
 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

Zhodnocení nejčastějších úrazů u házenkářek 

MOL ligy a 2. ligy žen v České republice 

Diplomová práce 

 

 

 

 

  Vedoucí diplomové práce           Vypracovala 

  Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.          Bc. Michaela Ragulová 

 

Praha 2018 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci zpracovala samostatně a že jsem 

uvedla všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část 

nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze dne:       ……………………….                

      Bc. Michaela Ragulová                 

 



 

 

Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uživatel svým 

podpisem stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použitými prameny. 

Jméno a příjmení:           Fakulta / katedra:           Datum vypůjčení:               Podpis: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Ráda bych poděkovala vedoucí mé diplomové práce Doc. PaeDr. Dagmar Pavlů, CSc. 

za vedení, cenné poznámky, odborné připomínky, podněty a náměty. Poděkování patří 

i házenkářkám všech týmů MOL ligy a 2. ligy žen, které byly ochotné se mnou 

spolupracovat na mém výzkumu. 



 

 

Abstrakt 

 

Název: Zhodnocení nejčastějších úrazů u házenkářek MOL ligy a 2. ligy žen v České 

republice 

Cíle: Hlavním cílem této práce je zhodnocení nejčastějších úrazů u házenkářek hrající 

v sezóně 2017/2018 nejvyšší soutěž v České republice – MOL ligu a třetí nejvyšší 

soutěž v České republice – 2. ligu žen. Dalším cílem mé práce bylo zjistit, zda 

jednotlivé týmy mají ve své tréninkové jednotce zařazené regenerační a kompenzační 

cvičení a jestli je v týmu přítomný fyzioterapeut či nikoli. 

Metody: Jako metodu ke sběru dat jsem si zvolila formu nestandardizovaného 

dotazníku. Dotazník byl rozeslán mezi všechny hráčky obou soutěží, které jsou uvedené 

výše. Celkem bylo analyzováno 112 dotazníků. 

Výsledky: Z výsledků je patrné, že mezi nejčastější poranění patří zranění oblasti 

hlezna. Celkem 56,3 % respondentek utrpělo poranění hlezna, dalším nejčastějším 

zraněním bylo poranění oblasti rukou (50,9 %) a kolenou (46,4 %). Menší skupinu 

poranění tvořilo zranění oblasti obličeje, hlavy, ramenou a loktů. Křídla a spojky měly 

nejčastější zranění v oblasti hlezna, naopak střední spojky, pivoti a brankáři v oblasti 

rukou a kolenou. 

Klíčová slova: házená, regenerace a kompenzace ve sportu, úrazy ve sportu, úrazy 

v házené, prevence, fyzioterapie ve sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Title: Evaluation of the most frequent injuries in competition of league MOL and the 

2nd league in women handbal in Czech republic. 

Objectives: The main objective in this work is evaluation of the most 

frequent injuries in women handball players, who play in season 

2017/2018 the highest competition in Czech Republic – league MOL and the 

3rd highest competition in Czech Republic – the 2nd league in women handball. The 

next objective is find out, if the teams have in their training unit the regenerative 

and compensatory practise, also there is physiotherapist in team or no. 

Methods: As the method for data pooling, I choose the form of a non-standardized 

questionnaire. The questionnaire was send between all 

women handball players in both competition, which are written in objective. Overall is 

analysed 112 questionnaires. 

Results: From the results, we can see, that for the most common 

injuries belongs to ankle. Overall 56,3 % suffered the injury 

of ankle, then injury of hands (50,9 %) and knees (46,4 %). Smaller 

group of injuries belongs to the of face, head, shoulders and elbows. Wings 

and lineplayers has the most common injuries of ankle, on the other hand the middle 

lineplayers, backs and goalkeepers has the most common injuries of hands and knees. 

Keywords: handball, regeneration and compensation in sports, sports injury, 

physiotherapy in sports, prevention  in sport 

 

 

 



7 

 

Obsah 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ ...................................................... 9 

1   ÚVOD ........................................................................................................................ 10 

2   TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ................................................................. 12 

2.1  Házená ..................................................................................................................... 12 

2.1.1  Definice házené ............................................................................................. 12 

2.1.1.1  Házená celosvětově ............................................................................................ 12 

2.1.1.2  Házená v České republice .................................................................................. 12 

2.1.2  Historie házené ............................................................................................. 13 

2.1.2.1  Historie házené v České republice ..................................................................... 13 

2.1.3  Pravidla házené ............................................................................................. 15 

2.2  Fyziologie házenkářek ............................................................................................. 17 

2.3  Biomechanika hráčky .............................................................................................. 18 

2.4  Sportovní úrazy ........................................................................................................ 21 

2.4.1  Úraz ............................................................................................................... 21 

2.4.2  Nejčastější příčiny úrazů ve sportu ............................................................... 21 

2.4.3  Mechanismus a proces vzniku sportovního úrazu ........................................ 22 

2.4.4  Sportovní úrazy v házené .............................................................................. 23 

2.5  Kompenzace, regenerace a prevence u házenkářek ................................................. 27 

2.5.1  Kompenzace .................................................................................................. 27 

2.5.2  Regenerace .................................................................................................... 28 

2.5.2.1  Regenerační procedury ve sportu ....................................................................... 28 

2.5.3  Prevence ........................................................................................................ 29 

3  CÍLE, ÚKOLY A HYPOTÉZY PRÁCE .................................................................... 32 

3.1  Cíle práce ................................................................................................................. 32 

3.2  Úkoly práce .............................................................................................................. 32 



8 

 

3.3  Hypotézy .................................................................................................................. 32 

4  METODIKA PRÁCE ................................................................................................. 34 

4.1  Úvod ......................................................................................................................... 34 

4.2  Charakter sledovaného souboru ............................................................................... 34 

4.2.1  MOL liga žen ................................................................................................ 35 

4.2.2  2. liga žen ...................................................................................................... 37 

4.3  Metoda ke sběru dat ................................................................................................. 39 

4.4  Zhodnocení získaných dat ....................................................................................... 40 

4.5  Získávání dat ............................................................................................................ 40 

5  VÝSLEDKY ............................................................................................................... 41 

5.1  Základní údaje probandů ......................................................................................... 41 

5.2  Nejčastější úrazy u házenkářek ................................................................................ 44 

5.3  Nejčastější úrazy u jednotlivých házenkářských postů ............................................ 51 

5.4  Regenerace u házenkářek ......................................................................................... 57 

5.5  Kompenzační cvičení u házenkářek ........................................................................ 60 

5.6  Fyzioterapeut v týmech MOL ligy a 2. ligy žen ...................................................... 63 

5.7  Léčba poranění u házenkářek .................................................................................. 65 

6  DISKUZE ................................................................................................................... 70 

7  ZÁVĚR ....................................................................................................................... 79 

SEZNAM LITERATURY .............................................................................................. 81 

SEZNAM PŘÍLOH ......................................................................................................... 87 

 



9 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

ČSH – Český svaz házené 

EHF - European Handball Federation 

IAHF - International Amateur Handball Federation 

IHF - International Handball Federation 

LCA – ligamentum cruciatum anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

1   ÚVOD 

 Házená je populární míčový sport, který se hraje po celé planetě. Je sportem, 

který se stále rozvíjí, a to v rychlosti, dynamičnosti a tvárnosti. 

 Původ házené nalezneme ve starověkém Řecku, kde házená byla součástí 

míčových her. U dospělých se jednalo o formu zábavy, naopak u dětí byla házená 

přípravou na dospělost. Zajímavé je, že staří Římané dokonce považovali míčové hry 

za léčebný prostředek. 

 Zakladatelem házené o sedmi hráčích byl v roce 1898 Holger Nielsen, který hru 

vynalezl pro své žáky gymnázia. Hra se velmi rychle rozšířila po Skandinávii 

a pravděpodobně ovlivnila založení házené na školách ve Švédsku. První pravidla 

v házené napsal Nielsen v roce 1906. V házené na hřiště hráči nastupují na jednotlivých 

hráčských postech: dvě křídla, dvě krajní spojky, střední spojka, pivot a brankář.  

 Házená je velmi tvrdý a kontaktní sport. V utkání se nelze vyhnout srážce 

s protihráčem, a proto je v házené celá řada zranění pohybového aparátu, 

a to už v žákovských kategoriích. Mezi nejčastější zranění patří poranění oblasti hlezna 

a kolenního kloubu. Hlavními důvody, proč jsou zranění v házené častá, může být 

nedostatečná forma regenerace, nezařazení kompenzačních cvičení do tréninkové 

jednotky či narušení psychické stránky jedince. Odlišné podmínky, které nabízejí 

jednotlivé kluby, např. zázemí pro tým, počet členů organizačního týmu (včetně 

fyzioterapeuta), četnost tréninkových jednotek, přístup jednotlivých hráček, mohou vést 

k větší náchylnosti házenkářky k úrazu. 

 Téma diplomové práce, zhodnocení nejčastějších úrazů u házenkářek MOL ligy 

a 2. ligy žen v české republice, jsem si zvolila proto, že házenou hraji již osmnáct let 

a chtěla jsem poukázat na nejčastější úrazy v házené, na které bychom měli brát zřetel 

a snažit se snížit četnost jejich výskytu. V diplomové práci budu porovnávat zranění 

u jednotlivých hráčky házené hrajících nejvyšší soutěž v České republice, MOL ligu 

žen, a 2. ligu žen, což je třetí nejvyšší soutěž hraná na amatérské úrovni, a zhodnotím 

četnost a důvody jejich poranění. Dále se budu zabývat léčbou a prevencí zranění 

u jednotlivých hráček. 

 V první, teoretické, části diplomové práce jsem uvedla základní definici házené, 

její vývoj v České republice i ve světě, jednotlivé organizace, které řídí jednotlivé 
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soutěže a mezinárodní turnaje, a pravidla házené. V druhé a třetí kapitole této části jsem 

se zabývala fyziologií a biomechanikou hráčky. V kapitole čtvrté, kterou jsem obohatila 

o zahraniční zdroje, jsem teoreticky popsala nejčastější úrazy ve sportu a v házené. 

Poslední kapitoly teoretické části tvoří kompenzace, regenerace a prevence ve sportu, 

které jsou nedílnou součástí tréninkové jednotky. 

 Druhá, výzkumná, část práce je výsledkem analýzy jednotlivých dat 

z nestandardizovaného dotazníku. Dotazník byl distribuován mezi hráčky, které 

v sezóně 2017/2018 hrají MOL ligu a 2. ligu žen. Analýza dat z jednotlivých dotazníků 

ukazuje, jaké jsou nejčastější úrazy u házenkářek. V diplomové práci budu hodnotit 

jednotlivé hráčky mezi sebou s ohledem na četnost, druh a příčinu poranění, 

ale i vzhledem k jejich jednotlivým hráčským postům. Dále v diplomové práci 

ze získaných dat poukáži na rozdílnou náročnost soutěží, které hráčky hrají. MOL liga 

žen je nejvyšší soutěž v České republice s vrcholovými sportovkyněmi, zatímco v druhé 

lize žen, která je třetí nejvyšší soutěží, hráčky hrají bez finanční odměny a s menší 

četností trénovanosti. Nedílnou součástí dotazníku, který byl respondentkám odeslán, 

jsou i formy regeneračních a kompenzačních cvičení. Pro potřeby diplomové práce jsem 

se respondentek dotazovala, zda mají v týmu fyzioterapeuta, neboť jeho práce je 

pro zdraví hráček velmi důležitá. Fyzioterapeut by proto měl být nedílnou součástí 

všech týmů bez ohledu na to, jakou hrají soutěž. 
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2   TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1  Házená 

2.1.1  Definice házené 

Házená je sportovní hra, při které je cílem dopravit dle předepsaných pravidel 

míč do branky soupeře. Hraje se na dvě družstva, každé družstvo tvoří šest hráčů 

a brankář. Hráči se zapojují v obraně, i v útoku, proto má každý hráč dvě funkce. 

V utkání vítězí družstvo, které vstřelilo více branek, přičemž může být dle pravidel stav 

nerozhodný (Tůma).  

Pravidla povolují, aby se jedna a tatáž osoba mohla zapojit v utkání jak na pozici 

brankáře, tak hráče v útoku (Tůma). 

2.1.1.1  Házená celosvětově 

IHF (International Handball Federation) je nezisková organizace, která vznikla 

roku 1946 v Kodani. Mezinárodní organizace pořádá mistrovství světa pro ženy a muže, 

juniorky a juniory, i olympijské turnaje pro házenkáře. Organizace se postarala 

o znovuzařazení do programu olympijských her (soutěže mužů v roce 1972 a žen v roce 

1976). Mistroství světa se koná pravidelně od roku 1993 v každém lichém roce 

(International Handball Federation, 2015). 

EHF (European Handball Federation) je organizace, která vznikla později 

než IHF, v roce 1991 a sídlí ve Vídni. Evropská organizace pořádá evropské mistroství, 

ligu mistrů a soutěže evropského poháru, které se konají v každém sudém roce 

(European Handball Federation, 2017). 

2.1.1.2  Házená v České republice 

Český svaz házené (ČSH) je momentálně nejvyšším házenkářským institutem 

u nás. Vedle reprezentačních akcí organizuje soutěže 1. a 2. ligy žen a mužů, dorostenek  

a dorostenců. MOL liga, nejvyšší soutěž žen v České republice, která je společná 

pro Českou, i Slovenskou republiku, je řízená Slovenským svazem házené (Český svaz 

házené, 2009). 
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2.1.2  Historie házené 

 Zakladatelem házené o sedmi hráčích byl dánský učitel Holger Nielsen v roce 

1898. Hra byla nejdříve nazývána haandbold. Hra se velmi rychle rozšiřovala 

a již v roce 1904 byl založen Haandboldový svaz, který organizoval pravidelné soutěže.  

O dva roky později byla vydána první pravidla (Jančálek, 1989).  

 Hra se dále rozšířila do Švédska, kde se hra jménem handboll hrála převážně 

v halách, při menších rozměrech hřiště, a tím se odlišila od tzv. haandboldu. 

První utkání v handbollu bylo v roce 1907 v Karlskroně mezi námořnickými školami.  

 V roce 1911 se v Německu objevila další varianta házené, tzv. velká házená. 

Házená se hrála s jedenácti hráči na hřišti. V roce 1936 byla na programu Olympijských 

her v Berlíně (Bělka, 2017). 

 Mezníkem ve vývoji házené byl rok 1934, kdy kongres IAHF (International 

Amateur Handball Federation) ve Stockholmu uznal skandinávská pravidla, a o čtyři 

roky později se konalo první mistroství světa v házené mužů. Mistroství světa se 

účastnila celkem čtyři družstva, týmy hrály systémem každý s každým a délka hrací 

doby byla 2 x 15 min. 

 Druhým mezníkem ve vývoj házené bylo založení kongresu IHF v Kodani roku 

1946. Mezi zakládajícími národními federacemi byly čtyři skandinávské země. Sídlem 

organizace byla do roku 1950 Kodaň, poté byl sekretariát přemístěn do švýcarské 

Basileje, kde sídlí dodnes. Mistroství světa pro ženy a muže se konala od konce 

padesátých let 20. století, vždy v tříletých cyklech pro obě kategorie. Od roku 1972 byla 

házená mužů na programu olympijských her, pro ženy se první olympijský turnaj 

uskutečnil v roce 1976 (Táborský, 2009). 

2.1.2.1  Historie házené v České republice 

 V Československu se od roku 1905 zrodila tzv. Národní házená, případně známá 

pod názvem „česká házená“. Národní házená se od klasické házené liší nejen pravidly, 

ale i rozměry hřiště nebo tím, že hráči mají přesně určený post, na kterém hrají, obránce 

nemůže být útočníkem a naopak. Přestože se národní házená rozšířila i do zahraničí, 

v dnešní době se hraje pouze na území České republiky a její základna se zmenšila, 

neboť mnoho hráčů přechází z národní házené k házené mezinárodní (Bělka, 2017). 
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V České republice se uskutečnily první házenkářské soutěže v letech 1947, kdy 

iniciátorem utkání byl Jan Radotínský, který se s házenou seznámil tentýž rok 

ve Francii. V roce 1948 byl ustanoven Přípravný výbor pro mezinárodní házenou 

a koncem tohoto roku vzniklo Ústředí pro házenou o sedmi a jedenácti hráčích. V roce 

1950 se v Československu uskutečnila první mistrovská soutěž pro ženy a muže. 

