provedení pohybu
 nekompenzované stranově asymetrické zatěžování pohybového aparátu
 opomíjení svalových skupin nepřímo se podílející na velikosti výkonu sportovce
(např. dolní fixátory lopatek)
 nedostatečné zacílení a přesnost posilovacího účinku
Cvičení, která jsou zaměřena na obnovení svalové rovnováhy, by se tak měla skládat
ze dvou základních složek. V první části, by se mělo jednat o korekci svalových dysbalancí
pomocí již zmíněných protahovacích a posilovacích technik. Tím si terapeut připraví
tzv. „terén“, aby následně mohlo dojít k reedukaci fyziologického pohybu. Nestačí tedy svaly
pouze vyrovnat, ale naučit i tělo je správně používat v dlouhodobém horizontu, aby nedošlo
k navrácení svalové dysbalance (Kabelíková; Vávrová,1997).
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1.3.3.3 Fyzioterapie ve florbalu
Vzhledem k expanzi florbalu v ČR a ve světě, roste současně s kvalitou i náročnost
tohoto sportu. Je proto důležité přistupovat k hráčům profesionálně a věnovat se jim
i po stránce zdravotní. Fyzioterapeut může mít v týmu různé funkce, pro jednodušší dělení si
tyto funkce rozdělíme do dvou skupin. Individuální fyzioterapie a skupinová fyzioterapie

1.3.3.3.1 Individuální fyzioterapie
Jednotlivci mohou péči fyzioterapeuta využívat buď při akutně vzniklých obtížích,
nebo při dlouhotrvajících problémech s pohybovým aparátem. Vzniklé obtíže je nutno řešit,
aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu návratu jedince na hrací plochu a současně jako prevenci
vzniku dalšího zranění v dané lokalitě.
Steffen et al. (2009) a Pasanen et al. (2008b) ve svých studiích doporučují
neuromuskulární tréninkový program, který obsahuje běžecká, balanční, plyometrická
a posilovací cvičení pro zvýšení svalové síly a flexibility a cvičení pro kontrolu těla. Důraz se
při cvičení klade především na vyvarování se valgóznímu postavení kolen a na neutrální
postavení v hlezenním kloubu. Tento program podporuje propriocepci a zesiluje obranné
mechanismy proti vzniku zranění.
Další metodou, která se dá využít je senzomotorická stimulace (SMS). Dle Pavlů
(2002) patří k nejčastější indikaci použití senzomotorického cvičení právě nestabilní
(poúrazový) kotník, nestabilní (poúrazové) koleno, dále pak chronické vertebrogenní
syndromy a vadné držení těla. Tento koncept je založen na sumaci vjemů z plosky nohy
a motorickém učení.
Dále lze v terapii využít pro zvýšení stability jednotlivých segmentů dolních končetin
a trupu prvků z DNS, PNF, taping, agility atd. V individuální terapii se fyzioterapeut může
věnovat širokému spektru problémů, například u chronických obtíží v oblasti zad můžeme
využít kinezioterapeutických metod DNS, PNF, Mc Knezie, Klappa, prvky z jógy atd.
V rámci těchto terapií lze také využít nejrůznějších technik měkkých tkání či
uvolňovací, relaxační, mobilizační a manipulační prvky fyzioterapie. Současně lze využívat
procedury z oblasti termoterapie, hydroterapie, elektroterapie, fototerapie atd.
Nevýhodou těchto individuálních terapií je časová a finanční náročnost pro klub, hráče
a fyzioterapeuta samotného.
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1.3.3.3.2 Skupinová fyzioterapie
Skupinová fyzioterapie u sportovců je zaměřena především na funkční poruchy
pohybového aparátu. Zakládá si na aktivní spoluúčasti jednotlivců, jejich edukaci, motivaci
a zácviku do autoterapie. Lze využít všech prvků individuální fyzioterapie s obdobným cílem.
Mezi základní výhody z pohledu fyzioterapeuta patří vyšší efektivita práce. Vedle toho
z pohledu „pacienta“ se zde vyskytuje velká psychologická motivace, kdy s ostatními
účastníky může sdílet své zkušeností, zážitky, obtíže či úspěchy týkající se daného problému
či cvičení. Terapie většinou nejsou zaměřeny pouze na odstranění bolesti, jak bývá zvykem
u individuálních terapií, ale především na obnovování tělesného zdraví (Vavřeková, 2001).
Do programu lze zařadit kompenzační, regenerační či kondiční tréninkové jednotky,
které by měly zlepšovat zdravotní stav a připravenost jedince na výkon. Současně by měly být
i preventivního charakteru, aby se snížila incidence zranění. Lze v nich využít většinu
přístupů z individuální terapie, je však nevýhodou, že cviky nejsou cílené na individuální
potřeby jedinců a je těžší uhlídat všechny hráče a korigovat tak jejich zlozvyky.

1.4 Úrazy ve florbalu a jejich současné statistické zpracování
1.4.1 Příčiny vzniku zranění ve florbalu
Kučera in Máček (2011) tvrdí, mezi nejčastější příčiny vzniku úrazu ve sportu patří
i povrch cvičební plochy. Ve florbalu jsou upřednostňovány 2 základní typy hrací plochy,
buď parkety- dřevěná podlaha, kluzká, tvrdá a vedle toho tarket, gumový, měkčí povrch.
Mezi nejdůležitější vlastnosti povrchů patří tvrdost a velikost tření mezi povrchem a sálovou
obuví hráče, obojí má vliv na vznik zranění. Incidence zranění na 1000 odehraných hodin
u umělé podlahy byla 59,9% zatímco u dřevěné pouze 26,8%. Sport má tendenci neustále se
zrychlovat a zkvalitňovat, k čemuž dopomáhají právě tyto protiskluzné povrchy, avšak
evidentně je to na úkor zdraví hráčů a hráček (Pasanen et al., 2008b).
Vedle vlastních příčin úrazu je třeba přihlédnout k neodmyslitelným faktorům, které
ke vzniku zranění patří a tím je momentální stav postiženého, zahrnující jeho aktuální
zdravotní stav, psychiku, motivaci, trénovanost, koncentraci, ale i poruchy či nedostatky
výstroje. Druhým hlavním faktorem je stav ostatních účastníků akce, jimiž jsou rozhodčí,
soupeř či diváci. Dalším faktorem, který se dá ve sportovní traumatologii sledovat je
mechanismus vzniku úrazu, jehož určení je stejně důležité pro diagnózu, léčbu a prevenci jako
vlastní příčina. Řadí se sem nechtěný pád způsobený druhou osobou či nezvládnutím
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vlastního pohybu, úder druhou osobou či pohybujícím se nářadím (míč), náraz, srážka a pád
(Kučera in Máček, Radvanský et al., 2011).
Ve florbalové problematice se nejčastěji setkáváme s úrazy, které vznikly kontaktem
s ostatními hráči, špatným došlápnutím, pádem na zem nebo za mantinely či kontaktem
s brankovou konstrukcí (Bernaciková a kol., 2010).

1.4.2 Incidence a nejčastější lokality poranění
Pasanen et al. (2008a) ve své studii, která zkoumala rizika zranění v ženském florbalu,
uvádí, že incidence zranění je 1.8 zranění na 1000 hodin tréninku a 40.3 zranění na 1000
hodin při zápasech. Dále v této studii bylo zjištěno, že 36% hráček bylo během sezóny
alespoň jednou zraněno, z toho u 22,5% se zranění opakovalo či přibylo další. Přičemž 48%
poranění vzniklo během tréninků a 52% během zápasů. Co se týče typu zranění, výrazně
převažovala traumatická akutní zranění, těch je 70% oproti zraněním z přetížení, které čítaly
pouze 30%. U akutních úrazů byl jako důvod nejčastěji udáván nečekaný náhlý pohyb (24%),
kolize s protihráčem (16%) a florbalová hůl (8%). Celkově v 77% šlo o poranění v oblasti
DKK, 10% páteře a trupu, 8% HKK a 5% hlavy a krk. Nejčastějším poraněním bylo
podvrtnutí kloubu. S natažení svalu či lehkými kontuzemi tkání se hráčky také potýkaly často.
Ve 29% traumatických úrazů šlo o poranění kotníku a ihned v závěsu s 28% kolene, přičemž
u kotníků v 95% a u kolen v 75% šlo o poranění vazivového aparátu.
Současně studie Leppänen et al. (2016), která zkoumala riziko poranění ACL
u basketbalových

