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Příloha 1: Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 

 

  



Příloha 2: Vzor informovaného souhlasu  

 

 



 

  



Příloha 3: Test 1 - Test na přesnost přihrávky z pohybu 

Popis testu: Podstatou tohoto testu je během 75 vteřin provést 10 přihrávek do prostoru 

vymezeného kužely. 

Hráči měli možnost zvolit si i jednu ze stran, ze které chtějí test provádět tak, aby jim to 

lépe vyhovovalo z hlediska držení hole. 

Prostor, který je vyznačen kužely, je rozdělen na dvě zóny. Tyto zóny jsou ve schématu 

testu na přesnost přihrávky 1 vyznačeny růžovými čarami. Hráč začíná test na pomyslné 

čáře mezi těmito zónami. Se startem testu běží na opačný konec delší zóny, v níž si bere 

jeden z deseti připravených míčků. Přes delší část zpět hráč vede míček a směřuje  

ke kratší části vymezeného prostoru. V kratší, 3 metry dlouhé části, dochází k zamíření  

a přihrávce směrem k vytyčovacím metám, které jsou diagonálně na druhé straně hřiště 

a jsou mezi nimi mezery 50 cm. Mety těmito rozestupy vytvoří pět „branek“. 

Po přihrávce se znovu hráč vydá pro míček na konci delší zóny a celý děj se opakuje. 

Test probíhá nepřetržitě po dobu 75 vteřin. Pokud hráč nestihne všechny míčky přihrát 

k připraveným metám, počítají se mu jen body, které získal v časovém limitu. Hráči 

budou mít hřiště postaveno tak, aby mohli přihrávku pohodlněji provést tažením z jejich 

dominantní strany. 

Přesnost přihrávek je oceněna body. Bodovací škála se pohybuje od 0 do 3 bodů  

za pokus. Pokud přihrávka zcela kužely mine, je tento pokus za 0 bodů. Jde-li přihrávka 

mezi první „branky“ z boku, je pokus hodnocen jedním bodem, prochází-li „brankami“ 

vedle středové branky, hodnotí se pokus dvěma body a zásah prostřední „branky“ je  

za body tři. Maximálně lze tedy získat 30 bodů v celém testu. Zasáhne-li míček kužel, 

zaznamená se taková hodnota, ke které se míček od kužele odrazí. Nelze-li hodnotu  

při zasažení kuželu s jistotou určit, platí nižší hodnota. 



V úvodní části tréninkové jednotky, kdy probíhalo testování, byla na pět minut zařazena 

hra na babu, kdy všichni musí mít pod kontrolou míček. Tato hra trvala zhruba 5 minut. 

Poté následovalo „bago I“ v počtu 7:1 a 6:1 (bago I – cílem je přihrávkami mezi 

spoluhráči přehrát „prostředního“ hráče) a to opět po dobu pěti minut. Následně byl 

hráčům předveden test, vysvětlena pravidla a měli možnost si vyzkoušet tři přihrávky. 

Toto celé trvalo okolo 10 minut.  Ve zbytku tréninkové jednotky již probíhalo samotné 

testování. 

Pomůcky: Nízké vytyčovací mety 6x, kužely 3x, florbalový míček 10x, stopky, 

připravený formulář k záznamu testu 

Schéma testu na přesnost přihrávky z pohybu 

 

 

  



Příloha 4: Test 2 - Záznam kvantity přihrávek a střeleckých pokusů v tréninkovém 

utkání 3 proti 3 

Popis testu: Podstata testu byla v zaznamenávání počtu uskutečněných přihrávek  

a střeleckých pokusů během herního děje. Soupeřila spolu vždy družstva stejné věkové 

kategorie. Dvě starších hráčů a dvě družstva mladších hráčů. Každé z družstev mělo 

k dispozici 15 střídání po 90 vteřinách. Čas byl měřen jako „čistý“. zastavoval se  

po každé brance, faulu, nebo když míč opustil hrací plochu. Tím byl hráčům ponechán 

stejný čas pro hru v každém střídání. 

Před začátkem tréninkového utkání byli hráči rozděleni do čtyř družstev. U starších 

hráčů ze šesté a sedmé třídy po třech hráčích. U mladších hráčů, navštěvující čtvrtý  

a pátý ročník, bylo jedno družstvo po čtyřech a jedno po třech, kdy se v družstvu  

po čtyřech pravidelně střídali. Rozděleni byli podle mého úsudku tak, aby byly 

soupeřící týmy co možná nejvyrovnanější. Před utkáním proběhla patnáctiminutová 

rozcvička, v níž bylo zařazeno cvičení „bago I“ 7:1 a 6:2 přibližně 5 minut, rozběhání  

a protažení zhruba 5 minut a 5 minut střelecké cvičení na rozchytání brankářů. 

Družstva byla rozdělena podle mého odhadu tak, aby vyrovnanost týmů byla co 

nejvyšší. To mělo pomoci jak zvýšení motivace o co nejlepší výkon hráčů, zároveň 

připravit konkurenční prostředí, aby se HD realizovaly pod tlakem stejně dobrého 

soupeře. Nutné bylo dělit soupeřící týmy tak, aby hráči 6. a 7. ročníků hráli proti sobě  

a stejně tak hráči ze 3. a 5. ročníků. Hráči 6. a 7. ročníku byli rozděleni do dvou 

družstev po pěti. Jedno střídání hrála jedno trojice, v dalším jeden hráč zůstal a dva byli 

vystřídáni, další opět jeden hráč zůstal a dva jej doplnili. Střídání probíhalo podle 

zadaného pořadí tak, aby ideálně každý hráč odehrál stejný počet zápasových minut. 

