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ABSTRAKT 

Název bakalářské práce:  Příčiny výkonnostních rozdílů reprezentací Česka a Švédska ve 

florbalu 

Zpracoval:    Filip Geisler  

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Zuzana Dragounová, Ph.D. 

Cíle práce:  Cílem mé práce je pokusit se zjistit příčiny výkonnostních rozdílů 

reprezentací Česka a Švédska ve florbalu. Rozdíly budu hledat v 

úrovni fyzické kondici, technice, taktice jednotlivých týmů 

a psychické připravenosti. Pokusím se přijít na to, jestli rozdíly 

mají nějakou spojitost s historií sportu v jednotlivých zemích 

a pomocí rozhovorů s respondenty budu zjišťovat, jak probíhají 

tréninky ve Švédsku a v Česku a zároveň se pokusím objasnit 

psychickou připravenost sportovců v obou zemích, která může 

mít vliv na výkonnostní rozdíl. 

Metodika práce:  K výzkumu byla použita kvantitativní metoda pozorování. 

Zhlédnul jsem pět florbalových utkání, ve kterých jsem hledal 

podle sledovaných statistik výkonnostní rozdíly. Druhou 

metodou byla kvalitativní metoda rozhovoru. Uskutečnil jsem tři 

rozhovory s trenéry a tři rozhovory s hráči se zkušenostmi se 

švédským florbalem. 

Výsledky práce:  V utkáních byla vidět lepší fyzická kondice hráčů Švédska, jejich 

taktická a taktická úroveň a herní myšlení. Díky rozhovorům 

s respondenty jsem zjistil rozdílnou psychickou připravenost 

hráčů v obou zemích, která se také promítá do výkonnosti.  

Klíčová slova:   florbal, sport, rozdíly, respondenti, příčiny 
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ABSTRACT 

Thema works:  Causes of performance differences between Czech and Swedish 

floorball 

Student:    Filip Geisler 

Supervisor:    Mgr. Zuzana Dragounová, Ph.D. 

Aims:  The aim of my work is to try to find out the causes of performance 

differences between the national teams of the Czech Republic and 

Sweden in floorball. I will look for differences in physical 

condition, technique, tactics of individual teams and mental 

readiness. I will try to find out if the differences have something 

to do with the history of sport in individual countries. Through 

interviews with respondents I will find out how training takes 

place in Sweden and the Czech Republic and at the same time try 

to clarify the mental preparedness of athletes in both countries. 

Methodology:  A quantitative method of observation was used for the research. I 

watched five floorball matches. I looked for performance 

differences according to the monitored statistics. The second 

method was the qualitative method of interview. I conducted three 

interviews with the coaches and three interviews with the players 

with experience with Swedish floorball. 

Results:  The matches showed better physical condition of the players from 

Sweden, tactical level and technical level and game thinking. 

Thanks to interviews with respondents, I found a different mental 

readiness of players in both countries, which is also reflected in 

performance. 

Key words:    floorball, sport, differences, respondents, causes 
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1 ÚVOD 

Téma „Příčiny výkonnostních rozdílů reprezentací Česka a Švédska ve florbalu“ jsem si 

vybral, protože se florbalu věnuji už od dětství. Od začátku až do současnosti florbalu vévodí 

čtyři země (Švédsko, Finsko, Švýcarsko a Česko), kdy Česko je ve většině případů vždy tím 

čtvrtým týmem. Týmům ze Švédska a Finska nestačíme a pravidelně s nimi prohráváme už 

řadu let. Když se nám podaří sehrát alespoň vyrovnané utkání s jedním z těchto soupeřů, tak je 

to pro český florbal „svátek“ a pro většinu hráčů a fanoušků naděje, že se začínáme těmto 

týmům rovnat, ale další utkání nám většinou ukáže opak. Je těžké určit, jestli „králem“ florbalu 

na světě je Švédsko nebo Finsko. Já si vybral Švédsko, protože je to země, která je kolébkou 

florbalu a celou svoji kariéru jsme vždy vzhlíželi ke Švédům a snažili se trénovat a hrát podle 

nich. Celou dobu mého působení ve florbalu mi připadá, že se snažíme švédskou reprezentaci 

dostihnout. Snažíme se hrát, trénovat nebo zahrávat volné údery jako oni, ale to podle mého 

názoru není cesta k úspěchu českého florbalu. Zastávám názor, že bychom měli přijít s něčím 

novým, pracovat jinak nebo dokonce lépe než Švédové, abychom se jim vyrovnali nebo je spíše 

předčili. Cílem mé práce je najít hlavní příčiny výkonnostních rozdílů mezi Českou a Švédskou 

reprezentací. Proč se dlouhodobě nedokážeme srovnávat s touto florbalovou velmocí a proč 

jsou stále výsledky mezi týmy diametrálně odlišné. Výkonnostní příčiny budu hledat 

v utkáních, které obě reprezentace sehráli proti sobě nebo s jedním z ostatních týmů uvedené 

čtveřice. Výsledky doplním rozhovory se třemi trenéry a třemi hráči, kteří působí nebo působili 

v české reprezentaci a mají zkušenosti se švédskou nejvyšší florbalovou soutěží. V závěru na 

základě zjištěných výkonnostních rozdílů doplním, v čem by se měla česká reprezentace podle 

mého názoru zlepšit. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Počátky florbalu 

Florbal původně vznikl ve Spojených státech amerických v roce 1958 ve státě 

Minneapolis v továrně na plasty Cosom v Lakeville (KYSEL, 2010). Za kolébku florbalu se ale 

považuje Švédsko. Do Švédska se florbal dostal roku 1968. Na počátku 70. let 20. století začali 

Švédové objevovat kouzlo hry, kterou pojmenovali innebandy (nejlevnejsisport.cz). Florbal tak 

vlastně vznikl jako modifikovaná hra z ledního hokeje, tehdy v mnoha variantách s různými 

typy míčků i lehkých puků. V polovině 70. let bylo prosazeno sjednocení sportu bezkontaktní 

povahy. Začaly se vyrábět první speciální nepružné hokejky, u nás známé jako „fíberky“. Míček 

se vyvinul z odlehčeného typu míčků ve Spojených státech amerických, který používali 

baseballisté při zimním tréninku v hale. Američané zjistili, že děrovaný míček má menší odpor 

vzduchu a i přes nízkou váhu má dobré letové vlastnosti. Švédové s ním tak začali hrát florbal. 

Dále se florbal postupně rozšířil do dalších zemí, které jsou nyní považovány za florbalové 

mocnosti (Finsko, Švýcarsko, Česko) (KYSEL, 2010). 
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2.2 Historie florbalu ve Švédsku 

2.2.1 Začátky ve Švédsku 

Nejvíce se florbal začal ve Švédsku rozšiřovat od roku 1981, kdy vznikl švédský 

florbalový svaz (Svenska Innebandyförbyndet – SIFB), který je spojen především s průkopníky 

Cristerem Gustafssonem a Andrásem Czitromem. V roce 1982 odstartovala oficiálně první 

sezóna švédské nejvyšší soutěže. Historicky prvním vítězem švédské nejvyšší soutěže se stal 

tým Kolabryn a to přesně 10. dubna 1983. Ve finále porazili tým Hagsätra poměrem 3:2. Sezóna 

začínala kvalifikací do skupiny, do které postoupilo deset týmů. Následně čtyři nejlepší týmy 

sehrály semifinále, ze kterého postoupily dva týmy do finále. Další sezónu došlo ke změně 

formátu soutěže. Hrála se pouze skupinová fáze, ve které bylo deset týmů s vyvrcholením dvou 

semifinálových utkání a jedním finále (ssl.se).  

2.2.2 Mezinárodní florbalová federace 

Po prvních pěti letech základna čítala již více než sto klubů. Roku 1986 navázaly severské 

země kontakt se Švýcary a společně založili Mezinárodní florbalovou federaci. V čele byl až 

do roku 1992 András Czitrom (KYSEL, 2010). Prvním týmem, který dominoval švédské 

nejvyšší soutěži po mnoho let, byl Skaraborgsklubben Lockerud. Skaraborgsklubben se v letech 

1987 – 1992 probojoval až do finále, ve kterém dokázal pětkrát ze šesti účastí vyhrát (ssl.se). 

2.2.3 Vývoj nejvyšší švédské soutěže 

Po osmi letech hraní ligy skupinovým formátem, byla v roce 1990 vytvořena Divize 1, 

která byla rozdělena na šest skupin (sever, severovýchod, východ, západ, jihozápad a jih). 

V každé skupině bylo osm týmů, vítězové jednotlivých skupiny postoupili do play-off. Systém 

ligy se postupem času rozvíjel nejdříve na čtyři skupiny a nakonec pouze na dvě skupiny 

v podobě elitního severu a elitního jihu (ssl.se). V roce 1993 Švédsko hostilo první mezinárodní 

florbalovou akci, Pohár mistrů evropských zemí, později Pohár mistrů či Evropský pohár. 

V této době se na Pohár evropských mistrů hrála kvalifikace v rámci turnaje v dané zemi. Nyní 

se turnaje účastní čtyři nejlepší týmy ze čtyř nejlepších států světa (nejčastěji Švédsko, Finsko, 

Švýcarsko a Česko) (cs.wikipedia.org).  

Na přelomu tisíciletí následoval poslední velký krok ve švédském florbalu. Elitní skupina 

se spojila s elitní skupinou jihu v jednu soutěž, ve které začalo hrát šestnáct týmů. Liga 
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obsahovala třicet dva kol, kdy každý tým hrál s každým dvě utkání (jedno na domácím hřišti 

a jedno na hostujícím hřišti). Počet týmů v nejvyšší švédské florbalové lize se snížil na dvanáct. 

Následujících osm let dominovalo soutěži zlaté duo Warberg IC a Pixbo Wallenstam. V roce 

2008 oficiálně vzniká Švédská Superliga (SSL – Svenska superligan). Struktura ligy byla 

podobná jako dříve, pouze se v roce 2009 rozrostla na čtrnáct týmů. Ze čtrnácti týmů se osm 

kvalifikovalo do play-off. Sedmý, osmý, devátý a desátý tým si ještě před play-off zahráli 

kvalifikaci o poslední dvě místa do vyřazovací fáze. Od roku 2009 do současnosti dominují 

švédské nejvyšší soutěži týmy Storvreta se šesti tituly a Falun s pěti tituly (ssl.se). 
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2.3 Historie českého florbalu 

2.3.1 Počátky florbalu v Česku 

 Florbal se do Česka dostal třemi různými cestami (ceskyflorbal.cz). K prvnímu kontaktu 

s florbalem v Česku došlo v roce 1984, díky výměnnému pobytu finských studentů z helsinské 

univerzity KY na Vysoké škole ekonomické v Praze. U zrodu byla skupinka asi patnácti 

studentů okolo Michaela Bauera a Petra Chaloupky, která odehrála historický první přátelské 

utkání v tělocvičně na Vysoké škole ekonomické (Československo – Finsko). Po pobytu Finové 

zanechali skupince Čechoslováků jako dárek dvanáct florbalových hokejek s míčky. Florbalové 

hokejky se ale brzy začaly lámat a i přes snahu o jejich lepení, či nastavování násadami od 

košťat apod. již nebylo možné hrát čtyři na čtyři. Kvůli absenci vybavení skupinka studentů 

okolo Michaela Bauera a Petra Chaloupky florbalu dočasně zanechala (SKRUŽNÝ a kol., 

2005). Český florbal díky tomu v roce 1985 „usnul“ na šest let (KYSEL, 2010). 

 Druhá cesta vzniku florbalu v Čechách nastala v roce 1991, kdy Petr Chaloupka našel při 

vyklízení sklepa zbylých šest florbalových hokejek od Finů z roku 1984, které se nepolámaly. 

Svolal společně s Michaelem Bauerem původní partu studentů z Vysoké školy ekonomické 

a začali se pravidelně scházet v tělocvičně gymnázia v Přípotoční a díky šesti florbalovým 

hokejkám se ustálila sestava  tři proti třem. Skupina florbalistů se začala zvětšovat a začali 

přibývat další zájemci (SKRUŽNÝ a kol., 2005). 

 Jedněmi zájemci byli i bratři Martin a Tomáš Vaculíkovi, kteří dovedli florbal do Česka 

třetí cestou. Hráli florbal nezávisle na skupince z Vysoké školy ekonomické v pražských 

Střešovicích. Uspořádali tak první florbalový turnaj v Praze na Proseku (SKRUŽNÝ a kol., 

2005). Do Střešovic dovezl v létě roku 1991 ředitel cestovní kanceláře Excalibur Tours 

v Göteborgu – Benqt Holmquist – na ukázku florbalové hokejky. Na Tatranu Střešovice tak 

sehráli první utkání mezi švédskými učiteli, kteří byli v Praze jako turisté, a tehdejší 

střešovickou partičkou. Díky velikému zájmu o florbal v Česku tu Benqt Holmquist po pobytu 

zanechal dvacet florbalových hokejek (KYSEL, 2010). 

2.3.2 Jednání ve Švédsku (1991) 

 V listopadu roku 1991 odjel Martin Vaculík na firemní jednání do Švédska, kde byl přímo 

na místě pozván na celosvětový florbalový seminář v Treleborgu. Zde potkal zástupce 
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specializované firmy Unihoc, který ho pozval do továrny v Göteborgu a dal mu asi sto 

florbalových hokejek, aby v rámci prezentace firmy zkusil rozšířit florbal v Česku. Díky tomu 

se tak mohly začít pořádat další pražské turnaje ve florbalu (SKRUŽNÝ a kol., 2005). Další 

florbalový materiál se dostal do Česka ze Švýcarska v roce 1992, díky hráčům klubu 

Mettmenstetten Unicorns, kteří uspořádali letní předsezónní soustředění ve východočeské 

Jaroměři (SKRUŽNÝ a kol., 2005). 

2.3.3 Turnaj v Budapešti (1992) 

 V létě roku 1992 se také poprvé Češi účastnili historického turnaje v Budapešti, odkud si 

odvezli nečekanou odměnu. Švédsko pořádalo neoficiální mezinárodní turnaj v Maďarsku už 

třetím rokem s vidinou rozvoje florbalu v Maďarsku. Ve spolupráci s firmou Unihoc dodávala 

na turnaj firma Excalibur florbalové mantinely. Již zmiňovaný Benqt Holmquist ztratil důvěru 

v to, že florbal má v Maďarsku budoucnost a jelikož byli na turnaji i bratři Vaculíkovi, se 

kterými se už dobře znal, tak se rozhodl turnaj přesunout do Prahy. Češi tak z Budapeště 

odjížděli s florbalovými mantinely. Dovoz mantinelů do Česka byl základním kamenem turnaje 

Czech Open, který byl zlomovým bodem při rozvoji florbalu u nás. Při pořádání prvního 

ročníku tohoto turnaje v létě roku 1993 v Praze startovalo čtyřicet tři týmů z pěti různých zemí. 

Czech Open je dnes největším mezinárodním florbalovým turnajem na světě (SKRUŽNÝ 

a kol., 2005). 

2.3.4 Morava 

 Na Moravu se florbal rozšířil díky Marcelu Pudichovi, díky němu se stalo Ostravsko 

druhým největším florbalovým centrem u nás. Dalšími centry bylo Brno, Liberec a další 

(SKRUŽNÝ a kol,. 2005). Marcel Pudich spolupracoval se firmě VDG s prvními průkopníky 

florbalu u nás okolo Michala Bauera. Z Prahy dovezl první florbalové vybavení do Ostravy 

a díky němu se začaly pořádat první florbalové turnaje na Moravě (SKRUŽNÝ a kol., 2005). 

2.3.5 Česká florbalová unie (ČFbU) 

 V roce 1992 vznikla v Česku České florbalové unie (ČFbU), v jejímž čele stanul Martin 

Vaculík. Během jediného roku se unie rozšířila na čtyřicet družstev se sedmi sty registrovanými 

hráči. Od roku 2000 vede český florbal Filip Šuman. (SKRUŽNÝ a kol., 2005). Dva roky po 

vzniku České florbalové unie se začala hrát první oficiální soutěž s registrovanými hráči. První 
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ročník vyhrál pražský celek IBK Forza Tatran, který z osmnácti utkání prohrál pouze jediný 

(KYSEL, 2010). 

2.3.6 Florbalový „boom“ v Česku 

 Dalšímu rozvoji českého florbalu napomohlo pořádání druhého Mistrovství světa mužů 

v roce 1998 v Praze a v Brně. Roku 2003 bylo Česko pořadatelem i Evropského poháru mužů 

i žen a Světového šampionátu juniorů. Florbal se postupně začal více zařazovat do výuky, díky 

čemuž začaly vznikat první školní soutěže a turnaje (KYSEL, 2010). Především nízká finanční 

náročnost a podobnost hokeji zapříčinila rychlý růst mládežnické základny tohoto sportu, který 

trvá dodnes. V roce 1998 začal v Česku velký florbalový boom. Tohoto roku měla Česká 

florbalová unie přes 4 500 registrovaných hráčů ve 156 družstvech a bylo rozehráno šestnáct 

soutěží po celém Česku. Po deseti letech se počet registrovaných hráčů rozšířil o desetinásobek 

na 45 tisíc v téměř 1 200 družstvech a 128 soutěžích (KYSEL, 2010). Dnes je florbal nejrychleji 

se rozvíjejícím sportem v Česku. Dlouhodobě nejúspěšnějším florbalovým klubem v kategorii 

dospělých je šestnáctinásobný mistr Tatran Střešovice (nástupce IBK Forza Tatran) 

(cs.wikipedia.org). Rekordmanem v kanadském bodování Tipsport Superligy je od roku 2017 

Jiří Curney (florbal.cz).  

2.3.7 Počátky reprezentace 

 Nejznámější a nejvýraznější postavou je Radim Cepek, který odehrál v české reprezentaci 

přes sto utkání a stal se prvním Čechem, který se prosadil do nejvyšší švédské soutěže (KYSEL, 

2010). Prvním oficiálním českým reprezentačním trenérem mužů se v roce 1995 stal Jaroslav 

Marks. Reprezentační tým vedl na Mistrovství Evropy a na dvou Mistrovstvích světa (roku 

1996 – 4. místo a 1998 – 6. místo). V roce 2000 vystřídal Jaroslava Markse na postu trenéra 

Zdeněk Skružný, který vedl reprezentační mužstvo mužů na pěti Mistrovstvích světa. Na 

čtyřech šampionátech dovedl Česko do semifinále. Zároveň byl také u zatím největšího úspěchu 

reprezentace v roce 2004, kdy čeští florbalisté na Mistrovství světa ve Švýcarsku vybojovali 

stříbrné medaile. V semifinále vyřadili domácí Švýcarsko v poměru 5:3 a ve finále podlehli 

Švédsku poměrem 4:6 (KYSEL, 2010). V současnosti vede český reprezentační tým mužů 

finský trenér Petri Kettunen. Česko také drží světový rekord v celkové návštěvnosti na 

Mistrovství světa. Na dvacátém Mistrovství světa, které se v roce 2018 pořádalo v Praze, 

sledovalo všechna utkání celkem 181 518 diváků (předchozí rekord byl z roku Mistrovství 

světa 2014 ve Švédsku a to 104 445 diváků). Současně byl hned dvakrát překonán rekord 
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v návštěvnosti na jednom utkání. Nejdříve utkání o třetí místo navštívilo 16 112 diváků 

a následně finále sledovalo 16 276 lidí. Šampionát se zapsal do historie i tím, že byl prvním 

v historii, na kterém pískaly utkání ženy (cs.wikipedia.org). 
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2.4  Stručná pravidla florbalu 

Pravidla florbalu vznikla z pravidel několika sportů. Nejčastěji tvůrci čerpali z pravidel 

hokeje, basketbalu nebo fotbalu. Vzniklá pravidla se snaží zajistit atraktivitu hry a garantují 

odehrání utkání v duchu fair-play. Přesné znění vydává Mezinárodní florbalová federace každé 

čtyři roky s drobnými úpravami. Česká verze je dostupná na stránkách českého florbalu. Hlavní 

podstatou hry je vstřelit více branek než soupeř s dodržením všech stanovených pravidel 

(KYSEL, 2010). 