a

florbalových

hráček

prokázala,

že

incidence

úrazu

ACL

v zápase 1000 odehraných hodin je 3,8 zranění, v tréninku je to 0,1. Zajímavým zjištěním
bylo, že jediným prokázaným rizikovým faktorem byl nižší vzrůst hráček, zatímco věk, váha,
dominantní dolní končetina, sport ani předchozí zranění neměly se zraněním ACL
prokazatelně nic společného.
Nejnovější studie od Pasanen et al. (2017) se zabývá zraněními, která vznikla během
mezinárodních turnajů ve florbalu v letech 2012 až 2015. Zde 95,5% zranění vzniklo
v průběhu utkání a mimo jedno zranění, byla všechna akutního traumatického původu.
Celkem 64% zranění bylo na dolních končetinách, což se shoduje i se studií Tranaeuse
et al. (2016b), kde se během sezóny událo 61% traumat právě v oblasti dolních končetin.
Nejčastějším úrazem byl výron kotníku (21%) a poranění kolene (18%). Celkem 42% úrazů
zaznamenali obránci a 55% útočníci.
Další zajímavou studii přinesl Pasanen et al. (2016), kde zkoumali bolesti bederní
páteře u mladých hráčů florbalu a basketbalu. Definice LBP byla stanovena jako pobolívání,
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bolest či diskomfort v lumbálním regionu s nebo bez radiací do jedné či obou dolních
končetin (Kuorinka et al, 1987). Jde o obvyklou potíž v naší populaci postihující stejně obě
pohlaví téměř v jakémkoliv věku. Bolesti zad jsou obvyklé ve sportech, které obsahují
dlouhotrvající napětí v oblasti bederní páteře. Obecně příznaky bolesti zad se zdají být typické
pro sporty, které obsahují statické či často se opakující předklony, hyperextenze a rotace
páteře. Prevalence LBP se zvyšuje v období adolescence, především u teenagerů nadměrně
vystavovaným soutěžním sportům, dalším rizikovým faktorem je snížený rozsah pohybu
v lumbální části páteře a rychlý růst. 64% mladých sportovců do 21 let trpělo v průběhu
sezóny alespoň jednou bolestí zad, nikdo z nich však ne v takové míře, aby potřeboval
hospitalizaci či chirurgický zákrok. Symptomy nastupovaly postupně, obvykle se objevily
během specifických tréninků či během zápasů, pouze 12% hráčů udává jako příčinu srážku
s druhým hráčem. Studie prokázala, že problémy se zády mají spíše starší a zkušenější hráči
s rodinnou predispozicí. Současně postura hráče florbalu může způsobovat větší napětí
ve spodních zádech, jelikož relativně krátká florbalová hůl (při výšce 175-180 cm by měla
délka hole být 96 cm) vyžaduje předklon, když chce mít míček pod kontrolou. Proto trénování
adekvátních schopností pohybu a jejich kontroly během specifických sportovních manévrů
bylo prokázáno jako efektivní prevence LBP (Pasanen et al., 2016).
Pasanen et al. (2008a) dále uvádí, že úrazy z přetížení byly nejčastěji lokalizovány
do oblasti kolene (27%), lýtka a holeně (22%) a zad (14%). Současně Leppänen et al. (2015a)
uvádí, že incidence zranění z přetížení je 1,0 hráče na 1000 odehraných hodin. Za sezónu se
s tímto zraněním setkalo až 37% hráčů, přičemž v 70% šlo o muže. Většina zranění
zahrnovala dolní končetiny, nejvíce oblast kolene a problémy v oblasti bederní páteře a pánve.
Z českých autorů se této problematice věnoval především Skružný a kol. (2005), jehož
data se shodují s výše zjištěnými údaji. Jako nejčastější úrazy udává distorze v oblasti
hlezenního či kolenního kloubu, následně poranění svalů a šlach a bolesti a blokády páteře.
Další studii v České republice provedla Kliková (2013), která došla k závěru, že nejčastějším
poraněním je kontuze či distenze svalu na dolní končetině a až následně udává poranění
měkkých tkání v oblasti hlezenního a kolenního kloubu.
Častou lokalitou poranění ve florbalu je také oblast oka, kdy dochází k zasažení
míčkem při střelách. Dle výzkumu, který provedl v roce 2015 Leivo, je florbal jedním
z nejrizikovějších sportů na poranění oka. Ze všech sportovců, kteří navštívili Helsinskou
nemocnici kvůli tomuto poranění, bylo 32% právě florbalistů. Proto je vedle zranění hybného
systému i nedílnou součástí sportovní traumatologie poranění v oblasti hlavy. I přestože je
možné nosit ve florbalu jak protektivní brýle, tak chránič na zuby, většina hráčů těchto
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ochranných pomůcek nevyužívá, jak zjistil ve své práci Maxén et al. (2011). Pouhých 4,9 %
používá ochranné brýle a ze vzorku 608 respondentů pouze jeden využívá pravidelně ochranu
na zuby. Celkově tedy 27,7% hráčů utrpělo během sezóny poranění oka a 11,3 % se potýkalo
s úrazy čelisti a zubů.
Dle výsledků studie Klikové (2013) se úrazovost ve florbalu u mužů a žen moc neliší.
Ve své práci zjistila, že nejčastějším zraněním u mužů byla ve 19,3% distorze hlezna,
na druhém místě s 14,8% kontuze/distenze svalu na dolní končetině a třetím nejčastějším
zraněním bylo poranění měkkých tkání v oblasti kolene (9,8%). U žen se mezi nejčastějšími
zraněními vyskytovala ta samá, avšak v odlišném pořadí. Nejčastěji, tzn. ve 21,6%, došlo
k poranění v oblasti svalu na dolní končetině, ve 14,7% byla zaznamenána distorze hlezna
a téměř shodné číslo (9,3%) zastupovala zranění kolene.
Ze zahraničních autorů se porovnáním úrazovosti ve florbalu v závislosti na pohlaví se
zabýval Tranaeus (2016b), kdy během své roční studie zjistil, že ženy jsou ke zranění daleko
náchylnější nežli muži, což ve své studii potvrzuje i Parkkari et al. (2004). U mužů byla
incidence 2,6 zranění na 1000 hodin sportu, zatímco u žen až 3,9. Nejcitlivější partií pro vznik
zranění bylo během sezóny u mužů svalové poranění stehna (17%) a u žen se jednalo
převážně o zranění kotníku.

1.4.3 Prevence zranění
Jelikož každou sportovní činnost doprovází i různé úrazy, měl by být samozřejmostí
zájem trenérů a samotných sportovců o aplikaci preventivních opatření v rámci tréninkového
procesu.
Každý jedinec, který se věnuje sportu na vrcholové úrovni, by měl být dokonale
informovaný o svém zdravotním stavu, trénovanosti a fyzické kondici. Současně by se mělo
hlídat i psychické rozpoložení, které má zásadní vliv na koncentraci a tím pádem i vznik
zranění. Vedle vlastní zdravotní stránky je nutné zabezpečit i jeho okolí a prostředí, ve kterém
sportovec působí. Nedílnou součástí kvalitní přípravy sportovce na výkon je tak znalost
trenéru, charakteru hrací plochy, teploty prostředí či další vedlejších faktorů jako je například
osvětlení. Realizační tým okolo vrcholového sportovce by se tak měl v ideálním případě
skládat z lékaře, fyzioterapeuta, psychologa a trenéra (Kučera in Máček, Radvanský et al.,
2011).
Pro kontrolu a aplikaci prevence slouží ve florbalu zákonem nařízené tělovýchovné
lékařské prohlídky, kde lékaři zjišťují rizikové faktory jedince. Dále je pod záštitou ČFbU
výchovná činnost, kde dochází nejen k pravidelnému školení trenérů ohledně vhodných
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rozcviček pro jejich svěřence, ale i k rozšiřování vědomostí z oblasti fungování lidského
organismu.
Pozitivní vliv v prevenci zranění u florbalistů má dle studie Pasanen et al. (2008b)
neuromuskulární tréninkový program. Efektivita byla prokázána u prevence akutních
bezkontaktních poranění dolních končetin. Program vedl ke zlepšení motorických schopností
jedince a redukoval riziko poranění DKK na 66%. Největší vliv byl vysledován na vazivový
aparát kotníků.
Důležitým aspektem výkonu sportovce a týmu je i jeho psychický stav, to se snažil
ve své studii prokázat Tranaeus et al. (2015), kdy aplikoval psychologickou intervenci
v podobě somatických a kognitivních cvičení jako například relaxace, schopnost vyrovnat se
se stresem, kontrolovat emoce a zvládat gólové situace ve smyslu redukce stresu. Největší
vliv této intervence byl zaznamenán na vznik vážných úrazů, kde jejich frekvence klesla
o 46%.
Zranění ve sportu mají dopad nejen na jednotlivé týmy, hráče a kluby, ale
i na ekonomickou stránku věci, jelikož každé ošetření, rentgen, fyzioterapie či zdravotní
pomůcka něco stojí. Proto by významnou složkou každé sportovní činnosti měly být právě
preventivní programy. Ve své studii Tranaeus et al. (2016a) zjistili, že vzhledem k četnosti
a závažnosti úrazů ve florbalu by bylo finančně výhodnější investovat do preventivních
programů než do ošetřování zranění, která by při určité intervenci ani nemusela vzniknout.
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2 CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY
2.1 Cíle práce
Hlavním cílem bakalářské práce bylo shromáždění a vyhodnocení dat ohledně
úrazovosti v nejvyšší ženské a mužské české lize ve florbalu pro sezónu 2015/2016.
K vyhodnocení bylo využito údajů z nestandardizovaného dotazníku popisující
lokalizaci zranění, jejich četnost a mechanismus vzniku. Dále jsme sledovaly rozdíly
v úrazech mezi ženami a muži a také mezi útočníky a obránci. Jedním z cílů, který vedl
k napsání této práce, bylo zjistit, na jaké úrovni je v jednotlivých klubech zabezpečena péče
o hráče ve smyslu kompenzačních cvičení, regenerace a role fyzioterapeuta v týmu, které
k tomuto sportu neodmyslitelně patří.

2.2 Postup řešení
1) Rešeršní zpracování české a zahraniční literatury vztahující se k tématu
2) Vypracování hypotéz
3) Sestavení nestandardizovaného dotazníku
4) Rozeslání dotazníku mezi cílovou skupinu
5) Analýza a vyhodnocení nasbíraných dat
6) Komparace nově získaných dat se statistikami od ostatních autorů
7) Stanovení závěru a diskuze

2.3 Hypotézy
2.3.1 Hypotéza H1
Předpokládám, že nejčastějším zraněním bude distorze v oblasti hlezenního kloubu.

2.3.2 Hypotéza H2
Předpokládám, že četnost úrazů bude mezi ženami a muži rozdílná.

2.3.3 Hypotéza H3
Předpokládám, že častěji budou zranění útočníci nežli obránci.
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2.3.4 Hypotéza H4
Předpokládám, že u týmů, kde působí fyzioterapeut, bude nižší úrazovost než u těch, kde
nemají odbornou péči fyzioterapeuta.