Po vzniku společného ústředí pro házenou, tj. národní házenou a handballu, u nás došlo 

v roce 1951 k zákazu hrání házené v letních měsících. Házená se měla hrát jako 

doplňková hra ve školách, pouze v zimním období. Mistrovské soutěže pro ženy a muže 

byly zrušené a oddíly měly svá družstva přihlásit do soutěží národní házené. Toto 

ustanovení platilo ještě v roce 1952, i když nebylo hráči a příznivci házené 

akceptováno. Koncem roku 1952 vznikla Ústřední sekce pro házenou a od té doby došlo 

k dalšímu rozvoji této hry. V padesátých a šedesátých letech patřilo Československo 

mezi světovou házenkářskou špičku. V roce 1964 Československo pořádalo mistroství 

světa mužů a při této příležitosti se v Praze uskutečnila první světová konference trenérů 

s účastí 250 osob. První základy Českého svazu házené (ČSH) nalezneme v letech 

1968 a tyto byly společně se Slovenským zvazem hádzenej (SHZ) pokryty 

Československým svazem házené (ČSSH). O šest let později se v Chebu pořádal první 

mezinárodní turnaj reprezentačních družstev žen. Po listopadu 1989 došlo k vytvoření 

Československé konfederace sportovních a tělovýchovných svazků, do které se řadil 

i Český svaz házené. V letech 1990 ČSH organizoval mistroství světa mužů a dále se 

podílel na vzniku EHF. Po rozdělení Československa se ujal Český svaz házené české 

reprezentace a řízení mezinárodního styku, převzal nástupnictví v mužských soutěžích, 

Slovensko v ženských. V letech 1993 na mistroství světa mužů ve Švédsku a žen 

v Norsku byla družstva národnostně smíšená pod názvem UCS (Unified Team of Czech 

and Slovak Republic) (Táborský, 2009).  

Tabulka č. 1 - medailová umístění Československa 

Zlato MS ženy 1957 

 MS muži 1967 

Stříbro OH muži 1972 

 MS muži 1958 a 1964 

 MS ženy 1986 

Bronz MS muži 1954 

 MS ženy 1962 

Zdroj: Táborský, 2009 
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2.1.3  Pravidla házené 

Házenkářské hřiště má rozměry 40 x 20 m obdélníkového tvaru. Je ohraničené  

a rozdělené několika čarami. Postranní čára vymezuje delší stranu hřiště, naopak 

branková a vnější branková čára znázorňuje kratší stranu hřiště. Branková čára 

představuje šířku branky a prostor od branky směrem k rohovému ohraničení hřiště se 

nazývá vnější branková čára. Čára hranice brankáře se nachází 4 m od brankové čáry. 

Brankoviště je vzdáleno 6 m od branky. Sedmimetrová čára se nachází 1 m od čáry 

brankoviště a celkově je vzdálena 7 m od brankové čáry. Čára volného hodu je 3 m 

od brankoviště a dohromady tvoří vzdálenosti 9 m od brankové čáry. Středová čára 

rozděluje hřiště na dvě rovnocenné poloviny. Čáry pro střídání vymezují prostor, 

ve kterém mohou hráči střídat. Střídají-li hráči mimo vyznačené území, je jim udělen 

trest v podobě dvouminutového vyloučení za chybné střídání (Konečný, 2016). 

 

Obrázek č. 1 -  hrací plocha házenkářského hřiště na mezinárodní házenou 

  

Zdroj: Konečný, 2016 

 Branka má velikost 3 x 2 m a je ohraničená brankovou čárou. V brankovišti se 

smí pohybovat pouze brankář. Výjimkou překročení čáry brankoviště hráčem je situace, 

ve které hráč po střelbě dopadne do brankoviště. Hráč následně musí co nejrychleji 

opustit území brankáře. Brankář se může v poli pohybovat volně, ale platí pro něj 
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pravidla jako pro ostatní hráče. Brankář může používat k chytání míče celé tělo, včetně 

nohou od kolen dolů, které jsou u hráčů zakázány (Tůma, Tkadlec, 2010). 

 Družstvo se skládá ze 14 hráčů. Na hřišti může být v danou chvíli pouze 7 hráčů, 

6 v poli a jeden brankář. V házené je povolena i hra bez brankáře, kdy se na hřišti 

v danou dobu může pohybovat 7 hráčů. Hráči mohou být vystřídáni několikrát během 

utkání nezávisle na hrací době. Hrací doba v dospělé kategorii (od 16 let) je 2 x 30 min 

hrubého času s deseti minutovou přestávkou. U mládežnických kategorií je čas kratší, 

a to vždy o 5 min se zachováním stejně dlouhé přestávky jako u dospělých. Každé 

z družstev má nárok celkově na tři time-outy během dvou poločasů s tím, že během 

jednoho poločasu mohou být využité pouze dva time-outy. V prodloužení nemá 

družstvo nárok na žádný time-out (Konečný, 2016). 

 Hra je zahájena hodem útočníka, jehož družstvo losem vyhrálo míč, spoluhráči 

na hvizd rozhodčího. Hráči se mohou pohybovat po celém hřišti, mimo brankoviště. 

Výjimkou je situace, kdy je odpískán volný hod. Útočníci se nesmí pohybovat 

v prostoru mezi brankovištěm a čarou volného hodu. Totéž platí i pro sedmimetrový 

hod. Všichni útočníci, kromě hráče provádějícího sedmimetrový hod, i obránci musí být 

za čarou volného hodu. V házené jsou povoleny pouze 3 kroky hráče s míčem v ruce 

a míč smí hráč držet pouze 3 s. Driblování je dovolené buď jednoúderové nebo 

víceúderové, které ale nesmí být přerušované. Bránění protihráče je možné celým tělem, 

výjimkou je svírání, držení, strkání nebo naskakování či nabíhání na hráče 

(Tůma, Tkadlec, 2010). 

 Rozhodčí jsou zpravidla dva na každé utkání a přerušují hru, pokud se hráči 

dopustí přestupků, nebo z důvodu z jiných nesrovnalostí během utkání. Nejmenším 

přestupkem je napomenutí hráče. Je-li opakované, následuje žlutá karta. Pokud je faul 

za hranicemi povolených zákroků, rozhodčí může zvolit trest vyloučení hráče na dvě 

minuty. V případě, že rozhodčí udělí hráči červenou kartu, znemožní mu pokračovat 

ve hře do konce zápasu (Konečný, 2016). 

 Míč musí být kulatý, zhotovený z kůže nebo syntetického materiálu. Velikost 

míče je odlišná nejen pro muže a ženy, ale i pro hráče jednotlivých věkových kategorií. 

Nejmenší rozměry míče mají kategorie žáků a žákyň. Kategorie minižáků a minižákyň 

používají gumový míč (Konečný, 2016). 
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2.2  Fyziologie házenkářek 

 Házenkářky spadají do mezomorfního až nadprůměrně endomorfního 

somatotypu, jsou převážně vysoké postavy s charakteristickými dlouhými pažemi 

a nohami. Nejvyšší jsou hráčky hrající na postu spojky, kteří využívají svou postavu 

v obraně, i v útoku při střelbě z dálky. Naopak křídla jsou menší postavy a více 

využívají své dynamiky a hbitosti a mají menší podíl tuku i svalového objemu. Pivoti 

i gólmani využívají svůj vyšší objem tuku a svalů při svém kontaktu s hráčemi i míčem 

(Grasguber, 2008). 

 

Obrázek č. 2 - somatotyp u házenkářek (pod červenou tečkou) nadprůměrně 

mezomorfní až endomorfní 

 

        Zdroj: Bernaciková, 2010 

 Házená je velmi proměnlivou hrou, dochází ke změnám pohybu, rychlým 

i krátkým sprintům, či výskokům. Proto je důležité, aby každý hráč na vrcholové úrovni 

měl rozvinutou atletickou všestrannost. Hráč během šedesátiminutového utkání uběhne 

v průměru 2 - 6 km, nejvíce kilometrů naběhají pivoti a křídla. Srdeční frekvence se 

pohybuje v rozmezí nad 80 % maxima. Po výkonu laktát stoupne k 10 mmol/l, 
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proto VO2 max jsou nadprůměrné jak u mužů 60 ml/kg.min, tak u žen 50 ml/ kg.min. 

Během zápasu převládá spíše anaerobní výkonost (síla, výbušnost, rychlost). U hráčky 

není rozhodující fyzická zdatnost, ale síla a rychlost hodu (Grasguber, 2008). 

 

2.3  Biomechanika hráčky 

 Střelba je jedním z nejdůležitějších prvků v házené. Dochází k zapojení horních 

a dolních končetin, trupu a pánve. Střelba se provádí podobně jako chůze, jen s větším 

zapojením horních končetin a trupu. Síla střelby závisí na vzdálenosti ruky s míčem 

od trupu. Čím vzdálenější je ruka s míčem od trupu, tím bude střelba silnější a rychlejší 

(Czerwinski, 1997). 

 

Obrázek č. 3 - střelba z výskoku po třech krocích bez obrany, z odrazové levé dolní 

končetiny, s dominantní pravou horní končetinou 

 

Zdroj: Bělka, 2013 

 Při střelbě z výskoku dochází k odhodu míče z pravé ruky a zároveň odrazu 

z levé nohy, nebo naopak. Hráč odhazuje míč ve výskoku, který by měl být do výšky, 

nikoli do dálky. Dopad po výskoku je možný na obě, nebo jen na jednu dolní končetinu 

(Bělka, 2013).  

 Kvalita výskoku vždy záleží na počáteční rychlosti. Pokud je úhel 

45° v ramenním a loketním kloubu střela bude rychlejší a vzdálenější. Aby hráč 

vyskočil co nejvýše, musí být rotace trupu 90°. Střelba z výskoku může být prováděna 

po třech krocích, ale také z místa (Czerwinski, 1997). 
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Obrázek č. 4 - střelba z běhu po třech krocích bez obrany, s dominantní 

pravou horní končetinou a levou dolní končetinou vepředu 

 

Zdroj: Bělka, 2013 

 

 Střelba z běhu má dvě fáze – nápřah a odhod. U hráčů, kteří hází pravou horní 

končetinou, začíná nápřah natočením pravé horní končetiny dozadu, loket musí být výše 

než rameno. Odhod je zahájen nákrokem levé dolní končetiny vpřed a prosazováním 

souhlasného boku, potom následuje pohyb pravou horní končetinou vpřed a směr míče 

udává zápěstí a prsty (Bělka, 2013).  

 Střelba ze země může být také s loktem níže než je rameno, tzv. střelba 

z podstřelu. Wagner (2010) se ve své studii, Kinematic Comparison of Team Handball 

Throwing With Two Different Arm Positions, zaměřil na rozdílnost v rychlosti 

a přesnosti hodu při házení podstřelem (loket je níž než rameno) a spodním obloukem 

(loket je výš než rameno). Závěr poukázal na to, že rozdílnost hodu má primárně vliv 

na rychlost hodu díky úhlovým změnám trupu, nikoli na přesnost hodu. 

 Střelba ze země může být opět s využitím tří povolených kroků nebo z místa. 

Pivot a křídla nejčastěji provádí střelbu s pádem. Střelba s pádem je možná během hry, 

i při trestném střílení (sedmimetrovém hodu). V házené máme dva druhy pádu – přední 

nebo zadní pozice. Při přední pozici se hráč odráží z jedné nebo obou dolních končetin. 

Trup se nakloní směrem dopředu, dochází k rotaci trupu směrem k ruce s míčem a hráč 

ztrácí rovnováhu. Hod by měl být proveden maximálně pod úhlem 40° těla k zemi. 

Zadní pozici využívají pivoti, u kterých stojí obránce. Pokud je obránce nalevo, pivot 

přenese váhu na pravou dolní končetinu, udělá půl otočky doprava a střílí, případně 

udělá krok a střílí z levé dolní končetiny s pádem. Na druhou stranu je tomu naopak 

(Czerwinski, 1997).  
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 Cílem hráče je svou střelu umístit kamkoliv do brány. Zajímavá je studie, 

Influence of the throwing direction on biomechanice of movement patterns in handbal 

throws, která porovnává rychlost střely na cíl (levý/pravý, horní/dolní roh) 

ze vzdálenosti deseti metrů. Všichni hráči Španělské první ligy byli praváci a studie 

zjistila, že pokud házeli do levých horních rohů, tak čas hodu byl delší, naopak když 

stříleli hráči doleva dolů, tak čas hodu byl kratší (Gutiérrez-Dávila, 2013.  

 

Obrázek č.  5 -  zapojení svalového řetězce během fáze nápřahu při výskoku 

z pravé dolní končetiny s dominantní levou horní končetinou 

 

        Zdroj: Bernaciková, 2010 

 Na obrázku č. 5 vidíme propojení svalového řetězce během fáze nápřahu při 

výskoku hráče. V přípravné fázi před odhodem se aktivují svaly horních končetin 

zejména abduktory a extenzory ramenního kloubu. V odhodové fázi jsou to adduktory 

a flexory ramenního kloubu, extenzory loketního kloubu, pronátory předloktí a flexory 

zápěstí. Pro kontakt s míčem se využívají flexory prstů hrací končetiny (Bernaciková, 

2010). 

 

 

 

 



21 

 

2.4  Sportovní úrazy 

2.4.1  Úraz 

 Úraz je charakterizován jako zevní podnět působící na organismus krátkou dobu, 

který má za následek poruchu zdraví. Prevencí vzniku úrazů patří bezprostřední 

prohlídka u sportovního lékaře (Radvanský et al., 2011). 

 Úrazy můžeme rozdělit na tři skupiny: 

 1. Úrazy obecného charakteru – např. pády po nerovném, kluzkém terénu. 

 2. Úrazy typické pro jednotlivé pohybové aktivity – např. skoky, lokomoce. 

 3. Úrazy specifické pro daný sport. 

 

Obrázek č. 6 - procentuální vyjádření úrazu při atletice, volejbalu, basketbalu, 

hokeji, házené, fotbalu v závislosti, kde vznikl úraz (trénink/závod, zápas) v % 

 

Zdroj: Kučera, Dylevský a kolektiv, 1999 

2.4.2  Nejčastější příčiny úrazů ve sportu 

 Na prvním místě ve vzniku úrazu ve sportu je vina druhé osoby, ať už se jedná  

o spoluhráče, protihráče, rozhodčího, ale i diváka, či zvíře. Dalšími příčinami jsou 

klimatické podmínky, osvětlení nebo hluk. Osvětlení může domácí družstvo ovlivnit 

a domácí tým jej může využít proti soupeři, a tím si napomoci k lepšímu výsledku. 

Klimatické podmínky, osvětlení či hluk hráči sami neovlivní, ale nejrůznějším zraněním 
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mohou předcházet, a to výbavou, kterou mají k dispozici, např. chrániče na lokty, 

kolena, suspenzory, přilby, speciální oblečení, obutí atd. Na výkonu sportovce se 

neodráží jen vybavení, ale i sportovní povrch, ať už se jedná o halový povrch, podložky, 

odraziště či doskočiště apod. Nejbezpečnější ze všech povrchů je povrch neklouzavý, 

který výrazně napomáhá k ochraně před poraněním měkkých tkání. 

 Úraz ve sportu si však mohou zapříčinit i sami hráči, a to nedostatečnou 

připraveností před výkonem, nedostatečným rozcvičením, chybou v tréninkovém 

procesu, nesprávnou životosprávou či porušením kázně při sportovním tréninku. Značný 

podíl na příčině vzniku úrazu hraje únava. Ze začátku nastupuje únava fyziologická, 

která se projevuje poklesem výkonosti hráče. To potvrzuje studie, The effectes 

of muscular fatigue on the coordinatiion of a multijoint movement in human, která se 

zaměřila na házení na cíl před a po nástupu únavy. Studie potvrdila, že se výrazně 

snížila rychlost hodu, jakmile byl hráč unavený (Forestier, 1998).  