2.4.1 Historie pravidel 

Roku 1986 vznikla první oficiální pravidla a řadila florbal mezi sporty postrádající 

fyzický kontakt soupeřících družstev. Postupem času se pravidla uvolňovala a nyní řadíme 

florbal mezi sporty kontaktní povahy. Nejčastěji v utkáních dochází k přetlačování hráčů 

rameny u mantinelů. Nejpodstatnější změnou v pravidlech v polovině devadesátých let bylo 

zrušení dříve povolené přihrávky brankáři (tzv. „malé domů“) (KYSEL, 2010). 

2.4.2 Rozhodčí 

Florbalové utkání řídí dva rozhodčí, kteří aplikují pravidla a trestají přestupky 

rovnocenným rozhodovacím právem. K odlišení od hráčů nejčastěji používají šedé dresy či 

dresy kontrastních barev. Dohlíží také na správnost zápisu, který je během utkání pořizován. 

Rozhodčí by se také měli po hřišti pohybovat tak, aby těžiště hry bylo stále mezi nimi. Díky 

tomu mají stálý přehled o hře a nic jim neunikne. Pokud je v ohrožení jedna z branek dvou 

týmů, tak rozhodčí stojí za ní a kontroluje přechod míčku přes brankovou čáru (KYSEL, 2010). 

2.4.3 Hrací plocha 

Florbal je sport, který se hraje v hale na tvrdém a rovném povrchu. Povrch by měl být 

gumový nebo z parket, aby nekladl odpor čepeli s míčkem a mohl se po něm přesouvat brankář. 

Hrací plocha ve tvaru obdélníků se zaoblenými rohy je v soutěžních podmínkách dlouhá 

čtyřicet metrů a široká dvacet metrů. Soutěže mladších kategorií se hrají na menších hracích 

plochách. Hrací plochu ohraničují schválené mantinely s výškou padesát centimetrů. Kvůli 

bezpečnosti hráčů je vhodné nechat za mantinely výběhové zóny. Středová čára rozděluje hřiště 

na dvě stejně velké poloviny. Uprostřed středové čáry je vyznačen bod pro vhazování (KYSEL, 

2010). Na každé polovině hrací plochy je centrálně vyznačeno obdélníkové brankoviště. Velké 
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brankoviště s rozměry 4 x 5 metrů vyznačuje prostor pro brankáře. Malé brankoviště má 

rozměry 1 x 2,5 metru a jeho zadní čára slouží jako branková čára, na které se nacházejí značky 

pro umístění brankových tyček. Na pomyslných prodloužených brankových čarách jsou 1,5 

metru od mantinelu vyznačeny body pro vhazování, stejně tak na středové čáře. Celkem je na 

hrací ploše sedm bodů pro vhazování (KYSEL, 2010). 

2.4.4 Branky a mantinely 

 Florbalové branky jsou 160 centimetrů vysoké a 115 centimetrů vysoké. Směřují 

směrem do hřiště a kromě zadní obvodové sítě jsou vybaveny i vnitřními záchytnými síťkami. 

Pro oficiální soutěže mají branky předepsané rozměry, hloubky a šířky rámu a musí být 

opatřeny certifikační známkou Mezinárodní florbalové federace. Na mantinelech delší strany 

hrací plochy jsou barevnými mantinely vyznačeny desetimetrové prostory pro střídání hráčů. 

Zapisovatelský stolek a trestná lavice jsou většinou umístěny ve středu hřiště naproti střídačkám 

(KYSEL, 2010). 

2.4.5 Brankář a brankoviště 

 Brankář smí ve velkém brankovišti chytit míček do ruky. Pokud zanechá jakoukoliv část 

těla v brankovišti nebo na čáře brankoviště, tak míček smí chytit i mimo vyznačené pole pro 

brankáře. Pokud brankář opustí brankoviště, tak pro něj dočasně platí pravidla jako pro hráče 

(bez hokejky), dokud se nevrátí zpět. Po zachycení míčku má brankář tři sekundy na výhoz, 

který musí dopadnout na zem ještě před půlicí čarou hrací plochy. Při provádění výhozu 

brankářem musí protihráči odstoupit od brankáře minimálně na vzdálenost tří metrů. Pokud 

protihráči ve vzdálenosti tří metrů nejsou, tak nesmí aktivně bránit výhozu. Vlastní hráč nesmí 

brankáři přihrát míček, pouze případný letící míček od spoluhráče smí brankář vykopnout 

nohou, ale nesmí ho chytit do ruky. Brankář smí chytit míček od spoluhráče, pouze pokud byla 

přihrávka něčím nebo někým tečována nebo při neúmyslné či nepodařené přihrávce. Tyto 

někdy sporné situace posuzují rozhodčí (KYSEL, 2010).  

Brankář není vybaven hokejkou ani žádným jiným vybavením, které by bylo určené 

k chytání střel. Povinná je obličejová maska, která je certifikována kvůli bezpečnosti. Brankář 

nesmí masku kromě barvy nijak upravovat. Dále nesmí používat žádné lepivé látky či vosky, 

které by ovlivnily tření v brankovišti. Také nesmí být „vycpán“, aby nezvětšil objem svého těla 
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ke krytí brankového prostoru. Veškeré hygienické potřeby a lahve s pitím musí brankář umístit 

za mantinel, v brance ani na ní nesmí být umístěny žádné předměty (KYSEL, 2010). 

 Malé brankoviště je určeno pouze pro brankáře. Vlastní hráči ani protihráči do něj nesmí 

vstupovat ani probíhat skrz něj. Pouze mohou v malém brankovišti hrát hokejkou, pokud do 

brankoviště nejdříve vnikne míček a při zachování pravidla, že neublíží brankáři. Když při 

brankové situaci vstoupí do brankoviště bránicí hráč, tak je vždy nařízeno trestné střílení proti 

jeho družstvu (KYSEL, 2010). 

2.4.6 Hrací doba 

 Florbal se hraje na třetiny, které trvají dvacet minut a mezi nimi jsou desetiminutové 

přestávky na výměnu stran. Hraje se čistý herní čas, což znamená, že se čas zastavuje při 

přerušení hry rozhodčím a je znovu spuštěn, jakmile se znovu zahájí hra. Mladší kategorie hrají 

kratší třetiny podle dané kategorie. Při horším stavu jedné poloviny hrací plochy (například 

kvůli slunečnímu svitu) si družstva po dohodě vymění strany i v polovině třetí třetiny (KYSEL, 

2010). 

2.4.7 Time-out a prodloužení 

 Obě družstva si mohou za celé utkání vybrat jeden půlminutový time-out, o který zažádá 

kapitán nebo člen realizačního týmu. Time-out udělují rozhodčí výhradně při přerušení hry. 

Pokud by měl time-out negativně ovlivnit situaci soupeře (například při standartní situaci), 

pokud tak usoudí rozhodčí, tak bude zahájen až při následujícím přerušení hry. Oddechového 

času se nesmí účastnit hráč, kterému probíhá trest (KYSEL, 2010). Pokud se utkání nerozhodne 

v základní hrací době, tak po dvouminutové přestávce následuje pětiminutové prodloužení, 

které se hraje tři proti třem hráčům na každé straně, plus brankáři (ceskyflorbal.cz). Time-out 

mohou družstva využít i v prodloužení, ale pouze pokud ho nevyužily v základní hrací době. 

Při nerozhodném stavu i po prodloužení následují trestná střílení po pěti na každé straně 

(KYSEL, 2010). 

2.4.8 Trestná střílení 

 Po skončení prodloužení určí rozhodčí, na kterou bránu se budou trestná střílení 

provádět, poté si kapitáni obou družstev losují o to, kdo bude začínat (vítěz losování si vybírá). 

Při trestném střílení smí být na hrací ploše pouze hráč, který provádí trestné střílení a brankář 
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soupeře, na kterého trestné střílení provádí. Ostatní hráči musí být mimo hrací plochu na 

střídačkách. Při zahajování trestného střílení se musí brankář dotýkat, alespoň jednou částí těla 

brankové čáry. Po zahájení se může pohybovat neomezeně, avšak stále podle pravidel 

o brankáři (KYSEL, 2010). Míček nebo hráč musí být podle nových pravidel při provádění 

trestného střílení vždy v pohybu vpřed. Při pohybu hráče i míčku směrem vzad rozhodčí trestné 

střílení ukončí za špatné provedení (ceskyflorbal.cz). Trestná střílení provádí pět hráčů z pole 

z každého družstva, přičemž se střídají po jednom. Pokud je i po pěti trestných stříleních stav 

nerozhodný, tak stejní hráči provádějí další trestná střílení po jednom do rozhodnutí. Trestných 

střílení se smí účastnit i vyloučený hráč, pokud nebyl vyloučen do konce utkání. Náhradní 

trestná střílení po pěti sériích každého družstva nemusejí být prováděna ve stejném pořadí, jako 

v základní sérii, ale žádný hráč nesmí provést tří trestná střílení, dokud ostatní hráči z jeho 

družstva neprovedli alespoň dvě trestná střílení. Jakmile je rozhodnuto, tak je utkání ukončeno 

a vítězné družstvo vyhrává s konečným výsledkem plus jedna branka (KYSEL, 2010). 

2.4.9 Soupiska 

 Obě družstva mají možnost uvést na soupisku utkání dvacet hráčů. Během hry a při 

zahájení utkání smí být na hřišti maximálně pět hráčů plus jeden brankář. Brankář se nesmí 

utkání účastnit jako hráč v poli a musí být v zápise uvedený jako brankář. Opačně je možné, že 

hráč nahradí brankáře v bráně. Pokud dojde ke zranění brankáře, tak ho může v bráně zastoupit 

hráč z pole, ale pouze po převlečení do brankářských kalhot a s brankářskou maskou na hlavě. 

Poté už se ale hráč nesmí vrátit zpět do pole jako hráč (KYSEL, 2010). 

2.4.10 Střídaní hráčů 

 Střídání hráčů probíhá stejně jako v hokeji, které je možné kdykoliv během hry 

způsobem „noha za nohu“. Do hry může nový hráč naskočit, až když hráč, který míří na 

střídačku, překročí mantinel. Střídání by mělo probíhat v desetimetrovém prostoru u střídačky. 

Pokud dojde ke zranění hráče v poli a hráč opustí hrací pole mimo desetimetrový prostor 

vymezený ke střídání, tak smí být nahrazen až po přerušení hry. Obě družstva mají kapitána, 

který je označen kapitánskou páskou na levé paži. Kapitán je jediný hráč družstva, který může 

komunikovat s rozhodčími a zároveň je povinen s nimi spolupracovat. Na střídačce může být 

přítomno maximálně pět členů realizačního týmu (KYSEL, 2010). 
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2.4.11 Vybavení 

 Každý hráč družstva je povinen mít patřičně očíslované tričko, trenýrky a štulpny 

vytažené po kolena. Barva dresů nesmí být šedivá, protože tato barva ne primárně určena pro 

rozhodčí. Pokud dojde k podobné barevné kombinaci soupeřů, tak se převléká do jiné sady 

hostující tým. Brankáři mají předepsané dlouhé kalhoty a odlišnou barvu dresů než hráči v poli. 

Vzhledem k bezpečnosti není povoleno hráčům hrát s řetízky, náramky, hodinkami a dalšími 

osobními doplňky. Povoleny jsou pouze elastické čelenky bez uzlů k pokrytí hlavy. Veškeré 

úpravy hokejek nejsou povoleny, pouze jejich zkracování. Spolu s míčky ke hře se používají 

hokejky po schválení Mezinárodní florbalové federace. Zahnutí čepele je povoleno do tří 

centimetrů a zároveň nesmí být čepel ostrá (KYSEL, 2010). 

2.4.12 Dosažení gólu 

 Pokud míček přejde brankovou čáru zepředu celým objemem a útočící družstvo se nijak 

neprovinilo, tak je uznán gól. Následuje vhazování na středovém bodě a poté již nemůže být 

zrušena. Pouze branky v prodloužení a úspěšně provedené odložené trestné střílení se 

nepotvrzují vhazováním. Při vstřelení branky těsně před koncem třetiny nebo utkání ještě vždy 

proběhne formální buly na středu hřiště. Samotná konstrukce branky není rozhodující, gól platí, 

pokud míček přešel čáru v místě mezi značkami pro tyčky, kde má branka stát a v případě, že 

jí jeden z útočících hráčů neposunul úmyslně. Při vstřelení gólu nějakou částí těla rozhodčí 

rozhodnou zda pohyb nebyl úmyslný a branka je uznána. Vlastní gól je uznán i při úmyslných 

pohybech, či zakázané manipulaci s hokejkou (KYSEL, 2010). 

2.4.13 Vhazování 

 Při vhazování se míček nachází na zemi, hráči ve správném postavení položí čepel vedle 

něj a hra začíná hvizdem rozhodčího. Všechny třetiny začínají vhazováním. Pokud dojde ke 

zničení míčku nebo jinému problému, kvůli kterému musí rozhodčí zastavit hru, tak určí 

nejbližší bod pro vhazování, aby mohlo utkání pokračovat. Stejně tak v případě, když se 

rozhodčí neshodnou nebo neurčí rozehrávající družstvo. Hokejku při vhazování smí hráč 

nejníže držet nad značící páskou čtrnáct centimetrů od konce hole. Přehmat je zakázán. Ze 

všech situací (i z vhazování) je možno vstřelit branku. V okamžiku vhazování nebo při 

rozehrávání úderu musí být ostatní hráči vzdálení nejméně tři metry od míčku (KYSEL, 2010). 
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2.4.14 Volný úder 

 V případě, že míček vyletí mimo hrací plochu nebo se dotkne stropu, tak rozehrává 

družstvo, které se míčku nedotklo jako poslední. Rozehrává se z místa, kde míček opustil hrací 

plochu (hráč má možnost si míček posunou jeden a půl metru od mantinelu pro napřažení). 

Rozehrávající hráč nesmí rozehrát sám sobě. Po jeho dotyku se míčku musí dotknout jiný hráč 

v poli (KYSEL, 2010). Když se jedno z družstev dopustí malého přestupku, tak rozhodčí nařídí 

volný úder pro soupeře. Okamžitě po zapískání rozhodčího se smí volný úder provádět, jakmile 

je míček na místě přestupku a v klidu. Volný úder z rohu se rozehrává, pokud dojde k přestupku 

za brankovou čarou. Při přestupku ve vlastním brankovišti se volný úder rozehrává tři a půl 

metru od malého brankoviště, aby bránící hráči mohli postavit zeď a zároveň nevstoupili do 

malého brankoviště. Rozhodčí ukáží přesný bod pro rozehrání a volný úder se provádí na 

písknutí rozhodčího (KYSEL, 2010). 
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2.5 Výchova mládeže ve Švédsku 

Všechny kluby ve Švédsku spolupracují s gymnázii, což nabízí výhody pro hráče. Hráči 

mají možnost se účastnit více tréninků. Dospělí hráči z kategorie mužů jsou zároveň zaměstnáni 

ve škole na poloviční úvazek jako učitelé nebo jako instruktoři. Hráči tak mají zajištěné 

zaměstnání od klubu a zároveň si zde mohou rekrutovat hráče do svých družstev. Gymnázia ve 

Švédsku nabízí tříleté studium žákům starších patnácti let. Ohledně florbalu se žáci především 

zaměřují nejdříve na individuální dovednosti. Taktické dovednosti zdokonalují až při trénincích 

v klubu. Četnost tréninků se na jednotlivých školách liší. Nejčastěji hráči trénují dvakrát až 

čtyřikrát týdně. V Česku taková spojitost se školami zatím neexistuje, proto hráči u nás nemají 

takové tréninkové zatížení v mladším věku, protože jsou limitováni školou, která je pro většinu 

rodičů prioritou. Trenéři a zároveň učitelé ve Švédsku utvářejí hráčům vlastní individuální 

tréninkové plány, ve kterých sledují silné a slabé stránky v technických a herních dovednostech 

a také fyzický fond hráče. Zvýšená pozornost je především na hráčův fyzický fond už od 

patnácti let. Ve Švédsku je za předpoklad úspěchu považována právě fyzická připravenost 

hráčů. Hráči mají také postaráno o vnitřní motivaci, kdy vědí, jakých výsledků by ve fyzických 

testech měli dosahovat, pokud chtějí pomýšlet na nejvyšší soutěže nebo na místo v prvním 

družstvu. Oproti Česku je výhodou vysoké a pravidelné tréninkové zatížení v rámci školní 

docházky. Kluby se tak mohou soustředit na rozvoj herního myšlení a fyzického fondu hráče, 

protože mají k dispozici velmi dobře technicky vybavené hráče (ceskyflorbal.cz). 