2.3.5 Hypotéza H5
Předpokládám, že pokud tým klade důraz na regeneraci a kompenzaci, bude úrazovost jejich
hráčů nižší než u týmů, kde tyto činnosti zanedbávají.

2.3.6 Hypotéza H6
Předpokládám, že pokud hráč/ka nedoléčí své zranění, zranění si obnoví či způsobí následně
zranění závažnější.
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3 METODIKA PRÁCE
3.1 Sledovaný soubor
Cílová skupina této práce se skládala z hráčů (mimo post brankáře) nejvyšší ženské
a mužské florbalové ligy v České republice pro sezónu 2015/2016.
Mužské superligy se v tomto ročníku účastnilo celkem 12 týmů, jmenovitě: FAT PIPE
FLORBAL CHODOV, Technology Florbal MB, Tatran Omlux Střešovice, Inteligence
Bulldogs Brno, 1. SC Vítkovice Oxdog, Fbš Bohemians, ACEMA Sparta Praha, Hu-Fa
Panthers Otrokovice, Sokol Pardubice, FBC ČPP Bystroň Group Ostrava, TJ Sokol Královské
Vinohrady, SK Bivoj Litvínov.
Extraligu žen hrály týmy: 1. SC Vítkovice Oxdog, FAT PIPE FLORBAL CHODOV,
Herbadent SJM Praha 11, FbŠ „pipni.cz“ Bohemians, ELITE PRAHA, FBC ČPP BONUSIA
Ostrava, Sokol Brno Židenice Florbal.com, Crazy girls FBC Liberec, Tatran Omlux
Střešovice, TEMPISH FBS Olomouc, TJ Sokol Královské Vinohrady, FBK Jičín.
Pro nespolupráci byly ze studie vyřazeny 2 mužské a 2 ženské týmy, studie se tedy
zúčastnilo pouze 20 týmů.

3.2 Dotazník a postup sběru dat
Pro zisk dat byl vypracován nestandardizovaný dotazník (příloha č. 1). Struktura
dotazníku a konkrétní otázky byly sestaveny po nastudování odborné literatury zabývající se
tímto tématem a následně došlo ke konzultaci s vedoucí práce. Dotazník byl anonymní.
Jako testovací skupina pro vyplnění dotazníku posloužily hráčky z TJ Sokol Královské
Vinohrady, které obdržely dotazník přednostně a poukázaly na nedostatky a některé hůře
srozumitelné otázky. Důraz byl při vytváření kladen na časovou nenáročnost dotazníku a jeho
vyplnění tak nepřekročilo 15 minut.
Distribuce byla provedena pomocí elektronických dotazníků s využitím služby Google
Docs, které byly rozeslány všem týmům z nejvyšší ligy. Část dotazníků byla hráčům
poskytnuta i v tištěné podobě během zápasů. Sběr dat probíhal v období od dubna 2016
do února 2017.
Hráči a hráčky odpovídali na otázky zvolením vyhovující odpovědi z připravené
nabídky či vyplněním textového pole stručnou odpovědí. Na otázky týkající se lokalizace,
četnosti a příčiny zranění byla připravena pro respondenty tabulka, do níž výběrem správné
souřadnice označili vhodnou odpověď.
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3.3 Analýza a zpracování dat
Údaje z dotazníků byly za pomoci odborníka zpracovány pomocí programu MS Excel
2010, který byl následně i využit pro vytvoření tabulek a grafů.
K ověřování hypotéz bylo využito vysokoškolsky vzdělaného statistika, který
otestoval hypotézy pomocí statistické indukce. Pro testování nezávislosti byl u hypotéz H1,
H3, H4 a H6 byl využit Pearsonův chí-kvadrát test. Pro testování hypotéz H2 a H5 bylo
využito testu rozdílu 2 rozptylů F-testu a T-testu.
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4 VÝSLEDKY
4.1 Zhodnocení návratnosti dotazníků
V rámci této práce bylo osloveno 24 týmů z nejvyšší ženské a mužské ligy v ČR.
Iniciativu zúčastnit se na tomto výzkumu projevilo pouze 20 týmů, zbylé 4 týmy byly proto
dodatečně vyřazeny ze studie (2 ženské a 2 mužské).
Předpokládaný ideální ohlas od týmů bylo 20 vyplněných dotazníků na družstvo,
tzn. 400 odpovědí při 100% úspěšnosti. Návratnost však byla ve skutečnosti podstatně nižší.
Z ženských týmů jsem obdržela 99 odpovědí a od mužských 83. To čítá návratnost 49,5%
u žen a u mužů 41,5%. Celková návratnost se tedy rovnala 45,5%. Návratnost od jednotlivých
týmů je pro přehlednost znázorněna v grafu č. 1 a 2.
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Graf 1. Návratnost dotazníků z jednotlivých klubů- muži
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4.2 Charakteristika zkoumaného souboru
Věkový průměr florbalistů činil 22,5 let, přičemž nejmladšímu respondentovi bylo 16
let a nejstaršímu 29 let. V průměru dosahovali výšky 180,7 cm a váhy 77,3 kg. U žen byl
průměrný věk 21,4 let, minimální věková hranice se zastavila na 16 letech, maximální na 36.
Výškově ženy průměrně dosahují 168,2 cm a váží v průměru 63,1 kg.
Jedním z aspektů bylo i rozdělení dle postů. Z důvodu odlišných pohybových úkolů
jsme do naší analýzy nezahrnuly brankáře, a tudíž řešíme rozdělení pouze na útočníky
a obránce. Celkem se k postu obránce přihlásilo 70 hráčů (tzn. 38,5 %) a roli útočníka
preferovalo 112 hráčů (tzn. 61,5 %), což ideálně odpovídá poměru 2:3 obránců ku útočníkům
na hřišti. V mužských týmech dotazník zodpovědělo 36 obránců (43,4%) a 47 útočníků
(56,6%). U žen 34 obránkyň (34,3%) a 65 útočnic (65,7%).
Současně zajímavým trendem je, že florbal je sportem převážně studentským.
Na nejvyšší úrovni je 73,1% hráčů studenty a pouze 26,9% pracujícími osobami. Z osob
v pracovním poměru pak 65,3% má sedavé zaměstnání a pouze 34,7% zaměstnání aktivní.

4.3 Celkový počet úrazů
Během studie bylo respondenty zaznamenáno celkem 392 úrazů. Z toho 245 nahlásily
ženy a 147 nahlásili muži. Úrazů, které se minimálně jednou zopakovaly, bylo 166 (42,8%).
Ženy opakované zranění zaznamenaly ve 115ti případech (46,9%), zatímco muži 51krát
(34,7%) viz graf č. 3. Celkem 80,6% hráčů tvrdí, že zranění, které si způsobili v průběhu
sezóny, se jim obnovilo během vyřazovacích bojů.
245

147
115
51

ženy

muži

Graf 3. Počet zaznamenaných úrazů
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4.4 Vliv činnosti na vznik zranění
Jak lze vypozorovat z grafu č. 4, nejčastější činností, při které zranění vzniklo, byl
zápas a to až v 55,5% případů. Během tréninku se zranilo 36,7% florbalistů a nejméně
častými chvílemi pro vznik zranění se udává rozcvička (5,7 %) a čas po zápase na vyklusání
a protažení (2%).
při rozcvičce
6%

po zápasu
2%

během tréninku
37%

během zápasu
55%

Graf 4. Incidence zranění z pohledu vlivu činnosti

Tato statistika není nijak zásadně vázána na pohlaví. Nejčastěji se ženy zraní během
zápasu (57%), pak během tréninku (35,3%), méně často během rozcvičky (5,9%) a vůbec
nejméně během vyklusání/protažení (1,8%). Muži mají také jako nejčastější příčinu zápas
(52,8%), následovaný tréninkem (39,2%), rozcvičkou (5,6%) a nejmenší pravděpodobnost
vzniku zranění je při vklusání/protažení (2,4%).
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4.5 Nejčastější příčiny vzniku zranění
Hlavním důvodem vzniku úrazu ve florbalu je špatné došlápnutí, jako příčinu zranění
ji udává 31% hráčů. Shodná čísla byla zaznamenána v případě úrazu zapříčiněných únavou
a srážkou s protihráčem a to 26,1%. V 8,5% hráči zaznamenali zranění z důvodu uklouznutí
a jako nejméně častou příčinou byl uveden pád na/za mantinel (5,7%) a kontakt s florbalovou
holí (2,4%). V případě kontaktu s florbalovou holí, musíme brát v potaz, že v této studii
nebyla zohledněna poranění kožního krytu a úrazy v oblasti oka, čelisti a zubů. Všechny tyto
lokality by mohly toto číslo zásadně ovlivnit, avšak nebylo to předmětem zkoumání této
práce, která se zaměřuje především na pohybový aparát. Přesné rozdělení příčin je zobrazeno
v grafu č. 5.
pád na/za
mantinel
6%
uklouznutí
9%

kontakt s
florbalovou
holí
2%
špatné
došlápnutí
31%

únava
26%
srážka s
protihráčem
26%
Graf 5. Příčiny vzniku zranění ve florbalu

Porovnáním těchto veličin u žen a mužů jsme došly k závěru, že u žen jsou čísla
relativně vyrovnaná v příčinách: špatné došlápnutí (28,5%), únava (27,1%) a srážka
s protihráčem (26,6%), méně častými příčinami jsou pak uklouznutí (10,1%), pád
na/za mantinel (4,3%) a kontakt s florbalovou holí (3,4%). U mužů je výraznější číslo
u špatného došlápnutí (35,2%), o necelých 10 procent méně má za příčinu zranění srážka
s protihráčem (25, 4%), následována únavou (24,6%) a na posledních třech příčkách se znovu
umísil pád za/na mantinel (8,2%), uklouznutí (5,7%) a kontakt s florbalovou holí (0,8%).
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4.6 Nejčastější lokality úrazů
Nejfrekventovanějším místem zranění pro obě pohlaví je distorze hlezenního kloubu
(20,9%). Druhou nejvyšší incidenci mělo poranění svalu a šlach na dolní končetině (15,8%)
a se 14% se jako třetí nejčastější problém jeví bolesti a blokády páteře. Přehled incidence
ostatních zranění je znázorněn v grafu č. 6.
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Graf 6. Nejčastěji poraněné lokality u mužů i žen dohromady

Při rozdělení úrazů do skupin dle anatomických parametrů (horní končetiny, trup
a dolní končetiny) se nejvíce úrazů odehrálo dle grafu č. 7 v oblasti dolních končetin. A to
konkrétně 63% všech úrazů. Zranění trupu byla popsána ve 24% případů a horní končetiny
v 10%. Kategorii jiné zastupují otřesy mozku, které hráči udávají ve 3% případů.