Pokračuje-li unavený hráč v zátěži, nastupuje únava patologická, která může 

způsobit úraz a je signálem pro skončení výkonu (Radvanský et all., 2011). 

2.4.3  Mechanismus a proces vzniku sportovního úrazu 

1. Neúmyslný pád zaviněný druhou osobou, terénem nebo nezvládnutím 

pohybu. 

 2. Úmyslný pád, například po střelbě z výskoku. 

 3. Náraz do hráče, překážky, stěny. 

 4. Úder od protihráče nebo nářadí.  

 Celý proces vzniku úrazu se dělí podle typu zraňující síly na rotační, torzní  

a lineární. Podle typu zraňující síly lze potom charakterizovat typ poranění a z něho 

stanovit diagnózu. Z typu zraňující síly vychází i zásady prevence.  

 Nejčastějším zraněním jsou ve sportu všeobecně oděrky, dále pohmoždění kůže 

a podkoží. Následují krevní výrony a podvrtnutí kloubu, zhmožděniny tkáně, zlomeniny 

a rány (Kučera, Dylevský a kolektiv, 1999). 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304394098005849#!
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2.4.4  Sportovní úrazy v házené 

 Házená je kontaktní sport, během kterého se nedá vyhnout srážce s hráčem, 

a proto jsou zde zranění velmi častá (Isaković, 2016). 

  V letech 1976 - 1988 byla házená čtvrtým sportem s nejčastějšími poraněními 

v České republice. Nejčastější diagnózou bylo podvrtnutí hlezna s 13,3 % (Radvanský 

et al., 2011). 

 Studie Injuries in handball: Examination of the risk factors uvádí, že 

z 216 testovaných Řeckých házenkářů jich mělo 92 během jednoho roku zranění. Studie 

dál uvedla, že ve 128 zápasech došlo k 75 zraněním. Jelikož házenkáři mohou mít 

ke své ochraně povolené házenkářské vybavení (např. chrániče na loketní a kolenní 

klouby), zkoumala se i možnost návaznosti úrazu na kvalitu vybavení. Studie prokázala, 

že zranění nebyla závislá na házenkářském vybavení (Tsigilis, 2005).  

Vysoké procento zranění u házenkářů potvrzuje studie Pattern of injury 

in handball and comparison of injured versus noninjured handball players. Hoeberigs 

(1986) zjistil, že každý z 300 holandských házenkářů měl během jednoho roku alespoň 

jedno zranění.  

Langevoort (2007) ve své studii Handball injuries during major international 

tournaments zjišťoval počet zranění během pěti házenkářských turnajů (Světový pohár 

mužů a žen, Evropské mistroství žen, Olympijské hry v Aténách). Celkem bylo hlášeno 

478 zranění z šesti turnajů, což odpovídá 1,5 zranění na zápas, z toho 27 zranění vedlo 

k vyloučení hráče ze zápasu. Většina úrazů vznikla při kontaktu s hráčem, pouze 16 % 

bylo bez zavinění druhé osoby. Nejčastěji postižené byly dolní končetiny (42 %), poté 

hlava a krk (26 %), horní končetiny (18 %) a trup (14 %). Nejčastější diagnózou byly 

úrazy v oblasti hlavy (14 %) a podvrtnutí hlezna (8 %). Mezi diagnózami byly ruptury 

kolenních vazů a menisků, fraktury prstů a hlavy, ruptura svalové bříška v oblasti třísla, 

ruptura šlachy v dolních končetinách a ruptury vazů v kotníku. 

 Bere (2017) vytvořil výzkum Injury and illness surveillance during the 

24th Men's Handball World Championship 2015 in Qatar pomocí dotazníkového 

šetření během světového šampionátu házené v Kataru v roce 2015. Celkem zařazených 

do studie bylo 384 hráčů z 24 týmů. Po 18 dnech šampionátu bylo nahlášeno 

132 zranění, na jeden zápas se pohybujeme v rozmezí 0,7 - 1,4 zranění. Více než 
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polovina úrazů byly hlášeny jako méně závažné. Nejčastější lokalizace zranění byla 

v oblasti dolních končetin (58,3 %), horních končetin (16,7 %), dále pak v oblasti 

hlavy/obličeje (12,9 %), zad, žeber, břicha a pánve (12,1 %). Nejčastější diagnózou bylo 

podvrtnutí hlezna. Dále se vyskytovalo zvýšené svalové napětí v oblasti třísel, stehen, 

pohmožděniny v oblasti obličeje, stehna, kolene, dolní části zad. Více než polovina 

úrazů (61,4%) byla při kontaktu s protihráčem. 

 Závěrem těchto studií je, že během hraní házené je vysoká pravděpodobnost 

zranění, až 1,5 zranění po dobu jednoho zápasu. Více než polovina úrazů vzniká při 

kontaktu s protihráčem, nejčastější diagnózou je podvrtnutí kotníku a nejvíce jsou 

zasažené dolní končetiny.  

 Luig (2011) se zabýval ve své studii Acute injuries in handbal zhodnocením 

akutních zranění u házenkářů a házenkářek. Studie se účastnilo dohromady 

8 520 házenkářů, ve věkovém rozmezí 14 – 45 let. Na obrázku č. 7 vidíme lokalizace 

nejčastějších akutních poranění, které jsou výsledkem této studie. U žen je nejčastější 

lokalizací oblast kolenního kloubu (31, 7%) a hlezna (22,1 %). Muži měli nejčastěji 

zraněný kolenní kloub (23 %) a zápěstí/prsty (19,8 %). Mladší házenkáři mají více 

poranění v oblasti rukou, zejména prstů (více než jedna polovina všech zranění u hráčů 

do 14 let). Téměř jedna třetina u dospělých se týká zranění dolních končetin (kolen). 

Studie potvrzuje, že většina zranění, bez ohledu na věk, pohlaví a výkonost postihuje 

oblast dolních končetin a mladé házenkářky mají vyšší riziko k poranění kolen než 

muži, což je zapříčiněno odlišným stylem hry žen a mužů. Mužská hra je silovější 

a hráči více střílí z dálky po menším kontaktu s protihráčem. Ženy se naopak spíše, než 

střelbou z dálky snaží obejít protihráčku, tudíž dochází k většímu kontaktu 

s protihráčkou většímu riziku poranění. 
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Obrázek č. 7 -  lokalizace nejčastějších typů poranění (n = 8520), věkové rozmezí  

14 - 45 let v % 

 

         Zdroj: Luig, 2011 

  Nejčastějším typem zranění je podvrtnutí kotníku, kolene, prstů, 

či pohmožděniny postiženého místa. Zlomeniny jsou spíše u mladších sportovců, 

a spolu s vykloubením segmentu jsou velmi vzácné (Radic, 2013). 

 

Obrázek č. 8 - mechanismus vzniku úrazu porovnání muži a ženy v % 

 

         Zdroj: Radic, 2013 

 Studie Acute injuries in handbal prokázala, že až 293 zranění bylo způsobené 

kontaktem s protihráčem či spoluhráčem (Obrázek č. 8). Další zranění vznikají 

v nekontaktních situacích jako je běh, skákání nebo běh s rychlou změnou směru. 
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Poranění vzniklé při kontaktu je častější v oblasti horní části těla, kdežto poranění bez 

způsobeného kontaktu s hráčem má dopad na zranění v oblasti dolních končetin (více 

charakteristické pro ženy). Studie také prokázala, že z hlediska pozic jsou nejvíc 

zraněné krajní spojky a pivoti (Radic, 2013).  

 Během letních Olympijských her v Londýně (2012) byla provedena analýza 

všech zranění a nemocí. Celkem se studie zúčastnilo 10 568 sportovců, z toho bylo 

hlášeno 1 361 zranění a 758 nemocí. Házená se řadila mezi sporty s vyšším rizikem 

zranění (15 – 39 % registrovaných házenkářů utrpělo během Olympiády zranění). Ze 

všech týmových sportů, včetně házené, bylo nahlášeno celkem 24 zlomenin 

a 47 zánětlivých procesů v těle, 8 poranění šlach (v oblasti kolene, ramene, Achillovy 

šlachy), 15 poranění vazů v koleni. Přes 40 % zranění bylo způsobeno při kontaktu 

hráče s protihráčem. V 75 % úrazů se zranění vyskytlo během zápasu. Házená měla více 

zranění, než kolik bylo onemocnění během celých her (Engebretsen, 2013). 

 Zajímavá je studie A prospective cohort study of anterior cruciate ligament 

injuries in elite Norwegian team handbal, která se zaměřuje nejen na poranění předního 

zkříženého vazu v letech 1993 - 1996 u norských elitních hráčů, ale také vliv 

menstruačního období na zvýšené riziko poranění. Během 3 leté studie bylo zjištěno 

celkem 28 poranění LCA, z nich 23 u žen a 5 u mužů. Z toho 24 během zápasů 

a 4 během tréninků. Poranění bylo bez zavinění druhé osoby. Ovlivnění zranění 

menstruačním cyklem se vyskytlo pouze u 17 žen. 5 poranění se vyskytlo během 

menstruační fáze, 2 ve folikulární, 1 v časné a 9 v pozdní luteální fázi. Výsledky tedy 

naznačují zvýšené riziko vlivu menstruace na poranění LCA u žen, a to týden před nebo 

po cyklu (Myklebust, 1998). 
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Obrázek č. 9 – mechanismu vzniku poranění předního zkříženého vazu u pravého 

kolenního kloubu 

 

Zdroj: Stubbs, 2016 

 Poranění LCA má dvě fáze: zpomalení pohybu a bezkontaktní úraz. Rizikové 

poranění u žen spočívá v tzv. „pathokinetickém řetězci“, který začíná zvýšeným 

momentem adduktorů kyčle vedoucím k valgóznímu postavení kolene, a tím zvýšení 

tlaku na vaz (Stubbs, 2016). 

 

2.5  Kompenzace, regenerace a prevence u házenkářek 

2.5.1  Kompenzace 

 Kompenzace neboli vyrovnávání, pozitivně ovlivňuje podpůrný pohybový 

systém. Kompenzačním cvičením lze zacílit nejen na podpůrnou složku (vazy, šlachy, 

klouby), ale hlavně na svalovou tkáň. Kompenzační cvičení ovlivňuje i funkční stav 

vnitřních orgánů. Aby se docílilo co nejlepšího efektu tímto cvičením, je třeba 

dodržovat určitou posloupnost, ve které po cvicích na uvolnění následují protahovací 

cviky, a teprve poté posilování svalových skupin, které mají opačnou funkci 

(antagonisté) (Bursová, 2005). 

 Kompenzace by měla být součástí každé tělovýchovné jednotky, aby se 

předcházelo patologiím pohybového systému. Specifickou formou kompenzace jsou 
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cvičení, která jsou zaměřená na svalové skupiny, které sportovec při daném sportu, 

nevyužívá.  

 Plavání jako součást kompenzačního cvičení je vhodnou formou kompenzace 

jak z hlediska kardiovaskulárního systému, tak symetričnosti těla, která se při plavání 

využívá. Plavání řadíme do tzv. aktivního odpočinku, což znamená, že např. při větší 

únavě pravé horní končetiny stačí na krátkou dobu zatížit levou horní končetinu, 

a tím dojde k rychlejšímu ustoupení únavy pravé horní končetiny, než kdybychom 

končetinu nechali odpočívat (Jirka, 1990). 

2.5.2  Regenerace 

 „Regenerace sil zahrnuje veškerou činnost, která je zaměřena k plnému  

a rychlému zotavení všech tělesných i duševních procesů, jejichž klidová rovnováha 

byla nějakou předcházející činností posunuta do určitého stupně únavy (Jirka, 1990).“ 

 Pro komplexní regeneraci má důležitý význam adaptace. Pokud na organismus 

působí stejný podnět, se stejnou intenzitou, postupem času jeho efekt ustupuje a může 

dojít až k vymizení vnímání podnětu (Hošková, 2010). 

 Regeneraci můžeme rozdělit na pasivní a aktivní nebo na časnou a pozdní. 

Pasivní regenerace je přirozená činnost (například spánek) bez vnějšího zásahu 

do organismu. Naopak všechny činnosti, které jsou naplánované a urychlí zotavení 

organismu, řadíme do aktivní formy regenerace. Časná regenerace sil navazuje 

na prováděnou činnost nebo jí prostupuje. Pozdní regenerace nastupuje po delším 

časovém úseku po zátěži (Hošková, 2010). 

 Ve sportu je velmi častá rekondice, tj. aktivní forma odpočinku. Jejím cílem je 

zotavit organismu (včetně psychické kondice) po předešlém dlouhotrvajícím 

sportovním výkonu (Hošková, 2010).  

2.5.2.1  Regenerační procedury ve sportu 

 Mezi nejčastější procedury ve sportu patří masáže. Cílem masáží je ovlivnění 

místních i celkových změn, obtíží a nemocí, které vznikly zraněním či prevence zranění. 

Masáže přispívají k posílení zdraví, k podpoře fyziologických pochodů i celkové 

odolnosti organismu (Jansa, 2007). 
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Další regenerační procedurou je sauna, která by se měla zařadit do tréninkového 

cyklu během celého roku, neboť saunováním lze docílit zotavení organismu, posílení 

imunitního systému apod. (Jansa, 2007). 

Vodní regenerační prostředky (např. plavání v bazénu, vířivá lázeň, podvodní 

masáž) mají mechanické účinky, které spočívají v odlehčení těla, snížení svalového 

napěti a usnadnění pohybové dovednosti. U vodních regeneračních procedur je 

přítomný hydrostatický účinek pro některé orgány (Jansa, 2007). 

Strečink, který řadíme do regeneračního cvičení, je velmi důležitý během 

sportovního výkonu. Jeho úkolem je uvolnění a snížení napětí svalových skupin 

sportovce, vede ke snížení bolesti, ke zvýšení tolerance svalů k tahu, čímž zvětšuje sílu 

ve svalu a pohyblivost v kloubech (Jansa, 2007). 

Při sportu by sportovec měl zařadit i výživovou regeneraci, která slouží 

k rychlému naplnění energetických rezerv (glykogenu v jaterních a svalových buňkách) 

a rehydrataci organismu (Jansa, 2007). 

Zotavovací fáze spolu s odpočinkem by se měla zařadit alespoň jednou za rok po 

dobu 3 - 6 týdnů. Během ní by se sportovec měl věnovat rekreační, méně namáhavé 

sportovní činnosti (Jansa, 2007). 

Mezi regenerační procedury v neposlední řadě patří i psychologické cvičení 

vedoucí ke zlepšení koncentrace, a tím zlepšení výkonosti, urychlení regenerace, 

zlepšení při vnímání svého těla, uvolnění svalového napětí, odstranění strachu 

a rozčilení a navození vyrovnanosti, klidu a celkové spokojenosti (Jansa, 2007). 

2.5.3  Prevence 

 Jednou z nejdůležitějších prevencí ve sportu je správně sestavená metodika 

práce, její příprava a odolnost. Metodika by se měla stát nedílnou součástí 

každodenního cvičení. Cílem je, aby sportovec vydržel co nejdéle ve své hráčské 

kariéře a aby během herní sezóny došlo k nárůstu jeho výkonosti 

(Isakovic, Damian, 2016). 

Házenkářský trénink by měl být mimo jiné zaměřený na, zlepšení svalové, 

pojivové tkáně a propriocepce. Pro zlepšení svalové tkáně využívají hráči při trénincích 

závaží pouze do té míry, aby neohrožovalo jejich zdraví. V tréninkové jednotce by měla 
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být pozornost věnována hlavně rozvoji motorických schopností jedince. Často vidíme 

sportovce s rozvinutější horní polovinou těla, což může vést k poranění dolní části.  