Hráči 3. a 5. ročníků byli rozděleni do jednoho družstva po třech, ve druhém byli čtyři 

hráči, kteří se střídali. Opět jedno celé střídání odehrála celá trojice, další potom jeden 

hráč zůstal na střídačce a nahradil ho ten, které v předchozím střídání nehrál. 



Do připraveného formuláře byly zaznamenávány sledované hodnoty. Zásadně nás 

zajímaly počty povedených přihrávek. Tedy takových, které třeba i s dotykem míčku 

soupeře dostaly ke spoluhráči a ten ji zpracoval. Přihrávky, které byly evidentně 

nepřesné, nebo zachycené, zaznamenávány nebyly. Dále byly zaznamenávány střelecké 

pokusy na branku, kdy zasáhl brankář, nebo byla nastřelena tyč. Ještě nad rámec cílů 

práce bylo zaznamenáno, který hráč přihrávku vykonal. 

Pomůcky: 6x švédská lavička, 2x florbalová branka, florbalový míček, stopky, kamera 

GoPro HERO 6, stativ JOBY Action Tripod, připravený list k záznamu utkání 

Schéma hrací plochy pro tréninkové utkání (3 proti 3) 

 

 

 

  



Příloha 5: Test 3 - Záznam kvantity přihrávek a střeleckých pokusů v soutěžním 

utkání 5 proti 5 

Popis testu: Podstata testu byla v zaznamenávání počtu uskutečněných přihrávek  

a střeleckých pokusů během herního děje. Soupeřila spolu vždy dvě školní družstva. 

Nastupovali proti sobě stejné věkové kategorie. Hráči 3. – 5. ročníku (mladší) proti sobě 

a hráči 6. a 7. ročníku (starší) proti sobě. Celková doba utkání je 2x 12 minut. Hřiště je 

40 metrů dlouhé a 20 metrů široké a hraje 5 hráčů v poli plus brankář proti 5 hráčům 

v poli plus brankář. Střídání pětic starších a mladších žáků probíhá při přerušení hry a je 

řízeno buď trenéry jednotlivých družstev, nebo rozhodčími. Pravidlem je přibližné 

dodržení časového limitu okolo dvou minut na střídání. Na rozdíl od tréninkového 

utkání zde hráči nemají k dispozici zcela stejný hrací čas. 

Před začátkem utkání provedli hráči rozběhání a strečink přibližně čtyři a šest minut, 

abychom předešli případnému zranění. Poté následovalo cvičení, kdy si hráči ve dvojici 

na vzdálenost přibližně pěti metrů přihrávají, při pokynu trenéra ten, co má míč, se jej 

snaží udržet, jeho předchozí spoluhráč mu jej chce odebrat. Toto cvičení trvalo zhruba 3 

minuty. Dále následovalo cvičení, které se nazývá „hadi“, které spočívá ve výbězích 

hráčů v zástupech a zakončení na branku. Poslední cvičení dlouhé 3 minuty vycházelo 

z průpravného cvičení „přihrávky ve dvojici s pohybem vpřed“, ale v tomto cvičení byl 

přítomen obránce, takže se jednalo o herní cvičení II. typu. Snahou bylo v pohybu 

přihrát míč spoluhráči tak, aby jej nezachytil obránce. 

V utkáních musí hrát skupiny mladších proti mladším a starší proti starším. Pomůcky: 

Kamera GoPro HERO 6, stativ JOBY Action Tripod, připravený list k záznamu utkání 

Do formuláře byly zaznamenávány počty uskutečněných přihrávek. Bylo rozlišeno, kde 

byla přihrávka uskutečněna – provedena a zpracována na obranné polovině, útočné 

polovině, nebo z jedné poloviny na druhou. Dále byl zaznamenán celkový počet 

přihrávek družstva, celkový počet střel, které zasáhly branku a počet branek. Počet 

dosažených branek. 



Schéma hrací plochy pro soutěžní utkání (5 proti 5) 

 

 

 

  



Příloha 6: Průpravné cvičení – Běh dvojice s míčkem s přihrávkami a křížením 

# 1 
Průpravné cvičení – Běh dvojice s míčkem s přihrávkami a 

křížením 

Cíleno na: 
Přihrávání a zpracování míčku, vedení míčku, vyhodnocování pozice 

spoluhráče 

Zařazení: Úvodní část – rušná část 

Popis: 

(Červená varianta) Zhruba na šířku poloviny hřiště si hráči ve dvojici 

přihrávají v pohybu vpřed. Za brankou se hráči překříží tak, aby ten, 

co byl u kraje, byl na druhé straně hřiště u středu a pokračují dokola. 

Přihrávky směřují tak, aby vycházely hráčům do běhu a na čepel hole. 