2.5.1 Mládežnické soutěže ve Švédsku 

Velký rozdíl mezi švédskými a českými mládežnickými soutěžemi je v soupiskách, kdy 

se ve Švédsku hraje kromě nejvyšší kategorie mužů bez soupisek. Zejména v nejnižších 

kategoriích je to podle mého názoru pozitivum, protože při početné členské základně jsou 

soupisky pro trenéry v Česku velmi limitující. Každá kategorie má ve Švédsku šest úrovní 

(těžká, středně těžká, střední, středně lehká, lehká a ultra lehká). Jednotlivé úrovně jsou 

odstupňovány podle dvou ročníků, které se v dané kategorii nachází (starší ročník hraje na těžší 

úrovni a mladší ročník na lehčí). Na druhou stranu, když má trenér silný ročník, tak mladší 

ročníky mohou hrát se staršími, ale pokud hráč staršího ročníku kategorie například starších 

žáků nastoupí v kategorii dorostenců v těžší úrovni, tak už nesmí nastoupit v lehčí úrovni 

v kategorii starších žáků, takže může hrát pouze za tři nejvyšší úrovně. Přípravka, která je ve 

Švédsku také nejnižší kategorií, trénuje pouze o víkendech a jednou za tři měsíce je velký turnaj 
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na malých hřištích systémem 3+1. Elévové a mladší žáci hrají hrací čas  dvakrát dvacet minut, 

starší žáci hrají třikrát patnáct minut. Všechny kategorie se hrají na hřišti o rozměrech 40x20 

metrů. Tabulky týmů v soutěžích jsou až od kategorie starších žáků, ale ve starších žácích ani 

v dorostu nejsou podstatné. V nižších kategoriích žádné tabulky týmů v jednotlivých soutěžích 

nejsou (pouze orientační). V žádné mládežnické kategorii není play off, ale USM. Jedná se 

o turnajový systém, kdy se hraje regionálně play off mezi třemi týmy po celém Švédsku a vždy 

první tým po několika vzájemných utkáních postupuje. Takto postupně zbyde osm nejlepších 

týmů, které hrají na konci sezóny play off o mistra Švédska v kategorii dorostenců a juniorů. 

V juniorské kategorii vítěz soutěže postupuje do vyšší soutěže. Například ve Stockholmu se 

nachází tři juniorské soutěže, ale v žádné se nehraje play off, pouze první tým vyhrál soutěž. 
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2.6 Výchova mládeže v Česku 

Příprava dětí a mládeže má v Česku zákonitá specifika daná věkem. U dospělých jde 

především o úspěšné výsledky, ke kterým je dovede trénink, který je postavený hlavně na 

strohém zatěžování. Mládež potřebuje jinou přípravu, která bude orientovaná na nácvik a rozvoj 

pohybových schopností a dovedností. Cílem je vytvořit základy pro výkony v pozdějším věku 

a především vést děti ke sportu (KYSEL, 2010). Charakteristické u vývoje dětí jsou výrazné 

změny ve čtyřech hlavních oblastech. Jedná se zejména o intenzivní růst, vývoj a dozrávání 

různých orgánů těla, psychický a sociální vývoj a pohybový vývoj (PERIČ a kol., 2012). 

2.6.1 Mladší školní věk (6-10 let) 

Děti ve věku šesti až deseti let se musí tréninkem bavit, proto většina přípravy probíhá 

formou her a soutěží. Kvůli krátké době soustředění nesmí vysvětlování trvat příliš dlouho, 

dobré je například používat ukázky cvičení. Trénink by měl být pestrý s různými druhy her 

a cvičení (KYSEL, 2010). Činnosti ale musí být pestré a často obměňované, protože schopnost 

soustředění ještě není na dostatečné úrovni (PERIČ a kol., 2012). V mladším školním věku se 

dbá především na rysy všestrannosti. Hráč by měl mít co nejvíce rozšířený pohybový fond, 

takže by měl umět házet a chytat míč, ovládat hokejku, skákat, šplhat, ale například i bruslit, 

plavat nebo jezdit na kole. Z hlediska rozvoje mladého sportovce je dobrá kombinace více 

sportů (KYSEL, 2010), protože pohyby, které se naučí dítě v tomto věku, jsou většinou 

pevnější, než když se je učí v dospělosti (PERIČ a kol., 2012). 

2.6.2 Období pubescence (11-15 let) 

Období pubescence vyžaduje taktní a citlivý přístup trenéra. Neměl by kritizovat 

a ironizovat svěřence před ostatními. Mezi hlavní chyby patří nevšímavost a přehlížení nebo 

vytýkání nedostatků na veřejnosti. Přístup k dětem by měl být taktní a diskrétní a proto je lepší, 

když se větší přestupky řeší po určité odmlce (PERIČ a kol, 2012). V tomto období se utváří 

vztah ke sportu jako k určité povinnosti. Ve florbalu se upřednostňuje rozvoj individuálního 

herního výkonu, oproti rozvoji týmového herního výkonu, který je vedlejším cílem. Konkrétně 

se především preferuje zdokonalování herních činností jednotlivce. Florbal bývá v tomto 

období doplňován jinými sportovními hrami brankového typu (KYSEL, 2010). 
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2.6.3 Období adolescence (16-20 let) 

S přibývajícím věkem se tréninkový proces stále více přibližuje tréninku dospělých. Ve 

florbalu se zdokonaluje herní kombinace a především trénink herních strategií. V poslední řadě 

stále probíhá udržování nezbytné úrovně herních činností jednotlivce (KYSEL, 2010). Období 

adolescence není příliš vhodné svazovat s kalendářním věkem, ale mělo by být spíše 

orientováno na biologický věk (PERIČ a kol, 2012). 

2.6.4 Mládežnické soutěže v Česku 

Děti v Česku mohou začít hrát registrované soutěže od přípravky. Každý kraj v Česku má 

svoji ligu přípravek. Hlavní „centra“ florbalu (Praha a Moravskoslezský kraj) mají dvě skupiny 

týmů, protože florbal má velkou členskou základnu (ceskyflorbal.cz). Přípravky hrají systémem 

3+1 a 3+0 na hřišti o rozměrech 18x10 až 20x10 metrů (florbaltachov.cz). Na přípravku 

navazuje kategorie elévů, která má v každém kraji dvě až tři soutěže podle počtu dětí. Tyto 

soutěže se hrají také systémem 3+1 na hřišti o stejných rozměrech jako přípravka. Po elévech 

děti pokračují do mladších žáků, kde je nejčastěji v každém kraji jedna liga a nad nimi je jedna 

společná, kde jsou nejlepší týmy z obou krajů. Společná liga se hraje klasickým systémem 5+1 

na hřišti o rozměrech 40x20 metrů a nižší ligy v jednotlivých krajích systémem 3+1 na menším 

hřišti (ceskyflorbal.cz). Na mladší žáky navazují starší žáci, kteří mají podobný systém lig, kde 

každý kraj má svou a z té týmy mohou postoupit do společné ligy obou sousedících krajů. Na 

rozdíl od mladších žáků se všechny soutěže hrají systémem 5+1 na klasickém hřišti. Následuje 

kategorie dorostenců, která má v každém kraji jednu nebo dvě ligy, podle množství týmů 

v daném kraji. 2. liga dorostenců je v každém kraji nejvyšší a týmy z ní mohou postoupit do 1. 

ligy dorostenců, které je rozdělená na pět skupin po celé republice. Každá skupina se dále dělí 

na dva koše. Nejvyšší liga dorostenců se už řadí mezi celostátní soutěže. Poslední mládežnickou 

kategorií jsou junioři. V každém kraji je jedna nebo dvě nejnižší ligy juniorů (3. liga), ze které 

týmy postupují do 2. ligy juniorů, která je v každém kraji jedna. Nejvyšší ligou juniorů je CE 

liga juniorů, která se dělí na skupinu A a skupinu B. Na začátku soutěže se týmy podle výsledků 

prvních utkání kvalifikují do jedné ze skupin, kdy skupina A je hlavní nejvyšší skupinou 

(ceskyflorbal.cz). 
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2.7 Školení trenérů v Česku 

Vzdělávání trenérů je rozděleno do čtyř stupňů podle odbornosti. Osvědčení o odborné 

způsobilosti k výkonu trenérské činnosti neboli trenérskou licenci obdrží trenér po úspěšném 

absolvování školení příslušného stupně. Školení dvou nejnižších stupňů trenérské licence (C 

a D) se vypisují v jednotlivých regionech pravidelně na podzim a na jaře každého roku a jedná 

se u licence D o jednodenní kurz a u licence C o třídenní kurz. Školení druhé nejvyšší licence 

B se vypisuje na jaře každého roku a jedná se o roční studium. Nejvyšší trenérská licence A 

vyžaduje dvouleté studium, které je vypsáno každé dva roky s ohledem na počet uchazečů 

(ceskyflorbal.cz). 

Trenér by si měl uvědomovat,  že florbal cílí především na rovnoměrný rozvoj hráče a měl 

by respektovat jednotlivá vývojová období. Práce trenéra je náročná cesta plná zákonitostí 

a úskalí. Trenér musí vědět, že příprava dětí je odlišná od přípravy dospělých, u kterých jde 

především o dosažení co nejlepších výsledků. Na rozdíl od dětí, kde jde o správný rozvoj a to 

po mentální stránce, kondiční a technicko - taktické stránce. Předčasná specializace nebo 

fyzické přetěžování může vést ke zranění nebo poškození svěřence. Zranění k nechuti 

pohybové aktivity nebo ukončení hráčské kariéry (ceskyflorbal.cz). 
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2.8 Porovnání mládežnických soutěží ve Švédsku a v Česku 

Z hlediska výchovy mládeže v obou zemích je srovnatelná možnost hrát již od přípravky. 

Když jsem začínal s florbalem v roce 2009, tak kategorie přípravek a elévů nebyla v Česku tolik 

rozšířená jako dnes, například v Trutnově jsem měl možnost začít až od kategorie starších žáků, 

protože nižší kategorie chyběly. Jak kategorie, tak jednotlivé soutěže v kategoriích se stále 

vyvíjejí a podle mého názoru se obě země snaží pracovat na tom, aby si vychovali ty nejlepší 

hráče. Velikým a podle mého názoru i zásadním rozdílem jsou soupisky, protože oproti 

Švédsku mají trenéři v Česku povinné soupisky ve všech kategoriích, takže na ně mohou uvézt 

omezený počet hráčů. Vzhledem k velké členské základně v mládežnických kategoriích v obou 

zemích mají v tomto ohledu Švédové menší výhodu. Trenéři ve Švédsku mají možnost střídat 

všechny hráče v jednotlivých utkáních, takže všichni hráči mají možnost se ukázat v „ostrém“ 

utkání bez ohledu na jejich výkonnost. V Česku díky soupiskám nemusí všichni hráči dostat 

tolik prostoru v „ostrých“ utkáních, protože nedosahují takových kvalit jako spoluhráči. 

Myslím si, že nám v Česku jde o výsledky už od nejmenších kategorií, což je z mého pohledu 

špatně. Na soupisku se dostanou pouze hráči s dobrou výkonností a v rozhodujících momentech 

dostávají prostor také hráči výkonnostně silnější. Díky tomu si v Česku vychováváme menší 

množství „rozdílových“ hráčů. Kdyby všichni hráči u nás měli takové herní vytížení jako ve 

Švédsku, lze předpokládat, že bychom se možná mohli Švédům výkonnostně vyrovnat alespoň 

v počtu „dominantních“ hráčů. Další rozdílovou věcí v mládežnických kategoriích je velikost 

hřiště, na kterém hrají. V Česku začínají hráči nižšího věku na menším hřišti s menším počtem 

hráčů a postupně, jak dospívají, tak se ve starších kategoriích dostávají na větší hřiště 

s klasickým počtem hráčů (5+1). Ve Švédsku hrají od nejmenších na klasickém hřišti (40x20 

metrů) s klasickým počtem hráčů (5+1). Na první pohled to vypadá jako nevýhoda, ale podle 

mého názoru je to také plus pro Švédy. Sice utkání nejmladších kategorií ve Švédsku často musí 

spíše připomínat „chaos“ než florbal, ale hráči jsou od mala zvyklí na velké hřiště i na počet 

hráčů, v jakém budou hrát v dospělé kategorii. Výkonnost se tedy vyvíjí lépe. Například Česku 

můžeme mít hráče v mladé kategorii, který bude šikovný s hokejkou, bude střílet spoustu gólů 

a rozdávat spoustu gólových přihrávek, ale výkonnostně bude zaostávat. Vzhledem k tomu, že 

se ale hrají utkání na menším hřišti, tak takový hráč dostane přednost před výkonnostně 

silnějším hráčem a dostane se na soupisku. Po přechodu na velké hřiště se ale výkonnostně 

slabší hráč do sestavy nedostane, protože začne zaostávat a místo něj se do sestavy dostane hráč 

výkonnostně silnější, který ale nemá zkušenost se soutěžním utkáním a není tak díky tomu 

dostatečně „vyspělý“ jako výkonnostně slabší. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že jak 
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přechod na větší hřiště, tak do starší kategorie je náročný a pokaždé se odrazí ve výkonnosti 

hráčů. Švédové se od mala vychovávají na velkých hřištích, takže si zlepšují fyzickou kondici 

od mala a bez ohledu na výkonnost se všichni, díky systému bez soupisek dostanou do více 

utkání. Ohledně systému jednotlivých soutěží považuji za přínosnější, že ve většině kategorií v 

Česku následuje po sezóně pro osm nejlepších týmů soutěže play off. Rozvíjí se tak u hráčů 

bojovnost a hlad po vítězství, což může hrát roli v budoucí výkonnosti hráčů. Hráči v play off 

odehrají více utkání a jsou tak i psychicky připravenější na náročné utkání jak ve vyřazovacích 

bojích, tak v sezóně. Ve Švédsku se náš klasický systém play off nehraje. Pouze systém USM, 

což je celoroční turnaj s vyvrcholením play off osmi nejlepších týmu. Podle informací trenéra 

Voláka, který trénuje florbal ve Stockholmu, nemají hráči dostatečnou motivaci tento celoroční 

turnaj vyhrát. Je zajímavé, že i přes menší porci náročných utkání, dokážou český tým 

s chladnou hlavou bez větších problémů porazit. Domnívám se, že velikou roli v tom má 

členská základna a výkonnost, která se od nejmenších ve Švédsku zlepšuje mnohem rychleji 

a lépe než v Česku, díky rozměrům hřiště a soupiskám. V Česku je členská základna přibližně 

75 000 hráčů, ve Švédsku přibližně 120 000 (ceskyflorbal.cz). 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Cíle práce, vědecká otázka a úkoly práce 

3.1.1 Cíle práce 

Cílem mé práce je pokusit se zjistit příčiny výkonnostních rozdílů reprezentací Česka 

a Švédska ve florbalu. Rozdíly budu hledat na úrovni kondičních schopností, technických 

a taktických dovedností a psychiky hráčů. Dále je mým cílem zjistit, jestli rozdíly mají nějakou 

spojitost s historií sportu v jednotlivých zemích, výchovou mládeže, tréninkovým zatížením 

nebo členskou základnou. 

3.1.2 Vědecká otázka 

Na základě stanovených cílů jsem si položil vědeckou otázku: „Jaké jsou hlavní rozdíly 

mezi reprezentací Česka a Švédska na úrovni kondičních schopností, technických a taktických 

dovedností a psychiky hráčů?“ 

Očekávám, že hlavním výkonnostním rozdílem je fyzická kondice a taktická úroveň 

hráčů, která se zdá u Švédů být na vyšší úrovni. Myslím si, že důvodem je dřívější vznik florbalu 

ve Švédsku než v Česku. Také předpokládám, že tréninky ve Švédsku jsou na vyšší úrovni, 

takže týmy jsou lépe takticky a technicky připravené na utkání. Předpokládám vyšší čas držení 

míčku Švédy, lepší individuální schopnosti i rozdílnou psychickou připravenost jednotlivých 

hráčů, která může být ovlivněná i výchovou hráčů v nízkém věku. 

3.1.3 Úkoly práce 

K dosažení cíle jsem si vybral pět florbalových utkání. Tři utkání mezi Českem 

a Švédskem z Euro Floorball Tour, konkrétně v letech 2016, 2017 a 2019. Čtvrté utkání je 

finále Mistrovství světa 2018 mezi Finskem a Švédskem a páté utkání je semifinále Mistrovství 

světa 2018 mezi Českem a Finskem. Zda se výkonnost liší nebo zda reprezentace hrají jinak 

proti jinému soupeři, se pokusím zjistit sledováním statistik obou týmů v utkáních. Ke splnění 

úkolu mi pomůže šest rozhovorů s respondenty, literatura a internetové zdroje. Pomocí 

rozhovorů s respondenty budu zjišťovat, jakým způsobem probíhají tréninky ve Švédsku 

a v Česku a zároveň se pokusím objasnit psychickou připravenost sportovců v obou zemích, 

která může mít také vliv na výkonnostní rozdíl. 
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3.2 Metodika práce 

3.2.1 Popis výzkumného souboru 

Rozhovory, které mi pomůžou ke splnění úkolu, uskutečním se třemi trenéry ve věku 34 

– 53 let a třemi hráči ve věku 19 – 23 let. První trenér má zkušenosti s českou nejvyšší 

florbalovou soutěží jako hráč i jako trenér, má za sebou mnoho stáží ve Švédsku a trénuje hráče, 

kteří jsou součástí české reprezentace a mají zkušenosti i se švédskou nejvyšší florbalovou 

soutěží. Druhý trenér působil mnoho let u reprezentace jako trenér a později jako asistent. 

Dokázal českou reprezentaci „dovézt“ k největšímu úspěchu v historii českého florbalu a to do 

finále Mistrovství světa v roce 2004. Třetí trenér sedmkrát vyhrál českou nejvyšší florbalovou 

soutěž a patří k nejlepším hráčům české reprezentace v historii. Zároveň pracuje s hráči, kteří 

mají zkušenosti ze Švédska, kde i sám absolvoval několik stáží v klubech ze švédské superligy. 

První hráč hrál dva roky ve Švédsku nejvyšší soutěž a je jedním z nejlepších hráčů v české 

reprezentaci. Druhý hráč má také zkušenosti ze švédské nejvyšší soutěže a byl kapitánem 

juniorské reprezentace na Mistrovství světa juniorů. Poslední hráč je nejmladší hráč v české 

reprezentaci, který ke zkušenostem ze Švédska přidá další, protože letos přestoupil do jednoho 

z týmů švédské superligy. 

3.2.2 Použité metody 

V práci jsem použil kvantitativní metodu nezúčastněného pozorování, která obsahovala 

sledování devatenácti statistik týmů Česka a Švédska v soutěžních utkáních. Pozorování je 

cílevědomé, plánovité a systematické sledování jistých skutečností, jehož výsledkem je popis 

a vysvětlení těchto skutečností (nf.vse.cz). Vypozorované skutečnosti v jednotlivých třetinách 

utkání jsem popsal a vysvětlil. Statistiky jsem zaznamenal do tabulky. Druhou použitou 

metodou byla kvalitativní metoda rozhovoru, kdy jsem se respondentů zeptal na deset až patnáct 

otázek a zjišťoval příčiny výkonnostních rozdílů reprezentací Česka a Švédska. Polo-

strukturované rozhovory, na které jsem měl předem připravené otázky, probíhali telefonicky. 

Odpovědi na otázky spolu se zjištěnými informacemi jsem sepsal do příloh bakalářské práce. 

Dále jsem si vybral pět florbalových utkání. V těchto utkáních jsem sledoval statistiky, které 

vypovídají o výkonnosti, abych vypozoroval výkonnostní rozdíl mezi oběma družstvy. 

Sledoval jsem především čas držení míčku, osobní souboje u mantinelů a před brankou 

s poměrem vyhraných a prohraných osobních soubojů obou družstev na jejich útočné a obranné 

polovině hrací plochy. Z ofenzivního hlediska jsem sledoval počet přihrávek do prostoru před 
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brankou a jejich úspěšnost. Dále střely na branku, mimo branku a střely bez přípravy. Všechny 

statistiky jsem zapsal do tabulky pod každé utkání. 