Jiné
3%

HKK
10%

Trup
24%

Graf 7. Rozdělení úrazů dle anatomických lokalit
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Pokud by se měly vyzdvihnout zranění, která převažují pouze u jednoho pohlaví, tak
za zmínění stojí, že vyšší úrazovost měli muži jen v několika případech. A to u distorze
ramenního kloubu, zlomenin žeber, poranění svalů a šlach na dolních končetinách, fraktur
na dolních končetinách a u distorze hlezna či ruptury vazů v oblasti kotníku.
Nejčetnějším zraněním u mužů byla právě distorze hlezna, která je pro florbal dosti
příznačná. Poranění na dolních končetinách v tomto sportu převažují, v závěsu za distorzí
hlezna jsou poranění svalů a šlach na dolní končetině. Často si hráči stěžují i na traumata
v oblasti trupu, kdy dochází nejčastěji k blokádám a bolestem páteře či ke svalovým
poraněním. Další typická zranění pro mužskou florbalovou populaci lze vidět v grafu č. 8.
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Graf 8. Nejčastěji poraněné lokality u mužů
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Pro ženy je oproti mužům nejvíce specifické poranění v oblasti měkkých struktur
kolenního kloubu a to konkrétně ruptura vazů a poranění menisků. Toto zranění udávají téměř
třikrát častěji než muži. Citlivější jsou ženy i v oblasti trupu, kde udávají 24% zranění právě
z této oblasti (bolesti a blokády páteře a svalová zranění trupu). Ostatní zranění jsou
znázorněna v grafu č. 9.
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Graf 9. Nejčastěji poraněné lokality u žen.
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4.7 Úrazovost z pohledu herních postů
Z celkového počtu 182 hráčů se této studie zúčastnilo 70 obránců a 112 útočníků.
Častěji zaznamenali zranění obránci, kdy úraz uvedlo 84,3% z nich. Zraněných útočníků bylo
73,21%.
Větší rozdíl mezi incidencí zranění dle herního postu je u mužů, kde přišlo ke zranění
61,7% útočníků a 83,3% obránců. U žen jsou tato čísla vyrovnanější. Ke zranění přišlo 81,5%
útočnic a 85% obránkyň.
Při snaze odhalit nějaké specifické zranění pro daný post bylo zjištěno, že
u poraněných lokalit a jejich četnosti není výrazný rozdíl. Jak lze vyvodit z grafu č. 10,
útočníci si častěji zraňují svaly a šlachy na dolních končetinách, ve větší míře zaznamenávají
bolesti a blokády páteře a mají nepatrně větší sklon k distorzím kolenního kloubu.
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Graf 10. Nejčastěji poraněné lokality u útočníků.
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Vedle toho obránci mají spíše tendenci k distorzím v oblasti hlezna a trupovým
zraněním. S tím jsou i úzce spojené fraktury žeber, které ve 3 ze 4 případů udali právě
obránci. Přehled všech zranění specifických pro obránce je v grafu č. 11.
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Graf 11. Nejčastěji poraněné lokality u obránců

4.8 Vliv věku na incidenci zranění
Vzhledem k velkému věkovému rozptylu hráčů byli pro přehlednost statistiky
jednotlivci věkově rozděleni do skupin po pěti letech. Pokud porovnáme věk, ve kterém hráči
utrpěli zranění, zjistíme, že v incidenci florbalového zranění věk nehraje roli. Ve věku
od 16 do 20 let se zranilo 77,9% hráčů, hráčů v rozmezí 21-25 let se zranilo 76% a podobné
číslo, 77,8%, jsem zaznamenala i u věkové kategorie 25-30 let. Respondenti, kteří byli starší
30 let, byli pouze 2. Z toho důvodu údaje nebyly zapracovány do tabulky, neboť by tyto
výsledky byly zavádějící.
Věk

% zraněných

16-20

77,9%

21-25

76%

26-30

77,8%

Tabulka 1. Úrazovost ve vztahu k věku
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4.9 Vliv regenerace na vznik zranění
Vliv možností regenerace jednotlivých týmů a hráčů byl zachycen v tabulce č. 2.
Pro lepší přehlednost byly z tabulky vyřazeny kombinace procedur, které užívá méně jak
5% hráčů, jelikož vliv na vznik zranění je pak těžko prokazatelný při tak malém vzorku
respondentů.
Jako nejvhodnější typ kombinací regenerace se dle tabulky č. 2 jeví kombinace sauna/
vířivka/ bazén, kde incidence zranění je 67,7%. Ostatní kombinace procedur v těchto
statistikách nijak významně úrazovost zranění nesnižují, incidence zranění naopak zůstala
u všech nad 80%, což je číslo větší, než samotná úrazovost ve florbalu vůbec (77,5%).
Kombinace procedur

% hráčů, kteří mají k dispozici

% zraněných hráčů

Sauna, vířivka, bazén

17%

67,7%

Masáže

8,2%

80%

Sauna, vířivka

15,4%

85%

Sauna, vířivka, masáže, bazén

11%

85%

Sauna, vířivka, masáže

10,4%

89,5%

Tabulka 2. Vliv kombinací regeneračních procedur na incidenci zranění

Jestliže jsme procedury rozdělili jednotlivě a neřešili jsme souvislosti a výhody
kombinací jednotlivých procedur, vyšlo nám, že největší vliv na snížení incidence zranění má
bazén, následně sauna, pak vířivka a nejmenší vliv mají masáže (Tabulka č. 3).
Procedura

% zraněných hráčů

Bazén

75%

Sauna

79,1%

Vířivka

80,4%

Masáže

84,3%

Tabulka 3. Vliv jednotlivých regeneračních prostředků na vznik zranění
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Dalším faktorem, který byl zkoumán, je zda hráči aktivně využívají možnosti
regenerace, pokud jim je klub nabízí. Bylo zjištěno, že pokud podmínky v klubu zajištují
možnosti regenerace, pak toho aktivně využívá 78,6% sportovců. Méně zodpovědnými
osobami jsou ženy, které přiznaly, že pouze 67,1% z nich procedury využívá, zatímco mužů
aktivně regeneruje až 91,7%.
91,7%

100,00%
80,00%

78,6%
67,1%

60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
celkem

ženy

muži

Graf 12. Četnost využití regenerace u hráčů

Dle výsledků zde existuje souvislost mezi regenerací a vznikem zranění. Z těch, kteří
se pravidelně účastní zotavovacích procedur, bylo zraněno 78,5% . Zatímco jedinců, kteří
možností klubu nevyužívají, se zranilo 84,8%. Číslo, které však hovoří proti této statistice, je
64,3 % zraněných hráčů, kteří nemají k dispozici vůbec žádnou regeneraci. Pokud bychom
však spojily tyto dvě skupiny dohromady, zjistíme, že hráči, kteří neregenerují, ať už je to
z jakéhokoliv důvodu, tak se zraní v 75,4%. Rozdíl však není velký a otázkou tak zůstává, zda
neregenerují individuálně, na což v dotazníku nebyli tázáni.
Při zkoumání vlivu regenerace na vznik jednotlivých zranění bylo zjištěno, že
regenerací nejméně ovlivnitelná zranění jsou otřes mozku, distorze ramene, zlomenina žeber
a záněty šlach na DKK.

4.10 Léčba zranění
Jednou z otázek pro hráče byla, zda doléčují poctivě svá zranění. Z výsledků bylo
zjištěno, že celkem 48,9 % hráčů a hráček není poctivých v průběhu rekonvalescence
po úrazu. Většími hříšnicemi jsou právě ženy, které nedoléčují zranění v 56,6% a muži pouze
v 39,8%.
Případů, kdy došlo v průběhu sezóny k zanedbání rekonvalescence nějakého lehčího
zranění s důsledkem vzniku zranění závažnějšího charakteru, bylo zaznamenáno 31 čili
u 17 % hráčů a hráček. Nejčastěji se jednalo o lokalitu hlezenního kloubu, kdy nejdříve došlo
k lehkému podvrtnutí, které hráči obvykle neřešili a trénovali beze změn dál. Avšak později
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se jim to vrátilo v podobě těžké distorze, zlomeniny či ruptury vazů v oblasti kotníku ( 51,6%
úrazů). Dalším často opomíjeným zraněním u florbalistů jsou svalová poranění dolních
končetin. Zde zaznamenalo 25,8% hráčů stav, kdy nejdříve došlo k zanedbání svalové
kontuze, která při dalším významnějším zatížením vedla k částečné ruptuře svalu. Obtíže
s kolenním kloubem zaznamenalo pak 12,9% hráčů, kteří nevěnovali pozornost varovným
příznakům v podobě bolesti a časem si v koleni přetrhali vazy.