(Modrá varianta) Zhruba na šířku poloviny hřiště si hráči ve dvojici 

přihrávají a zároveň si mění v pohybu vpřed své pozice. Když si 

dávají zpětnou přihrávku během křížení, hráč s míčkem běží více ve 

předu a přihrává (přenechává) za sebe. Za brankou si hráči přeběhnou 

tak, aby ten, co končil u mantinelu, začínal na druhé straně hřiště u 

středu a pokračují dále. 

Schéma PC – Běh dvojice s přihrávkami, běh dvojice s křížením 

 
 

 

  



Příloha 7: Průpravné cvičení – Pohyb po čtverci s míčkem, přihrávka 

# 2 Průpravné cvičení – Pohyb po čtverci s míčkem, přihrávka 

Cíleno na: 
Přihrávání a zpracování míčku, vedení míčku, vyhodnocování pozice 

spoluhráče 

Zařazení: Úvodní část – rušná část 

Popis: 

Hráči si stoupnou vedle kuželů tak, aby jim nepřekážel při pohybu a 

zpracování přihrávky (1). Na signál vybíhá hráč s míčkem buď po 

směru hodinových ručiček, nebo proti němu (podle zadání) (2). Po 

oběhnutí kužele, má-li míček na vnější straně, přihrává taženým 

forhendem. Pokud má míček na vnitřní straně pohybu, využije buď 

bekhend, nebo běží dále za kužel a přihrává forhendem (3).  Po 

provedení přihrávky pokračuje hráč dál na konec zástupu, kam 

přihrával, zatímco hráč, co nyní přijal přihrávku, obíhá kužel a 

přihrává do protějšího zástupu (4). Celá situace se tak opakuje bez 

nutnosti dávat pokyn k pokračování. 

Schéma PC – Pohyb po čtverci s míčkem, přihrávka 

 

(1)                                            (2) 

 

(3)                                            (4) 

 

  



Příloha 8: Průpravné cvičení – Kam přihraji, tam běžím 

# 3 Průpravné cvičení – Kam přihraji, tam běžím 

Cíleno na: 
Přihrávání a zpracování míčku, rozhodování, vyhodnocování pozice 

spoluhráče 

Zařazení: Úvodní část – rušná část 

Popis: 

Hráči jsou rozestaveni v podobném rozestavení, viz obrázek 1. Na 

začátku je hráč s míčkem mírně uvnitř obrazce. Přihraje některému 

z hráčů na protější (1) straně obrazce a běží na jeho místo (2). Hráč po 

přijmutí přihrávky, co možná nejrychleji, opět přihrává jinému hráči 

(3) a přebíhá na jeho místo a cvičení pokračuje stejným způsobem. 

Zpočátku jsem volil hru na 3 dotyky. Pokud hráči zvládají technicky i 

rychlostně, je vhodnější provádět cvičení na 2, nebo 1 dotyk hole 

s míčem. 

Schéma PC – Kam přihraji, tam běžím 

 

                     (1)                                          (2)                                         (3) 

 

  



Příloha 9: Průpravné cvičení – Čtyř zástup s pohybem do středu, zpracováním 

přihrávky a přihrávkou 

# 4 
Průpravné cvičení – Čtyř zástup s pohybem do středu, 

zpracováním přihrávky a přihrávkou 

Cíleno na: 
Přihrávání a zpracování míčku, rozhodování, vyhodnocování pozice 

spoluhráče 

Zařazení: Úvodní část – rušná část, hlavní část 

Popis: 

Hráči se rozdělí do čtyř skupin po dvou, maximálně po třech. V jedné 

ze skupin má hráč stojící první v zástupu míček. Z jiné skupiny 

naběhne do středu mezi skupinami jeden hráč (1) a od hráče s míčkem 

dostává přihrávku (2). Hráč po přijetí míčku přihrává do kteréhokoli 

zástupu, kromě toho, z něhož vyběhl a jde na konec tohoto zástupu 

(3). Hráč, který předtím přihrával na střed, nabíhá do středu (4) a ze 

zástupu, kde je nyní míček, dostává přihrávku (5). Opět si vybere 

zástup, do něho přihrává a běží na konec tohoto zástupu (6). A znovu 

do středu nabíhá hráč, který před chvílí přihrával do středu (7) a ze 

zástupu, kde je nyní míč, dostává přihrávku (8). Celé toto schéma se 

pak neustále opakuje. 

Lze zadat striktní přihrávání tažením, přihrávání „z první“, přihrávání 

na bekhend hráči na střed, přihrávání bekhendem, přihrávání nízkým 

lobem. 

 

(1)                                            (2) 

 

(3)                                            (4) 



 

(5)                                            (6) 

 

 (7)                                            (8) 

Schéma PC - Čtyř zástup s pohybem do středu, zpracováním přihrávky a přihrávkou 

 

  



Příloha 10: Průpravné cvičení – Přihraj a běž se zakončením na branku (pět 

zástupů) 

# 5 
Průpravné cvičení – Přihraj a běž se zakončením na branku (pět 

zástupů) 

Cíleno na: 
Přihrávání a zpracování míčku, rozhodování, vyhodnocování pozice 

spoluhráče, střelba 

Zařazení: Hlavní část 

Popis: 

Hráči se rozestaví na pět pozic podle schématu. Hráč z rohu (1), kde 

jsou míčky, vybíhá a přihrává hráči na půlce hřiště (2), ten zpracuje a 

vybíhá k hráči na druhé straně hřiště (3) na půlce a přihrává mu. Po 

zpracování míče přihrává tento hráč hráči v rohu (4). Poslední 

přihrávka je pak na hráče před velkým brankovištěm (5) a ten 

zakončuje střelou. 