3.2.3 Sběr dat 

Utkání jsem sledoval v rozmezí 3. – 11. května 2021 a rozhovory s respondenty jsem 

uskutečnil v rozmezí 10. – 21. května 2021. Ke sběru dat jsem použil metodu pozorování, kdy 

jsem na internetu zhlédnul pět florbalových reprezentačních utkání. Respondenty jsem 

kontaktoval e-mailem a na sociální síti Facebook, přes který jsem uskutečnil telefonní hovory. 

3.2.4 Analýza dat 

Statistické údaje, které jsem získal pozorováním jednotlivých utkání, jsem zaznamenal 

do tabulky, kterou jsem uvedl pod analýzu každého reprezentačního utkání. Všichni 

respondenti mi zodpověděli otázky, které jsem jim položil. Otázky i s odpověďmi jsem vložil 

do příloh bakalářské práce.  
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3.3 Česko – Švédsko (Euro Floorball Tour 2016) 

3.3.1 1. třetina utkání 

Skóre je po první třetině vyrovnané 1:1, ale když se podíváme na statistiky, tak můžeme 

vidět dominanci Švédského národního týmu. Ačkoliv držení míčku je také poměrně vyrovnané 

(Česko přibližně 9 minut a Švédsko přibližně 11 minut), tak si i přesto Švédové vytvořili 

mnohem více šancí a střeleckých pokusů (7:17 na střely z pohledu českého týmu). Od začátku 

byl vidět veliký výkonnostní rozdíl obou týmů, především ve fyzické kondici. I když jsou 

Švédové fyzicky na lepší úrovni, tak se při útočení příliš nenaběhají, protože jejich přihrávky 

jsou přesné a především rychlé. Každý hráč drží míček maximálně dvě až tři vteřiny a poté 

rychle a přesně přihraje, jelikož má většinou jednu až dvě možnosti, kam přihrát, protože jak 

hráč s míčkem, tak hráči bez míčku, jsou neustále v pohybu. Díky přihrávkám se dostanou 

snadno do útočného pásma, kde se snaží každý hráč dostat přihrávku do prostoru před brankou 

nebo vystřelit co nejrychleji bez přípravy. To zapříčiňuje vyrovnané držení míčku, protože se 

Švédové snaží rychle zakončovat a míček nepředržují. Češi se snaží se Švédy hrát především 

v prostorech u mantinelů, aby jim co nejvíce znemožnili se dostat do prostoru před bankou, ale 

vzhledem k nižší úrovni fyzické kondice jsou v soubojích u mantinelů pozdě a souboj většinou 

končí faulem českého hráče nebo souboj vyhraje hráč Švédska, jelikož má míček pod kontrolou 

a dokáže si ho pokrýt tělem, ještě než k němu český hráč doběhne. Český tým rozehrává velice 

pomalu. Snaží se míček hrát po pravém mantinelu nejlépe až do rohu hřiště za soupeřovu 

branku, ale i když český útočník přihrávku po mantinelu očekává, tak Švédové hru dobře 

„přečtou“ a v souboji jsou znovu rychleji. Nutno podotknout, že Švédové se nedopouští 

nedovolených zákroků v soubojích na rozdíl od Čechů, což je také z části zapříčiněno lepším 

herním myšlením, taktickou připraveností a fyzickou kondicí. Při rozehrávce český tým většinu 

času stojí a obránci nemají komu přihrát. Útočníci by měli být více v pohybu a hledat si volný 

prostor, kam by mohli přihrávku dostat. Švédský tým dokáže dominovat, i když nehraje podle 

mého názoru v plném nasazení. Po ztrátě míčku začnou bránit metr za půlkou hřiště na české 

polovině, donutí český tým zahrát míček tam, kam chtějí a v souboji ho čistě získají.  

3.3.2 2. třetina utkání 

Ve druhé třetině se hra výrazně zpomalila. Švédové se přizpůsobili hře českého týmu 

a nehrají příliš aktivně. I přesto, že Češi drželi míček více jak tři čtvrtě času třetiny a určovali 

tempo hry, tak je Švédové přestříleli. Můžeme tak vidět s jakou jednoduchostí a přímočarostí 
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hráči ze Skandinávie hrají. Oproti první třetině výrazně ubylo osobních soubojů, ve kterých se 

český tým zlepšil. Podle mého názoru se český tým snaží nehrát osobní souboje, protože po 

první třetině bylo vidět, že jsou v nich Švédové lepší. Nicméně když už se do souboje český 

tým dostane, tak v něm dokáže být včas oproti první třetině, což ukazuje, že se dokáže Švédům 

výkonnostně rovnat, otázkou zůstává, na jak dlouho. Škoda, že si i přes vysoký čas držení míčku 

nedokáže vytvořit více šancí, čehož velmi dobře Švédové využívají. Díky dobré poziční hře 

Švédové pouze stojí blízko u sebe a po české chybě se přesunou do rychlého protiútoku, který 

ve většině případů končí gólovou příležitostí. Spoustu gólových příležitostí chytil český 

brankář. Český tým by se měl snažit Švédy více rozpohybovat a unavit, aby bylo pro ně bylo 

bránění náročnější, ušetřenou sílu poté soupeř využívá v protiútocích. Český tým si i přesto 

vypracoval nějaké příležitosti, kdy se první nebo třetí formaci podařilo rychlým pohybem 

a rychlými a přesnými přihrávkami dostat za obranu soupeře, čehož Češi dobře využili 

a vyprodukovali si mnohem více přihrávek do prostoru před brankou než Švédové. Ve druhé 

třetině měl český tým dvě přesilové hry, které byly spíše nevýhodou. Dlouhé držení míčku 

s pomalými přihrávkami zapříčinilo ztrátu míčku a následný nebezpečný protiútok, ze kterých 

si Švédové vytvořili dvě gólové příležitosti v obou přesilových hrách. Nutno podotknout, že 

Švédové dobře bránili ve čtvercové formaci blízko u sebe a nedovolili Čechům přihrát míček 

do nebezpečného prostoru před brankou. Fyzická výkonnost švédských útočníků je na vysoké 

úrovni, protože dobře pozičně brání a dokáží se velice rychle dostat do protiútoku, který je pro 

české obránce obtížný na ubránění. 

3.3.3 3. třetina utkání 

Poslední třetina utkání byla podobná jako druhá, s rozdílem toho, že se čeští hráči více 

snažili dostat do útoku a zakončení. Začali ale díky tomu více ztrácet míčky na polovině 

soupeře, kde byl vidět veliký výkonnostní rozdíl mezi obránci obou týmů. Švédští obránci dobře 

čtou hru a ani se nepotřebují dostat do osobního souboje s českými útočníky, protože dokáží 

vystihnout přihrávku, vystartovat do útoku a vytvořit s rychlými útočníky přečíslení, ze kterého 

si ve většině případů vytvoří gólovou šanci. Znovu většinu gólových příležitostí chytil český 

brankář. Ve třetí třetině bylo vidět, jak si český tým poradil s tím, kde zaostává. Snížil 

o polovinu počet soubojů u mantinelů oproti druhé třetině, ve kterých byli Švédové lepší. Téměř 

celou třetinu Češi dokázali kontrolovat míček a určovat tempo hry, což, jak bylo vidět ve druhé 

třetině, může být správný „lék“ na poražení Švédů. Podle mého názoru scházel moment 

překvapení nebo souboj jeden na jednoho, do kterého se všichni čeští hráči bojí jít, aby neztratili 
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míček a „nenabídli“ protiútok švédskému týmu. Celou třetinu rozehrával český tým stále 

stejným způsobem, jako v předcházejících dvou. Rozehrávku po pravém mantinelu do 

útočného pásma očekávali Švédové od začátku utkání, a jakmile se naskytla možnost přečíslení, 

tak ji využili, na rozdíl od českého týmu. Škoda, že se do přečíslení po ztrátách míčků Švédů 

na české polovině nedokážeme dostat, protože čeští útočníci rychlostně a fyzicky nestačí na 

švédské obránce. Pokaždé český útočník míček radši podržel a rozehrál zpět na volné obránce, 

kteří nepodporovali útok jako švédští obránci. Čeští obránci se vždy dostali do volného prostoru 

na obranné polovině hřiště, protože všech pět Švédu se začalo vracet a vyvíjet tlak na českého 

hráče s míčkem. Následovalo dlouhé držení míčku a vysoký počet přihrávek, které nikam 

nevedly. Naopak si Švédové počkali, až Češi pokazí přihrávku a několika rychlými přihrávkami 

se dostali do zakončení, které se jim dvakrát úspěšně povedlo. 

3.3.4 Shrnutí utkání 

Podle skóre vypadá utkání vyrovnaně, ale podle statistik můžeme vidět, jak Švédové český 

tým přehráli. I přes výkonnostní rozdíl si mohl český tým odnést z tohoto utkání pozitiva. Když 

bude určovat tempo hry a většinu času držet míček jako ve druhé a třetí třetině, tak se může do 

budoucna dopracovat k vyrovnaným utkáním. Pokud nechá Švédy určovat tempo hry, jako 

tomu bylo v první třetině, tak si nedokáže vytvořit žádné šance na vstřelení branky. Češi byli 

vždy o krok pozadu, díky lepší fyzické kondici všech hráčů ze Skandinávie a měli štěstí, že 

skóre bylo po první třetině vyrovnané. Jakmile většinu času držel míček český tým, ve druhé 

a třetí třetině, tak si dokázal vyprodukovat více přihrávek do prostoru před brankou, ale chyběly 

střely z tohoto prostoru, protože polovina přihrávek před branku nebyla úspěšná, a když už byla, 

tak Češi netrefili branku nebo je rychle atakoval švédský obránce, který přihrávku nebo 

následnou střelu zablokoval. Český tým se v druhé polovině utkání dobře nedostával do soubojů 

u mantinelů, ve kterých byli Švédové v první polovině utkání lepší. Dlouho drží míček, na 

rozdíl od Švédů, kteří si rychle a přesně přihrávají, díky dobré spolupráci útočníků s obránci při 

rozehrávce a obránců s útočníky při hře na útočné polovině. Kvůli přihrávkám Švédů není česká 

formace na hřišti kompaktní, díky čemuž vznikají volné prostory pro švédské hráče, kterých 

využívají. Čeští hráči nestíhají volné prostory bránit nebo nedokáží švédskému hráči ve volném 

prostoru vzít míček bez nedovoleného zákroku, takže souboj většinou končí nedovoleným 

zákrokem. Všichni hráči Švédska jsou jistí a nebojí se podniknout souboje jeden na jednoho, 

ze kterých vznikají přečíslení, která rychle doplňují obránci, a i když dojde ke ztrátě míčku na 

útočné polovině, tak se stihnout vrátit na obranou polovinu dříve než český tým zaútočí. Tato 
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vlastnost českým obráncům chybí. Do dalších utkání by Češi měli zlepšit přesilové hry, kterých 

pravděpodobně proti Švédům nebude mít mnoho, ale pokud je možnost přesilové hry, tak ji 

musí český tým využít, protože to jsou důležité momenty utkání. V tomto utkání se Čchům 

povedlo hrát bez dvouminutových trestů, v čemž musí v dalších utkáních pokračovat. Nakonec 

nutno podotknout, že Švédům chyběli někteří hvězdní hráči jako Martin Östholm, Rasmus 

Enström a Kim Nilsson, zatímco českému týmu pouze Marek Beneš. I přes absenci švédských 

hvězd nedokázali čeští hráči uhlídat jednoho z nejlepších hráčů světa Alexandra Galante 

Carlströma, který si připsal jednu branku a jednu přihrávku do tabulky bodování hráčů. 

  



39 

 

Tabulka 1 – statistiky z utkání Česko – Švédsko na Euro Floorball Tour 2016 

 

 

  

Sledované statistiky Česko Švédsko 

Góly 2 3 

Góly v přesilovce 0 0 

Góly v oslabení 0 0 

Střely 31 50 

Střely bez přípravy 3 9 

Střely na branku 11 17 

Střely mimo branku 12 16 

Zablokované střely 17 8 

Přesilovky 2 1 

Oslabení 1 2 

Trestné minuty 2 4 

Osobní souboje u mantinelů 46 

Osobní souboje před brankou 5 

Vyhrané osobní souboje 

v útočném pásmu 
9 19 

Vyhrané osobní souboje 

v obranném pásmu 
9 13 

Úspěšné nahrávky do prostoru 

před brankou 
12 17 

Počet přihrávek do prostoru před 

brankou 
24 28 

Vyhraná vhazování 4 4 

Čas držení míčku 35:40 24:20 
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3.4 Česko – Švédsko (Euro Floorball Tour 2017) 

3.4.1 1. třetina utkání 

Celá třetina se odehrála ve vysokém tempu z jedné strany hrací plochy na druhou. Čas 

držení míčku je díky tomu vyrovnaný, ale i přesto že Švédové vystřelili vícekrát, tak si myslím, 

že jsou Češi lepším týmem. Oproti prvnímu utkání přibyli mezi útočníky noví hráči v podobě 

Filipa Langera, Milana Meliše, Davida Šimka, Daniela Šebka a hraje i jedna z hvězd českého 

týmu Marek Beneš. Díky nim se hra českých útočníků zlepšila. Dostávají se do osobních 

soubojů se švédskými obránci, ve kterých jsou lepší a většinu soubojů vyhrají. Na švédské 

straně přibyl do sestavy Martin Östholm, Rasmus Enström a Kim Nilsson, který je ale zatím na 

střídačce. Svoji hrou na hřišti vyniká Martin Östholm, který je jako jeden z obránců velice 

ofenzivní a i přesto se stíhá bránit na obranné polovině Švédů. Na druhém jmenovaném 

Enströmovi je vidět „hlad“ po gólech. Téměř z každé pozice se snaží vystřelit, což se zdá 

v některých případech zbytečné, protože buď netrefil branku, nebo střelu dobře zablokoval 

český obránce. Nutno podotknout, že většina jeho střel byla střílená od mantinelu, takže i kdyby 

prošly až k českému brankáři, tak nejsou nebezpečné. Pramenilo to z dobré poziční hry českého 

týmu, kdy hráli se Švédy na mantinelech a nedovolili jim se dostat do nebezpečného prostoru 

na středu hřiště, odkud by mohli střílet. Zejména v první polovině třetiny hrál dobře na míčku 

český tým. Připomínala švédský styl, kdy se rychlými přihrávkami dostali před branku soupeře. 

Čeští útočníci se dobře dostávají do volných prostorů a je na nich vidět, že jsou v některých 

chvílích na lepší výkonnostní úrovni než Švédové. Díky tomu si vyprodukovali více přihrávek 

do prostoru před brankou a navíc většina z nich byla úspěšná. Pokud dokáží udržet toto tempo 

hry i v následujících třetinách utkání, tak dokáží být rovnocenným, možná i lepším soupeřem 

pro Švédy. 

3.4.2 2. třetina utkání 

V povedené hře z první třetiny nedokázali Češi pokračovat. V prvních minutách druhé 

třetiny to vypadalo, že nezaregistrovali začátek třetiny a toho Švédové využili. Dlouhá a nejistá 

rozehrávka českého týmu, kdy obránci neměli komu přihrát, protože si útočníci nenaběhli do 

volného prostoru na útočné polovině, zapříčinila rychlé vyrovnání. Švédové dobře „zatlačili“ 

na českou obranu, získali míček a už neměli problém vstřelit branku. Tím hned v úvodu třetiny 

začalo české trápení. Obránci nestíhali bránit švédské útočníky především v nebezpečném 

prostoru před brankou a navíc tento prostor nechávali po celou třetinu často nikým nechráněný. 



41 

 

Částečný podíl na tom mají čeští střední útočníci, kteří po zisku míčku vybíhali dopředu 

a nestíhali se vracet, ale i obránci, kteří nejspíše špatně komunikují se středními útočníky a když 

nastane situace, že střední útočník v prostoru před brankou chybí, tak se nedokáží domluvit ani 

mezi sebou, kdo ho zastoupí a bude švédského útočníka v tomto prostoru bránit. Švédové toho 

velmi dobře využili a vyprodukovali si za celou třetinu mnoho přihrávek právě do prostoru před 

brankou, které byly ve většinou úspěšné. Ačkoliv byl čas držení míčku znovu vyrovnaný, tak 

si Češi nedokázali vytvořit žádné šance, protože Švédové rychle brání, neprohrávají osobní 

souboje a při pobytu na hřišti hraje celá jejich formace dobře kompaktně jak do útoku, tak do 

obrany. Jediný dobrý moment českého týmu byla vyrovnávající branka na 2:2, kterou vstřelili 

po vyhraném vhazování a dvou rychlých přihrávkách zakončených střelou bez přípravy Jana 

Natova. V druhé polovině třetiny nedokázali Češi ani vystřelit. Musím vyzdvihnout švédskou 

fyzickou kondici, protože obě třetiny utkání dokázali hrát ve vysokém tempu se stoprocentní 

koncentrací na hru. 

3.4.3 3. třetina utkání 

V poslední třetině podle mého názoru český tým nevěděl, že prohrává. Nesnažil se dostat 

do útočného pásma, nehrál aktivně a toho využili Švédové, kdy se opakovala stejná chyba 

z druhé třetiny. Český střední útočník nestihl bránit prostor před brankou, kde osamocený Švéd 

zvyšoval na 2:5 do prázdné branky. Ve třetí třetině dokázal český tým přestřílet Švédy, ale 

všechny střely byly vystřelené od mantinelů nebo z dálky, takže pro švédského brankáře nebyly 

nebezpečné. Pozitivem je přesilová hra, kterou dokázali Češi rychle využít. Dobrá byla hra 

českých obránců a to především Martina Pražana a Tomáše Sýkory, kteří hráli důrazně, byli 

včas v soubojích a zvládali je vyhrávat proti švédským útočníkům. Svědčí to o jejich dobré 

fyzické kondici, protože v poslední třetině dokázali i přes nepříznivý stav skóre hrát naplno 

a koncentrovaně. Na druhou stranu se čeští útočníci bojí hrát souboje se švédskými obránci 

a snaží se míček rychle odehrát, což může být pozitivem, protože zrychlí hru. Zároveň se ve 

třetí třetině nebáli hrát souboje jeden na jednoho a to nejčastěji mladí útočníci. Ve většině 

případů se jim povedlo švédského hráče přehrát, ale následné přečíslení „zabili“ přihrávkou 

zpět na české obránce. Domnívám se, že je to způsobeno nedostatkem zkušeností 

z reprezentačních utkání.  
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3.4.4 Shrnutí utkání 

Ve druhém utkání, které jsem sledoval, se potvrdil rozdíl ve výkonnosti, který jsem 

očekával a který je nejčastější ve vzájemných utkáních Česka a Švédska. Češi dokázali držet 

tempo se Švédy nebo dokonce chvílemi hrát ve vyšším tempu, ale pouze v první třetině utkání. 