4.11 Kompenzace
Jelikož je v současnosti nedílnou součástí tréninků kompenzace, zjišťovaly jsme nejen
na jaké úrovni v jednotlivých klubech je, ale i zda má tato součást tréninku vliv na vznik
zranění.
Že jsou kompenzační cvičení součástí tréninkových jednotek, bylo zjištěno téměř
ve všech případech. Pouze 2 hráči uvedli, že se těmto aktivitám nevěnují. Mohlo však jít
pouze o neznalost definice tohoto termínu, či chybu při vyplňování dotazníku, jelikož
z dalších odpovědí vyplývá, že kompenzační cvičení absolvují.
Ve většině případů se kompenzačním cvičením věnuje 15 minut z tréninku
( 63,2% hráčů). Druhou nejčastější časovou dotací je půl hodina, v té se kompenzacím věnuje
27,5 % florbalistů. Přehled všech časových dotací je k vidění v grafu č. 13.
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Graf 13. Časové dotace kompenzačních cvičení v tréninkových jednotkách hráčů

V tabulce č. 5 pak můžeme sledovat vliv časové dotace kompenzačních cvičení
na vznik úrazu. Nejméně zranění (74,5%) zaznamenali hráči a hráčky, kteří věnují
kompenzačním cvičením okolo 30 minut z tréninkové jednotky.
Čas strávený kompenzací

Úrazy

0 až 15 min

79%

15 až 30 min

74,50%

30 až 45 min

83%

Tabulka 4. Vliv časové dotace kompenzačních cvičení na incidenci zranění
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Náplní kompenzačních cvičení je dle grafu č. 14 ve většině klubů nejčastěji kompletní
skladba v podobě zahřátí a rozcvičení jednotlivých partií, protažení i posilování (58,8%).
Druhá nejčetnější skupina se řídí podobným vzorcem, jen vynechává posilování (18,7%).
V 8,2% týmy vynechávají i protažení, čili pouze zahřívají a rozcvičují jednotlivé partie. Pouze
v 2,7% nemají v rámci tréninku zahrnutou kompenzaci vůbec.
protažení,
posilování
4%
zahřátí a
rozcvičení
jednotlivých
partií
8%

kompenzace
nejsou
součástí
tréninků
3%

jiné
7%

zahřátí a
rozcvičení
jednotlivých
partií,
protažení,
posilování
59%

zahřátí a
rozcvičení
jednotlivých
partií,
protažení
19%
Graf 14. Náplň kompenzačních cvičení u florbalistů

Vliv jednotlivých typů kompenzačních cvičení lze sledovat v tabulce č. 6. Některé
varianty odpovědí nebyly do výsledků zařazeny, jelikož byly zvoleny nízkým číslem (méně
jak 5) respondentů a výsledky by tak byly statisticky nevýznamné. Nejméně úrazů bylo
zaznamenáno v případě kombinace protahování a posilování, kdy ke zranění přišlo pouze
62,5% jedinců.
Typ kompenzace

Úrazovost

zahřátí a rozcvičení jednotlivých partií

86,7%

zahřátí a rozcvičení jednotlivých partií, protažení,
posilování
zahřátí a rozcvičení jednotlivých partií, protažení

81,3%

zahřátí a rozcvičení jednotlivých partií, posilování

71,4%

protažení, posilování

62,5%

73,5%

Tabulka 6. Vliv kompenzačních cvičení na incidenci zranění

Dalším aspektem zkoumaným u kompenzačních cvičení bylo jejich časové zařazení
v rámci tréninkové jednotky. Hráči, kteří se věnují kompenzaci pouze před tréninkem,
se zranili v 94,1%, pokud však kompenzace jsou zařazeny až po tréninku, zraní se jen 75%
z těchto hráčů. Další možností je pak zařadit kompenzace před i po tréninku, tam se úrazovost
pohybovala okolo 76%.
Ani četnost tréninků se neukázala jako směrodatný faktor pro vznik zranění
(graf č. 15). U hráčů, kteří udali, že trénují jen 2x týdně, byla úrazovost 60%, avšak jelikož
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tuto odpověď zvolilo pouze 5 hráčů, nedá se tento údaj považovat za relevantní. Florbalisté,
kteří trénují 3x týdně se pak zraňují v 75,5%. Valná většina týmů má nastavený režim
4 tréninků týdně, u takovýchto hráčů je incidence zranění 80,2%. Ve studii se i našlo se pár
nadšenců, kteří absolvují během týdne 5 a více tréninků, jejich incidence je 77%.
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80,20%

80,00%
79,00%
78,00%

77%

77,00%
76,00%

75,50%

75,00%
74,00%
73,00%
3 x týdně

4 x týdně

5x týdně a více

Graf 15. Vliv četnosti tréninků na incidenci zranění

4.12 Fyzioterapeut v týmu
4.12.1 Práce fyzioterapeuta týmu slovy hráčů
Úroveň práce fyzioterapeuta se napříč českou Extraligou a Superligou liší. Nejčastěji
hráči popisovali fyzioterapeuta jako člověka, který se jim věnuje především v období, kdy
u nich dojde k nějakému akutnímu zranění. Následná péče je v 82,3% dlouhodobého
charakteru, v těchto případech pak různě protahují, procvičují, masírují, posilují zraněním
oslabené partie a soustředí se na návrat na hrací plochu. Několikrát zmíněnou
a pravděpodobně i oblíbenou technikou u florbalistů je tejpování.
V některých klubech hráči prochází pravidelně preventivní prohlídkou, ale jde spíše
o raritu. Většinou se fyzioterapeuti využívají pouze při zraněních, anebo pro tvorbu
kompenzačních programů. Ty hráčům připravují buď na míru, pokud mají nějaký konkrétní
dlouhodobý problém, anebo v podobě skupinových cvičení pro celý tým, jakožto prevenci
vzniku zranění.
Dalším často se opakujícím termínem bylo cvičení core neboli středu těla spojené
s využitím therabandu. Současně většina fyzioterapeutů navštěvuje hlavně zápasy, kde
funguje jako rychlá pomoc při menších obtížích a současně vede strečink a někdy
i rozcvičení. Výjimečně se fyzioterapeut zabývá kondiční přípravou týmů.
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4.12.2 Vliv intervence fyzioterapeuta na vznik zranění
Jedním ze zkoumaných aspektů bylo, zda má vliv intervence fyzioterapeuta v týmu.
Celkově ve svém týmu má možnost návštěvy fyzioterapeuta 68,1% florbalistů. V této
statistice je však třeba přihlédnout k pohlaví (graf č. 16), jelikož péče o muže je v tomto
ohledu výrazně lepší. Přítomnost fyzioterapeuta v týmu u mužů udává 91,6% florbalistů,
zatímco u žen je přítomný pouze ve 48,5%.

Graf 16. Přítomnost fyzioterapeutů v týmu u mužů a u žen

Incidence zranění u hráčů, kteří mají v klubu možnost využití fyzioterapie je celkově
72,6%. Zatímco v týmech, kde fyzioterapeuta nemají k dispozici, se zraní až 86,2% hráčů.
Jelikož muži mají téměř všichni k dispozici fyzioterapeuta v týmu, zkoumali jsme
efekt fyzioterapeuta na vznik zranění pouze u žen. V přítomnosti fyzioterapeuta se
z celkových 245 úrazů u žen událo 103, což činí 42%. Zbylých 58% úrazů se stalo hráčkám,
které ve svém týmu fyzioterapeuta k dispozici nemají.
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Vzhledem k tomu, že zastoupení ženských týmů, které k dispozici fyzioterapeuta mají
a nemají je přibližně 1:1, postačí nám zde výčet počtu zranění a jeho závislosti na péči
fyzioterapeuta. Dle grafu č. 17 je ve většině případů zřetelné, že hráčky bez péče
fyzioterapeuta mají incidenci jednotlivých zranění vyšší. Významný rozdíl byl zaznamenán
v případě distorze hlezenního kloubu, kde dochází k výronům téměř dvakrát častěji u týmů
bez fyzioterapeutické intervence. Stejně tak je i podstatný rozdíl u svalových poranění trupu
a bolestí a blokád páteře.
35

Počet úrazů
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Graf 17. Vliv fyzioterapeuta na incidenci zranění u žen

4.13 Reprezentace
Zranění u hráčů a hráček reprezentace jsou nižších čísel. Z reprezentantů ČR, kteří
vyplnili tento dotazník, se zranilo 65,5 % hráčů, z toho v péči fyzioterapeutů na klubové
úrovni je 69% z nich. Vedle toho statistika zranění u florbalistů reprezentující pouze své
kluby, vyšplhala na 79,7%.

4.14 Odehraná utkání
Počet odehraných utkání dle naší studie nemá zásadní vliv na vznik zranění. Nejméně
zranění zaregistrovali hráči, co za sezónu odehráli 40 a více utkání. Při takovém počtu
odehraných zápasů se muselo jednat především o juniory nastupující pravidelně jak ve své
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kategorii, tak i v mužské Superlize. Naopak hráči s odehranými 0-5 zápasy udávají zranění
nejčastěji.
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Graf 18. Vliv počtu odehraných utkání na incidenci zranění

4.15 Doplňkové sporty
Jako další faktor úrazovosti byly zvoleny doplňkové sporty. V mužské florbalové
populaci se vedle vlastních tréninků věnuje ještě nějaké volnočasové aktivitě celkem 39%
hráčů. Ženy doplňkové sporty provozují pouze ve 32,3% případů. Celkově tak stíhá se vedle
florbalu bavit ještě jiným koníčkem 35,7% jedinců. Mezi nejoblíbenější doplňkové aktivity
pak patří především raketové sporty, fotbal, kolo, fitness atd. Kompletní přehled doplňkových
sportů florbalistů je zobrazen v grafu č. 19.
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Graf 19. Doplňkové sporty u hráčů florbalu
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Co se týče úrazů, tak bylo zjištěno, že provozování doplňkové aktivity nad rámec
florbalových tréninků a zápasů má spíše neblahý vliv na vznik úrazů. Celkem 86% sportovců,
kteří si dopřávají dalších aktivit, přišlo k úrazu, zatímco čistokrevných florbalistů se zranilo
pouze 72,6%.