Po každé přihrávce následuje rychlý přeběh na místo, kam hráč 

předtím přihrával. Cvičení pokračuje stále dokola. Přihrávka z pozice 

(1) začne buď na pokyn trenéra, nebo při určeném intervalu. 

Modifikace: 

Prostor lze zmenšit, aby nebyly přihrávky na tak velkou vzdálenost a 

zároveň je změnit počet dotyků, které hráč s míčkem může provést. 

V ideálním případě 2, nebo1. 

Schéma PC – Přihraj a běž se zakončením na branku (pět zástupů) 

 

 

  



Příloha 11: Průpravná hra – Situace s měnícím se počtem 2 proti 1, 1 proti 2 

# 6 Průpravná hra – Střídání 2 proti 1 a 1 proti 2 

Cíleno na: 
Všechny situace v herním ději, zvýrazňuje přesilovou situaci, 

týmovou spolupráci, bránění prostoru 

Zařazení: Hlavní část 

Popis: 

Jedná se o herní cvičení zaměřené na přesilovou situaci dva na 

jednoho. Hráči se rozdělí na dvě družstva. Z jednoho družstva jsou 

dva hráči na hrací ploše, z druhého týmu pouze jeden. Začátek cvičení 

určí trenér (buly, vhodí míč atp.). 

Během stanoveného limitu (20-30 vteřin) hraje jedno družstvo dva na 

jednoho, po tomto limitu na signál jeden z dvojice opouští hrací 

plochu, a naopak k hráči, který byl sám, naskakuje spoluhráč a situace 

se otáčí. Takto se pokračuje stále dokola. Celkový časový limit na 

průpravnou hru může být od 60 vteřin po několik minut. 

Branka samotného hráče je počítá za dvě, branka dvojice po přihrávce 

se počítá také za dvě. Branka dvojice bez přihrávky se počítá za jednu 

branku. 

 

  



Příloha 12: Průpravná hra – Házená zaměřená na počet přihrávek 

# 7 Průpravná hra – Házená zaměřená na počet přihrávek 

Cíleno na: 
Uvolňování hráčů bez míčku, obsazování hráče, obsazování prostoru, 

hledání řešení během tlaku soupeře 

Zařazení: Úvodní část – rušná část 

Popis: 

Hráči hrají buď ve vymezeném prostoru, nebo na celé hřiště. Družstva 

jsou rozdělena do početně stejně velkých skupin. Vhodná je také 

výšková vyrovnanost ve složení členů družstev. Hraje se buď 

s měkkým, volejbalovým, nebo florbalovým míčem, ale lze i jiným 

vhodným předmětem. 

Úkolem je ve stanoveném časovém limitu provést co největší počet 

přihrávek. Přihrávat lze vzduchem, nebo o zem s tím, že mezi 

přihráním a zpracováním přihrávky je povolen jen jeden dotyk od 

země. Hráč s míčem se nesmí pohybovat, povolen je pouze nákrok při 

hodu. Tento hráč je ale chráněný, nejbližší soupeř může být nejblíže 

jeden metr (schéma 1 – červený prostor). Na hráče s míčem lze 

vytvářet tlak pohyby rukou a nohou, ne směrem k němu. Spoluhráči si 

pohybem vytváří prostor pro přijetí přihrávky (schéma 2).  

Vždy, když se jedno z družstev zmocní míče, počítá se mu skóre od 

nuly, stejně tak, pokud si hráči přihrají a míč se alespoň dvakrát 

dotkne země. Na konci limitu se porovnává nejvyšší skóre obou týmů. 

Modifikace I: 
Hráči v držení míče mají omezenou dobu držení. Podle úrovně 

dovedností a spolupráce hráčů lze měnit od 2 do 5 vteřin. 

Schéma PH – Házená zaměřená na počet přihrávek 

 

(1)                                                            (2) 

 

 

 



Příloha 13: Průpravná hra – Tři proti jednomu v omezeném prostoru 

# 8 Průpravná hra – Tři proti jednomu v omezeném prostoru 

Cíleno na: 
Uvolňování hráče s míčkem, uvolňování hráče bez míčku, přihrávání 

a zpracovávání míčku, hledání řešení během tlaku soupeře 

Zařazení: Úvodní část – rušná část; hlavní část 

Popis: 

Hráči mají vymezený prostor, ve kterém mají přidělené role. Tři jsou 

spolu, jeden z nich má míček na své holi. Čtvrtý hráč je „baba“ a má 

za úkol získat míček pod svou kontrolu. Podaří-li se mu to, vymění si 

místo s hráčem, kterému sebral míček. Hráči s míčkem i bez míčku 

mají povoleno se pohybovat a jejich cílem je si vyměnit co nejvíce 

přihrávek, aniž by o míček přišli. 