Zbylé dvě třetiny Češi na hřišti nestačili tempu Švédů. Je zajímavé, že čas držení míčku byl 

opět vyrovnaný. Švédové si ale za stejný čas držení míčku jako Češi vytvoří dvakrát více 

střeleckých pokusů. Český tým nedokáže hrát koncentrovaně ani fyzicky na sto procent po celé 

utkání. Konkrétně v tomto utkání fyzicky zaostávali střední útočníci českého týmu, kteří 

nestíhali bránit v prostoru před brankou a pokud se jejich chyby budou opakovat v dalších 

utkáních, tak Češi nemají šanci Švédy porazit. Tým ze Skandinávie často směřuje přihrávky do 

prostoru před brankou, protože je to nejnebezpečnější prostor, ze kterého často střílejí branky. 

Vždy mají v tomto prostoru jednoho z útočníků a směřují na něj přihrávky, i když je malá šance, 

že se přihrávka dostane až k útočníkovi. V případě, že Čechům chybí střední útočník v prostoru 

před brankou, tak toho Švédové pokaždé využijí. Z tohoto prostoru téměř každý hráč Švédska 

vstřelí branku. Může to potvrdit statistika osobních soubojů před brankou. V tomto utkání jsem 

nezaznamenal žádný, protože před českou brankou nikdo tento prostor nebránil a před švédskou 

branku se český tým ani nedostal, aby mohlo k souboji dojít. K zlepšení by bylo potřeba, aby 

nčeský střední útočník nevybíhal daleko do útočného pásma, když nemá tak dobré fyzické 

vlastnosti na vrácení se včas do prostoru před brankou. Zlepšit by se ale měla i komunikace 

českého týmu, aby byla formace na hřišti po celou dobu kompaktní a všichni hráči bránili 

správný prostor. Řídit by ji měl jeden z obránců, protože by měl jako jeden z posledních hráčů 

vidět hru nejlépe. Navíc by to pomohlo českým středním útočníků, kteří by stáli ve svém 

prostoru před brankou. Znovu se českému týmu nepovedlo ubránit hvězdy švédské 

reprezentace. V polovině utkání nastoupil Kim Nilsson, který ještě více „oživil“ útok Švédu 

a při svém druhém nebo třetím střídání ihned vstřelil branku. Dvě branky vstřelil Alexandr 

Galante Carlström, který měl navíc spoustu dalších příležitostí ke vstřelení branky, ale nevyužil 

je. Jednu branku vstřelil také Rasmus Enström. Nakonec musím znovu ocenit, že se český tým 

dokázal udržet mimo trestnou lavici a připsal si stejně jako Švédové pouze dvě trestné minuty. 

Sice v oslabení inkasoval, ale přesilovou hru na rozdíl od prvního utkání rychle využil střelou 

od mantinelu. 
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Tabulka 2 – statistiky z utkání Česko – Švédsko na Euro Floorball Tour 2017 

 

  

Sledované statistiky Česko Švédsko 

Góly 3 6 

Góly v přesilovce 1 1 

Góly v oslabení 0 0 

Střely 30 42 

Střely bez přípravy 5 14 

Střely na branku 18 18 

Střely mimo branku 5 13 

Zablokované střely 11 6 

Přesilovky 1 1 

Oslabení 1 1 

Trestné minuty 2 2 

Osobní souboje u mantinelů 36 

Osobní souboje před brankou 0 

Vyhrané osobní souboje 

v útočném pásmu 
7 11 

Vyhrané osobní souboje 

v obranném pásmu 
18 7 

Úspěšné nahrávky do prostoru 

před brankou 
8 14 

Počet přihrávek do prostoru před 

brankou 
19 29 

Vyhraná vhazování 10 4 

Čas držení míčku 29:40 30:20 
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3.5 Česko – Švédsko (Euro Floorball Tour 2019) 

3.5.1 1. třetina utkání 

Začátek utkání byl nejspíše nejpomalejší začátek, jaký jsem ve sledovaných utkáních viděl. 

Český tým držel míček prvních pět minut, ale pouze na vlastní polovině. Dokázal pouze 

čtyřikrát vystřelit a všechny čtyři střely byly vystřeleny z poloviny z hřiště, takže i přesto že se 

k brankáři Švédska dostaly, tak pro něj nebyly vůbec nebezpečné. Celá třetina se odehrála 

rychle bez mnoha přerušení, protože nedocházelo k mnoha osobním soubojům. Znovu se Češi 

nedokázali dostat plynulými přihrávkami na útočnou polovinu, aby si vytvořili přihrávku do 

prostoru před brankou a vystřelili na branku soupeře. Naopak Švédové se po dvou až třech 

přihrávkách mezi obránci dostanou s míčkem na českou obranou polovinu. Česká obrana je 

lepší než v předešlých utkáních. Hraje lépe kompaktně a lépe brání prostor před brankou. Opět 

se ale nedokážou všichni čeští hráči koncentrovat po celou třetinu. Díky nekoncentraci vznikly 

dvě individuální chyby, ze kterých švédský obránce bez problému vstřelil branku. První gól 

následoval po volném úderu z rohu hřiště, kdy všichni čeští hráči sledovali hráče s míčkem 

a nevšimli si nabíhajícího švédského obránce do prostoru před brankou, kde střelou bez 

přípravy vstřelil branku. Obránce nabíhal až z poloviny hřiště, proto by ho měl bránit jeden 

z krajních útočníků. Konkrétně měl být bráněný jedním z českých nejzkušenějších hráčů 

Martinem Tokošem. Druhou branku vstřelili Švédové na konci třetiny, kdy všichni Češi přestali 

hrát a švédský obránce „proklouzl“ českou obranou před branku. Dobře hraje mladý český 

obránce Ondřej Němeček, který se jako jediný z obránců nebojí riskantně přihrát do jakéhokoli 

prostoru a snaží se zrychlovat hru. Také díky němu vstřelil svou první branku nový hráč 

v reprezentaci Ondřej Vítovec, který v prostoru před brankou vystřelil po přesné přihrávce 

právě od Ondřeje Němečka z české poloviny. Do druhé třetiny musí český tým zlepšit 

rozehrávku, aby se více dostával na útočnou polovinu a dostal se k nějaké nebezpečné přihrávce 

do prostoru před brankou nebo střele, která brankáře Švédska ohrozí. 

3.5.2 2. třetina utkání 

Český tým měl dobrý vstup do druhé třetiny, protože na rozdíl od ostatních začátků třetin 

hrál aktivně a v prvních deseti minutách dokázal Švédy dokonce přestřílet. Škoda, že některá 

z akcí neskončila brankou, protože možností bylo mnoho, jenže všechny střely chytil švédský 

brankář. Vše se „zlomilo“ přesilovou hrou českého týmu, která byla velice špatná. Nevystřelil 

ani jednou na branku a po zablokované střele švédským hráčem na začátku početní výhody 



45 

 

drželi míček po zbytek přesilové hry Švédové. Byla vidět výborná fyzická kondice švédské 

reprezentace. Čtyři hráči na hřišti dokázali rotovat po celém hřišti a rychlými přihrávkami do 

běhu kontrolovat míček. Nutno podotknout, že český tým nedokázal žádného z hráčů bránit ve 

dvou, takže to vlastně ani nevypadalo, že by přesilovou hru měl. Myslím si, že kdyby ji český 

tým využil, tak by se utkání vyvíjelo jinak, protože skóre by bylo vyrovnané. Ve druhé polovině 

se česká hra znovu zhoršila, kdy obránci neměli komu přihrát, protože si útočníci nenaběhli do 

volného prostoru. Musím doplnit jeden významný rozdíl, který také souvisí s výkonnostní. 

Švédové dokáží velice dobře střídat během hry v útočném pásmu. Chvílemi jsem nedokázal 

určit, kdo hraje obranu a kdo útok, protože Švédští hráči umí hrát nejspíše na všech pozicích, 

kromě brankáře. Je to sice náročné, ale tým zejména na reprezentační úrovni by měl tento styl 

střídání zvládnout, aby soupeře „udržel pod tlakem“. U českého týmu jsem toto střídání ani 

jednou nezaznamenal, a jelikož se Švédům toto střídání několikrát povedlo, tak čeští hráči byli 

někdy dlouho na hřišti, což musí být na nejvyšší úrovni velmi vyčerpávající. Je otázkou, zda 

bude mít český tým ve třetí třetině dostatek sil. 

3.5.3 3. třetina 

Poslední třetina naplnila mé očekávání alespoň v prvních deseti minutách. Švédové Čechy 

k ničemu „nepustili“. Češi nestíhali být včas v osobních soubojích a absolutně nezvládli držet 

tempo soupeře. Nedokázali se ani dostávat do osobních soubojů, protože Švédové byli vždy „o 

krok napřed“. Myslím si, že kdyby se alespoň někteří čeští obránci do souboje dostali, tak by 

v nich dokázali získávat míčky. Například Martin Pražan byl celé utkání v soubojích velice 

důrazný a většinu z nich dokázal vyhrát. Češi se ale dopustili mnoha chyb, ze kterých mohli 

Švédové vstřelit několik branek. Chyba v rozehrávce, samostatný únik jednoho z protihráčů, 

nedovolený zákrok a trestné střílení, které neproměnil. Zajímavé je, že Švédové nijak nezvýšili 

tempo hry, pouze hráli ve stejném tempu jako celý utkání, navíc když vycítili nejistotu českých 

hráčů a všimli si, že nezvládají být včas v osobních soubojích, tak začali bránit osobně, z čehož 

pramenilo několik ztrát míčku na české straně. Poté už neměli problém sehrát akci na jeden 

dotek do prázdné branky, což se jim třikrát povedlo úspěšně. Český tým začal hrát až v druhé 

polovině třetiny po přesilové hře Švédů. Tu bránili bez pohybu, daleko od sebe a díky tomu ji 

Švédové využili. Hráči Česka nezvládli bránit v prostoru před brankou volného jejich 

nejlepšího hráče Alexandra Galante Carlströma, který neměl problém trefit prázdnou branku. 

Následoval oddechový čas českého týmu, který mu pomohl, ale stále bylo na českých hráčích 

vidět, že už nemají síly na to hrát aktivně a být pro Švédy nebezpečným soupeřem. Přeci jen 
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oceňuji snahu českého týmu, protože se začal více „tlačit“ do prostoru před brankou a do 

zakončení. Díky tomu dokázal Švédy ve třetí třetině přestřílet, ale většina střel nenyla přesná, 

protože brankář hráčů ze Skandinávie na téměř všechny střely dobře viděl a byl na ně připraven. 

Chvílemi česká hra v útočném pásmu připomínala tu Švédskou, protože každou druhou 

přihrávku směřovali hráči do nebezpečného prostoru, i když věděli, že je malá šance, že se 

dostane až na spoluhráče. Na druhou stranu Švédové brání velice dobře blízko u sebe a stále 

připraveni. Díky tomu si nedokáže český tým připravit míček na střelu bez přípravy nebo do 

prostoru, ze kterého by trefil branku. Švédové toto dobře zvládají a pokaždé si vyprodukují více 

střel bez přípravy a především více střel na branku, i když jako například v tomto utkání měl 

celkově méně střel než český tým. 

3.5.4 Shrnutí utkání 

Poslední vzájemné utkání, které jsem sledoval, skončilo největším gólovým rozdílem 

a podle mého názoru zaslouženě. Český tým může být rád, že nedostal mnohem více branek 

i přesto, že Švédy přestřílel. Statistika střel je sice vyrovnaná, ale jde především o nebezpečnost 

střel a o prostor, ze kterého jsou střely vystřeleny. Například Švédové více jak polovinu střel 

vystřelili na českou branku a navíc z mnohem nebezpečnějších prostorů než český tým. Ten 

střílí převážně z dálky, od mantinelů nebo má brankář soupeře odkrytý výhled, takže má větší 

pravděpodobnost, že střelu chytí. Opět nedošlo k mnoha osobním soubojům, ale když už se 

hráči dostali do souboje, tak většinu z nich dokázal český tým vyhrát, za což si zaslouží 

pochvalu, protože v předešlých utkáních v soubojích zaostával. Na druhou stranu k soubojům 

tolik nedocházelo z důvodu, že byl český tým pomalejší a nedokázal se do soubojů s protivníky 

dostat. Švédové se snaží přihrávky v útočném pásmu přihrávat do nebezpečného prostoru před 

brankou, což se jim velice daří a kromě čtyř přihrávek měli všechny úspěšné z celkových 

devatenácti. Český tým se sice téměř vyrovnal Švédům v počtu přihrávek do prostoru před 

brankou (14), ale až v posledních minutách, kdy si jich připsal šest. Měl ale pouze polovinu 

úspěšnou a to díky švédské obraně, která má v tomto prostoru větší počet hráčů. Nakonec bych 

chtěl zmínit přesilové hry, ve kterých jsem očekával, že se český tým zlepší. Bylo to právě 

naopak, při české přesilové hře Češi ani nedokázali držet míček, na rozdíl od Švédů, kteří jednu 

přesilovou hru využili. Švédům v posledním utkání chyběl v obraně Martin Östholm a celkově 

byli ve švédské obraně noví a mladší hráči. Z útočníků znovu vstřelil branku Alexandr Galante 

Carlström jako v každém vzájemném utkání, ale alespoň Češi dokázali bránit Rasmuse 
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Enströma, který si žádnou branku nepřipsal. Ještě že ve švédském útoku chyběl Kim Nilsson, 

ten by podle mého názoru také minimálně jednu branku vstřelil ne-li více. 
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Tabulka 3 – statistiky z utkání Česko – Švédsko na Euro Floorball Tour 2019 

 

 

  

Sledované statistiky Česko Švédsko 

Góly 1 6 

Góly v přesilovce 0 1 

Góly v oslabení 0 0 

Střely 38 36 

Střely bez přípravy 6 10 

Střely na branku 18 21 

Střely mimo branku 10 5 

Zablokované střely 10 10 

Přesilovky 1 2 

Oslabení 2 1 

Trestné minuty 4 2 

Osobní souboje u mantinelů 21 

Osobní souboje před brankou 6 

Vyhrané osobní souboje 

v útočném pásmu 
10 7 

Vyhrané osobní souboje 

v obranném pásmu 
9 2 

Úspěšné nahrávky do prostoru 

před brankou 
7 15 

Počet přihrávek do prostoru před 

brankou 
14 19 

Vyhraná vhazování 6 6 

Čas držení míčku 28:30 31:30 
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3.6 Švédsko – Finsko (finále Mistrovství světa 2018) 

3.6.1 1. třetina utkání 

Utkání začalo podle očekávání ve vysokém tempu. Zejména v prvních deseti minutách 

došlo k mnoha osobním soubojům především na útočné polovině Švédska. Chtěl bych 

vyzdvihnout švédské útočníky, kteří dokáží většinu soubojů vyhrávat především svojí chytrostí, 

kdy si dobře pokryjí míček tělem a nechají se „zfaulovat“. Pro Švédy to byla jediná možnost 

v první třetině, jak se dostat na útočnou polovinu a vytvořit si tlak na Finy. Ve druhé polovině 

třetiny mi hra Švédů připomínala českou. Zaznamenal jsem mnoho delším pasáží v rozmezí 1 

– 3 minut, kdy Švédové pouze drželi míček na své polovině a nedokázali se dostat ani na 

útočnou polovinu, natož do gólové příležitosti. Doufám, že český tým také sledoval toto utkání, 

protože jeden z klíčů, jak Švédy porazit, může být poctivá obrana. Finové brání na své obranné 

polovině blízko u sebe a snaží se mít více hráčů v prostoru před brankou, do kterého se Švédové 

snaží dostávat. Na rozdíl od českého týmu se Finům obrana dařila a Švédové dokázali pouze 

čtyřikrát z celkových osmi pokusů přihrát do nebezpečného prostoru. Nutno podotknout, že na 

každou úspěšnou přihrávku do tohoto prostoru navazovala gólová příležitost, kterou Švédové 

nedokázali využít, což mě překvapilo, protože z tohoto prostoru většinu situací vždy zakončili 

brankou. Poměr střel je na obou stranách vyrovnaný i díky tomu, že oba týmy často stříleli od 

mantinelu. Z jedné takové střely byla vstřelena zatím jediná branka utkání, na kterou především 

brankář Švédska nebude rád vzpomínat, protože mu míček vypadl z výstroje do branky. Škoda, 

že i český tým neměl někdy takové štěstí, protože se v utkáních se Švédy dostával k mnoha 

střelám od mantinelu. 

3.6.2 2. třetina utkání 

Překvapivě měli Švédové špatný začátek druhé třetiny. Nedokázali hrát na míčku, a když 

už se k němu dostali, tak se jeden s hráčů s míčkem rozeběhl dopředu a rychle o něj přišel.  

Myslím si, že se Švédové nekoncentrovali na sto procent, což bylo vidět i na gólu, který 

obdrželi. Obránci nestihli komunikovat s centrem, aby zůstal stát na středu hřiště před 

prostorem před brankou, protože vyběhl k jednomu z obránců Finska, díky čemuž vznikl volný 

prostor mezi Švédy, přes který snadno prošla přihrávka. Finský útočník tak zakončoval do 

prázdné branky. Od této chvíle začali Švédové hrát mnohem lépe. Znatelně přitvrdili v osobních 

soubojích, kterých bylo ve druhé třetině mnoho a to především na mantinelech. Z tvrdých 

a častých osobních soubojů vznikly také dvě přesilové hry Švédska a jedna přesilová hra 
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Finska. První přesilová hra „nastartovala“ Švédy. Do deseti vteřin ji využil střelou bez přípravy 

z prostoru před brankou Alexandr Galante Carlström. Jakmile se Švédům podařilo vstřelit gól 

z tohoto prostoru, tak začali své přihrávky na útočné polovině směřovat před branku. Z patnácti 

pokusů bylo sedm úspěšných a při každé úspěšné přihrávce následovala gólová šance. Finský 

brankář Kosonen předvedl minimálně čtyři dobré zákroky. Nakonec bych chtěl vyzdvihnout 

blokování střel u obou týmů. Ve druhé třetině byl poměr střel 15:20 z pohledu Finů a obou 

týmům se podařilo polovinu střel zablokovat. 