Například nepřiměřený vývoj čtyřhlavého svalu stehenního může vést k poranění 

zkřížených vazů v koleni, a proto lze do tréninkového plánu zařadit cvičení s nárůstem 

svalové hmoty a sledovat, zda nedojde během sezóny ke změnám signalizujícím riziko 

poranění kolenních vazů (Isakovic, Damian, 2016). 

 Pojivová tkáň (vazy, šlachy, chrupavky a fascie svalů) je kritickým místem 

pohybového ústrojí. Výzkum Essentials of Strenght Training and Conditioning 

prokázal, že tréninkem se dá zlepšit kvalita pojivové tkáně. Pojivová tkáň dokáže 

reagovat na mechanické síly vyvolané během fyzické aktivity. Prevencí před úrazem 

pojivové tkáně je harmonický rozvoj všech segmentů pohybového aparátu během 

pohybu. Kvalitu pojivové tkáně můžeme podpořit cvičením ve vodě, v písku, 

izometrickým cvičením, dynamickým cvičením proti odporu, se spoluhráčem, 

plyometrickým cvičením nízké intenzity, či stretchingem (Beachle et Earl, 2000).  

 Aktivace proprioreceptorů během tréninku vytvoří předpoklad pro optimální 

reakci sportovce v nepředvídatelných situacích, které vznikají při hře. Trénink 

propriocepce je zaměřen na posílení šlach a vazů a zvětšení rozsahu pohybu v kloubu. 

Jedná se například o pohyb po nerovném terénu, využití nestabilních plošin např. bosu, 

skákání na trampolíně (Isakovic, Damian, 2016). 

Každý kloub nebo spojení více kloubů v určitý segment má své specifické 

funkce (Obrázek č. 10). Pokud je funkce jednoho z nich narušena, mají tendenci 

kompenzovat funkci jiné klouby či segmenty. To často může vést k dysfunkci segmentu 

nebo až k samotnému zranění. Mnozí autoři naznačují, že pokud pocítíme problém 

v určitém segmentu, měli bychom věnovat pozornost spíše sousednímu kloubu, který je 

zdrojem obtíží (Isakovic, Damian, 2016). 
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Obrázek č. 10 – specifické funkce jednotlivých segmentů (krční, hrudní a bederní 

páteř, kyčelnní, kolenní a hlezenní kloub)  

 

Zdroj: Isakovic, Damia, 2016 
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3  CÍLE, ÚKOLY A HYPOTÉZY PRÁCE  

3.1  Cíle práce 

 Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zhodnocení nejčastějších úrazů 

u házenkářek, které hrají v sezóně 2017/2018 nejvyšší soutěž pod názvem MOL liga žen 

a třetí nejvyšší soutěž v České republice, 2. ligu žen. Zhodnotila jsem úrazy všech 

jednotlivých hráček z obou soutěží, typy úrazů vzhledem k jednotlivým hráčským 

postům (křídlo, spojka, pivot, brankář) a s ohledem na to, zda mají hráčky možnost 

regeneračních a kompenzačních prostředků. Dalším cílem bylo analyzovat 

mechanismus vzniku úrazu a léčebné postupy, spolu s tím, zda mají hráčky k dispozici 

fyzioterapeuta či nikoli. 

 

3.2  Úkoly práce 

1. Sběr jednotlivých materiálů, které se vážou k danému tématu, zpracování literární 

rešerše. 

2. Na základě dostupné literatury sepis teoretických východisek diplomové práce. 

3. Vytvoření nestandardizovaného dotazníku pro vlastní výzkum. 

4. Sběr dat od jednotlivých házenkářských týmu MOL ligy žen a 2. ligy žen České 

republiky. 

5. Zhodnocení nejčastějších úrazů u házenkářek hrajících MOL ligu žen a 2. ligu žen 

na základě vrácených dotazníků, včetně úrovně regeneračních a kompenzačních cvičení. 

 

3.3  Hypotézy 

1. Předpokládám, že nejčastějším zraněním u házenkářek v České republice bude 

poranění hlezna. 

2. Předpokládám, že poranění budou odlišná vzhledem k jednotlivým hráčským postům. 

3. Předpokládám, že u hráček vzniklo více poranění během utkání. 

4. Předpokládám, že bude součástí realizačního týmu fyzioterapeut u týmů 

hrajících MOL ligu žen.  
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5. Předpokládám, že nebude součástí realizačního týmu fyzioterapeut u týmů hrajících 

2. ligu žen. 

6. Předpokládám, že součástí tréninkového procesu bude regenerace u hráček hrajících 

MOL ligy žen.  

7. Předpokládám, že součástí tréninkového procesu u hráček 2. ligy žen regenerace 

nebude. 
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4  METODIKA PRÁCE 

4.1  Úvod 

 Tato páce byla zpracována formou deskriptivní analýzy, kde se porovnávaly 

jednotlivé házenkářské týmy z MOL ligy a 2. ligy žen, respektive hráčky z pohledu 

jejich úrazů. Jednotlivá data od hráček byla získána pomocí nestandardizovaného 

dotazníku, který byl anonymní a byl rozeslán mezi všechny týmy MOL ligy a 2. ligy 

žen. 

 Pro tuto formu výzkumu není nutný souhlas etické komise, proto jsem o něj 

etickou komisi nežádala. 

 

4.2  Charakter sledovaného souboru 

 Do studie byly zařazeny týmy, které hrají nejvyšší soutěž v České republice 

MOL ligu žen a týmy, které hrají 2. ligu žen. Z MOL ligy žen jsem se zaměřila pouze 

na týmy z České republiky, kterých je dohromady 8. Druhá liga žen je rozdělená 

na východní a západní část soutěže. Z důvodu malé návratnosti vyplněných dotazníků 

z východní části, jsem do své studie zařadila týmy z části západní. Do studie byly 

zařazeny dotazníky, které byly řádně vyplněné, což v důsledku znamená, že do studie 

bylo zařazeno dohromady 112 dotazníků od házenkářek ve věkovém rozmezí 15 - 40 

let. 

 V MOL lize žen tvoří sezónu 2017/2018 8 českých družstev: DHK Zora 

Olomouc, DHC Slavia Praha, DHK Baník Most, SHK Veselí nad Moravou, DHC Sokol 

Poruba, HC Zlín, Sokol Písek, HC Hodonín. Druhou ligu žen – západní část, hraje 

celkově 11 družstev: Sokol Kobylisy II B, Slavoj Tachov, Sokol Vršovice B, Sokol 

Písek B, DHK Pardubice, FK Hvězda Cheb, Házená Jindřichův Hradec, LOKO České 

Budějovice, HK Spartak Ústí n. L., TJ Turnov, TJ Astra Praha. 

 Základní informace o jednotlivých hráčkách, které se zúčastnily výzkumu jsou 

v následujících tabulkách. 
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4.2.1  MOL liga žen 

Tabulka č. 2 - DHC Zora Olomouc 

Hráčka Výška Váha Post 

Hráč č. 1 173 cm 80 kg Pivot 

Hráč č. 2 175 cm 85 kg Spojka 

Hráč č. 3 169 cm 61 kg Křídlo 

Hráč č. 4 171 cm 60 kg Křídlo 

Hráč č. 5 158 cm 58 kg Křídlo 

Hráč č. 6 172 cm 64 kg Brankář 

Hráč č. 7 167 cm 58 kg Střední spojka 

Hráč č. 8 172 cm 71 kg Střední spojka 

 

Tabulka č. 3 - DHC Slavia Praha 

Hráčka Výška Váha Post 

Hráč č. 1 164 cm 56 kg Křídlo 

Hráč č. 2 169 cm 98 kg Brankář 

Hráč č. 3 176 cm 67 kg Spojka 

Hráč č. 4 168 cm 63 kg Křídlo 

Hráč č. 5 173 cm 63 kg Spojka 

Hráč č. 6 170 cm 62 kg Křídlo 

 

Tabulka č. 4 - DHK Baník Most 

Hráčka Výška Váha Post 

Hráč č. 1 168 cm 61 kg Křídlo 

Hráč č. 2 172 cm 70 kg Pivot 

Hráč č. 3 172 cm 59 kg Střední spojka 

Hráč č. 4 174 cm 64 kg Spojka 

 

Tabulka č. 5 - SHK Veselí nad Moravou 

Hráčka Výška Váha Post 

Hráč č. 1 176 cm 60 kg Spojka 

Hráč č. 2 175 cm 75 kg Brankář 

Hráč č. 3 178 cm 68 kg Pivot 

Hráč č. 4 166 cm 63 kg Křídlo 
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Tabulka č. 6 - DHC Sokol Poruba 

Hráčka Výška Váha Post 

Hráč č. 1 173 cm 78 kg Pivot 

Hráč č. 2 180 cm 72 kg Brankář 

Hráč č. 3 180 cm 80 kg Spojka 

Hráč č. 4 173 cm 70 kg Střední spojka 

Hráč č. 5 177 cm 65 kg Spojka 

Hráč č. 6 184 cm 74 kg Spojka 

Hráč č. 7 168 cm 70 kg Střední spojka 

Hráč č. 8 174 cm 74 kg Brankář 

Hráč č. 9 182 cm 73 kg Spojka 

Hráč č. 10 180 cm 74 kg Brankář 

Hráč č. 11 183 cm 93 kg Pivot 

Hráč č. 12 170 cm 58 kg Brankář 

Hráč č. 13 168 cm 63 kg Křídlo 

 

Tabulka č. 7 - HC Zlín 

Hráčka Výška Váha Post 

Hráč č. 1 161 cm 58 kg Křídlo 

Hráč č. 2 173 cm 60 kg Brankář 

Hráč č. 3 170 cm 67 kg Křídlo 

Hráč č. 4 180 cm 85 kg Střední spojka 

Hráč č. 5 174 cm 71 kg Křídlo 

Hráč č. 6 173 cm 60 kg Brankář 

Hráč č. 7 174 cm 80 kg Pivot 

Hráč č. 8 178 cm 68 kg Spojka 

Hráč č. 9 170 cm 69 kg Spojka 

Hráč č. 10 165 cm 60 kg Pivot 

 

Tabulka č. 8 - Sokol Písek 

Hráčka Výška Váha Post 

Hráč č. 1 169 cm 63 kg Křídlo 

Hráč č. 2 165 cm 63 kg Pivot 

Hráč č. 3 168 cm 65 kg Křídlo 

Hráč č. 4 167 cm 79 kg Pivot 
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Tabulka č. 9 - HK Hodonín 

Hráčka Výška Váha Post 

Hráč č. 1 180 cm 60 kg Střední spojka 

Hráč č. 2 167 cm 64 kg Křídlo 

Hráč č. 3 180 cm 83 kg Brankář 

Hráč č. 4 168 cm 63 kg Střední spojka 

Hráč č. 5 174 cm 64 kg Spojka 

Hráč č. 6 175 cm 68 kg Křídlo 

Hráč č. 7 167 cm 76 kg Pivot 

 

4.2.2  2. liga žen 

Tabulka č. 10 - TJ Astra Praha 

Hráčka Výška Váha Post 

Hráč č. 1 164 cm 75 kg Brankář 

 
Hráč č. 2 165 cm 60 kg Křídlo 

Hráč č. 3 167 cm 

 cm 

62 kg Křídlo 

 
 

Tabulka č. 11 - TJ Turnov 

Hráčka Výška Váha Post 

Hráč č. 1 166 cm 62 kg Křídlo 

 
Hráč č. 2 159 cm 52 kg Křídlo 

 

Tabulka č. 12 - HK Spartak Ústí nad Labem 

Hráčka Výška Váha Post 

Hráč č. 1 169 cm 63 kg Spojka 

Hráč č. 2 168 cm 70 kg Spojka 

Hráč č. 3 170 cm 97 kg Brankář 

Hráč č. 4 173 cm 70 kg Brankář 

Hráč č. 5 170 cm 68 kg Křídlo 

Hráč č. 6 170 cm 70 kg Pivot 

Hráč č. 7 170 cm 55 kg Střední spojka 

 
Hráč č. 8 172 cm 69 kg Křídlo 

Hráč č. 9 170 cm 70 kg Spojka 

Hráč č. 10 166 cm 65 kg Křídlo 

. 
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Tabulka č. 13 - LOKO České Budějovice 

Hráčka Výška Váha Post 

Hráč č. 1 170 cm 80 kg Střední spojka 

Hráč č. 2 168 cm 70 kg Pivot 

 

Tabulka č. 14 - Házená Jindřichův Hradec 

Hráčka Výška Váha Post 

Hráč č. 1 175 cm 80 kg Spojka 

Hráč č. 2 183 cm 90 kg Pivot 

Hráč č. 3 168 cm 71 kg Křídlo 

 

Tabulka č. 15 - FK Hvězda Cheb 

Hráčka Výška Váha Post 

Hráč č. 1 172 cm 74 kg Pivot 

Hráč č. 2 172 cm 80 kg Křídlo 

 

Tabulka č. 16 - DHK Pardubice 

Hráčka Výška Váha Post 

Hráč č. 1 169 cm 62 kg Střední spojka 

Hráč č. 2 175 cm 71 kg Spojka 

Hráč č. 3 174 cm 75 kg Spojka 

Hráč č. 4 174 cm 66 kg Spojka 

Hráč č. 5 175 cm 84 kg Spojka 

Hráč č. 6 163 cm 57 kg Spojka 

Hráč č. 7 170 cm 70 kg Střední spojka 

Hráč č. 8 163 cm 52 kg Křídlo 

Hráč č. 9 168 cm 80 kg Brankář 

 

Tabulka č. 17 - Sokol Písek B 

Hráčka Výška Váha Post 

Hráč č. 1 166 cm 55 kg Křídlo 

Hráč č. 2 184 cm 73 kg Spojka 
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Tabulka č. 18 - Sokol Vršovice B 

Hráčka Výška Váha Post 

Hráč č. 1 168 cm 64 kg Křídlo 

Hráč č. 2 175 cm 60 kg Spojka 

Hráč č. 3 170 cm 90 kg Brankář 

Hráč č. 4 170 cm 80 kg Pivot 

Hráč č. 5 162 cm 60 kg Křídlo 
 

Tabulka č. 19 - Slavoj Tachov 

Hráčka Výška Váha Post 

Hráč č. 1 181 cm 64 kg Brankář 

Hráč č. 2 175 cm 78 kg Střední spojka 
 

Tabulka č. 20 - Sokol Kobylisy II B 

Hráčka Výška Váha Post 

Hráč č. 1 165 cm 60 kg Spojka 

Hráč č. 2 175 cm 82 kg Pivot 

Hráč č. 3 178 cm 72 kg Spojka 

Hráč č. 4 181 cm 74 kg Spojka 

Hráč č. 5 170 cm 65 kg Pivot 

Hráč č. 6 168 cm 63 kg Pivot 

Hráč č. 7 161 cm 58 kg Křídlo 

Hráč č. 8 165 cm 52 kg Střední spojka 

Hráč č. 9 163 cm 75 kg Střední spojka 

Hráč č. 10 172 cm 61 kg Pivot 

Hráč č. 11 175 cm 70 kg Brankář 

Hráč č. 12 182 cm 82 kg Spojka 

Hráč č. 13 175 cm 85 kg Spojka 

Hráč č. 14 163 cm 78 kg Střední spojka 

Hráč č. 15 168 cm 63 kg Pivot 

Hráč č, 16 164 cm 63 kg Křídlo 

 

4.3  Metoda ke sběru dat 

Ke sběru dat jsem si zvolila formu nestandardizovaného dotazníku. Dotazník 

obsahuje celkem 36 otázek, které jsou zaškrtávající, i vyplňovací. V první fázi 

dotazníku jsou otázky zaměřené na popis charakteristiky hráče – pohlaví, věk, hrací 

končetina, post hráče, tým hráčky, zařazení do reprezentace. Dále jsou otázky zaměřené 

na intenzitu a skladbu tréninku – kolikrát týdně se hráčky věnují házené, jak často mají 

tréninky, zápasy, zda trénují v hale nebo venku, jaký mají typ povrchu, zda jsou 
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součástí tréninku kompenzační cvičení a regenerace, jestli v daném týmu působí 

fyzioterapeut a co je v jeho kompetenci. Poslední otázky v dotazníku jsou zaměřené 

na zranění hráček – o jaký typ zranění se jednalo, jaký byl mechanismus vzniku úrazu, 

jak bylo zranění léčeno, zda hráčka navštěvovala fyzioterapii a jaká byla její náplň. 