Nedochází-li k přihrávání samovolně, přidá se pravidlo o dotyku. To 

znamená, že pokud má jeden z trojice míček na holi a „baba“ se jej 

dotkne (kdekoli, nebo na určené místo, třeba rameno) je tento hráč 

vybit a vymění si místo s „babou“ 

Modifikace: 
Hráči mají omezení buď v časovém držení míčku, nebo v množství 

dotyku míčku svojí holí 

Schéma PH – Tři proti jednomu v omezeném prostoru 

 

 

  



Příloha 14: Průpravná hra – Bago I („na prostředního“) 

# 9 Průpravná hra – Bago I („na prostředního“) 

Cíleno na: 

Přihrávání a zpracovávání míče, odehrávání míče z jednoho dotyku, 

sledování prostoru, vyhodnocování pohybu a pozice soupeře a 

spoluhráče 

Zařazení: Úvodní část – rušná část, hlavní část 

Popis: 

Hráči jsou ve skupinách po 6–12 hráčích. Poměr útočících k bránícím 

je zpravidla 5 na 1, 6 na 1, 7 na 1 / 7 na 2, 8 na 1 / 8 na 2, 9: na 2, 10 

na 2. 

Snahou hráčů po obvodu obrazce, nejčastěji kruhu, je přihrávat si tak, 

aby hráč, který je uprostřed obrazce tyto přihrávky nezachytil. Při 

zachycení si vymění místo s hráčem, kterému míček zachytil/tečoval. 

Hráči s míčkem mohou pouze nakročit při přihrávce, nemají dovoleno 

se s míčkem pohybovat. 

V případě dvou hráčů uprostřed se při zachycení míčku střídá hráč, 

který je uvnitř obrazce déle s hráčem, kterému zachytil jeden z 

„prostředních“ míček. 

Modifikace: 

Hráči v obvodu obrazce mohou být různě limitováni, ideálně počtem 

dotyků s míčkem. Nejčastěji jsem volil hru na 3 dotyky, 2 dotyky a 1 

dotyk, ke kterému jsem se přikláněl nejčastěji. 

Schéma PH - Bago I („na prostředního“) 

 

 

  



Příloha 15: Průpravná hra – Bago II („na prostředního s přihrávkou 

z vyznačeného prostoru“) 

# 10 
Průpravná hra – Bago II („na prostředního s přihrávkou z 

vyznačeného prostoru“) (Vojáček, 2017) 

Cíleno na: 

Uvolňování hráčů bez míčku, uvolňování hráče s míčkem, pokrytí 

míčku, hledání řešení během tlaku soupeře, obsazování hráče, 

obsazování prostoru, přihrávka a zpracování přihrávky 

Zařazení: Úvodní část – rušná část, hlavní část 

Popis: 

Hráči jsou ve skupinách po 5–12 hráčích. Poměr útočících k bránícím 

je zpravidla 4 na 1, 5 na 1, 6 na 1 /6 na 2, 7 na 1 / 7 na 2, 8 na 2, 9 na 

2, 10 na 2. 

Snahou hráčů na obvodu kruhu je dosáhnout dvou požadavků. 

Přihrávat si s ostatními hráči tak, aby nahrávka nebyla „prostředním“ 

zachycena a zároveň se po přijmutí přihrávky pohybem s míčkem 

dostat alespoň částí těla spolu s míčkem do vyznačeného prostoru (v 

nákresu cvičení je to zelená oblast) a z tohoto prostoru provést 

přihrávku jinému spoluhráči. Po odehrání z tohoto prostoru si hledá 

rychle místo na obvodu kruhu a herní děj pokračuje. Hráč s míčkem 

má tak dvě možnosti – přihrát bez pohybu, nebo pokrýt míč a přihrát 

z vyznačeného místa, o což by měli hráči usilovat především. 

Hráč uprostřed/trenér počítá počet přihrávek, než se hráči pokusí 

naběhnout do prostoru. Nepokusí-li se o navedení míčku do předem 

stanoveného maximálního počtu přihrávek, udělají hráči okolo nějaký 

stanovený pohybový úkol, cvik. Pokud naopak bude navedení míčku 

a shození provedeno ve stanoveném limitu, tento úkol, cvik, provede 

hráč uprostřed. 

Modifikace: 
Hráči v držení míče mají omezenou dobu držení. Podle úrovně hráčů 

lze dobu měnit od 2 do 5 vteřin. 

Schéma PH - Bago II („na prostředního s přihrávkou z vyznačeného prostoru“) 

 

 



Příloha 16: Průpravná hra – Hra se „super-hráčem“ 

# 11 Průpravná hra – Hra se „super-hráčem“ 

Cíleno na: 
Všechny situace v herním ději, zvýrazňuje přesilovou situaci, 

týmovou spolupráci 

Zařazení: Hlavní část 

Popis: 

Jedná se o utkání na menším prostoru a s upraveným počtem hráčů 

(ca 16x8 metrů), kde se hraje buď 1 na 1, případně 2 na 2. Hraje se na 

branky – dvě, ale počet lze upravit. Hru doplňuje 1, nebo 2 tzv. 

„super-hráči“.  Role „super-hráče“ spočívá v tom, že hraje vždy s tím 

družstvem, které má pod kontrolou míček. S týmem, který je v držení 

míčku, hraje jako normální další spoluhráč až do chvíle, než tým o 

míček přijde. „Super-hráč“ je odlišen barvou dresu. 