3.6.3 3. třetina utkání 

Do třetí třetiny nastoupilo Švédsko jako zkušený tým. I přesto, že prohrávali o jednu 

branku, tak nespěchali a vyčkávali na chybu soupeře, po jedné z nich vyrovnal Alexander Rudd 

na 2:2. Bylo vidět, jak Švédové umí pracovat se svou výkonností, protože do této chvíle šetřili 

síly a hráli velice chytře. Po vyrovnávacím gólu jsem očekával, že budou v tomto tempu 

pokračovat nebo že jej budou dále stupňovat. I když mají Švédové dobré fyzické kvality 

a nejspíše stále měli dostatek sil, tak se nedokázali koncentrovat na obranu a vzápětí obdrželi 

branku po rychle rozehraném volném úderu jejich soupeře z útočné poloviny. Od té chvíle 

začali hrát velice aktivně, dostávali se do osobních soubojů a především útočníci Švédska je 

dokázali vyhrávat. Přestali ale hrát jako tým. Na Švédech bylo vidět, že každý chce vyhrát 

a především hvězdní hráči švédského týmu začali hodně předržovat míček, z čehož vznikaly 

individuální chyby, kterých jejich zkušený soupeř dobře využil. Nejdříve „nabídli“ svému 

soupeři tři gólové šance, kdy jednou trefili brankovou konstrukci, a dvakrát chytil střelu 

brankář. Finové začali hrát mnohem aktivněji do útoku, švédští útočníci se přestali vracet a byla 

jen otázka času, kolik branek zvládne zkušený tým z Finska vstřelit. Švédové ale utkání 

nevzdali a snažili se do poslední minuty vyrovnat skóre. Posledních pět minut zkoušeli hru bez 

brankáře, při níž si připsali znovu mnoho přihrávek do prostoru před brankou a spoustu střel, 

z nichž většina byla bez přípravy. Finům se ale podařilo většinu střel zablokovat. 

3.6.4 Shrnutí utkání 

Utkání podle očekávání bylo ve vysokém tempu a na obou stranách bylo vidět, že 

výkonnostně oba týmy nemají konkurenci ve velkých utkáních. Ukázala se velká fyzická 

úroveň Švédska, které mělo mnoho brankových příležitostí. Švédové se „tlačili“ do střel z téměř 

každé pozice na útočné polovině. Třetinu střel dokázali Finové zablokovat a třetina střel 

Švédska nesměřovala vůbec na branku. To svědčí o tom, že obrana je základ úspěchu. Nutno 
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podotknout, že bránit celých šedesát minut reprezentaci Švédska je fyzicky velice náročné. Od 

toho se odvíjejí další aspekty jako stoprocentní koncentrovanost a komunikace na hřišti. Český 

tým „stojí“ obrana mnoho sil, a proto ji nedokážou „přenést“ do útočení tak jako Finové. Díky 

tomu Finové využívali rychlé protiútoky po povedeném souboji jeden na jednoho nebo rychlé 

přihrávce přes hráče Švédska. Potvrdilo se to, co jsem vypozoroval v utkáních Česka a Švédska. 

Švédové většinu přihrávek na útočné polovině směřují do nebezpečného prostoru před brankou, 

aby měli co nejlepší pozici na střelu pokud možno bez přípravy. Hned třetina všech střel byla 

bez přípravy, což je v dnešním rychlém florbalu podle mého názoru výhodou. Nakonec bych 

chtěl zmínit osobní souboje, ve kterých nemají Švédové konkurenci. Švédští útočníci málokdy 

souboj prohrají nebo se nechají „zfaulovat“. Obránci jsou také velice důrazní v soubojích, ale 

spíše mají zakládání útoků a přesouvání hry do útočného pásma na vysoké úrovni. 
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Tabulka 4 – statistiky z utkání Finsko – Švédsko na Mistrovství světa ve florbalu 2018 

 

 

Sledované statistiky Finsko Švédsko 

Góly 6 3 

Góly v přesilovce 0 1 

Góly v oslabení 0 0 

Střely 46 62 

Střely bez přípravy 10 19 

Střely na branku 20 21 

Střely mimo branku 10 20 

Zablokované střely 21 16 

Přesilovky 2 2 

Oslabení 2 2 

Trestné minuty 4 4 

Osobní souboje u mantinelů 50 

Osobní souboje před brankou 12 

Vyhrané osobní souboje 

v útočném pásmu 
11 24 

Vyhrané osobní souboje 

v obranném pásmu 
13 12 

Úspěšné nahrávky do prostoru 

před brankou 
7 19 

Počet přihrávek do prostoru před 

brankou 
12 36 

Vyhraná vhazování 7 5 

Čas držení míčku 29:10 30:50 
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3.7 Česko – Finsko (semifinále Mistrovství světa 2018) 

3.7.1 1. třetina utkání 

Oba týmy začaly hrát utkání opatrně a v pomalém tempu, což českému týmu možná 

vyhovuje. V prvních deseti minutách se hrálo především na středu hřiště, ale i přesto se český 

tým dokázal dostat do dvou nebo třech gólových příležitostí, ze kterých mohl vstřelit branku. 

Adam Delong několikrát vystihl přihrávku finských hráčů a český tým toho dobře využil. 

Bohužel ani jedna ze situací neskončila brankou. Češi obdrželi branku po stejné chybě jako 

v posledním vzájemném utkání se Švédy. Opět všichni hráči pozorovali pouze hráče s míčkem 

a nechali navíc jednoho z nejlepších hráčů Finska Pylsyho před prázdnou brankou. Především 

to byla chyba českého obránce Veltšmída, který zbytečně bránil finského hráčem, vyběhl do 

středu hřiště a na straně tak zůstal volný hráč soupeře. I přesto se český tým snaží koncentrovat 

a je vidět, že drží tempo s rychlými Finy a to především dobrou poziční hrou, protože čeští 

obránci jsou včas v soubojích a dokáží je vyhrávat. Znovu se ale český tým nedokáže dostat do 

prostoru před brankou i přes vysoké držení míčku. I přesto zkouší střílet, jakmile se dostane na 

útočnou polovinu. Bohužel mnoho střel český tým střílí od mantinelů, které umí Finové dobře 

blokovat. 

3.7.2 2. třetina utkání 

Druhá třetina pokračovala v tempu první třetiny. Český tým se ale více snažil dostat do 

střel, dokázal se i bez přihrávek dostat do prostoru před brankou, ale finský brankář všechny 

střely chytil. Češi dokázali přestřílet Finy, ale většinu střel vystřelili znovu od mantinelu. 

Především Tom Ondrušek několikrát dobře vystřelil od mantinelu. Dobré bylo také rychlé 

řešení protiútoku Jiřím Bauerem. Po finské ztrátě míčku přihrál míček až do prostoru před 

brankou a vytvořil tak šanci na vstřelení branky pro Marka Beneše. Čeští útočníci dokázali 

celou třetinu vyhrávat souboje s finskými hráči, a když český tým nedokáže vyřešit protiútok 

rychlými přihrávkami, tak jedno z řešení může být právě dlouhá a rychlá přihrávka vzduchem 

na českého útočníka. Po situaci Jiřího Bauera už toto řešení Češi ani jednou nezopakovali. 

Český tým zradila opět komunikace obrany s útokem. Český centr nedokázal bránit finského 

útočníka na středu hřiště, který když se dostane do volného prostoru, tak to ve většině případů 

končí gólem v české brance. Po druhém gólu začal hrát český tým velice roztaženě po celém 

hřišti, čehož rychlí Finové snadno využili a z volného prostoru mezi obranou a útokem vstřelili 

druhý gól třetiny. Český útok nemá dostatečnou rychlost ani sílu na bránění, takže pokud 
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nebude česká formace na hřišti hrát více u sebe, tak toho budou podle mého názoru Finové 

využívat častěji. 

3.7.3 3. třetina utkání 

Češi měli výborný začátek třetí třetiny. Hráli aktivně, dobře kompaktně a nedovolili Finům 

držet míček. Díky tlaku vstřelili branku na 1:3 po volném úderu při hře čtyři na čtyři. Škoda, že 

v prvních deseti minutách nedokázali skórovat vícekrát, protože si vytvořili spoustu střeleckých 

příležitostí i z nebezpečných prostorů útočného pásma. Znovu byli čeští útočníci dobří 

v soubojích, drželi tempo s finskými hráči, byli důrazní, dobře získávali míčky a především si 

chytře kryli míček tělem na útočné polovině a nechávali se „faulovat“. Finové dobře zareagovali 

na tlak Čechů. Po obdržené brance se snažili co nejvíce uklidnit hru hrou na míčku na své 

polovině. Po třech minutách držení míčku a přesunu do útočného pásma znovu udělal chybu 

český obránce, tentokrát Kisugite, který si neubránil odskočení finského útočníka, který střílel 

do prázdné branky. Ihned po vhazování vstřelili Finové další branku a během třiceti vteřin 

navýšili skóre o dva góly. Ve zbylých šesti minutách se Češi pokoušeli o hru v šesti bez 

brankáře, ale bylo na nich vidět vyčerpání, protože si nedokázali naběhnout do volného 

prostoru, aby dostali přihrávku. Český tým dokázal využít znovu přesilovou hru, ale při hře šest 

proti pěti, obdržel dva góly do prázdné branky. Musím vyzdvihnout blokování střel hráčů 

Finska, protože ve třetí třetině zblokovali dvanáct střel z jednadvaceti i přesto, že polovinu střel 

vystřelil český tým bez přípravy. Znovu se potvrdilo, že obrana je základ úspěchu. 

3.7.4 Shrnutí utkání 

V posledním utkání český tým znovu špatně bránil. Především individuální chyby 

a nekoncentrace v některých chvílích zapříčinily, že český tým nepostoupil do finále 

Mistrovství světa. Finové mají díky své rychlosti mnohem rychlejší protiútoky než Švédové 

a také díky nim je dokázali ve finále porazit. Český tým se podle mého názoru do protiútoků 

tolik nedostává, protože na ně nemá rychlost a především výdrž, protože s nejlepšími týmy 

světa nedokážeme hrát celé utkání ve vysokém tempu. Jakmile začali Češi hrát aktivněji, tak 

česká formace na hřišti nedokázala dobře komunikovat a soupeř tak měl mezi českými hráči 

spoustu volného prostoru, kterého zejména rychlí hráči Finska využívají. Na rozdíl od utkání 

se Švédy Češi dobře zvládali osobní souboje na útočné polovině. I přes rychlost Finů byli 

v soubojích včas, což dokazuje, že dokáží dobře „číst“ hru a především se dobře koncentrovat 

na hru. Bohužel to český tým nedokáže celých šedesát minut utkání. Češi se proti Finům dostali 
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k mnohem více střelám bez přípravy než proti Švédům. Finové české střely dokázali výborně 

blokovat. Se Švédy český tým ve většině případů netrefil branku. Pozitivem je, že i přes tvrdou 

hru v osobních soubojích nenabízí český tým soupeřům přesilové hry. 
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Tabulka 5 – statistiky z utkání Česko – Finsko na Mistrovství světa ve florbalu 2018 

 

  

Sledované statistiky Česko Finsko 

Góly 2 7 

Góly v přesilovce 0 0 

Góly v oslabení 0 0 

Střely 46 27 

Střely bez přípravy 13 8 

Střely na branku 12 18 

Střely mimo branku 11 7 

Zablokované střely 2 24 

Přesilovky 1 0 

Oslabení 0 1 

Trestné minuty 2 4 

Osobní souboje u mantinelů 45 

Osobní souboje před brankou 10 

Vyhrané osobní souboje 

v útočném pásmu 
19 10 

Vyhrané osobní souboje 

v obranném pásmu 
12 14 

Úspěšné nahrávky do prostoru 

před brankou 
9 14 

Počet přihrávek do prostoru před 

brankou 
16 19 

Vyhraná vhazování 7 4 

Čas držení míčku 28:40 31:20 
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3.8 Diskuze 

3.8.1 Fyzická kondice – obránci a útočníci 

Prvním výkonnostním rozdílem, který jsem vypozoroval, je fyzická kondice hráčů. Čeští 

obránci dobře vyhrávají osobní souboje na obranné polovině hřiště, což mi potvrdila statistika 

vyhraných soubojů v obranném pásmu, kterou měl český tým ve dvou ze třech vzájemných 

utkání se Švédskem lepší. I přesto spoustu osobních soubojů končilo nedovoleným zákrokem 

českého hráče, protože švédští hráči byli rychlejší, kvůli lepšímu hernímu myšlení a rychlostně 

silovým faktorům. Domnívám se, že je to způsobeno množstvím tréninků a především 

výchovou hráčů v dětských letech. Všichni respondenti mi v rozhovoru sdělili, že děti ve 

Švédsku dělají dva až tři sporty do svých třinácti let a poté se zaměří pouze na jeden, kterému 

se budou nadále věnovat, což může být příčinou lepšího herního myšlení u Švédů. Zároveň se 

všestrannost z mládí odráží i v koordinačních faktorech, které jsou u Švédů také lépe rozvinuté. 

Mladí studenti gymnázií ve Švédsku mají možnost většího tréninkového zatížení. Díky 

propojení školy s florbalovým klubem, navíc i podle informací od bývalého reprezentačního 

trenéra se zkušenostmi ze stáží ve Švédsku mají školy díky větší finanční podpoře státu lepší 

vybavení, které může u dětí lépe rozvíjet všestrannost. Klub má ve škole na pozicích učitelů 

své hráče, kteří jsou zároveň trenéři mladších kategorií, takže mají možnost si své hráče 

vychovávat. Poskytují hráčům pravidelné individuální plány, které jsou proloženy kondičními 

testy, ve kterých musí hráči dosahovat určitých výsledků. Hráči v Česku zatím takovou možnost 

nemají. Myslím si, že všichni švédští obránci jsou také více ofenzivně založení, protože 

v každém utkání mezi oběma reprezentacemi vstřelil branku jeden z obránců. Obránci se však 

stíhali vracet na obrannou polovinu hřiště a bránit, což potvrzuje, že díky většímu tréninkovému 

zatížení v mladším věku, mají lepší fyzickou kondici. 

Stejně tomu bylo u švédských útočníků, kteří po ztrátách českého týmu vytvářeli i díky 

svým rychlostně silovým schopnostem protiútoky. Rychlost, která je z velké části ovlivněna 

herním myšlením, švédských útočníků mi potvrdila statistika vyhraných soubojů v útočném 

pásmu, kterou měl švédský tým ve dvou ze třech vzájemných utkání lepší.  Útočníci týmu ze 

Skandinávie si umí dobře pokrýt míček tělem, díky čemuž na ně bylo českými obránci 

provedeno mnoho nedovolených zákroků. Domnívám se, že dobré pokrytí míčku může být 

způsobeno sportovní všestranností Švédů v mladším věku. Mohou mít tedy lépe vyvinuté herní 

myšlení, kdy v kombinaci s rychlostí se dostanou do osobního souboje rychleji a zároveň si 
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míček dobře pokryjí, aby na ně byl proveden nedovolený zákrok nebo aby souboj vyhráli. 

Švédy ale před Čechy zvýhodňuje členská základna, která je ve Švédsku více jak dvakrát vyšší 

(Česko přibližně 75 000, Švédsko přibližně 120 000), takže Švédové mají možnost si vybírat 

z většího množství kvalitnějších hráčů. 

3.8.2 Rychlost přihrávek 

Druhým výkonnostním rozdílem, který jsem vypozoroval, je rychlost přihrávek, která byla 

u Švédů lepší. Potvrdila mi to statistika počtu přihrávek do prostoru před brankou, kterou měli 

hráči Švédska podle mého očekávání vždy lepší. Díky rychlým přihrávkám se dokázali dostat 

do útočného pásma, ve kterém většina přihrávek směřovala do prostoru před brankou. 

Domnívám se, že je to způsobeno tréninky v mládežnických kategoriích, na kterých se ve 

Švédsku soustředí především na herní činnost jednotlivce. To způsobuje, že mají Švédové 

technické dovednosti na vyšší úrovni, takže si zvládnou přihrát rychle a především přesně. 

3.8.3 Přímočarost a střelba 

Jedním z nejvýraznějších rozdílů byla přímočarost a střelba, která s přímočarostí souvisí. 

Oba týmy měly ve všech utkáních vyrovnaný čas držení míčku, což mě překvapilo, protože 

jsem předpokládal, že Švédové budou mít tuto statistiku v každém utkání lepší než český tým. 

Tým Švédska si ale dokázal vždy vyprodukovat mnohem více střeleckých pokusů, než český 

tým, přesně jak jsem očekával. Myslím si, že je to způsobeno přihrávkami, protože Švédové si 

místo přidržování míčku rychle přihrávali, díky čemuž se rychleji dostali do zakončení. Navíc 

si každý zápas připsali i více střel bez přípravy, což může být způsobeno po rychlosti přihrávek 

i jejich přesností. Střelecké pokusy Švédů byly ve většině případů nebezpečné, což může být 

zapříčiněno trénováním střelby ve Švédsku. Jeden z nejlepších českých trenérů, se kterým jsem 

uskutečnil rozhovor, na stáži ve Švédsku zjistil, že švédští hráči pracují při tréninkách na svých 

silných stránkách, což může být například střelba bez přípravy. Podle informací trenéra tréninky 

v Česku probíhají opačně než ve Švédsku. U nás pokud hráč umí dobře střílet bez přípravy, tak 

se v tréninku zaměřuje především na své slabší stránky, což můžou být ostatní typy střelby. 

Domnívám se, že nebezpečnější střelba může být zapříčiněna tímto faktorem, protože Švédové 

pracují při tréninku na vylepšování svých silných stránek, ve kterých se snaží být nejlepší, na 

rozdíl od hráčů v Česku, kteří posilují především své slabé stránky, aby v nich nezaostávali, 

a poté se z nich stávají průměrní hráči. 
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3.8.4 Individuální schopnosti hráčů a „týmovost“ 

V tomto rozdílu může mít český tým výhodu, což mi potvrdil v rozhovoru jeden 

z nejlepších českých hráčů, který dva roky působil ve Švédsku. Švédská síla v podobě 

individuálních schopností hvězdných hráčů, které jsou na vysoké úrovni, nemusí být nezbytně 

pro jejich reprezentaci přínosná. Domnívám se, že je to způsobeno psychickou připraveností 

hráčů, díky které chtějí za každou cenu vyhrát. Tento předpoklad mi potvrdili v rozhovoru dva 

hráči se zkušenostmi z nejvyšší švédské florbalové soutěže. Oba jsou přesvědčeni, že je to 

u Švédů jedna z nevýhod. V případě nepříznivého skóre bylo vidět na hvězdných hráčích ze 

Švédska, že hrají sobecky. Začnou „ztrácet“ míčky v osobních soubojích a hádat se 

s rozhodčím, čehož využili například Finové ve finále Mistrovství světa, které jsem sledoval. 

„Týmovost“ byla jedním z příčin, proč dokázali Finové Švédy porazit. Podporovali se na 

střídačce, radovali se z vyhraných osobních soubojů a především si rychle přihrávali na rozdíl 

od Švédů. Díky „týmovosti“ mají Češi podle hráčů z rozhovorů větší šanci Švédy porazit, ale 

bohužel zatím individuální síla hvězdných hráčů ze Skandinávie stále stačí na to, aby český tým 

přehráli. Jelikož individuální schopnosti českých hráčů jsou na nižší úrovni, tak týmová 

soudržnost je jednou ze silných vlastností českého týmu i přes častou obměnu hráčů 

v reprezentaci. 