  

4.4  Zhodnocení získaných dat 

Ke zpracování jednotlivých dat z navrácených dotazníků byl použit program 

IBM SPSS Statistics 25, který provedl procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí 

a dále byla použita funkce chí kvadrát test, která s hladinou významnosti p = 0,05 buď 

potvrdila nebo vyvrátila stanovené hypotézy. Pomocí programu Microsoft Excel 2010 

byly pro lepší znázornění získaných dat vytvořeny grafy.  

 

4.5  Získávání dat  

 Dotazníky byly distribuovány do jednotlivých klubů, které se zapsaly do sezóny 

2017/2018. Jednalo se o týmy z České republiky z nevyšší soutěže MOL ligy žen a týmy 

z třetí nejvyšší soutěže, 2. ligy žen – západní část soutěže. Ze 160 navrácených 

dotazníků jsem vyřadila 48 (30%) dotazníků, neboť nesplňovaly mnou zadaná kritéria. 

Do studie jsem zařadila 112 dotazníků, což odpovídá 70 % z celkového počtu 

rozeslaných dotazníků.  
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5  VÝSLEDKY 

Všech 112 probandů byly ženy, které jsem rozdělila do dvou věkových kategorií 

(Graf č. 1). První kategorie byla ve věkovém rozmezí 15 – 25 let, kterou tvořilo 

dohromady 77 probandů (68,8 %), druhou kategorii tvořilo 35 probandů (31,3 %), které 

měly 25 let a více. 

 

Graf č. 1 - Rozdělení do dvou věkových kategorií bez ohledu na soutěž v %  

(n = 112) 

 

 

5.1  Základní údaje probandů 

Do studie bylo zařazeno 112 probandů z obou porovnávaných soutěží. 

56 navrácených dotazníků (50 %) bylo od hráček hrajících MOL ligu žen a 56 (50 %) 

od hráček působících v druhé lize žen.  Graf č. 2 znázorňuje procentuální rozdělení 

jednotlivých hráček do týmů působících v 2. lize žen a graf č. 3 rozdělení hráček 

do týmů působících v MOL lize žen.  
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Graf č. 2 - rozdělení jednotlivých hráček do týmů 2. ligy žen v % (n = 56) 

 

 

Graf č. 3 - rozdělení jednotlivých hráček do týmů MOL ligy žen v % (n = 56) 

 

 

 Hráčky byly ve studii dále rozděleny podle postů bez ohledu na to, jakou hrají 

soutěž. Graf č. 4 znázorňuje rozdělení všech hráček s ohledem na post, který hrají. 

Na výběr měly z pěti postů: křídlo, spojka, střední spojka, pivot a brankář. Největší 

skupinu tvořily hráčky hrající na křídle (31 probandů) a na spojkách (28 probandů). 

Hráček hrajících na pivotu bylo 20 a nejmenší skupinu tvořily brankáři (17 probandů) 

a střední spojky (16 probandů).  
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Graf č. 4 - rozdělení jednotlivých hráček dle postů bez ohledu na soutěž v % 

 (n = 112) 

 

 Pro házenou jsou z hlediska jednotlivých postů důležité jednotlivé parametry 

hráče, pod kterými si představíme výšku a váhu. Křídla jsou oproti spojkám menšího 

vzrůstu, naopak pivoti a brankáři mívají větší váhu. Následující tabulka č. 21 zobrazuje 

průměrnou výšku a váhu vzhledem k jednotlivým postům, kde průměrně nejvyšší byly 

spojky a nejtěžší brankáři. 

Tabulka č. 21 - průměrná výška a váha vzhledem k jednotlivým hráčským postům 

Post Průměrná výška Průměrná váha Počty hráček 

Křídlo 162 cm 63 kg 31 

Spojka 175 cm 71 kg 28 

Střední 

spojka 

170 cm 68 kg 16 

pivot 172 cm 73 kg 20 

brankář 173 cm 74 kg 17 

 

 Ze všech 112 dotazovaných tvořili nejpočetnější skupinu studenti (62,5 %). Ze 

všech hráček obou dvou soutěží působí pouze 8 (7,1 %) v reprezentačním týmu žen.  

 Nejčastější odpovědí, kde jednotlivé hráčky trénují, byla tělocvična jako součást 

budovy se 77,7 % (87 respondentů), poté nafukovací hala s 22,3 % (25 respondentů) 

a venku netrénuje žádný z dotazovaných týmů. 48 respondentů (42,9 %) trénuje 

na tvrdém povrchu a stejný počet respondentů má ve svých halách měkký povrch. 
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Pouze 16 respondentů (14,3 %) má k dispozici tartan. Beton a umělou trávou nevyužívá 

žádný tým. 

U grafu č. 5 porovnávám, zda má vliv druh povrchu na výskyt poranění 

u házenkářek. U zraněných hráček využívá při trénování tvrdý povrch 44 %, měkký 

povrch 42 % a tartan 14 %. U nezraněných hráček naopak nejčastěji využívájí měkký 

povrch (50 %), dále tvrdý povrch (33,3 %) a tartan (16,7 %). Hladina významnosti mezi 

výskystem poranění a typem povrchu je p = 0,780. Počet zraněných se výrazně neliší od 

druhů povrchů haly. Z čehož vyplývá, že druhy povrchů nemají vliv na výskyt poranění. 

 

Graf č.  5 - vliv druhů povrchů na četnost poranění v % (n = 112) 

 

 

 Týmy MOL ligy žen stráví házenou průměrně 11 hod týdně s počtem 5 - 

6 tréninků, tréninková jednotka trvá 90-120 min. Naopak týmy druhé ligy žen se věnují 

házené v průměru 7 hod za týden, trénují 2 – 3 krát týdně a tréninková jednotka trvá 

90 min. Obě dvě soutěže odehrají v průměru jeden zápas týdně. 

 

5.2  Nejčastější úrazy u házenkářek 

Na základě vyhodnocení získaných dat z dotazníku bylo zjištěno, že zraněním 

utrpělo během své hráčské kariéry ze všech 112 hráček obou soutěží (MOL ligy a 2. ligy 

žen) 89,3 % (100 respondentek), což lze považovat za opravdu vysoké číslo. V MOL 
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lize žen mělo 50 respondentek za svou hráčskou kariéru zranění, naopak 6 respondentek 

neprodělalo dosud žádné zranění. U druhé ligy žen je tomu stejně, 50 respondentek 

prodělalo zranění a 6 nikoli (graf č. 6). 

 

Graf č. 6 - procentuální vyhodnocení poranění s ohledem na soutěž (MOL liga 

a 2. liga žen) v % (n = 112) 

 

 

 Na grafu č. 7 můžeme vidět procentuální zhodnocení úrazů s ohledem na jejich 

lokalizaci na těle u všech hráček bez ohledu na to, v jaké působí lize. Dotazované 

hráčky měly na výběr z 9 odpovědí, zaškrtnout mohly jednu i více odpovědí. Z grafu je 

patrné, že mezi nejčastější místo poranění patří hlezno s 56,3 % (n = 63) a ruce s 50,9 % 

(n = 57). Naopak noha (oblast chodidla) s 4,5 % (n = 5) je místem méně častých 

poranění. Mezi jiné zranění patří oblasti stehna, lýtka, zápěstí a žeber (4,5 %, n = 5). 
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Graf č. 7 - lokalizace úrazů jednotlivých hráček obou soutěží bez ohledu 

na věkovou kategorii v % (n = 112) 

 

Na následujícím grafu č. 8 jsem zhodnotila úrazy vzhledem k věkovým 

kategoriím. Jak je z grafu patrné, v kategorii 15 – 25 let patří mezi nejčastější poranění 

oblasti hlezna (59,7 %). Naopak u druhé věkové kategorie je to poranění kolenního 

kloub (54,3 %). 

 

Graf č. 8 – lokalizace úrazů vzhledem k věkovým kategoriím bez ohledu na soutěž 

v % (n = 112) 
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Dále jsem se zaměřila na typ poranění u dotazovaných hráček (graf č. 9). 

Nejčastěji respondentky odpověděly, že se jednalo o poranění vazů (63,4 %) 

a zlomeniny kostí (42 %). Mezi jiné poranění patřily bolesti krční páteře a vyražené 

zuby (1,8%). Na výběr měli respondentky z 12 možných odpovědí, zaškrtnout mohly 

jednu a více odpovědí. 

 

Graf č. 9 - typy jednotlivých poranění v % a obou soutěží bez ohledu na věkovou 

kategorii (n = 112) 

 

 

 Na grafu č. 10 jsem porovnala jednotlivé typy poranění s ohledem na dvě 

věkové kategorie. Můžeme říci, že u obou kategorií se jedná nejčastěji o poranění vazů, 

a to až v 65,7 %. 
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Graf č. 10 - typy poranění s ohledem na věkové kategorie v obou soutěžích v %  

(n = 112) 

 

 

Ze 112 respondentů obou soutěží 100 hráček uvedlo, že mělo zranění alespoň 

jedno za svou hráčskou kariéru (89,3%), druhou skupinu, které se zranění vyhnulo, 

představuje 12 respondentů (10,7%). Data jsou zobrazená na grafu č. 11. 

 

Graf č. 11 - poranění jednotlivých hráček bez ohledu na věkovou kategorii v % 

obou soutěžích v % (n = 112) 
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  Graf č. 12 znázorňuje, kdy došlo k poranění – zda při tréninkové jednotce nebo 

při zápase. Vysokou převahu mají zápasy (92 %, n = 94) nad tréninkovou jednotkou 

(53 %, n = 54). Graf byl zpracován na základě odpovědí respondentů bez ohledu na věk 

nebo tým, ve kterém působí. 

 

Graf č. 12 - vyhodnocení poranění, které vzniklo při zápase nebo tréninku bez 

ohledu na soutěž v % (n = 112) 

 

 

Respondentek jsem se dále dotazovala na mechanismus vzniku úrazu (graf 

č. 13). Respondentky měly na výběr z 9 odpovědí, vyplnit mohly jednu a více odpovědí. 

Při zhodnocení všech hráček bez ohledu na věkovou kategorii byl nejčastějším vznikem 

úrazu špatný došlap (57,1 %) a také v 50 % srážka s jinou hráčkou. V kategorii jiné 

hráčky odpověděly, že za vznik úrazu považují špatně chycenou střelu, dopad na zem 

během brankářského zákroku nebo ránu do hlavy (2,7 %). 
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Graf č. 13 - mechanismus vzniku úrazu bez ohledu na věkovou kategorii 

a soutěž v % (n = 112) 

 

 

U grafu č. 14 můžeme vidět, že 69,9 % respondentů je vystaveno domácím 

či pracovním stresům, pouze 30,4 % ne. 

 

Graf č. 14 - procentuální vyhodnocení všech respondentů trpící stresem či nikoli 

bez ohledu na věk nebo soutěž v % (n = 112) 

 

U grafu č. 15 jsem porovnávala vliv stresu na výskyt poranění. U zraněných až 

69 % zažívá každodenní stres oproti 31 %. Z nezraněných respondentů (12 respondentů) 
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je jich 75 % ve stresu, 25 % stres nepociťuje. Hladina významnosti mezi výskystem 

poranění a stresem je p = 0,669. Počet zraněných se tedy výrazně neliší s ohledem 

na stres, z čehož vyplývá, že stres nemá výrazný vliv na výskyt poranění.  

 

Graf č. 15 - vliv stresu, všech hráček bez ohledu na soutěž, na četnost výskytu 

zranění v % (n = 112) 

 

 

5.3  Nejčastější úrazy u jednotlivých házenkářských postů 

 Z vyhodnocení všech 112 respondentů vyplývá, že mezi nejčastější poranění 

patří zranění hlezna, ruky a kolenního kloubu. V této podkapitole se zaměřím 

na vyhodnocení nejčastějších zranění u jednotlivých hráčských postů, neboť 

předpokládám odlišnosti v lokalizaci a četnosti poranění. 

Křídla jsou hráčky, které jsou spíše menšího vzrůstu (průměrně 162 cm) 

a využívají při hře své rychlosti a dynamičnosti. Dle grafu č. 16 je patrné, že mezi 

nejčastější lokalizace poranění patří oblast hlezna (48 %), kolenního kloubu (45,2 %) 

a ruky (41,9 %). Naopak poranění nohy (chodidlo) představuje pouze 3 %. Nejčastějším 

typem poranění je poranění vazů (64,5 %). Mezi kategorii jiné oblasti poranění (10 %) 

patří poranění žeber, zápěstí a stehna. Velkou převahu mezi zraněními (graf č. 17) 

představuje poranění vazů (64,5 %), dále zlomeniny kostí (38,7 %), distorze hlezna 

(35,5 %). 3,2 % představuje zranění způsobující bolesti krční páteře. 
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Graf č. 16 - lokalizace jednotlivých poranění u křídel v % (n = 31) 

 

 

Graf č. 17 - druhy poranění u křídel v % (n = 31) 

 

 

Na spojce se nejčastěji vyskytují hráčky, které využívají svou vysokou postavu 

především ke střelbě z dálky. Mezi nejčastější lokalizaci zranění patří hlezno (71 %), 

kolenní kloub (42,9 %) a ruce (50 %). Nejmenší zastoupení v lokalizaci má lýtko 4 % 

(graf č. 18). Nejčastějším typem poranění u spojek jsou vazy (60,7 %), zlomeniny 

(42,9 %), distorze hlezna (39,3 %) a poranění svalů (35,7 %) (graf č. 19). 
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Graf č. 18 - lokalizace poranění u spojek v % (n = 28) 

 

 

Graf č. 19 - druh poranění u spojek v % (n = 28) 

 

Na střední spojce působí nejčastěji hráčky, které se pohybují uprostřed hřiště 

a jejich předností je předhled o hře spojený s výškou a silou, kterou potřebují ke střelbě 

z dálky. Graf č. 20 znázorňuje vyrovnané procentuální zastoupení poranění v oblasti 

rukou (50 %) a kolenního kloubu (50 %). Vysoké číslo poranění má hlezno (38 %) 

a obličej (31,3 %). Dále procentuálně převažuje poranění vazů (75 %), zlomeniny 

(37,5 %) a poranění menisků (37,5 %) (graf č. 21). 
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Graf č. 20 - lokalizace poranění u středních spojek v % (n = 16) 

 

Graf č. 21 - druh poranění u středních spojek v % (n = 16) 

 

Na pivotu v házené nejčastěji hraje hráčka, která díky svému postavení na hřišti 

mezi obránci potřebuje především svou svalovou a tukovou tkáň. Nejčastější poranění 

pivotů je lokalizováno v oblasti rukou (70 %) a hlezna (60 %). V kategorii jiné oblasti 

poranění (5 %) se nejčastěji vyskytovalo poranění v oblasti zad (graf č. 22). 

Nejčastějším typem poranění byly vazy (60 %), svaly (50 %) a zlomeniny (45 %). Jako 

jiný typ zranění respondentky uváděly vyražený zub (5 %) (graf č. 23). 
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Graf č. 22  - lokalizace poranění u pivotů v % (n = 20) 

 

 

Graf č. 23 - druh poranění u pivotů v % (n = 20) 

 

 Brankáři jsou hráčky, které kromě své výšky a váhy potřebují také plnou 

koncentrovanost během hry.  Graf č. 24 znázorňuje vysoký výskyt poranění v oblasti 

kolenního kloubu (65 %), hlezna (59 %) a rukou (47,1 %). Nejčastšjší typ poranění je 

poranění vazů (58,8 %), menisků a zlomeniny (47,1 %) (graf č. 25). 
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Graf č. 24 - lokalizace poranění u brankářů v % (n = 17) 

 

 

Graf č. 25 - druh poranění u brankářů v % (n = 17) 

 

 

Následující graf č. 26 představuje vliv jednotlivých hráčských postů na výskyt 

poranění. U zraněných (100 respondentů) se vyskytlo 90 % (n = 28) zranění u křídel, 

u spojek 96 % (n = 27), u středních spojek 81 % (n = 13), u pivotů 90 % (n = 18) 

a u brankářů 82 % (n = 14). Naopak u 12 respondentek, které nebyly doposud zraněné, 

se jednalo o křídla s 10 % (n = 3), spojky s 3,6 % (n = 1), střední spojky s 19 % (n = 3), 

pivoty s 10 % (n = 2) a brankářky s 18 % (n = 3). Hladina významnosti mezi výskystem 
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poranění a jednotlivými posty je p = 0,482. Počet zraněných se výrazně neliší 

od jednotlivých hráčských postů, z čehož vyplývá, že jednotlivé hráčské posty nemájí 

vliv na výskyt poranění.  