Modifikace I: 

„Super-hráč“ je za „brankovou čárou“ a útočící tým si přihrávkou 

s tímto hráčem přidává „sílu“ svého útoku. Pokud si před vstřelenou 

brankou nahraje například čtyřikrát, branka v tomto střídání má sílu 4 

gólů. Počet přihrávek se za celé střídání sčítá a nuluje se až se 

vstřelenou brankou, nebo koncem střídání. Prostor za brankou je 

možné zvětšit. Hráč za brankou nemůže být přímo napadán, pouze 

stínován. 

Modifikace II: 

Hra probíhá v určeném prostoru bez branek a cílem je dosáhnout 

určeného počtu přihrávek bez zásahu soupeře. Po dosažení tohoto 

počtu získává úspěšné družstvo bod a pokračuje se znovu od 

nulového skóre přihrávek. S míčkem je možné se v prostoru 

pohybovat. 

Schéma 1 ukazuje situaci při rozehrání buly.  

Černé čtverce symbolizují „super-hráče“, ti jsou zatím bez družstva. Zde ukázka pro 

hru 5-5, princip je stejný pro jakýkoli počet hráčů. Obrázek 2 ukazuje, jak se k týmu 

zelených připojují „super-hráči“. Obrázek 3 ukazuje, jak se příslušnost k družstvu 

mění, kdy červení získali napadáním míček. 

 

(1)                                                           (2) 

 



(3) 

 

Modifikace I 

 

Schéma PH – Hra se „super-hráčem“ 

Zvětšený prostor za brankou, branka posunuta vpřed. Fialově znázorněný „super-hráč“, 

který se v zóně může pohybovat s míčem i bez míčku. 

 

  



Příloha 17: Průpravná hra – Na přihrávky v nerovném počtu hráčů 

# 12 Průpravná hra – Na přihrávky v nerovném počtu hráčů 

Cíleno na: 
Všechny situace v herním ději, zvýrazňuje přesilovou situaci, týmovou 

spolupráci, bránění prostoru 

Zařazení: Úvodní část – rušná část, hlavní část 

Popis: 

Na hřišti jsou na koncích prázdné branky. Týmy jsou buď v počtu 5 na 

2, 6 na 3, 7 na 3/4, nebo 8 na 4. V našich podmínkách hrajeme 

maximálně v počtu 6 na 3. Cílem týmu s větším počtem hráčů je ve 

vyznačeném prostoru dosáhnout určeného počtu přihrávek – to vede 

k získání bodu. Pokud míček získá družstvo s menším počtem hráčů, 

snaží se buď udržet míček co nejdéle, nebo zakončí na jednu z branek 

– ty jsou zde právě pro „oslabený“ tým. Dosáhne-li branky, je tým 

s větším počtem hráčů časově penalizován (-5 vteřin) a o to bude 

kratší jejich herní interval. Po inkasované brance se hráči s menším 

počtem hráčů vzdálí na 3 a více metrů od míčku. Hra pokračuje 

vytažením míčku z branky, případně pokynem trenéra. 

Po skončení vymezeného času se družstva vystřídají. 

Délky intervalu lze volit od 30 vteřin po 75 vteřin. Po skončení je 

vhodné opakovat alespoň jednou. Střídat družstva až po 2 a více 

opakovaných hrách. 

Schéma PH - Na přihrávky v nerovném počtu hráčů 

 

 

  



Příloha 18: Průpravná hra – Hra na koncové zóny 

# 13 Průpravná hra – Hra na koncové zóny (Vojáček, 2017) 

Cíleno na: 
Přihrávání a zpracování míčku, vedení míčku, vyhodnocování pozice 

spoluhráče a protihráče 

Zařazení: Hlavní část 

Popis: 

Aby družstvo získalo bod, musí dostat míček na jednoho ze svých 

„receiverů“ (chytačů). Ti jsou ve vyznačené koncové zóně a nemůže 

do ní nikdo, kromě nich. Míček mohou hráči vést, mohou jej i 

přihrávat, de facto probíhá standardní florbalová hra s tím rozdílem, že 

zde chybí branky. 

Finální přihrávka na „receivera“ může být nahrána o mantinel, ale tato 

přihrávka musí být provedena až na útočné polovině. Nelze nahrát o 

zadní mantinel (nahození míčku). Zároveň finální přihrávka musí být 

také vykonána na útočné polovině. Hra se řídí pravidly florbalu. 

Samotná hra začíná vhazováním na středu hřiště. Při získání bodu, 

rozehrává družstvo, které neubránilo akci soupeře, a to od konce zóny, 

v níž má soupeř své „receivery“. 

Pozn.: Hru můžeme omezit počtem dotyků, případně minimálním 

počtem přihrávek před přihrávkou do koncové zóny. 

Schéma PH – Hra na koncové 

 

 

  



Příloha 19: Průpravná hra –Hra koncové zóny ala „frisbee“ 

# 14 Průpravná hra – Hra na koncové zóny ala „frisbee“ 

Cíleno na: 
Přihrávání a zpracování míčku, vedení míčku, vyhodnocování pozice 

spoluhráče a protihráče, obsazování soupeře, obsazování prostoru 

Zařazení: Hlavní část 

Popis: 

Mužstvo získá bod, pokud dostane míček přihrávkou na svého 

spoluhráče do obranné zóny soupeře. Další pravidla vycházející 

z frisbee jsou zákaz pohybu hráče v držení míčku, zákaz napadání 

hráče v držení míčku (nejbližší soupeř na vzdálenost přibližně jednoho 

dlouhého kroku). 