4.16 Vyhodnocení hypotéz
4.16.1 Hypotéza H1
Předpokládám, že nejčastějším zraněním bude distorze v oblasti hlezenního kloubu.
Hypotéza č. 1 byla potvrzena na základě Pearsonova chí-kvadrátového testu na 95%
hladině statistické významnosti (p=0,0133).
Nejčastějším zraněním ve florbalu je distorze hlezna, zastupuje 20,1% všech zranění
při florbalu. Toto zranění pak zaznamenalo celkem 82 hráčů, to znamená, že 45,1% florbalistů
utrpělo alespoň jednou distorzi hlezna.

4.16.2 Hypotéza H2
Předpokládám, že četnost úrazů bude mezi ženami a muži rozdílná.
Tato hypotéza byla potvrzena. Dle F- testu se soubory liší na hladině statistické
významnosti P=0,05, s přesností 95%. Současně dle T-testu je střední hodnota u žen 2,47
úrazu, zatímco u mužů 1,77. Z čehož lze vyvodit, že ženy se zraňují častěji.

4.16.3 Hypotéza H3
Předpokládám, že častěji budou zranění útočníci nežli obránci.
Zraněných obránců bylo zaznamenáno celkem 84,3% zatímco útočníků 73,2%. Tato
hypotéza však byla vyvrácena na základě Pearsonova chí-kvadrátového testu na 95% hladině
statistické významnosti (p=0,082).

4.16.4 Hypotéza H4
Předpokládám, že u týmů, kde působí fyzioterapeut, bude nižší úrazovost než u těch, kde
nemají odbornou péči fyzioterapeuta.
Hypotéza H4 byla potvrzena, dle Pearsonova chí-kvadrátového testu na 95% hladině
statistické významnosti (p=0,0367).
Incidence zranění u hráčů, kteří mají v klubu možnost využití fyzioterapie je celkově
72,6%. Zatímco v týmech, kde fyzioterapeuta nemají k dispozici, se zraní až 86,2% hráčů.
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4.16.5 Hypotéza H5
Předpokládám, že pokud tým klade důraz na regeneraci a kompenzaci, bude úrazovost jejich
hráčů nižší než u týmů, kde tyto činnosti zanedbávají.
Tato hypotéza nebyla potvrzena. Dle T- testu se p= 0,289, tím pádem nelze zamítnout
H0: regenerující a neregenerující se neliší v počtu úrazů.
Četnost úrazů u hráčů, kteří regenerují je 2,26 úrazů na hráče, zatímco u jedinců, kteří
aktivně neregenerují, vychází počet úrazů na hráče na 1,93. Statistiku ohledně kompenzačních
cvičení nebylo možno provést, jelikož 99% hráčů uvedlo, že mají ve svých tréninkových
jednotkách tuto aktivitu zahrnutou a tudíž nevznikla 2. kontrolní skupina „nekompenzujících“
hráčů, se kterou by se výsledky daly porovnat.

4.16.6 Hypotéza H6
Předpokládám, že pokud hráč/ka nedoléčí své zranění, zranění si obnoví či způsobí následně
zranění závažnější.
U hráčů a hráček, kteří svá zranění nedoléčili poctivě se v 21,3% zranění opakovalo, či
vzniklo závažnější. U florbalistů, kteří jsou v tomto ohledu poctivější, došlo k opakovanému
zranění pouze ve 12,9% případů. Avšak statistická analýza dat (Pearsonův chí-kvadrát test)
tuto hypotézu vyvrátila, hodnota p=0,1298.
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5 DISKUZE
Vzhledem k tomu, že florbal je mladým sportem, není se co divit, že zázemí
jednotlivých klubů není zatím často ideální. Expanze florbalu je neuvěřitelná, za posledních
deset let se rozrostla světová základna o 40 tisíc registrovaných hráčů a na území České
republiky jde v současnosti o sport s druhou největší členskou základnou (ČUS, 2014; IFF,
2016a). Jelikož je florbal velmi mladý sport, je jeho problematika zatím málo zkoumaným
aspektem v odborné literatuře. Existuje pouze pár studií, které se zabývají florbalovým
tématem. Přednostně jde o autory severských zemí, kde je florbal velmi populárním sportem.
Na území ČR však toto téma zatím není celoplošně zpracováno, což byl jeden z důvodů
k napsání této práce. Přiblížit problematiku úrazů ve florbalu v českých nejvyšších soutěžích
a pokusit se najít spojitosti mezi úrazy a nejrůznějšími aspekty florbalu.
Jak píše Tranaeus (2016a) ve své studii, ke sportovním aktivitám patří neodmyslitelně
i riziko vzniku zranění. Incidence dle Parkkari (2004) je nejvyšší právě u týmových
a míčových sportů a to až 7,4 zranění na 1000 odehraných hodin u mužů, respektive
7,0 zranění u žen. Problematikou sportovních úrazů u florbalistů se nejvíce zabývá
skandinávská autorka Pasanen, která ve svých pracích zkoumá nejen charakter zranění a jeho
příčiny, ale vytvořila i specifický preventivní program pro hráče florbalu. Pokud se tedy
zaměříme na četnost úrazů ve florbalu, zjistíme, že se napříč autory podstatně liší. Pasanen
(2008a) uvádí, že v průběhu její studie bylo zaznamenáno zhruba 20 zranění na 1000 hodin
florbalu. Vedle toho Parkkari (2004) uvádí incidenci 10,9 zranění na 1000 hodin sportu.
Podstatně nižší čísla pak přinesl Tranaeus (2016b), kde uvádí incidenci 3,6 zranění na 1000
hodin a v nejnovější studii Pasanen (2017), který zkoumal pouze traumata vzniklá během
mezinárodních turnajů, došel k závěru 21,24 zranění na 1000 hodin hry. V mé práci mi byla
zaznamenána incidence 14,5 zranění na 1000 hodin. Vinu významné odlišnosti výsledků bych
přičítala několika faktorům a to rozdílným metodám sběru dat a velikosti a charakteru
zkoumaného souboru u jednotlivých autorů. Jisté však je, že ve většině případů nejde
o zanedbatelná čísla a je třeba tuto problematiku řešit.
Důležitým aspektem u úrazů je činnost, při které došlo ke zranění. Rozdíl v nasazení
a koncentraci je během tréninku odlišný oproti zápasům. Ve studii Pasanen (2008a) bylo
zjištěno, že celkem 48% zranění, ke kterým hráči přišli, vznikla během zápasů, vedle toho
v rámci tréninku jich vzniklo 52%. K podobným číslům jsem došla i ve své práci. 55% úrazů
vzniklo během utkání, zbylých 45% bylo zapříčiněno okolnostmi během tréninku anebo
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rozcvičky či vyklusání po zápase. I když se může zdát, že incidence není nijak zásadně
odlišná, je třeba si uvědomit, že čísla jsou relativní. Musíme brát v potaz, že každý hráč
odtrénuje podstatně více hodin, než kolik jich stráví na hřišti během zápasu a tak v přepočtu
na hodiny strávené zápasem/tréninkem je incidence zranění v zápasech podstatně vyšší.
Jedním