3.8.5 Technická úroveň 

Dalším rozdílem je technická úroveň jednotlivých hráčů. Podle sledovaných utkání se 

domnívám, že všichni hráči Švédska mají lepší technickou úroveň než hráči Česka. Hráč 

s dvouletou zkušeností ze Švédské nejvyšší soutěže mi tuto skutečnost potvrdil v rozhovoru, 

kdy technickou úroveň uvedl jako první rozdíl mezi oběma reprezentacemi. Díky technické 

úrovni mají Švédové kvalitnější přihrávky, střely, ale především lepší technická úroveň je 

nejvíce vidět v soubojích jeden na jednoho. Tyto souboje Švédové často praktikují na rozdíl od 

Čechů. Myslím si, že je to znovu způsobeno tréninkovým zatížením v mladším věku, kdy se 

hráči při trénincích soustředí především na rozvíjení herních činností jednotlivce. Zároveň při 

spojení všech těchto dovedností (technická připravenost, rychlost, přesné přihrávky, střelba bez 

přípravy), které trénují při rozvíjení herních činností jednotlivce, mají Švédové dobré přesilové 

hry, což mi potvrdila statistika gólů v přesilové hře. Hráči ze Skandinávie dokázali více jak 

polovinu přesilových her ze všech pěti zápasů, které jsem sledoval, využít. 

 



60 

 

3.8.6 Porovnání výkonnosti reprezentací v utkáních s Finskem 

Domnívám se, že švédský reprezentační tým byl výkonnostně ještě lepší v utkání 

s Finskem než v utkáních s Českem. Dokazuje to počet střel, kterých měli švédští hráči téměř 

dvakrát více. Finové dokázali ale třetinu střel Švédska zablokovat. Lepší výkonnost potvrdila 

i statistika počtu přihrávek do prostoru před brankou, protože těchto přihrávek měl švédský tým 

v utkání s Finskem nejvíce ze všech zbylých. Prokázala se ale švédská slabina, kterou 

v rozhovoru zmiňovali hráči, kteří působili nebo působí ve Švédsku, a to individuální schopnost 

hráčů spojená s týmovostí. Každý hráč Švédska měl za nepříznivého stavu touhu po vítězství, 

proto přestal švédský tým kombinovat a začal předržovat míčky, z čehož pramenily ztráty 

míčků. Dobré individuální schopnosti hráčů nestačily na Finy, které hráli především dobře 

týmově. V utkání dvou týmu ze severu došlo k mnoha osobním soubojům především 

u mantinelů a potvrdila se dominance švédských útočníků, kterou jsem zmiňoval. Dokázali 

vyhrát dvakrát více osobních soubojů na útočné polovině soupeře než Finové. 

I přes to, že se český tým statisticky poměrně vyrovnal Finům, tak si ale myslím, že horší 

výkonnost českého týmu byla vidět více než v utkáních se Švédskem, což dokazuje skóre 

utkání. Domnívám se, že statistická vyrovnanost může být zapříčiněna atmosférou v aréně, 

kterou vytvořili diváci, protože se jednalo o jednu z největších návštěvností na utkání 

mistrovství světa. Český tým hrál lépe týmově a dokázal si vyprodukovat mnohem více střel 

než jejich soupeř, ale Finové dokázali většinu střel zablokovat, stejně jako v utkání se 

Švédskem. Myslím si, že největší rozdíl byl v rychlosti. Finové jsou fyzicky rychlejší než 

Švédové, takže se snadněji dokázali dostat do volného prostoru. 
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4 ZÁVĚR 

Jsem přesvědčen, že jsem splnil cíl práce a našel hlavní příčiny výkonnostních rozdílů 

Česka a Švédska ve florbalu. Všechny nalezené příčiny vyplývají ze zjištěných informací 

v teoretické části práce a jsou doplněny i odbornými názory respondentů z rozhovorů, které 

jsou uvedeny v příloze. Předpokládal jsem, že budou mít Švédové v každém utkání vyšší čas 

držení míčku, ale nakonec jsem zjistil, že tato statistika byla ve všech utkáních vyrovnaná. 

Hlavním rozdílem byla fyzická kondice hráčů a především individuální schopnosti hráčů, které 

mají Švédové lepší než Češi. Myslím si, že jedním z problémů jsou i osobní souboje, kterým se 

snažil český tým především v utkáních se Švédském vyhýbat. Máme zkušené obránce, kteří 

dokáží osobní souboje vyhrávat, pokud budou mít lepší herní myšlení. Díky tomu budou 

rychlejší než soupeř. Domnívám se, že zejména kvůli rychlosti, lepšímu hernímu myšlení 

a taktické úrovni Švédů se snažíme soubojům vyhýbat, aby nedocházelo ke zbytečným 

nedovoleným zákrokům ze strany českého týmu. Pokud do budoucna zlepšíme herní myšlení 

společně s fyzickou kondicí, především rychlostí, tak si myslím, že bychom se do soubojů mohli 

dostávat více a s menším počtem nedovolených zákroků. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Rozhovor s florbalovým trenérem 1 

1. Jaké jsou podle tebe hlavní rozdíly mezi českým a švédským florbalem? 

„Za mě je to mezi těmito zeměmi především individuální kvalita hráčů. Hodně „věcí“ 

jsme schopni vyřešit systémem, „bojovností“ a „týmovostí“, ale individuální dovednost 

švédských hráčů jako například se prosadit v situaci jeden na jednoho nebo v nějaký 

„klíčový“ okamžik je u nich stále vyšší.“ 

 

2. Jaké jsou rozdíly mezi švédskou a českou ligou? 

„Základní rozdíl je ve „skladbě“ „kádru“ jednotlivých týmů a to primárně věkové. 

S nadsázkou se říká, že česká superliga je nejlepší juniorskou extraligou na světě. 

Švédské týmy mají vyšší věkový průměr než týmy v Česku, tudíž je velký fyzický rozdíl, 

„mentální“ a znovu individuální stránka hráčů. Švédové mají mnohem větší základnu, 

než máme my, což se „odráží“ na vyrovnanosti soutěže. Týmy ve Švédsku jsou 

vyrovnané, takže je každý zápas „tlačí“ dopředu a na druhou stranu je švédská 

superliga samozřejmě tvrdší.“ 

 

3. Myslíš si, že až hráči odrostou, tak dokáže česká liga konkurovat ostatním top 

ligám? 

„Myslím si, že jsme na dobré „cestě“, protože kluby u nás se snaží vytvářet takové 

podmínky pro hráče, aby nemuseli končit ve 23 letech po vysoké škole, ale aby mohli 

hrát při práci a něco si tím přivydělali nebo aby jim kluby „ulehčili“ život. Čeká nás 

ale ještě spousta práce a bude to dlouho trvat, než se dostaneme na jejich úroveň. Není 

to tolik o penězích, ale také o prostředí a celkovém nastavení společnosti. Firmy ve 

Švédsku lépe podporují hráče než u nás.“ 

 

4. Kde vidíš největší slabiny Švédské reprezentace? 

„Švédové hrají „zastaralým“ systémem, nejsou na takové úrovni z pohledu systému 

jako zbylé tři země, především Finové, kteří když se jim vyrovnají v individuálních 

dovednostech, tak je dokáží porážet. Spoléhají především na „individuality“, měli by se 

zlepšit v bránění a často jsou „naivní“.“ 
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5. Kde vidíš největší slabiny České reprezentace?  

„Znovu to jsou individuální dovednosti, protože systém dokážeme hrát vyrovnaně, ale 

díky dovednostem hráčů dokáží hrát lépe na míčku a pomalu nám vyčerpávají síly 

během zápasu a na koncovkách zápasů je to znát. Především individuálními 

dovednostmi ve hře jeden na jednoho nebo v přesilovkách dokáží rozhodnout zápasy na 

svoji stranu. My jsme schopni tyto dovednosti do jisté míry nahradit, ale ne natolik, 

abychom „překlopili“ zápasy na svoji stranu.“ 

 

6. Dokážeme se švédskému týmu rovnat alespoň z pohledu fyzické stránky? 

„Měli bychom být, nic nám v tom nebrání. Myslím si, že se to hodně přibližuje, ale 

především je rozdíl v intenzitě hry. Švédové intenzivní tempo zažívají dvakrát týdně, ale 

naši hráči jednou nebo dvakrát do měsíce, takže nejsme schopni „přepnout“ na jejich 

intenzitu ve vzájemných zápasech.“  

 

7. Na juniorském MS v Kanadě jsme dokázali Švédy dvakrát porazit, myslíš, že už 

nám nastupuje generace hráčů, která by se jim mohla vyrovnat nebo být lepší než 

oni? 

„Určitě se to blíží, věřím tomu. Tito kluci už nemají obavu, za mých časů jsme na 

turnajích věděli, že Švédy nedokážeme porazit, ale díky tomuto úspěchu jsme dokázali 

pomyslnou „bariéru“ překonat. Mám ale svoji teorii, že pokud florbal ve Švédsku 

nebude profesionální, tak pořád půjde rychleji než my. Ve chvíli, kdy budou 

profesionálové, tak narazí na „strop“ a budou se zlepšovat jen pomalu, protože už 

nebude kam. Teď mi připadá, že stále dělají větší „kroky“ než my a tím „mezeru“ mezi 

zeměmi otevírají.“ 

 

8. Jak se podle tebe liší výchova hráčů ve Švédsku a u nás? 

„Velký rozdíl je v tom, že u nich funguje pyramida, ale v rámci klubů se zaměřují na 

výchovu jednotlivce. Silní jedinci postupují pyramidou k výkonnostně vyrovnaným 

hráčů až do superligy, což u nás nefunguje. Souvisí to s tím, že se zaměřují na silné 

stránky jednotlivých hráčů. My se snažíme odstraňovat slabé stránky hráčů, oni naopak 

vylepšují silné stránky, což je na hráčích vidět. U nás se to sice lepší, ale stále je rozdíl 

znát.“ 
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9. Jak se podle tebe liší přístup hráčů k tréninkům a zápasům ve Švédsku a u nás? 

„Je to věc, kterou nemůžou ovlivnit trenéři. Sám jsem na stáži ve Švédsku viděl tréninky 

superligových týmu a je vidět, že chtějí vyhrát. Tréninky se odehrávali „na hraně 

zranění“, což je způsobeno i konkurencí v jednotlivých týmech, která v Česku taková 

není. Obrovský rozdíl je v „mentalitě“, kdy jsou všichni švédští hráči zaměřeni 

především na sebe.“ 

 

10. Jak se podle tebe liší školení trenérů ve Švédsku a u nás? 

„Systém školení, jaký máme my, ve Švédsku úplně nefunguje na této úrovni. V švédském 

týmu, kde jsem absolvoval stáž, bylo například zapojeno spoustu rodičů, každou 

kategorii trénovali tři nebo čtyři rodiče a jeden trenér. Při zápasech ale většinou tým 

vedl trenér a rodiče dělali pouze takový „support“. Myslím si ale, když na školení 

trenérů v posledních letech pracoval jeden z Čechů, tak udělal velký „kus“ práce 

a podle mého názoru jsme možná v tomto ohledu „napřed“ před Švédy.“ 

 

11. Jsou jednou z příčin rozdílů individuality v jednotlivých týmech nebo souhra 

celého týmu? 

„Nejlepší je podle mě fantastická „souhra“ doplněná individualitami, což je v tuto 

chvíli tým Finů. Fungují jako tým „dozadu“ i „dopředu“ a navíc mají dobré 

individuální dovednosti hráčů, které tomu dávají něco navíc, byť si myslím, že hráči 

třeba nejsou tak „fantastický“ jako Švédové, kterým chybí souhra hlavně v obraně, kde 

to nějak ubrání a v útoku se prosadí hvězdy týmu.“ 

 

12. Jak bys ohodnotil souhru/hru české reprezentace? 

„Mám strach, že se nerozvíjí. Jsou tam mladší hráči, soupiska se stále mění, takže to 

zdánlivě vypadá zajímavěji a rychleji a líp, protože kluci mají například už lepší 

dovednosti, ale progres v týmové hře nebo souhře není a máme stále na čem pracovat. 

Chybí nám dovednosti a čas na natrénování nějakých „automatismů“ ještě navíc, když 

se v reprezentaci střídá mnoho hráčů. Končíme vždy u toho, že musíme dobře bránit 

a dostávat se do „brejků“. S absencí hráčů  je navíc reprezentace roztříštěná a přišla 

o nějaké „automatismy“, které měli tito hráči z klubu nacvičené.“ 
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Příloha 2 – Rozhovor s florbalovým trenérem 2 

1. Jaké jsou podle Vás hlavní rozdíly mezi českým a švédským florbalem? 

„Myslím si, že jedním z rozdílů je věk hráčů v naší lize, kterou hrají převážně mladí 

hráči. V ostatních sportech se věkový průměr týmů v nejvyšších soutěžích pohybuje 

okolo třiceti let na rozdíl od české florbalové superligy. Mladí hráči jsou kvalitní, ale 

chybí jim konzistentní výkon po celou sezónu.“ 

 

2. Jaké jsou rozdíly mezi švédskou a českou ligou? 

„Za poslední roky se naše soutěž vyrovnala, ale stále jsou u nás dva týmy, kterým zbytek 

týmů v soutěži nedokáže konkurovat. Zbylé týmu jsou vyrovnanější, což není tím, že by 

se horší týmy zlepšovaly, ale spíše si myslím, že výkonnost bývalých „top“ týmů klesá. 

Kvalita hráčů udává úroveň soutěže, která je u nás nižší než Švédsku zejména díky 

tréninkům. Konkurenci a přístup hráčů k tréninku mají Švédové vyšší společně 

s členskou základnou.“ 

 

3. Kde vidíte největší slabiny Švédské reprezentace? 

„Připadá mi, že Švédové hrají „profesorský“ florbal. Chybí mi u nich nadšení. Mají 

nejlepší soutěž na světě, na mistrovství světa každého porazí a existuje u nich pouze 

jeden zápas a to je finále mistrovství světa proti Finům, což se jim nevyplácí, protože se 

Finové dokáží dobře připravit ve všech ohledech.“ 

 

4. Díky čemu se Vám povedlo dotáhnout národní tým do finále MS v roce 2004? 

„V roce 2001 jsme s mým asistentem poskládali nový tým z mladých kluků, kteří hráli 

tenkrát ve Švýcarsku nebo byli „top“ hráči v naší soutěži. Utvořila se dobrá parta kluků, 

která vydržela pospolu téměř celá až do Mistrovství světa 2010. Měli jsme dvě rozdílné 

formace, které spolu velmi soutěžili a na trénincích se někdy dokonce dokázali pohádat. 

Pomohla nám výhra Švýcarska nad Finskem, které mělo v té době výborný tým. Švýcaři 

si mysleli, že nás s přehledem porazí, ale my jsme „zaparkovali autobus“, dobře nám 

zachytal brankář a i přes jejich velké šance jsme se dokázali probojovat do finále. 

Zpětně mě mrzí, že jsme se v hlavě nepřipravili lépe na Švédy, protože jsme měli na to 

je porazit, ale bohužel jsme prohráli 5:3.“ 
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5. Kde vidíte největší slabiny České reprezentace?  

„Česká reprezentace prošla vývojem, kdy jsme v první fázi v roce 2004 pracovali na 

defenzivě a to především na organizaci a spolupráci v obraně. Poté ale, abychom byli 

úspěšní, tak jsme museli zapracovat na ofenzivě a další čtyři roky jsme se snažili 

zapracovat na útočných stránkách, což vyvrcholilo na Mistrovství světa v Praze. Pod 

vedením finského trenéra mi hra připadá „nečitelná“.“ 

 

6. Na juniorském MS v Kanadě jsme dokázali Švédy dvakrát porazit, myslíte si, že 

už nám nastupuje generace hráčů, která by se jim mohla vyrovnat nebo být lepší 

než oni? 

„Výhoda mistrovského titulu se v dospělé kategorii rozplyne, protože mistrovství světa 

juniorů se hraje se dvěma ročníky hráčů. V mužské kategorii je rozpětí ročníků přibližně 

deset let, ale vnímám to tak, že už do reprezentace chodí hráči, kteří jsou lépe připraveni 

po dovednostní stránce než dříve, ale chybí jim konkurence v lize. Hráči by se 

potřebovali dostat do zahraničí, aby „nasbírali“ zkušenosti a „přivezli“ je do 

reprezentačního týmu, jako tomu bylo například právě na Mistrovství světa v roce 

2004.“ 

 

7. Jak se podle Vás liší výchova hráčů ve Švédsku a u nás? 

„Severské země vnímají sport jako důležitou součást života. U nás se sport stále bere 

jako „něco navíc“. Severská společnost dokáže pro sportovce vytvářet lepší podmínky 

a to především stát a školství. Školy jsou lépe vybavené než u nás, což jim otevírá více 

možností pro rozvoj hráčů. Většina dětí provozuje dva sporty dohromady i díky tomu, 

že jim to umožňují školy a kluby, ve kterých působí, takže se děti rozvíjejí mnohem 

všestranněji než u nás. V Česku se snažíme tento „handicap“ vyrovnat volností 

v mládežnických kategoriích. Trénujeme herním principem, zábavnou formou, neřešíme 

výsledky a máme týmy, ve kterých jsou silnější a slabší hráči.“ 

 

8. Jak se podle Vás liší přístup hráčů k tréninkům a zápasům ve Švédsku a u nás? 

„Konkrétně v našem týmu máme dobře nastavenou „laťku“, hráčům nemám co vytknout 

i když vím, že by se z toho dalo „vymáčknout“ víc. Hráči ve Švédsku nebo Finsku, kde 

jsem trénoval, po sobě jdou a trénují v zápasovém tempu. Zezačátku mě to po příchodu 

do Finska překvapilo, ale toto tempo v trénincích „udržel“i hráči po celou sezónu, kdy 

jsem je trénoval. Tempo v zápasech při tréninku je podle informací jednoho z našich 



71 

 

hráčů, který působil ve druhé švédské lize, mnohem vyšší, než jsme schopni 

vyprodukovat například my v našem týmu, ale řekl bych, že přístup a nasazení v tréninku 

se výrazně zlepšuje i když nám to ještě nějakou chvilku bude trvat, než se dostaneme na 

stejnou úroveň jako týmy na severu.“ 

 

9. Čím si myslíte, že je to způsobené? Psychickou připraveností nebo fyzickou kondicí 

hráčů? 