V praxi to znamená, že spoluhráči se musí neustále nabízet pro 

přihrávku spoluhráči, který stojí na místě a může dělat pouze  

tzv. „pivotovou“ obrátku. Tento hráč nesmí být napadán, pouze 

stínován ze vzdálenosti přibližně 1 metru. Ostatní bránící hráči se 

snaží obsazovat nabíhající hráče útočícího družstva. Přihrávky lze 

provádět nejen po zemi, ale také vzduchem a odrazem o mantinel. 

Odraz o zadní mantinel znamená ztrátu míčku – rozehrává tým, který 

se neprovinil ze své obranné zóny, hráči soupeře stojí do rozehrání na 

půlící čáře. 

Hra začíná losem o to, které družstvo má míček jako první. Tým, který 

vyhrál los, se postaví do své obranné koncové zóny. Druhý tým zase 

do své. Na hvizd trenéra začíná hra. 

Při získání bodu, rozehrává družstvo, které neubránilo akci soupeře. 

Družstva se rozestaví tak, jako na začátku hry. 

Schéma PH - Hra na koncové zóny ala „frisbee“ 

 

Rozehrání – začátek utkání; rozehra po získaném bodu (v držení míčku je modrý tým) 

 

  



Příloha 20: Průpravná hra – Hra s „ragby“ přihrávkami 

# 15 Průpravná hra – Hra s „ragby“ přihrávkami 

Cíleno na: 

Přihrávání a zpracování míčku, využívání hráčů „za hrou“ – obránců, 

ve druhé vlně, zapojení všech hráčů k vedení míčku směrem vpřed, 

vyhodnocování pozice spoluhráče a protihráče 

Zařazení: Hlavní část 

Popis: 

Jedná se o normální florbalové utkání s tím rozdílem, že jako v ragby, 

tak i v této modifikaci hry je zakázáno přihrávat spoluhráči vpřed, ale 

pouze spoluhráčům, kteří jsou za míčem (za hrou). 

Tým, který si přihraje vpřed, ztrácí míček a z místa provinění 

rozehrává tým soupeřů. 

Takto upravenou hru lze provádět jak v rovném, tak i nerovném počtu 

hráčů. 

 

  



Příloha 21: Průpravná hra – Hra s měnícím se počtem hráčů v obou družstvech 

# 16 
Průpravná hra – Hra s měnícím se počtem hráčů v obou 

družstvech 

Cíleno na: 
Všechny situace v herním ději, zvýrazňuje přesilovou situaci, týmovou 

spolupráci, bránění prostoru, bránění soupeře 

Zařazení: Hlavní část 

Popis: 

Hra začíná v počtu jeden na jednoho. Začátek hry může být proveden 

vhazováním, výhozem brankáře, vhozením míčku trenérem.  

Tým, který jako první získá míček (tým A), nasazuje do hry dalšího 

hráče a hraje se 2 na 1. Při zisku míčku hráče v oslabení nasazuje do 

hry dalšího hráče druhý tým (tým B) a hraje se 2 na 2. Opět, pokud se 

k míčku znovu dostane tým A, nasazuje třetího hráče do hry a tým B 

srovná počet hráčů až opět po zisku míčku. 

Pokud jsou ve hře již všichni hráči, třeba po 60 vteřinách, dohrává se 

zbytek hracího času jíž v tomto počtu. 

Pokud uplyne více jak polovina hracího času a hraje se stále třeba 2 na 

1, může dát trenér pokyn ostatním hráčům, aby vstoupili do hry. 

Při vstřelení branky se rozehrává vhazováním, případně míček zůstane 

v brance a může vhodit nový míč do hry trenér. 

Jedno střídání trvá od 90 do 120 vteřin. 

 

  



Příloha 22: Průpravná hra – Hra na čtyři branky 

# 17 Průpravná hra – Hra na čtyři branky 

Cíleno na: 
Všechny situace v herním ději, rychlé rozhodování, týmovou 

spolupráci, obcházení soupeře, bránění prostoru, bránění soupeře 

Zařazení: Hlavní část 

Popis: 

Každé družstvo má dvě branky umístěné v rozích hřiště na vlastní 

polovině. Pokud není v brance brankář, lze použít menší branku/y, 

nebo brankářskou plachtu na velkou branku. Branka bude uznána, 

když bude dosažena střelou z útočné poloviny. Druhou podmínkou pro 

regulérně vstřelenou branku je nabití si pomocí přihrávky. Tato 

přihrávka musí být vykonána a zpracována na útočné polovině. 

Na menším hřišti jsme praktikovali tuto průpravnou při hře 3 proti 3, 

nebo 2 proti 2. Na standardním hřišti lze hrát nejen v počtu 5 proti 5, 

ale až 8 proti 8 v kategoriích do 15-16 let. 

Modifikace: 

Míček je „nabitý“, když je dosažen předem stanoven počet přihrávek. 