ze

základních

rozdělení

příčin

úrazů

je

na

zranění

kontaktního

a bezkontaktního charakteru. Pasanen (2017) popisuje jako kontaktních 47% zranění.
Ve studii z roku 2008, bylo zaznamenáno číslo o něco vyšší a to 55% kontaktních zranění.
Pokud se budeme zabývat vlastními příčinami, nejčastěji dochází ke zranění z důvodu
náhlého pohybu (24%), hned v závěsu je srážka s protihráčem (16%) a kontakt s florbalovou
holí zapříčinil 8% zranění (Pasanen, 2008a). V práci Klikové (2012) zastupuje srážka
s protihráčem 32,7% úrazů a podobné číslo jako u Pasanen (2008) 9,8% sledujeme u zranění
vzniklých po zásahu florbalovou holí. Z naší práce však vyplývá, že nejčastější příčinou je
špatné došlápnutí (31%), následně únava a srážka s protihráčem, které byly shodně
zaznamenány ve 26,1% případů. Nejodlišnějším číslem je pak četnost zranění vzniklá v
důsledku kontaktu s florbalovou holí, jež činí pouze 2,4% úrazů. Do naší studie však nebyly
zahrnuty zranění v oblasti obličeje, jejichž častou příčinou dle Maxéna (2011) je právě úder
florbalovou holí či zásah míčkem, což může být příčinou takto nízkého čísla.
Pokud se zaměříme na anatomické lokality, převážná většina úrazů je z oblasti dolních
končetin. Z dat vyplývajících ze studie Tranaeuse (2016b) a Pasanen (2008a) zjistíme, že
zranění těchto partií činí zhruba 77% úrazů. Vedle toho ve studii Pasanen (2017) bylo
na DKK zaznamenáno 64% úrazů, s čímž souhlasí i naše studie, která udává 63%. Pokud se
na problematiku zaměříme podrobněji, zjistíme, že nejčastěji zraněnou lokalitou je dle většiny
autorů hlezenní kloub (Pasanen 2017; Tranaeus, 2016a; Kliková, 2013). To potvrzuje i naše
práce, kde jsou nejčetnějším zraněním úrazy kotníku se statistickou významností (p= 0,0133).
Až 22,9% všech úrazů tvoří oblast hlezenního kloubu, v ostatních studiích se čísla pohybují
mezi 22 a 26,9 %. Další významnou skupinou byla svalová poranění na dolních končetinách,
která tvoří zhruba 16% všech florbalových úrazů (Pasanen, 2008; Pasanen, 2017). Nedílnou
součástí florbalové traumatologie je koleno. Čísla se napříč studiemi liší. V této práci bylo
zaznamenáno 17% zranění z oblasti měkkého kolene, což se shoduje i s výsledky Pasanena
(2017). Nejvyšší číslo zaznamenala Pasanen (2008a) a to 27%. Toto číslo je výrazně
ovlivněno faktem, že celá studie byla založena na zkoumání pouze ženských týmů. Jak
prokázali Tranaeus (2016b) a Pasanen (2017), ženy mají výrazně vyšší tendenci k přetržení
vazů v koleni nežli muži. Nejčastěji dochází k rupturám ACL či menisků. Posledním častým
problémem florbalistů jsou bolesti zad, v průběhu sezóny se v naší zkoumané skupině setkalo
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s bolestmi zad zhruba 30% hráčů. Pasanen (2016) ve své studii ohledně bolestí dolní bederní
páteře udává, že v průběhu sezóny se s tímto problémem setkalo až 61,9% hráčů. U florbalistů
by tak bylo více jak vhodné zaměřit se především na prevenci vzniku zranění v oblasti
kotníku a kolene a současně posílit stabilizační systém páteře, protože dostatečná stabilita
trupu je nezbytná pro ideální výkon sportovce (Frank, 2013).
Snahou této práce bylo najít nějaká specifická zranění pro jednotlivé posty a poukázat
tak na negativní vlivy charakteristických dovedností převažujících v pohybové aktivitě
daného postu ve vztahu ke vzniku úrazu. Jelikož se však práce nezabývala kineziologickou
analýzou pohybu, ale pouhým statistickým záznamem dat, lze pouze spekulovat o tom, jestli
má na vznik zranění vliv funkce hráče na hřišti, či větší roli hraje genetická výbava jedince.
Zásadní rozdíly však studie nepřinesla a ani hypotéza H3 nebyla statisticky potvrzena.
Rozdíly mezi jednotlivými typy úrazů byly v řádu procent. Lehce ve větší míře jsme
u útočníků zaznamenali poranění svalů a šlach na dolních končetinách, bolesti a blokády
páteře a větší náchylnost k distorzím kolene. Dle vlastních zkušeností, jakožto hráčky
florbalu, bych dala tato zranění za příčinu častým změnám směrů a kontaktu s bránícími hráči.
U obránců zase sledujeme častěji distorze kotníku a poranění trupu, což by se dalo přičíst
za vinu častým osobním soubojům. Fakt, že rozdíly ve výsledcích nejsou nijak výrazně
rozdílné, bych přičítala za vinu tomu, že během hry se z pětic soupeřů stávají defacto dvojice,
kdy obránce je neustále v kontaktu s útočníky a snaží se tak zamezit jejich ofenzivnímu
snažení. Pokud pak obránce chce odstavit někoho tělem, je to většinou útočník, zároveň,
pokud se chce útočník uvolnit do volného prostoru, je bezprostředně následován obráncem.
Tím pádem se specifika jednotlivých postů doplňují.
Nehledě na to, o jaký sport jde, rozdíly mezi ženami a muži jsou. Pokud se ve studii
Parkkari (2004) zaměříme na sportovce mezi 15 až 34 lety, zjistíme, že ženy mají incidenci
zranění vyšší téměř ve všech typech sportů. Ve věkové kategorii od 15 do 24 let je incidence
zranění vyšší u žen jak ve vytrvalostních sportech, tak i týmových či míčových, ale
i ve sportech silových a kontaktních. Jedinou výjimkou v kategorii od 25 do 34 let je vyšší
incidence zranění v týmových a míčových sportech u mužů, kde však studie může být
zkreslena téměř polovičním vzorkem probandů oproti ženám. Pokud se zaměříme konkrétně
na florbal, vyšší úrazovost sledujeme taktéž u žen, což statisticky potvrzuje i náš průzkum
a studie Pasanen (2017) a Klikové (2012). Rozdíly mezi pohlavími jsou ve florbalovém světě
především v možnostech klubů. Ženy mají možnost využití fyzioterapeuta v týmu pouze ve
48,5% (muži 91,6%), současně méně regenerují nežli muži a jak se přiznaly, svá zranění
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nedoléčuje poctivě až 56,6% hráček. Ve všech těchto aspektech tak mají horší podmínky než
muži, což na vznik zranění může mít významný vliv.
Regenerace je nedílnou součástí každého sportovního výkonu. Bez aplikace vhodných
regeneračních prostředků dochází k hromadění únavy, poklesu fyzických a psychických sil,
snížení efektivity tréninku atd. Všechny tyto aspekty mohou pak být rizikovými faktory pro
vznik zranění (Pastucha a kol., 2014). Snaha promítnout tato tvrzení do naší práce byla však
neúspěšná. Incidence zranění u hráčů, kteří regenerují je 2,26 úrazů na hráče, zatímco
u jedinců, kteří regeneraci v rámci klubu nemají k dispozici je 1,93. Rozdíl tak není statisticky
signifikantní. Důvodem tohoto výsledku je dle mého úsudku skutečnost, že nebyl zkoumán
aspekt, zda hráči regenerují individuálně a jestli dodržují vhodnou životosprávu. Neřešil se
ani jídelníček, či jestli hráči používají nějaké doplňky stravy. Všechny tyto atributy v rámci
regenerace mají svou roli a výsledek studie mohly ovlivnit.
V případě že dojde k urychlenému návratu na hřiště po zranění, je riziko opakovaného
vzniku zranění vyšší a může vést až k chronickému poškození pohybového aparátu (Kučera
in Máček, 2011). Nedostatečná disciplína může být doprovázena i neznalostí, kdy hráč, pokud
není pod odborným dohledem, může návrat uspěchat neúmyslně. Tento problém by se dal
řešit týmovým fyzioterapeutem, který však zatím není v českých klubech samozřejmostí.
U florbalistů, kteří nedoléčili svá zranění poctivě, došlo ke vzniku opakovaného či
závažnějšího zranění ve 21,3%, zatímco u hráčů s lepší morálkou v oblasti léčby zranění se
opakovalo pouze ve 12,9% případů. U těchto čísel však nelze prokázat statistickou
významnost.
Přítomnost fyzioterapeuta v týmu se ve vrcholovém florbalu liší. Zatímco u mužů je
fyzioterapeut přítomen až v 91,7%, ženské týmy jsou v tomto ohledu zanedbané. K dispozici
ho mají pouze v 48,5 % případů. Přitom vliv fyzioterapeuta na vznik zranění je dle H4
statisticky prokazatelný. V týmech, kde není přítomen, vznikne o 13% více úrazů než
u intervenovaných jedinců. Jeden z údělů fyzioterapeuta v týmech by měly být i preventivní
programy proti vzniku zranění. Jako preventivní program si Pansanen (2008b) zvolila ve své
studii neuromuskulární tréninky, které snížily incidenci na 0,65 zranění na 1000 hodin sportu.
Hráči z kontrolní skupiny, kteří specifické tréninky neabsolvovali, pak zaznamenali incidenci
2,08. Největší vliv se projevil u bezkontaktně vzniklých úrazů, jejichž četnost klesla o 66%.
Jak píše ve své práci Tranaeus (2016a), švédské zdravotnictví by ušetřilo, když by investovalo
do preventivních programů, než aby hradily léčebné výlohy zraněným hráčům. Bylo by tak
vhodné inspirovat se touto studií i na území České republiky a aplikovat preventivní
programy v rámci jednotlivých klubů.
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5.1 Limity práce
Naše studie měla i své limity. Jistý nedostatek bych viděla ve sběru dat, jelikož
neprobíhal po celou dobu sezóny, ale hráči dostali dotazník až po jejím konci a informace
ohledně úrazů tak museli dávat dohromady až zpětně. Současně na úrazy byli tázáni přímo
hráči, kteří nejsou odborníky a mohlo tak dojít k nepřesnému popisu zranění. V průběhu
zpracování dat jsem si uvědomila, že by bylo vhodné mezi dotazy zařadit i dobu
rekonvalescence, jelikož by mohla prokázat jistý vliv na vznik opakovaného zranění
a současně také určit závažnost jednotlivých úrazů. Tyto limity však považuji jako přínos
a inspiraci pro psaní další práce.
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ZÁVĚR
V teoretické části práce jsme se nejdříve zabývaly obecným popisem florbalu jakožto
sportu a následně jsme se snažily přiblížit specifika florbalu ať už z pohledu zátěžové
fyziologie, charakteristického pohybu hráče na hřišti či negativních vlivů florbalového postoje
a pohybu na pohybový aparát jedince, aby bylo možné pozorovat jednotlivé souvislosti
ze získaných dat
Druhá část teoretických poznatků se pak týkala především sportovní traumatologie,
která měla nastínit problematiku sportovních úrazů. Vlastní kapitola byla také věnována
současným studiím zabývajícím se úrazovostí ve florbalu. Snahou bylo i přiblížit možnosti
regenerace, kompenzace a fyzioterapie v tomto sportu.
Z teoretických poznatků vyplývá, že problematika úrazů ve florbalu by neměla být
přehlížena. Se zraněním se v průběhu sportovní kariéry setká téměř každý a nikdo nechce, aby
ho takové problémy omezovaly nejen ve sportu, ale i v osobním životě. I přestože
se incidence zranění napříč jednotlivými studiemi liší, je více než příznačné, že jde o častou
komplikaci sportovní kariéry florbalisty. Nejčastěji florbalová zranění vznikají během zápasu.
Jako nejfrekventovanější lokalita se ve všech studiích jeví distorze hlezna následována
traumaty měkkého kolene. Není pak divu, že poranění dolních končetin zastupuje více jak
polovinu úrazů ve florbalu. Hlavní příčinou bylo ve 31% případů špatné došlápnutí.
Prevalence zranění je ve vyšší míře u žen, avšak co se týče jednotlivých postů na hřišti,
nebyly zaznamenány žádné významné odlišnosti.
Snahou