Graf č. 26 - vliv jednotlivých postů na zranění bez ohledu na soutěž a věk v %  

(n =112) 

 

 

5.4  Regenerace u házenkářek 

Na grafu č. 27 vidíme porovnání mezi hráčkami MOL ligy a 2. ligy žen 

v závislosti na regeneračních prostředcích, které by měly být nedílnou součástí 

tréninkové jednotky. Patrná převaha je u nejvyšší soutěže žen, kdy 100 % (n = 56) 

respondentů má možnost využití regnerace, naopak u druhé ligy žen je to pouze 

21 respondentek, tj. 40 % (n = 12). 

 

 

 

 

 



58 

 

Graf č. 27 -  porovnání hráček MOL ligy (n = 56) a 2. ligy žen (n = 56) v jejich 

závislosti na regeneraci v % 

 

 Vliv regenerace na poranění představuje graf č. 28. Ze zraněných házenkářek 

provádělo 61 % regeneraci, naopak 39 % bylo bez regenerace. Házenkářky, které 

nebyly zraněné, tak v 58,3 % prováděly regeneraci, ale 41,70 % regeneraci nedělaly. 

Hladina významnosti mezi výskystem poranění a regenerací je p = 0,858. Počet 

zraněných se výrazně neliší od provádění regenerace, a proto regenerace nemá 

významný vliv na výskyt poranění. 

 

Graf č. 28 - vliv regenerace v závislosti na počtu zraněných v % (n = 112) 
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 Všech 112 respondentek bez ohledu na soutěž, kterou hráčky hrají, odpovědlo, 

že jejich nejčastější formou regenerace je sauna (50,9 %) a masáž (40,2 %). Méně časté 

formy regenerace, které hráčky využívají, jsou koupele nebo vířivky (28,6 %), fitness 

a posilovna (22,3 %) nebo plavání (pouze 17 %). V kategorii jiné se nacházela 

regenerace za využítí páry, solné jeskyně a chodníčku s kamínky. Respondentky měly 

na výběr mezi 6 odpovědmi a mohly si vybrat jednu a více odpovědí (graf č. 29). 

 

Graf č. 29 - typ regenerace u jednotlivých hráček bez ohledu na soutěž v %  

(n = 112) 
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Graf č. 30 - četnost výskytu regenerace do jednoho týdne bez ohledu na soutěž  

a věk v % (n = 112) 

 

 

5.5  Kompenzační cvičení u házenkářek 

 Graf č. 31 znázorňuje procentuální zastoupení kompenzačních cvičení u hráček 

působících v MOL lize a 2. lize žen. 98,2 % hráček MOL ligy a 87,5 % hráček 2. ligy žen 

má do tréninkové jednotky nebo zápasu zařazeno kompenzační cvičení. 

Graf č. 31 - srovnání zařazení kompenzačních cvičení u hráček MOL ligy (n = 56) 

a 2. ligy žen (n = 56) v % 
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Vliv komepnzačních cvičení během tréninku nebo zápasu na výskyt poranění 

u házenkářek znázorňuje graf č. 32. U zraněných hráček až 94 % nemělo kompenzační 

cvičení a pouhých 6 % zraněných hráček toto cvičení mělo. Házenkářky, které doposud 

neprodělaly zranění (nutno podotknout, že se jedná o pouhých 12 respondentů), 

v 83,3 % dělají kompenzační cvičení, naopak 16,7 % hráček je nedělá. Hladina 

významnosti mezi výskystem poranění a regenerací je p = 0,175. Počet zraněných se 

tedy výrazně neliší v závislosti na provádění kompenzačních cvičení, 

a proto kompenzace v tomto případě nemá vliv na výskyt poranění. 

 

Graf č. 32 - vliv kompenzačních cvičení na výskyt zranění bez ohledu na soutěž 

a věk v % (n = 112) 

 

 

Typ kompenzačních cvičení je znázorněn v grafu č. 33. Respondentky měly 

na výběr z 9 odpovědí, zaškrnout mohly jednu a více odpovědí. Nejčastějším 

kompenzačním cvičením bylo vyklusání před (67,9 %) a po (63,4 %) tréninkové 

jednotce a  strečink před (75,9 %) a po (66,1 %) tréninkové jednotce. Hodnoty 

kompenzačního cvičení před a po tréninkové jednotce jsou vyrovnané na rozdíl 

od posilování před  s 25,9 % a během s 67,9 % tréninkové jednotky. 
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Graf č. 33 - typy kompenzačních cvičení hráček působících v obou soutěžích bez 

ohledu na věk v % (n = 112) 

 

 

Velmi nízké hodnoty (pouze 21,4 %) jsou vidět na následujícím grafu č. 34 

u odpovědi, zda typem kompenzace je cvičení pro nehrací horní končetinu 

a neodrazovou dolní končetinu. Naopak většina respondentek uvedla do tréninkové 

jednotky zařazení jiné sportovní aktivity (61,6 %), např. balanční a stabilizační cvičení, 

cvičení s medicimbály, regenerační a rekondiční trénink s fitness trenérem. 

 

Graf č. 34 -  další typy kompenzačních cvičení hráček obou soutěží bez ohledu na 

věk v % (n = 112) 
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5.6  Fyzioterapeut v týmech MOL ligy a 2. ligy žen 

 Graf č. 35 znázorňuje kolik respondentek má k dispozici ve svém týmu 

fyzioterapeuta. 50,9 % (n = 57) respondentek v týmu fyzioterapeuta nemá, 49,1 % 

(n = 55) má v rámci sportovní činnosti fyzioterapeuta k dispozici. 

 

Graf č. 35 - zastoupení fyzioterapeutů v týmech bez ohledu na soutěž a věk v %  

(n = 112) 

 

 

Graf č. 36 srovnává hráčky obou soutěží v závislosti na přítomnosti 

fyzioterapeuta v týmu. V MOL lize žen je v 87,5 % (n = 49) fyzioterapeut součástí týmu, 

pouze v 12,5 % (n = 7) není. Naopak u 2. ligy žen není fyzioterapeut u 91,1 % (n = 51) 

týmů, ale u 8,9 % (n = 5) je. 
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Graf 36 - výskyt fyzioterapeuta v jednotlivých soutěžích MOL ligy (n = 56) a 2. ligy 

žen (n = 56) v % 

 

 

 Graf č. 37 ukazuje, jaký má vliv fyzioterapeut v házenkářském týmu na četnost 

poranění. U zraněných (100 respondentek) nemá v týmu fyzioterapeuta 52 % (n = 52) 

a 48 % (n = 48) jej má. U nezraněných (12 respondentek) má 58,3 % (n = 7) 

fyzioterapeuta a 41,7 % (n = 5) jej nemá. Hladina významnosti mezi výskystem 

poranění a přítomností fyzioterapeuta v týmu je p = 0,499. Počet zraněných se tedy 

výrazně neliší v případě přítomnosti či nepřítomnosti fyzioterapeuta v týmu. 

A proto nemá přítomnost fyzioterapeuta v týmu vliv na výskyt poranění. 
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Graf č. 37 - vliv přítomnosti fyzioterapeuta v týmu na počty zranění bez 

ohledu na věk v % (n = 112) 

 

 

5.7  Léčba poranění u házenkářek 

 Ze všech 112 respondentek obou soutěží, prodělalo zranění 100 respondentek 

a pouze 12 respondentek se nezranilo. Následující graf č. 38 znázorňuje, jak byla 

zranění hráček léčena. Respondentky měly na výběr z 5 odpovědí, zaškrtnout mohly 

jednu a více odpovědí. Nejčastější odpovědí (74 %) byla fixace ortézou, 59 % 

představovalo léčbu klidem, 47 % operací a 40,2 % sádrou. V kategorii jiné 

respondentky odpovídaly, že zranění léčily rehabilitací, případně byly rány sešity nebo 

byly hráčky odeslány domů – bez léčby. 
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Graf č. 38 - léčba všech zranění u všech zraněných respondentů bez ohledu na 

soutěž a věk v % (n = 112) 

 

 Graf č. 39 znázorňuje procentuální zastoupení léčby u těch, kterým byla 

navržená fyzioterapeutická léčba po zranění. Odpovídalo 81 % (81 respondentek, které 

měly fyzioterapii k dispozici). Pouze 19 respondentek (19 %) nemělo fyzioterapii 

v době léčení zranění k dispozici. 

 

Graf č. 39 - navržení fyzioterapie při léčbě poranění bez ohledu na soutěž a věk  

v % (n = 100) 
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 Druh fyzioterapie znázorňuje graf č. 40. Na výběr bylo z 9 odpovědí, 

respondentky mohly zaškrtnout jednu a více odpovědí. Nejčastější odpovědí byla 

elektroléčba s 45,5 %, magnetoterapie 41,1 % a terapie měkkých tkání 33,9 %. Nejméně 

častá odpověď byla mechanoterapie 6,3 %. V kategori jiné se vyskytl laser a vodoléčba. 

 

Graf č. 40 - druhy navržené fyzioterapie u těch, kterým byla doporučena  

s ohledem na jejich poranění v % (n = 81) 

 

 

Tabulka č. 22 poukazuje na průměrnou délku léčby jednotlivých poranění 

vzhledem k počtu zraněných. Nejdelší léčbu zaznamenaly poraněné menisky (26 týdnů) 

a vazy (20 týdnů). Naopak nejkratší dobu léčení (6 týdnů) prodělaly hráčky s bolestmi 

krční páteře a s vyraženými zuby. V tabulce č. 23 je zobrazen přehled rekonvalescence 

po prodělání jednotlivých zranění. 
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Tabulka č. 22 - průměrná doba léčení jednotlivých poranění 

Druh poranění Počty zraněných Průměrná doba léčby 

Zlomeniny kostí 47 15 týdnů 

Poranění svalů 37 15 týdnů 

Poranění menisků 33 26 týdnů 

Poranění vazů 71 20 týdnů 

Tržné rány 22 14 týdnů 

Luxace/subluxace 

ramene 

9 18 týdnů 

Impingment syndrom 0  

SLAP léze 0  

Entezopatie/Tendinitidy 2 16 týdnů 

Distorze hlezna 33 13 týdnů 

Otřes mozku 25 15 týdnů 

Jiné 2 6 týdnů 

 

Tabulka č. 23 - přehled doby léčení po zranění 

Druh poranění Počty 

zraně

ní 

 Délka rekonvalescence (v %) 

Průměrná doba léčby 
  < 1 

měsíc 

1  

měsíc 

2 – 5 

měsíců 

6 – 12 

měsíců 

> 1  

rok 

Zlomeniny kostí 47 14,9 % 31,9 % 34 % 17 % 2,1 % 

Poranění svalů 37 8,1 % 32,  % 37,8 % 18,9 % 2,7 % 

Poranění menisků 33 6,1 % 9,1 % 39,4 % 36,4 % 9,1 % 

Poranění vazů 71 5,6 % 21,1 % 38 % 25,4 % 9,9 % 

Tržné rány 22 18,2 % 36,4 % 31,8 % 13,6 %  

Luxace/subluxace 

ramene 

9  44,4 % 33,3 % 11,1 % 11,1 % 

Impingment 

syndrom 

0      

SLAP léze 0      

Entezopatie/Tendinit

idy 

2 50 %  50 %   

Distorze hlezna 33 21,2 % 18,2 % 33,3 % 24,2 % 3% 

Otřes mozku 25 12 % 40 % 20 % 24 % 4% 

Jiné 2  50 % 50 %   

  

Graf č. 41 ukazuje, zda házenkářky využívájí kompenzační pomůcku k hraní 

házené. 60,7 % (68 respondentek) kompenzační pomůcku využívá, 39,3 % 

(44 respondentek) nikoli. 
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Graf č. 41 - poukazuje na to, zda hráčky používají kompenzační pomůcku při 

házené bez ohledu na věk nebo soutěž v % (n = 112) 

 

 Graf č. 42 zobrazuje, jaký druh kompenzační pomůcky hráčky využívají. Hráčky 

měly na výběr ze čtyř odpovědí, vybrat mohly jednu a více odpovědí. Nejčastější 

odpovědí bylo použití tapingu (70,6 %), dále ortéza (63,2 %) a bandáž (21,2 %). Mezi 

jiné odpovědi hráčky zařadily chrániče, bederní pás, či stahovací rukáv (4,4 %). 

Graf č. 42 - druh kompenzační pomůcky při hraní házené bez ohledu na soutěž 

a věk v % (n = 68) 
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6  DISKUZE 

Házená je velmi proměnlivou hrou, ve které dochází ke změnám pohybu, 

rychlým a krátkým sprintům a výskokům (Grasguber, 2008). Házená je kontaktní sport, 

během kterého se nedá vyhnout srážce s hráčem, a proto jsou v házené velmi častá 

zranění (Isaković, 2016). 

Házená se za poslední léta velmi rychle rozvíjí, zejména v rychlosti a tvrdosti, 

a proto dochází k nárůstu počtu zraněných hráčů, a to bohužel již od žákovských 

kategorií. Proto by se u všech sportovců nemělo zapomínat na regeneraci organismu 

a prevenci již od ranného věku jedince. 

V házené se setkáváme s úrazy akutními i chronickými, které vznikají jako 

důsledek přetížení určitého segmentu nebo celého organismu. Pokud sportovec prodělá 

zranění, dojde ke snížení nebo úplnému vyřazení z tréninkové jednotky, a to jej zpomalí 

v budování sportovních výkonů.  

Analýza dat použitých v diplomové práci byla provedena z nestandardizovaného 

dotazníku. V diplomové práci jsem se zabývala celkem sedmi hypotézami. 

 První hypotéza, kterou jsem si stanovila, zní: Předpokládám, že nejčastějším 

zraněním u házenkářek v České republice bude poranění hlezna. Tato hypotéza 

potvrdila, že mezi nejčastější zranění u házenkářek v České republice patří poranění 

oblasti hlezna (56,2 %, n = 63). Další časté poranění bylo zranění oblasti ruky (50,9 %, 

n = 57) a kolene (46,4 %, n = 52). Nejčastějším typem zranění bylo poranění vazů 

(63,4 %, n = 71), zlomeniny kostí (42 %, n = 47) a svalové poranění (33 %, n = 37). 