Jednodušší varianta je zadání počtu uskutečněných přihrávek bez 

zásahu soupeře (např.: 3). Po jejich provedení má družstvo, které jich 

dosáhlo, nabitý míček na celý zbytek utkání. 

Náročnější varianta je zadání počtu uskutečněných přihrávek bez 

zásahu soupeře (např.: 2). Po jejich provedení má družstvo, které jich 

dosáhlo, nabitý míček do chvíle, než zakončí střelou, je přerušena hra, 

nebo míček získá družstvo soupeře. 

 

  



Příloha 23: Průpravná hra – Utkání s „babou“ 

# 18 Průpravná hra – Utkání s „babou“ (Vojáček, 2017) 

Cíleno na: 

Všechny situace v herním ději, rychlé rozhodování, týmovou 

spolupráci, vedení míčku, obcházení soupeře, bránění prostoru, 

bránění soupeře 

Zařazení: Hlavní část 

Popis: 

Velikost hřiště i počet hráčů se může různit. Na menším prostoru lze 

hrát 2 na 2. My v trénincích nejčastěji využíváme 3 na 3, nebo 4 na 3 

Jedná se o normální florbalové utkání, ve kterém má tým bez míčku 

možnost „babou“ odebrat míček soupeři. Právo dát „babu“ může, ale 

nemusí být využito. 

Princip předání baby: Baba se předává dotykem ruky na rameno, nebo 

záda hráče, který je v držení míčku. Poté nechává hráč míček na místě 

a z tohoto místa rozehrává soupeř volný úder.  

Platí, že bránící hráč se rozhodne, zda bude předávat „babu“, nebo 

řešit situaci jinak, třeba snahou míček odebrat holí (klasicky 

florbalově). Naopak hráč v držení míčku musí reagovat, zda se bude 

snažit bránícího hráče obejít, dostat se z prostoru pohybem, nebo 

přihrávkou na volného spoluhráče. 

Trenér musí bedlivě sledovat, zda byla baba předána správně, zda hráč 

po předání baby míček ponechal na svém místě a hlídat běžná pravidla 

florbalu. 

 

  



Příloha 24: Průpravná hra – Utkání s „načítáním síly gólu“ 

# 19 Průpravná hra – Utkání s „načítáním síly gólu“ 

Cíleno na: 
Všechny situace v herním ději, rychlé rozhodování, týmovou 

spolupráci, bránění prostoru, bránění soupeře 

Zařazení: Hlavní část 

Popis: 

Velikost hřiště i počet hráčů se může různit. Na menším prostoru lze 

hrát 2 na 2. My v trénincích nejčastěji využíváme 3 na3, nebo 3 na2 a 

4 na 3 

Jedná se o normální florbalové utkání, ve kterém hraje velkou roli 

počet přihrávek předcházející vstřelení branky. Branka je ohodnocena 

za tolik bodů (takovou silou), kolik si před jejím vstřelením hráči 

přihrají přihrávek.  

Bez přihrávky a s jednou přihrávkou je branka za 1 bod. Po dvou 

přihrávkách je branka za 2 body, po třech za 3 a tak dále. Podle 

úrovně, kvality hráčů, nebo nárokům trenéra, lze branky počítat buď 

pouze podle přihrávek uskutečněných bez zásahu soupeře – po zásahu 

soupeře se počet nuluje. Nebo lze sčítat přihrávky během celého 

střídání – po vstřelení branky se počet nuluje, ale při ztrátě míčku stále 

„síla“ gólu zůstává. 

  



Příloha 25: Herní cvičení – 2 na 1 po křížení na polovině hřiště 

# 20 Herní cvičení – 2 na 1 po křížení na polovině hřiště 

Cíleno na: 
Všechny situace v herním ději, rychlé rozhodování, týmovou 

spolupráci, bránění prostoru, bránění soupeře, střelbu 

Zařazení: Hlavní část 

Popis: 

Obránce stojí přibližně na polovině hřiště. Útočící hráči jsou jeden 

v jednom rohu, druhý v druhém rohu na stejné polovině. Oba mají 

míček. Jeden útočící hráč přihraje míček obránci, ten zpracovává a z 2 

až 3 kroků zakončuje střelou z větší vzdálenosti. Posouvá se směrem 

k brance, na kterou vystřelil, otáčí se a bude bránit situaci 2 proti 

jednomu. Poté, co první útočník přihrál obránci, dávají se oba do 

pohybu směrem k půli hřiště, uskuteční alespoň 1 přihrávku na šířku 

hřiště, u poloviny je vyznačeno místo, za kterým se hráči překříží. 

Během křížení hráč s míčkem běží vnitřním obloukem a za sebe 

přihrává druhému útočícímu hráči tak, aby míček snadno zpracoval. 

Po překřížení již probíhá situace 2 proti 1. Útočící hráči se snaží 

zakončit, mohou si mezi sebou přihrát, aplikovat herní kombinaci, 

nebo dojde k individuálnímu řešení této herní situace. 

Po skončení akce se hráči tzv. „točí“. Systém je předem dán a 

znamená v podstatě to, že jeden útočící hráč jde do zástupu obránců. 

druhý útočící hráč přechází do protějšího zástupu útočníků a obránce 

se posune do zástupu útočníků. 

 

 