práce

bylo

i

poukázat

na

stav

regeneračních,

kompenzačních

a fyzioterapeutických možností v jednotlivých klubech a prokázat jejich vliv na incidenci
zranění. Možnost regenerace má až 83% hráčů, avšak pozitivní vliv regenerace nebyl v této
práci zaznamenán, což přičítám za vinu limitám studie. Vedle toho kompenzačním cvičením
se věnují téměř všichni hráči a fyzioterapeut je výsadou hlavně mužských týmů, kde působí
v 92%, zatímco u žen pouze v 48%. Incidence zranění je pak pod dohledem fyzioterapeutů
snížena až o 13%.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1. Dotazník
Osobní údaje
Název týmu, za který hrajete:
Jaké je vaše pohlaví? Žena / Muž
Věk:
Výška:
Váha:
Povolání: Student / sedavé zaměstnání / aktivní zaměstnání / jiné
Florbalové informace:
Na jakém postu hrajete? Útočník/ obránce
Kolik jste letos absolvoval/a aktivně odehraných utkání?
Odehrál/a jste za tuto sezónu i nějaká jiná utkání? (například za B tým nebo v rámci školní
ligy) Pokud ano, kolik a jak dlouho trvaly?
Jste aktivní hráč/ka reprezentace ČR?
Provozujete ještě jiný sport? Pokud ano, jaký a jak často?
Fungování týmu:
Jak časté máte tréninky? 3 x týdně/ 4 x týdně/ 5 x týdně/ jiné
Máte během play- off (down) více tréninků než během základní části?
Jsou součástí vašeho tréninku kompenzační cvičení? Pokud ano, jaké? Ne, kompenzace
nejsou součástí našich tréninků/ zahřátí a rozcvičení jednotlivých partií/ protažení/ posilování/
jiné
Jakou část tréninku věnujete těmto kompenzačním cvičením? Před tréninkem/ po tréninku/
obojí/ jiné
Kolik času v rámci tréninku strávíte kompenzací? 15min/ 30 min/45 min/ 60 min/ jiné
Máte možnost v rámci klubu využití regeneračních prvků? Pokud ano, jaké? Ne, nemáme tuto
možnost. / sauna/ vířivka/masáže/ bazén/ jiné
Využíváte aktivně možností regenerace, pokud vám je klub nabízí? Ano/ ne/ klub nenabízí
možnost regenerace
Má váš tým k dispozici fyzioterapeuta? Pokud ano, jaká je jeho úloha u vás v týmu? (co vše
dělá a jak často)
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Věnuje se vám fyzioterapeut i individuálně? Pokud ano, popište vlastními slovy, co s vámi
dělá.
Pokud se vám věnuje individuálně, řeší pouze váš aktuální stav (zranění) nebo se vám věnuje i
dlouhodobě? (jakým způsobem a jak dlouho)¨
Zranění:
Zranil/a jste se během základní části? Ano/ne
Obnovilo se vám zranění během play- off (down)? Ano/ ne
Doléčujete poctivě každé své zranění? Ano/ ne
Stalo se vám, že jste měl/a nějaké lehčí zranění (např. natažené stehno, lehce podvrtnutý
kotník...), kterému jste nevěnoval pozornost, a poté přišlo závažnější zranění? Pokud ano, do
"jiné" vyplňte, co se vám stalo a co za zranění tomu předcházelo. Ne/Jiné
Úrazy
Kolikrát se vám
přihodilo které
zranění?

Při jaké činnosti se vám
zranění stalo?
O Při rozcvičce

otřes mozku

O 1x

O během tréninku

O 2x

O během zápasu

O vícekrát

O po zápasu (při
protažení/vyklusání)
O Při rozcvičce

podvrtnutí
(distorze) v

O 1x

O během tréninku

oblasti

O 2x

O během zápasu

O vícekrát

O po zápasu (při

ramenního

protažení/vyklusání)

kloubu

O Při rozcvičce
zlomenina v

O 1x

O během tréninku

oblasti horní

O 2x

O během zápasu

O vícekrát

O po zápasu (při

končetiny

protažení/vyklusání)
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Co způsobilo zranění?
O srážka s protihráčem
únava
O pád na/za mantinel
O špatné došlápnutí
O uklouznutí
O kontakt s florbalkou
O srážka s protihráčem
únava
O pád na/za mantinel
O špatné došlápnutí
O uklouznutí
O kontakt s florbalkou
O srážka s protihráčem
únava
O pád na/za mantinel
O špatné došlápnutí
O uklouznutí
O kontakt s florbalkou
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O Při rozcvičce
O 1x

O během tréninku

O 2x

O během zápasu

O vícekrát

O po zápasu (při
protažení/vyklusání)
O Při rozcvičce

zánět v
oblasti

O 1x

O během tréninku

šlachy na

O 2x

O během zápasu

O vícekrát

O po zápasu (při

horní

protažení/vyklusání)

končetině

O srážka s protihráčem
únava
O pád na/za mantinel
O špatné došlápnutí
O uklouznutí
O kontakt s florbalkou
O srážka s protihráčem
únava
O pád na/za mantinel
O špatné došlápnutí
O uklouznutí
O kontakt s florbalkou
O srážka s protihráčem

bolesti a
blokády
páteře

O Při rozcvičce

únava

O 1x

O během tréninku

O pád na/za mantinel

O 2x

O během zápasu

O špatné došlápnutí

O vícekrát

O po zápasu (při

O uklouznutí

protažení/vyklusání)

O kontakt s florbalkou
O srážka s protihráčem

O Při rozcvičce
zlomená
žebra

únava

O 1x

O během tréninku

O pád na/za mantinel

O 2x

O během zápasu

O špatné došlápnutí

O vícekrát

O po zápasu (při

O uklouznutí

protažení/vyklusání)

O kontakt s florbalkou
O srážka s protihráčem

svalová
O Při rozcvičce

zranění

únava

trupu

O 1x

O během tréninku

O pád na/za mantinel

(natažení,

O 2x

O během zápasu

O špatné došlápnutí

O vícekrát

O po zápasu (při

O uklouznutí

pohmoždění,
natržení

protažení/vyklusání)

svalů)
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O srážka s protihráčem
O Při rozcvičce

únava

zlomenina

O 1x

O během tréninku

O pád na/za mantinel

na dolní

O 2x

O během zápasu

O špatné došlápnutí

končetině

O vícekrát

O po zápasu (při

O uklouznutí

protažení/vyklusání)

O kontakt s florbalkou
O srážka s protihráčem

poranění
svalů a šlach
na dolní
končetině

O Při rozcvičce

únava

O 1x

O během tréninku

O pád na/za mantinel

O 2x

O během zápasu

O špatné došlápnutí

O vícekrát

O po zápasu (při

O uklouznutí

protažení/vyklusání)

O kontakt s florbalkou
O srážka s protihráčem

O Při rozcvičce

zánět v

únava

oblasti

O 1x

O během tréninku

O pád na/za mantinel

šlachy na

O 2x

O během zápasu

O špatné došlápnutí

O vícekrát

O po zápasu (při

O uklouznutí

dolní

protažení/vyklusání)

končetině

O kontakt s florbalkou
O srážka s protihráčem

podvrtnutí
(distorze)
kolenního
kloubu

O Při rozcvičce

únava

O 1x

O během tréninku

O pád na/za mantinel

O 2x

O během zápasu

O špatné došlápnutí

O vícekrát

O po zápasu (při

O uklouznutí

protažení/vyklusání)
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O srážka s protihráčem

přetržení
(ruptura)
vazů v
oblasti
kolenního

O Při rozcvičce
O 1x

O během tréninku

O pád na/za mantinel

O 2x

O během zápasu

O špatné došlápnutí

O vícekrát

O po zápasu (při

O uklouznutí

protažení/vyklusání)

kloubu

poranění
menisků v
kolenním
kloubu

O Při rozcvičce
O 1x

O během tréninku

O 2x

O během zápasu

O vícekrát

O po zápasu (při
protažení/vyklusání)
O Při rozcvičce

podvrtnutí

O 1x

O během tréninku

(distorze)

O 2x

O během zápasu

O vícekrát

O po zápasu (při

kotníku

protažení/vyklusání)
přetržení
(ruptura)
vazů v
oblasti
kotníku

únava

O Při rozcvičce
O 1x

O během tréninku

O 2x

O během zápasu

O vícekrát

O po zápasu (při
protažení/vyklusání)
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O kontakt s florbalkou
O srážka s protihráčem
únava
O pád na/za mantinel
O špatné došlápnutí
O uklouznutí
O kontakt s florbalkou
O srážka s protihráčem
únava
O pád na/za mantinel
O špatné došlápnutí
O uklouznutí
O kontakt s florbalkou
O srážka s protihráčem
únava
O pád na/za mantinel
O špatné došlápnutí
O uklouznutí
O kontakt s florbalkou