Moji hypotézu potvrdil ve svém článku Injury and illness surveillance during 

the 24th Men's Handball World Championship 2015 in Qatar i Beré (2017), který se 

zabýval četností a typy poranění během Mistroství světa házené v Kataru. Beré ve své 

studii zaznamenal 132 zranění, z toho 58,3 % v oblasti dolních končetin s převahou 

poranění hlezna (n = 21). Langevoort (2007), který ve svém článku Handball injuries 

during major international tournaments porovnává poranění, která se stala během šesti 

turnajů, také dospěl k závěru, že mezi nejčastější zranění patří poranění hlezna (8 %) 

hned za úrazy hlavy (14 %). Ze 478 zranění bylo nejčastější poranění dolních končetin 

(n = 197, 42 %). Giroto (2017) ve své studii Incidence and risk factors of injuries 

in Brazilian elite handbal players porovnával poranění mezi brazilskými házenkáři 
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(n = 156) a házenkářkami (n = 183) dohromady z 21 týmů. Z 339 sledovaných bylo 

nejčastějším akutním poraněním zranění hlezna (19,4 %) před poraněním kolene 

(13,5 %). Naopak zranění ramene (44 %) bylo zaznamenáno jako nejčastější chronické 

zranění. Nejčastějším typem akutního poranění bylo poranění svalů (27,1 %), podvrtnutí 

(24,3 %) a pohmožděniny (19,9 %). Tendinitidy (91,8 %) byly nejčastějším typem 

chronického poranění. Olsen (2006) se ve svém výzkumu Injury pattern in youth team 

handball: a comparison of two prospective registration methods zabýval výskytem 

poranění u norských házenkářek a házenkářů. Výzkumné skupiny rozdělil na dvě 

podskupiny: „Match report registration“ – zranění, která vznikla pouze během zápasu 

o délce trvání jedné hrací sezóny (při registraci 90 týmů, celkem zaznamenáno 

49 zranění). Druhou podskupinu Olsen nazval „Coach report registration“ a v této 

porovnával zranění z dlouhodobého hlediska (sedmi měsíců), vzniklé při tréninku i při 

zápase (do studie vybráno 97 hráčů a zjištěno celkem 118 úrazů). U obou skupin bylo 

nejčastější zranění lokalizováno v oblasti hlezna (26 %) a kolen (24 %) a nejčastějším 

typem poranění bylo podvrtnutí a pohmožděniny. Dle mého názoru patří mezi 

nejčastější oblast poranění hlezno z důvodu nedostatečného zařazení kompenzačního 

cvičení do tréninkové jednotky s ohledem na stabilitu v oblasti hlezna, která by mohla 

předcházet právě tomuto poranění. Trenéři a fyzioterapeuté, kteří v týmech působí, by 

se měli zaměřit více na cvičení stability, například senzomotorickým cvičením 

s labilními plošinami. 

Druhá hypotéza, kterou jsem si stanovila, zní: Předpokládám, že poranění budou 

odlišné vzhledem k jednotlivým hráčským postům. Tato hypotéza, kterou jsem si 

v diplomové práci stanovila, se potvrdila. U křídel a spojek je nejčastější lokalizací 

poranění oblast hlezna (48 % a 71 %). Naopak u středních spojek je na prvním místě 

poranění v oblasti ruky (50 %) a kolene (50 %). Pivoti zaznamenali s převahou 70 % 

nejvíce zranění v oblasti ruky a brankáři mají nejčastěji poraněný kolenní kloub (65 %). 

Typ poranění je u všech pěti herních postů stejný, a to poranění vazů. Z hlediska 

jednotlivých postů byly nejvíce zraněné spojky (96 %) před pivoty a křídly (oboje 

90 %), brankáři (82 %) a středními spojkami (81 %). Radic (2013) ve svém článku 

Acute injuries in handball prokázal, že z hlediska pozic jsou nejčastěji zraněné krajní 

spojky a pivoti. Wedderkoop (1999) se ve svém výzkumu 

Prevention of injuries in young female players in European team handball zabýval 

snížením počtu úrazů dolních končetin u evropských házenkářek pomocí intervenčního 
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programu. Intervenční program neboli cvičení s nestabilním diskem pod dolními 

končetinami byl zaměřený na nestabilitu v oblasti hlezen a kolen po ruptuře předního 

zkříženého vazu. Wedderkoop porovnával dvě skupiny, jednu intervenční, kterou 

představovalo 111 hráčů, a druhou kontrolní se 126 hráči. Výsledky prokázaly 

úspěšnost intervenčního programu v počtu snížení poranění u intervenční skupiny. 

V kontrolní skupině měli hráči až 6 krát vyšší riziko zranění než v intervenční skupině. 

U jednotlivých postů, křídla a pivoti měly v kontrolní skupině dle provedeného 

výzkumu vyšší riziko poranění, především v oblasti dolních končetin, než spojky 

a brankáři, a to z důvodu, že každý hráčský post plní jinou herní funkci na hřišti.  

Spojky v zápase nejčastěji začínají útočnou akci ve vzdálenosti 12 metrů od 

brankové čáry a jejich hlavní funkcí je střelba z dálky po třech krocích. Do kontaktu 

s hráčkou přichází v okamžiku, kdy bránící hráčka přistoupí k protihráčce. Zranění 

v oblasti hlezna tedy může přijít v okamžiku dopadu na odrazovou dolní končetinu, 

neboť dopad na obě dolní končetiny, který by mohl předcházet zranění, se začíná učit 

a rozvíjet až poslední dva roky.  

Úkolem křídel, které jsou především nejrychlejšími hráči na hřišti, je po 

ubránění sprintovat na druhý konec hřiště, a proto je důležitá jejich dynamika a rychlost. 

Když doběhnou na druhý konec hřiště stojí zpravidla 9 metrů od brankové čáry a čekají 

na přihrávku, která může přijít od kteréhokoliv spoluhráče. Ke srážce s protihráčem se 

dostávají za situace, kdy dostanou přihrávku a mohou z výhodné pozice vystřelit. 

Jakmile má křídlo míč a vypracovává si střeleckou pozici, obránce k němu přistoupí 

a může hráče srazit k zemi, čímž může spíše dojít k poranění kolen, které se řadí mezi 

druhé nejčastější poranění u křídel s 45,2 %. K poranění hlezna u křídel může dojít při 

rychlém přechodu z obrany do útoku a změně pohybu ve snaze obejít protihráče 

v maximální rychlosti.  

Střední spojky jsou na nejvzdálenějším místě na hřišti, tj 13 a více metrů od 

brankové čáry a jejich funkcí je tvorba hry celého týmu. Střední spojky, stejně jako 

spojky krajní, střílí z dálky, z výskoku nebo ze země, či pomocí kličky obejdou 

protihráče a střílí z šesti metrů. Nejčastějším typem zranění u středních spojek je 

poranění oblasti rukou a kolen. Ruce si mohou hráčky poranit během špatného 

zpracování míče nebo při kontaktu s obráncem, který chce zamezit spojce ve střelbě. 
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Pokud střední spojka obejde obránce, může obránce chybným a opožděným bráněním 

způsobit střední spojce boční náraz do otevřeného kolene, a tím koleno hráčky poranit.  

Pivoti stojí nejblíže brankové čáry ve vzdálenosti 6 metrů a svou sílu využívají 

k odblokování obránců pro lepší střeleckou pozici ostatních hráčů. Pivoti mohou dostat 

přihrávku od svých spoluhráčů. Jelikož se pivot pohybuje mezi obránci, jakmile dostane 

od spoluhráčů míč, dochází ke kontaktu s protihráčem. V tento okamžik může dojít 

k několika úrazům. K poranění prstů může docházet špatným zpracováním míče nebo 

ranou obránce přes ruce pivota. Druhé nejčastější poranění je zranění hlezna, které může 

být zapříčiněno špatným pohybem hráče a upadnutím na zem. Pivoti mají často 

poraněný i kolenní klouby, neboť pivot se při zpracování přihrávky otáčí kolem 

obránce, a tím dochází k rotaci při současné flexi kolenního kloubu a obránce může 

zasáhnout pivota bočním nárazem do kolene.  

Posledním postem na hřišti je pozice brankáře, který stojí na brankové čáře 

a jeho koncentrace po celou dobu hry je velmi důležitá. Přestože se brankáři minimálně 

dostávají do fyzického kontaktu s protihráčem, kontakt s míčem je velmi tvrdý. 

Průměrná rychlost střelby z výskoku u dospělé házenkářky je 89,93 km/h (Šetelík, 

2011), střelba může být z 13 metrů, tak i z 6 metrů, a proto je brankářka velmi 

ohrožena. Poranění kolena a hlezna si brankářka může způsobit došlápnutím na míč 

nebo při zákroku ve snaze chytit míč. Ruce musí mít brankářka celou dobu připravené, 

neboť ty jsou ohrožené při každém kontaktu s míčem. Vedle poranění končetin 

nesmíme zapomenout i na úrazy hlavy a obličeje u brankářek. Nebude-li mít brankářka 

zpevněné ruce, lokty, celý pletenec ramenní a dostatečně zaktivovaný hluboký 

stabilizační systém, může míč proklouznout mezi rukama brankářky a způsobit jí 

poranění hlavy a obličeje.  

 Třetí hypotéza, která zní: Předpokládám, že u hráček vzniklo více poranění 

během utkání, se potvrdila, neboť během zápasu se stalo 92 % (n = 94) zranění, 

v tréninkové jednotce jen 53 % (n = 54). Nejčastějším mechanismem vzniku úrazu byl 

špatný došlap (57,1 %), poté srážka s hráčem (50 %) a změna pohybu hráče (47,3 %). 

Dirx (1992) ve své studii Aetiology of handball injuries porovnával dvě skupiny, 

skupinu tvořící 130 zraněných nizozemských házenkářů ze čtrnácti vybraných 

nemocnic a kontrolní skupinu, kterou představovalo 512 házenkářů celkem z šedesáti 

týmů. 75 % zranění vzniklo během zápasu, zbylých 25 % při tréninku. Čtyřicet 
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respondentek uvedlo, že úraz vznikl nejčastěji srážkou s protihráčem. Hatzimanouil 

(2017) provedl studii Injuries in elite athletes of beach handbal zaměřující se na zranění 

v plážové házené v Řecku během Evropské plážové tour 2014. Plážová házená je typem 

házené, která se hraje na písku a liší se jak počtem hráčů, velikostí hřiště, tak i pravidly. 

Celkově ze 122 házenkářů a házenkářek bylo 79 zraněných. Nejčastěji došlo k poranění 

během zápasu u házenkářů v 77,3 %, u házenkářek v 59,5 %. Mechanizmus vzniku 

úrazu byl u žen (43,2 %) i mužů (36,8 %) nejčastěji zapříčiněn srážkou s protihráčem. 

Větší procento zranění hráčů v utkání oproti tréninkové jednotce je dle mého názoru 

zapříčiněno tím, že hráči během tréninkové jednotky nekladou takový důraz na 

provedení cvičení, například na obrannou činnost, jako v samotném utkání. Frekvence 

trénování je u každého hráče jiná, každý hráč je dle trénovanosti a stavby těla jinak 

fyzicky a silově vyspělý, což se následně odráží při osobních soubojích v zápase 

či tréninkové jednotce.  

 Čtvrtá hypotéza, která zní: Předpokládám, že bude součástí realizačního týmu 

fyzioterapeut u týmů hrajících MOL ligu žen, se nepotvrdila. U házenkářek, hrající 

nejvyšší soutěž v České republice, MOL ligu žen, má 7 týmů (87,5 %) fyzioterapeuta, 

naopak tým z Hodonína fyzioterapeuta nemá (22,5 %). Jelikož je Hodonín nováčkem 

této soutěže, lze předpokládat, že se tým teprve rozvíjí, jak po herní, tak i organizační 

stránce, a že v následující sezóně nastanou klubové změny, např. právě zařazení 

fyzioterapeuta do týmu. U hráček MOL ligy žen je větší pravděpodobnost, že součástí 

týmu bude fyzioterapeut, neboť jsou to sportovkyně na vrcholové úrovni. Všech 

sedm týmů působí více než jednu sezónu v soutěži a hráčky jsou za to finančně 

odměněny. Většina hráček MOL ligy žen má řádnou smlouvu s klubem a házená je pro 

ně formou zaměstnání. Od toho se odvíjí také organizační stránka týmů, trenéři v této 

lize jsou vyškolení na profesionální úrovni a jsou za to řádně finančně odměněni, 

tréninkové jednotky mají často dvakrát denně, jeden v dopoledních a druhý 

v odpoledních hodinách, s četností až pětkrát týdně. Soutěž je i na tolik finančně 

nákladná, že si ji nemůže dovolit každý tým v České republice, který nemá dostatek 

finančních prostředků. Každý tým musí mít na domácí utkání svou halu s vyhovujícími 

parametry. U týmu MOL ligy je tedy na místě, vzhledem k náročnosti soutěže, aby měly 

hráčky k dispozici fyzioterapeuta, který bude součástí týmu, bude přítomný na 

tréninkových jednotkách, zápasech, bude mít své zázemí na hale a bude dohlížet na 

kompenzační a regenerační prostředky u každé hráčky. Jak jsem již zmiňovala výše, 
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tým Hodonína, který v nejvyšší soutěži působí teprve první sezónu a jediný nemá 

v realizačním týmu fyzioterapeuta, je nováčkem ligy, a proto se dá předpokládat, že tým 

se teprve formuje a do budoucna můžeme očekávat, že i tento tým bude mít svého 

fyzioterapeuta. 

Další hypotéza, kterou jsem si stanovila, zní: Předpokládám, že nebude součástí 

realizačního týmu fyzioterapeut u týmů hrajících 2. ligu žen. Tato hypotéza se 

nepotvrdila. Přestože je v druhé lize žen veliká převaha týmů, které nemají 

fyzioterapeuta (91,1 %), tým Sokola Vršovice jej má (8,9 %). Fyzioterapeut v týmu 

Vršovic může působit mimo jiné i z důvodu, že Vršovice hrají kromě druhé ligy žen, 

také první ligu žen, a proto s ohledem na více soutěží mají možnost mít ve svém týmu 

fyzioterapeuta. Druhá liga žen, je odlišná od nejvyšší kategorie MOL ligy žen. Hráčky 

nejsou finančně odměněné za hraní házené a mají házenou jako doplňkovou aktivitu 

ke svému zaměstnání nebo studiu. Soutěž je méně finančně nákladná než MOL liga žen 

a trenéři, kteří působí v druholigových týmech, trenérskou činnost vykonávají často 

ve svém osobním volnu po práci. Hráčky mají tréninky jednou denně, a to s četností 

jednou až dvakrát týdně, v odpoledních až večerních hodinách. Většina týmů nemá ani 

svou vlastní halu na domácí zápasy a musí využívat jiné dostupné haly. Jelikož úroveň 

této soutěže není tak vysoká jako úroveň MOL ligy žen, není finančně ohodnocená 

a náročnost k odehrání soutěže není tolik náročná, a proto jednotlivé týmy nemají 

fyzioterapeuta, kterého by mohly využívat během tréninkových jednotek a zápasů. 

V absenci fyzioterapeuta hrají samozřejmě roli i finanční prostředky, neboť rozpočet 

druholigového týmu je značně nižší než rozpočet týmu, který hraje nejvyšší soutěž, 

MOL ligu. Výše uvedená výjimka u týmu Sokola Vršovice, kteří mají v týmu 

fyzioterapeuta, značí, že tým má stabilní zázemí a finanční prostředky. Fyzioterapeut je 

jednou až dvakrát týdně přítomný v hale a hráčky se k němu mohou objednat na 

fyzioterapii. Také je součástí domácích utkání a řeší akutní zranění hráček. 

Rolí fyzioterapeuta v týmu je provádět diagnostiku a terapii u akutních 

i chronických poranění, dále masáže či tejpování. Z vyplněných dotazníků bylo zjištěno, 

že u týmu HC Zlín má fyzioterapeut na starosti v rámci fyzioterapeutické jednotky 

posilovací cvičení, strečink a cviky na neurofyziologickém podkladě. V týmu DHK 

Sokol Poruba má fyzioterapeut v kompetenci rozcvičení, stabilizační cvičení, jiné hry 

mimo házenou a na konci tréninku závěrečné protažení a preventivní prohlídky hráček. 
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Mimo jiné fyzioterapeut v týmu DHK Baník Most navíc provádí fyzikální léčbu 

v podobně magnetu a laseru.  

Role fyzioterapeuta je u sportovců, zejména vrcholových, velmi důležitá. 

Fyzioterapeut by měl mít u sportovců na starosti především prevenci, aby nedocházelo 

k častým zraněním, např. ve formě kompenzačních cvičení s využitím nestabilních 

plošin na bázi senzomotorického tréninku. To, že je senzomotorika u házenkářek 

účinná, potvrdila studie EFFICIENCY OF SENSORY-MOTOR REHABILITATION OF 

ANKLE SPRAIN IN FEMALE HANDBALL PLAYERS/ EFICIENŢA REEDUCĂRII 

SENZORIO-MOTRICE ÃŽN ENTORSA DE GLEZNĂ LA HANDBALISTE, ve které se 

RAŢĂ (2015) zaměřil na senzomotorickou rehabilitaci u házenkářek trpících 

podvrtnutím kotníku, které je nejčastějším zraněním v házené. Cílem studie bylo zjistit, 

zda zařazení senzomotorického cvičení povede ke snížení nestability kotníku 

a chronické bolesti. Celkem se studie účastnilo 13 házenkářek, které byly rozdělené do 

dvou skupin: jedenáct do profylaktické, tj. skupina, ve které házenkářky neměly 

výrazné patologie v oblasti hlezen, a dvě do léčebné vzhledem k akutnímu poranění 

hlezna. Výzkum trval tři měsíce, cvičení se konalo vždy před tréninkem, zhruba 10 až 

15 minut, pětkrát týdně. Do cvičení fyzioterapeut zařadil pomůcky, jako balanční 

plošiny, bosu, překážky, gymnastické kladiny apod. Výzkum prokázal, že zařazení 

senzomotorického cvičení do tréninku u obou skupin zvýšilo hodnotu stability hráček 

do maximální úrovně, a tím snížilo počty podvrtnutých hlezen do konce sezóny 

a ulevilo hráčkám od chronické bolesti. Kromě senzomotorických cvičení, může 

fyzioterapeut využívat další řadu technik a metod, které uzná za vhodné pro danou 

diagnózu nebo tréninkovou jednotku.  

Šestá hypotéza, která zní: Předpokládám, že součástí tréninkového procesu bude 

regenerace u hráček hrajících MOL ligu žen, se potvrdila jednoznačně. Jansa (2007) 

ve své knize Sportovní příprava uvádí, že nejčastější formou regenerace jsou masáže 

a sauna. V týmech MOL ligy žen se Jansova teorie potvrdila, neboť všechny hráčky 

hrající nejvyšší soutěž mají k dispozici regeneraci, která je součástí tréninkové jednotky 

(n = 8). Hráčky průměrně jednou až dvakrát týdně chodí do sauny (50,9 %) a na masáže 

(40,2 %). Další formou regenerace je pro hráčky strečink, který můžeme zařadit jak do 

regenerace, tak kompenzace. Strečink před tréninkem je u hráček obou soutěží 

nejčastější formou kompenzace s 75,9 %. Vzhledem k náročnosti soutěže je u hráček 
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důležité, ba dokonce nutné zařazení regeneračních prostředků do tréninkové jednotky. 

Jelikož hráčky trénují dvoufázově s četností až pětkrát týdně, organismus potřebuje 

rychlejší zotavení sil, aby hráčka podala výkon, který se od ní očekává, a nezranila se. 

Četnost regenerace u hráček MOL ligy žen by dle mého názoru měla být alespoň třikrát 

týdně, pokud zohledníme, že hráčky trénují až pětkrát týdně ve vícefázových 

tréninkových jednotkách a k tomu odehrají ještě jedno náročné utkání. 

Poslední hypotéza, kterou jsem si stanovila, zní: Předpokládám, že součástí 

tréninkového procesu u hráček 2. ligy žen regenerace nebude, se nepotvrdila, neboť 

v druhé lize žen některé hráčky zařazují do své tréninkové jednotky regeneraci 

(21,4 %, n = 12) alespoň jednou týdně. Hráčky druhé ligy žen mají trénovanost jednou 

až dvakrát týdně, s odehraným jedním zápasem za týden. Regenerace není vzhledem 

k omezenému počtu tréninkových jednotek zařazena, avšak hráčky by ji samy měly 

zařadit do svého aktivního života. Házená je fyzicky náročná, a proto by ani tady hráčky 

neměly zapomínat na regeneraci organismu, a tím předcházet zraněním, která by mohla 

přijít během zápasu z důvodu únavy a nedostatečné regenerace organismu. U takto 

vytížených hráček by měla být dostatečná regenerace provedena alespoň jednou týdně, 

např. ve formě sauny nebo plavání. Jelikož hráčky v této lize nemají podepsanou 

smlouvu s klubem, může se stát, že hráčky vzhledem ke svým povinnostem v osobním 

životě neabsolvují ani jeden trénink týdně, čímž jsou z důvodu netrénovanosti 

náchylnější ke zranění během zápasu. 

 Regenerace organismu by měla být nedílnou součástí tréninkové jednotky, neboť 

přispívá k rychlejšímu zotavení sil po předešlé zátěži a snižuje výskyt traumat či 

chronických přetížení. Regenerace by měla být optimálně zařazená ihned po zátěži 

s intervencí dle počtu odehraných zápasů a tréninkových jednotek. Zajímavé je, že 

regenerace může zvýšit intenzitu tréninkového procesu až o 15 % (Kapounková). 

Regenerace sil je proto úzce spojená s výkonem sportovce a každý sportovec by měl 

brát větší zřetel na začlenění regenerace do tréninkové jednotky. Myslím si, že 

regeneraci sil by měly začlenit všechny týmy do svého tréninkového plánu, bez ohledu 

na to, jakou hrají soutěž, neboť všichni hráči jsou vystavení stejnému riziku zranění.  

 Závěrem uvádím, že zastávám stanovisko, že fyzioterapeut je přínosem každému 

sportovnímu týmu, neboť vnáší do tréninkových jednotek nejen cviky vedoucí 

k prevenci zranění, např. ve formě kompenzace, ale i formu regeneračních prostředků, 



78 

 

a kromě zlepšení fyzické stránky sportovce může být i přínosem v psychické stránce 

sportovce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

7  ZÁVĚR 

 V diplomové práci Zhodnocení nejčastějších úrazů u házenkářek MOL ligy 

a 2. ligy žen v České republice jsem se zaměřila na vymezení problematiky v oblasti 

nejčastějších úrazů v házené, a to v nejvyšší soutěži žen – MOL liga a třetí nejvyšší 

2. liga žen. Zhodnotila jsem úrazy všech jednotlivých hráček z obou soutěží, jejich 

úrazy vzhledem k jednotlivým hráčským postům (křídlo, spojka, střední spojka, pivot, 

brankář). Dále jsem se zabývala nejčastějším mechanismem vzniku úrazu, léčebnými 

postupy a otázkou, zda mají jednotlivé hráčky v týmu k dispozici fyzioterapeuta či 

nikoli. V neposlední řadě jsem zjišťovala, zda a v jaké míře hráčky dbají na regeneraci 

organismu. 

 Východiskem mé práce jsou teoretické poznatky o házené v České republice 

i ve světě. V úvodu práce jsem se zmínila o jednotlivých organizacích, které řídí 

jednotlivé soutěže a mezinárodní turnaje, o historii a pravidlech házené. V další části 

práce jsem se zaměřila na fyziologii a biomechaniku hráčky. Hlavní kapitolu tvoří úrazy 

ve sportu a v házené, kterou jsme obohatila o zahraniční zdroje. V posledních 

kapitolách jsem se zaměřila na kompenzaci, regeneraci a prevenci ve sportu, neboť tyto 

jsou nedílnou součástí tréninkové jednotky. 

 Výzkumnou část práce tvoří analýza jednotlivých dat z nestandardizovaného 

dotazníku, který byl distribuován mezi hráčky obou soutěží (MOL liga a 2. liga žen). 

Do výzkumu bylo zařazeno 112 dotazníků, 56 respondentů z MOL ligy a 56 z 2. ligy 

žen, což odpovídá 70 % z celkového počtu rozeslaných dotazníků. 

 Z provedeného výzkumu vyplývá, že nejčastějším poraněním u házenkářek je 

oblast hlezna. Více než polovina hráček měla zranění na dolních končetinách. Na 

horních končetinách byla nejčastějším zraněním poranění oblasti rukou (naražení či 

zlomené prsty). Nejčastějším obvyklým typem zranění u dotazovaných hráček bylo 

poranění vazů, poté zlomeniny kostí a poranění svalů. Nejčastějším vznikem úrazu byl 

u respondentek špatný došlap a k poranění docházelo nejčastěji během zápasu. 

 V další části výzkumu jsem se zabývala regenerací v jednotlivých 

házenkářských týmech, která by měla být nedílnou součástí tréninkové jednotky. 

Všechny týmy z MOL ligy mají regeneraci organismu jako součást tréninkového 

procesu, a to alespoň dvakrát týdně. Naopak u týmů z druhé ligy je pouze dvanáct 
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hráček, které zařazují regeneraci do svého tréninkového plánu s průměrem alespoň 

jednou týdně. 

 Součástí dotazníku byly i otázky týkající se přítomností fyzioterapeuta v týmu 

u obou soutěží. V MOL lize žen má fyzioterapeuta sedm týmů, naopak v druhé lize žen 

působí fyzioterapeut pouze v jednom týmu. 

 Cílem předložené diplomové práce bylo přinést nové poznatky týkající se 

problematiky úrazů a jejich četnosti v házené na území České republiky, což bylo 

naplněno. Do budoucna věřím, že vyhodnocení těchto dat napomůže k dalším studiím 

a pracím této problematiky. 
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Příloha 4 - dotazník 

Dobrý den, 

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci, která bude 

zpracována na fakultě UK FTVS pod názvem: Zhodnocení nejčastějších úrazů v házené 

u kategorie žen. Práce je zaměřena na zhodnocení nejčastějších úrazů, jejich léčbu, 

kompenzaci a prevenci. V dotazníku se nachází i otázky týkající se regenerace, která je 

nedílnou součástí tréninkového procesu. 

Otázky jsou buď zaškrtávací, nebo otevřené, u kterých prosím o co pokud možná 

nejpřesnější odpověď. Dotazník je anonymní.  

Děkuji za Váš čas a spolupráci, Bc. Michaela Ragulová 

 

1. V jaké soutěži působíte? 

o MOL liga žen 

o 1. liga žen 

o 2. liga žen 

2. Kolik Vám je let? 

o 15 - 25 let 

o 25 - 30 let 

o 30 - 40 let 

o přes 40 let 

3. Jak dlouho se věnujete házené? 

o 10 - 15 let 

o 15 - 20 let 

o 25 - 30 let 

o přes 30 let 

4. Máte kromě házené i jiné koníčky (pokud ano, vypište prosím jaké): 

………………………………….



 

 

5. Jaké je Vaše povolání? 

o Student 

o Zaměstnání (či podnikatelská činnost) 

o Házená 

6. Za jaký tým nyní hrajete a jak dlouho v něm působíte? 

………………………………….. 

7. Jaká je Vaše výška a váha? 

………………………………….. 

8. Působíte v reprezentačním výběru žen? 

o Ano 

o Ne 

9. Na jakém postu hrajete? 

o Křídlo pravé/levé 

o Spojka pravá/levá 

o Střední spojka 

o Pivot 

o Brankář 

10. Jakou horní končetinou hrajete? 

o Pravá 

o Levá 

11. Kde trénujete? 

o Nafukovací hala 

o Tělocvična, hala jako součástí budovy 

o Venku



 

 

12. Na jakém povrchu trénujete? 

o Tartan 

o Umělá tráva 

o Beton 

o Tvrdý povrch – parkety/podlaha 

o Měkký povrch - halový 

13. Kolik hodin týdně strávíte hraním házené? (trénink + zápasy) 

………………………………….. 

14. Kolikrát v týdnu trénujete? 

………………… 

15. Kolik zápasů týdně odehrajete? 

o Jeden za týden 

o Dva za týden 

o Tři za týden 

o Víc jak čtyři za týden 

16. Od kolika hodin máte tréninky a jak dlouho trvá jeden trénink? 

………………………………….. 

17. Působí u Vás v týmu fyzioterapeut? 

o Ano (pokud ano, pokračujte prosím na doplňující podotázku) 

o Ne 

 

Co všechno fyzioterapeut dělá? Co je v jeho kompetenci? 

………………… 

18. Jsou součástí tréninku/zápasu kompenzační cvičení? 

o Ano (pokud ano, pokračujte prosím na doplňující podotázku) 

o Ne-0



 

 

Jakého typu jsou tato kompenzační cvičení? (Zaškrtnout můžete víc 

odpovědí). 

o Vyklusání před tréninkem 

o Strečink před tréninkem 

o Posilování před tréninkem- 

o Cvičení pro nehrací horní končetinu a neodrazovou dolní končetinu 

o Zařazení jiné sportovní aktivity (např. fotbal) 

o Posilování během tréninku 

o Vyklusání po tréninku 

o Strečink po tréninku 

o Jiné: ………………… 

19. Je součástí Vaší tréninkové jednotky regenerace? 

o Ano (pokud ano, pokračujte prosím na další podotázky) 

o Ne 

 

Kolikrát do týdne máte regeneraci organismu? 

o Méně než jednou 

o Alespoň jednou týdně 

o Dvakrát týdně 

o Třikrát týdně 

o Více než třikrát týdně 

 

20. O jaký typ regenerace se jedná? (Zaškrtnout můžete více odpovědí) 

o Sauna 

o Koupel/Vířivka 

o Plavání 

o Fitness/Posilovna 

o Masáže 

o Jiné:……………….



 

 

20. Jste v rámci svého domácího či pracovního prostředí vystavena stresu? 

o Ano 

o Ne 

21. Měla jste zranění, které bylo způsobeno házenou? 

o Ano (pokud ano, pokračujte prosím další otázkou) 

o Ne (pokud ne, dotazník již dále nevyplňujte) 

22. Stalo se zranění během tréninku nebo při zápase? 

o Trénink 

o Zápas 

23. O jaký typ zranění se jednalo? (Zaškrtnout můžete více odpovědí). 

o Zlomeniny kostí 

o Poranění svalů 

o Poranění menisků 

o Poranění vazů 

o Tržné rány 

o Luxace/Subluxace ramene 

o Impingment syndrom 

o SLAP léze 

o Entezopatie/Tendinitidy 

o Distorze hlezna 

o Otřes mozku 

o Jiné:………………



 

 

24. Uveďte lokalizaci úrazu na těle (zaškrtnout můžete více odpovědí): 

o Obličej 

o Hlava 

o Ruce 

o Loketní kloub 

o Ramenní kloub 

o Kolenní kloub 

o Kotník 

o Noha (chodidlo) 

o Jiné: ………………… 

25. Mechanismus vzniku úrazu: 

o Špatný došlap 

o Při změně pohybu 

o Při srážce s hráčem 

o Při přihrávce 

o Při střelbě 

o Psychika (stres, únava) 

o Nedostatečná regenerace 

o Nedostatečná kompenzace 

o Jiné: ………………… 

26. Jak bylo zranění léčeno? 

o Fixací sádrou 

o Fixací ortézou 

o Operace 

o Klid 

o Jiné: ………………… 

27. Byla vzhledem k úrazu navržena rehabilitace - fyzioterapie? 

o Ano (pokud ano, pokračujte prosím na doplňující podotázku) 

o Ne



 

Jaká byla náplň fyzioterapie (zaškrtnout můžete více odpovědí): 

o Terapie měkkých tkání 

o Reflexní masáže 

o Cvičení na neurofyziologickém podkladě 

o Mobilizace 

o Vířivka 

o Magnetoterapie 

o Elektroléčba 

o Mechanoterapie 

o Jiné: ………………… 

28. Jak dlouho trvala léčba Vašeho zranění? 

………………………………….. 

29. Jak dlouho trvalo, než jste se vrátila do původní formy před zraněním? 

o Méně než měsíc 

o Jeden měsíc 

o Dva až pět měsíců 

o Šest až dvanáct měsíců 

o Více než jeden rok 

30. Používáte po zranění k házené nějakou kompenzační pomůcku? 

o Ano (pokud ano, pokračujte prosím na doplňující podotázku) 

o Ne 

O jakou kompenzační pomůcku se jedná? 

o Bandáž 

o Taping 

o Ortéza 

o Jiná: ………………… 

Zde je místo pro Vaše poznámky: 

 

Děkuji za Váš čas při vyplňování mého dotazníku. 