„Já si myslím, že to souvisí s výchovou hráčů, o které jsem mluvil. Hráč to musí mít 

nastavené tak, že když něco dělá, tak to dělá naplno a je jedno, jestli je to trénink nebo 

zápas. Česká „mentalita“ nás často sráží, proto máme v posledních letech úspěchy 

především v individuálních sportech.“ 

 

10. Jak se podle Vás liší školení trenérů ve Švédsku a u nás? 

„Neumím to porovnat, ale díky práci jednoho z Čechů ve Švédsku se dokázal systém 

přesunout ze severu k nám, takže si myslím, že je u nás na dobré úrovni.“ 

 

11. Jak byste ohodnotil souhru/hru české reprezentace?  

„Já jsem byl jeden z těch, kteří si po odchodu reprezentačního trenéra mysleli, že 

příchod finského trenéra bude dobrý krok, ale zatím je to pro mě zklamání. Nechápu 

dění v české reprezentaci, proč například nikomu nevadí, že nejlepší český hráč 

v reprezentaci není a nikdo to neřeší. Myslím si, že jsme měli využít toho, že Mistrovství 

světa nebylo, takže trenér měl být nahrazen někým jiným. Nyní nevidím moc pozitivních 

věcí, v týmu je dobrá atmosféra, protože v ní „figurují“ mladší hráči, ale chybí mi tam 

„lídr“ jak herní tak morální.“ 

  



72 

 

Příloha 3 – Rozhovor s florbalovým trenérem 3 

1. Jaké jsou podle Vás hlavní rozdíly mezi českým a švédským florbalem? 

„Obecně je to samozřejmě základna, která je ve Švédsku větší než u nás a tím pádem 

i vyšší kvalita, která se generuje z té široké základny. Druhou věcí je vyspělost hry, která 

má ve Švédsku o „level“ vyšší parametr z hlediska tvrdosti a rychlosti.“ 

 

2. Jaké jsou rozdíly mezi švédskou a českou ligou? 

„Ve Švédsku má i „nejslabší“ klub v lize velkou herní kvalitu a dokáže tak zaskočit 

nejlepší týmy soutěže, nejen obranou, ale také aktivní hrou, takže velký rozdíl je v kvalitě 

hry, v „technice“, tvrdosti a vyspělosti samotné hry.“ 

 

3. Kde vidíte největší slabiny Švédské reprezentace? 

„Vidím to poměrně snadno. Jsou to hlavní „body“, díky kterým dokázali Finové vyhrát. 

Týmové pojetí a švédské ego je větší, protože mají hru více založenou na individualitách 

a to, že nejsou schopni se spojit v jeden tým, je aktuálně jejich největší slabina, protože 

jinak v herních dovednostech a střelbě nemají moc konkurenci. Poskládat tým z hráčů 

tak, aby každý zvládl svoji roli a udělal pro tým co nejvíc práce, dokáží Finové aktuálně 

lépe než Švédové.“ 

 

4. Proč těchto slabin nedokážeme využít a být lepší než oni?  

„My se „opíráme“ o „týmovost“, která je v naší reprezentaci dobrá. Může nám to 

„přinést“ dobrý výsledek, ale my se nedokážeme „opřít“ o kvalitu jednotlivých hráčů. 

Finové jsou na systém zvyklí od malička a neudělají v něm ve většině případu chybu. 

My když hrajeme více osobní obranu jeden na jednoho, tak nedokážeme individuálně 

v soubojích přetlačit Švédy a systémem nebo individuální kvalitou hráčů to nejsme 

schopni vyrovnat.“ 

 

5. Kde vidíte největší slabiny České reprezentace?  

„Je toho víc. Jedna z hlavních „brzd“ je kvalita hry na míčku, abychom si dokázali 

vytvářet dobré šance s minimálním rizikem „brejků“. Kvalitní hrou na míčku nejsme 

schopni přehrávat Švédy ani Finy. Pramení to ze souhry a hry na míčku, které se 

nevěnovalo příliš pozornosti a to jsme chtěli změnit, protože se většina času věnovala 
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především obraně. Vidím, že ale na tento styl nemáme připravené hráče z naší ligy ani 

naší výchovy v mladších kategoriích.“ 

 

6. Zaměřujeme se na tyto slabiny a pracujeme na jejich zlepšení? 

„Dřív bych řekl „brejky“, ale to už jsme teď „ztratily“, takže se o to můžeme pokusit 

„týmovostí“.  Když jsme „naladěni“ na dobré vlně a daří se nám dobře bránit, tak 

dokážeme se Švédy hrát. Švédy máme větší šanci porazit naší týmovostí a motivací, na 

rozdíl od Finů. Neřekl bych ale, že mámě nějaký „prvek“, kterým se můžeme odlišit od 

„top“ týmů nebo je převyšovat.“ 

 

7. Na juniorském MS v Kanadě jsme dokázali Švédy dvakrát porazit, myslíte, že už 

nám nastupuje generace hráčů, která by se jim mohla vyrovnat nebo být lepší než 

oni? 

„Nejsem o tom přesvědčen. Švédy jsme porazili díky dobrým protiútokům, protože jsme 

jinou možnost neměli a navíc jsme měli jednotlivé hráče vyspělejší, protože většina 

z nich nastupovala pravidelně v naší nejvyšší soutěži. Ve švédském týmu byli takoví 

hráči asi dva, kteří si vyzkoušeli švédskou nejvyšší soutěž, jinak byl tým složený 

z juniorské soutěže. Máme dobré „individuality“, které jsou schopny se herně, pohybem 

a rychlostí vyrovnat těm hráčům, díky dobrým atributům rozvoje. Nejsme schopni ale 

dát dohromady celý tým z takových hráčů.“ 

 

8. Jak se podle Vás liší výchova hráčů ve Švédsku a u nás? 

„Ve Švédsku mají dvě podmínky, na které jsme zatím nedokázali přistoupit. Jednou je 

kulturní z hlediska všeobecného přístupu ke sportu a k výchově mládeže. Ve školství je 

ve Švédsku počet hodin tělesné výchovy třikrát vyšší, díky čemuž získávají náskok oproti 

naší populaci v mládeži. Velký důraz do patnácti let je na celkový rozvoj hráče, různé 

sporty a různá zaměření, což je na to, aby měl připravený svůj pohybový aparát na 

postupné zlepšování. U nás díky předčasné specializaci nemají hráči rozvinuté všechny 

předpoklady k následné komplexní hře, která je potřeba na mezinárodní scéně. Zároveň 

díky kvalitě soutěže, kde je i větší konkurence, dokáží Švédové „generovat“ větší počet 

kvalitních hráčů. U nás velká část hráčů v juniorské soutěži nemá konkurenci, proto 

většina hráčů přechází do mužského týmu, čímž se jejich rozvoj urychlí, ale nemusí to 

být dobře pro jejich celkový rozvoj,  proto někdy je lepší pozvolný přechod.“ 
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9. Jak se podle Vás liší přístup hráčů k tréninkům a zápasům ve Švédsku a u nás? 

„Těžko se mi to porovnává, protože jsme na tom v našem týmu pracovali a hráči u nás 

tomu jsou schopni dávat více, ale nevím jak je to v ostatních týmech. Naši hráči 

podstupují až deset tréninků týdně, dvoufázově trénují a obětují tomu opravdu 

maximum, ale nevím moc týmů, které by tréninkům takový čas věnovali. Švédové 

a Finové nevypustí na tréninku nic, naši hráči si jdou zahrát, protože je to baví, ale 

nechtějí dávat větší důraz na rozvoj, protože to nemají naučené i díky tlaku, který je 

v našich kádrech nižší, takže se většina lepších hráčů nemusí bát o místo v sestavě.“ 

 

10. Jak se podle Vás liší školení trenérů ve Švédsku a u nás? 

„Nemám stoprocentní přehled. Mám pocit, že se ale u nás více hledí na prostředky a na 

formu než na obsah. Já si myslím, že by měli být vychováváni trenéři, kteří nad hrou 

a trénováním umí přemýšlet. Každý by si měl zvolit „svojí cestu“ k úspěchu, aby byl 

jedinečný, ale my ve výchově určujeme přesné podmínky, na které bychom měli dávat 

důraz. Předepisuje se, jak trénovat, což je nadřazeno obsahu. Ve Švédsku se divili 

našemu principu vzdělávání, ale nikdo nechtěl naše zahraniční kolegy vyslechnout, 

abychom se posunuli na vyšší úroveň, což mě překvapilo. Ve Švédsku se snaží 

vychovávat celkově sportovce, ale u nás se vychovávají specializovaní hráči na 

konkrétní sport.“ 

 

11. Jak byste ohodnotil souhru/hru české reprezentace? 

„Situace za mě není „růžová“. Hra nemá žádný „rys“. Připadá mi to „bez tváře“, což 

je dáno kvalitou hráčů, kteří mají nasazení a chuť hrát, ale kvalita u nás není vysoká 

a není kladen důraz na hru na míčku.“ 
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Příloha 4 – Rozhovor s florbalovým hráčem 1 

 

1. Porovnej hru ve švédské a české lize. 

„Hra je hodně ovlivněná tím, že je ve Švédsku mnohem více kvalitních hráčů. Každý 

hráč dokáže vše dělat ve větší rychlosti. Vše je posunuté o úroveň výš než u nás. 

Především jde o individuální kvalitu hráčů, kteří jsou rychlejší a fyzicky lepší než 

u nás.“ 

 

2. Jaké jsou největší rozdíly mezi českou a švédskou ligou? 

„Především je rozdíl v atraktivitě zápasů, protože ve švédské soutěži je devět nebo deset 

týmů na velmi vysoké úrovni, takže každý zápas je vyrovnaný i když hraje „papírově“ 

silný tým proti slabšímu. Pouze dva týmy vyčnívají, ale i přesto s nimi hrají ostatní týmy 

vyrovnané zápasy. Každý může pokazit každého, takže všechny zápasy jsou náročné. 

Když horší tým porazí jeden z „top“ klubů, tak odehrál dobrý zápas. V Česku vyčnívají 

dva týmy, které když někdo z ostatních týmů soutěže porazí, tak je to spíše z toho důvodu, 

že „favorit“ odehraje špatný zápas.“ 

 

3. Dokázal bys porovnat psychickou připravenost švédských a českých hráčů ve 

švédské a české lize? 

„Hráči ve Švédsku jsou mnohem více soutěživí než u nás. Když hrajeme na tréninku, tak 

každý chce vyhrát i když například nemáme žádnou motivaci vyhrát. Je to především 

„mentalitou“, která je u Švédů nastavená na vítěznou „vlnu“. Na trénincích v Česku 

spousta hráčů nechce vyhrát, protože nemají motivaci, když je to „pouze“ trénink. 

Samozřejmě je to znovu individuální, ale Švédové jsou na rozdíl od Čechů vítězné typy 

hráčů.“ 

 

4. V čem se liší tréninky ve Švédsku a tréninky v Česku nebo v české reprezentaci? 

„Tréninky jsou ve Švédsku volné, co se týče cvičení. V Česku trenér řve na hráče i při 

cvičeních, aby je dělali pořádně, ale ve Švédsku to jsou taky samé „srandičky“ při 

cvičeních. Když dojde na hru, tak ta je úplně jiná. Je tvrdá a každý hráč hraje na 

maximum. V Česku se hra na trénincích také zlepšuje, ale především v „top“ týmech, 

na nižší úrovni je to podle mého názoru stále špatné.“ 
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5. Porovnej tréninkové zatížení v Česku a ve Švédsku. 

„Tréninkové zatížení je podobné v obou zemích. Ve Švédsku jsme měli čtyři tréninky 

plus posilovna před dvěma tréninky. V pondělí po tréninku posilovna, v úterý lehčí 

trénink, středa byla zaměřená na rychlost nebo jsme šli na schody a ve čtvrtek florbalový 

trénink v hale. Loni, když jsem byl v Česku, tak jsem absolvoval pár tréninků s týmem 

z české superligy a připadalo mi, že jsou tréninky náročnější a byly dokonce delší než 

ve Švédsku.“ 

 

6. V čem je podle tebe největší rozdíl mezi českými a švédskými hráči? 

„Je to o individuální kvalitě hráčů, každý v něčem vyčnívá, ale celkově jsou na tom 

všichni hráči lépe než u nás. Zejména jsou technicky lepší, lépe střílejí, jsou rychlejší, 

dokáží rychleji vystřelit a především mají dobré herní myšlení, takže jsou i díky své 

rychlosti ve všech soubojích brzo.“ 

 

7. Myslíš si, že bychom v budoucnu mohli dostihnout nebo předčít švédskou 

reprezentaci naší hrou? 

„Z dlouhodobého hlediska to nevidím dobře, potřebujeme dostat více hráčů do lepších 

soutěží, než je ta česká. Česká florbalová unie se ale podle mého názoru snaží o opak. 

Dochází k rozšiřování soutěží, ale my bychom spíše potřebovali více kvalitních zápasů 

mezi kvalitními týmy. Například Superfinále, které se i letos bude hrát na jeden zápas 

i přes možnou nepřítomnost diváků na tomto zápase. Místo toho bychom mohli vidět pár 

kvalitních zápasů mezi „top“ týmy Česka, které postup do finále nestál mnoho sil, 

jelikož je naše soutěž z pohledu kvalit týmů nevyrovnaná. Ve Švédsku byl každý zápas 

těžký i s týmy ze spodní části tabulky, takže pokud nepůjdou dobří hráči do zahraničí, 

tak nemají šanci se zlepšit.“ 

 

8. Kvůli čemu podle tebe nedokážeme častěji švédskou reprezentaci porážet? 

„Podle mě je to zejména individuální kvalitou hráčů a kvalitou naší soutěže. Švédové 

by dokázali poskládat tři týmy a s každým z nich nás porazit. My nedokážeme dát 

dohromady tři vyrovnané „lajny“. Možná bychom zvládli dát dohromady jednu 

maximálně dvě, ale na dvě „lajny“ se se Švédy hrát nedá, navíc je aktuálně problém, že 

v reprezentaci chybí pět „klíčových“ hráčů, kteří se nepohodli s trenérem a nechtějí pod 

ním reprezentovat.“ 
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9. Jaké jsou nedostatky českého reprezentačního týmu? 

„Hlavním nedostatkem je šířka „kádru“ a „individuality“, které by byly „klíčovými“ 

v zápasech se Švédy. Dokážeme dát jednu „lajnu“ dohromady, která bude na úrovni 

Švédů a to na ně nestačí.“ 

 

10. Jaké jsou nedostatky švédského reprezentačního týmu? 

„Slabinou Švédského týmu je „týmovost“. Všichni hráči v jejich „kádru“ jsou „hvězdy“ 

a nedokáží se semknout jako tým. Pokud prohrávají, tak se lehce nechají rozhodit a hned 

jsou „náchylnější“ na porážku než například Finové, kteří hrají dobře jako tým. 

Bohužel na nás stačí florbalové umění, ale i tak máme podle mě větší šanci porazit Švédy 

než Finy.“ 

 

11. V čem má švédská reprezentace největší sílu? 

„Především v individuálních schopnostech hráčů, na rozdíl od Finů, kteří hrají mnohem 

lépe jako tým. Bohužel, si v zápasech s Českem věří, takže není poznat, že by jejich tým 

nefungoval, ale proti Finům se špatná „týmovost“ ukázala, díky které dokázali Finové 

poslední vzájemná utkání se Švédskem vyhrát.“ 

 

12. V čem má česká reprezentace největší sílu? 

„Velkou sílu máme v týmovosti, ať je „kádr“ složen z jakýchkoli hráčů. Zlepšila se nám 

obrana a podle mě celkově defenzivní styl. Dokážeme se také lépe udržet v útočném 

„pásmu“ a častěji využívat „brejky“. V zápasech se Švédskem ale ztráta míčku znamená 

„smrt“, takže se nám musí zápas povézt bez chyb, k čemuž potřebujeme i hodně štěstí. 

Spousta okolností se musí dobře sejít, aby nám zápas vyšel.“ 

 

13. Probíhá příprava na zápasy se Švédskem stejně jako na jakékoli jiné zápasy nebo 

je v něčem speciální? 

„Příprava na zápasy se Švédskem není nijak odlišná. Připravujeme se na takticky na 

systém, který Švédové hrají, kde jsou v systému prostory, kam bychom se měli dostávat, 

atd. Poté se snažíme zaměřit na „hvězdy“ týmu, které se snažíme eliminovat, ale 

takových hráčů je více, takže se snažíme zaměřit a eliminovat obecně silné stránky.“ 
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14. Je švédská reprezentace lepší díky individualitám nebo díky dobrému týmovému 

výkonu? 

„Jak už jsem říkal, tak jednoznačně individuálně. Týmový výkon je ale především vidět 

v zápasech s Finskem, v ostatních zápasech se neprojeví, protože na ostatní týmy stačí 

dobré „individuality“.“ 

 

15. Na juniorském MS v Kanadě jsme dokázali Švédy dvakrát porazit, myslíš, že už 

nám nastupuje generace hráčů, která by se jim mohla vyrovnat nebo být lepší než 

oni? 

„Těžko říct, určitě je to super úspěch, ale stále kluky čeká spousta práce. Většina hráčů 

Švédska z juniorského šampionátu jsou nyní „klíčovými“ postavami týmů ve švédské 

Superlize. Bylo znovu vidět, že týmovost Švédů je špatná i v juniorské kategorii, všichni 

jsou namyšlený. Do budoucna je to těžké odhadnout, jestli to bude mít nějaký vliv na 

lepší výsledky proti Švédům.“ 
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Příloha 5 – Rozhovor s florbalovým hráčem 2 

 

1. Porovnej hru ve švédské a české lize. 

„Rozdílů je spoustu, ale hlavním rozdílem je individuální kvalita hráčů, protože to 

rozhoduje o celkové kvalitě hry. Na vyšší úrovni jsou i v herních činnostech jednotlivce, 

takže rychlejší přihrávky, zpracování míčku, rychlejší převzetí míčku do pohybu a to vše 

dělá hru plynulejší, kvalitnější a rychlejší. Ještě bych zmínil rozhodčí, kteří nechávají 

hru ve Švédsku více „plynout“, takže je záživnější pro diváky než u nás a zároveň umí 

hráči lépe najít „hranici“, kterou rozhodčí „nastaví“.“ 

 

2. Jaké jsou největší rozdíly mezi českou a švédskou ligou? 

„Rozdíl je především v hráčích a vyrovnanosti týmů. Týmy ve Švédsku jsou do desátého 

místa vyrovnané a o vítězi základní části se rozhoduje do posledního kola. Zvyšuje to 

„hodnotu“ zápasů, díky které se hráči „posouvají“ v každém zápase, a není to jen 

čekání na play off.“ 

 

3. Dokázal bys porovnat psychickou připravenost švédských a českých hráčů ve 

švédské a české lize? 

„Je to hodně individuální. Švédové mají větší vítěznou „mentalitu“ a celkově mají ke 

florbalu nebo sportu větší a bližší vztah, což vypovídá o nasazení v trénincích 

a zápasech. Zároveň jsou v zápasech ve Švédsku vetší emoce, protože pro Švédy florbal 

něco znamená.“ 

 

4. V čem se liší tréninky ve Švédsku a tréninky v Česku nebo v české reprezentaci? 

„Tréninky jsou stejné ať už ve frekvenci nebo v náročnosti. Z mého pohledu si myslím, 

že v českém týmu kde jsem hrál, se trénuje častěji než ve švédském týmu, kde jsem 

působil. V některých chvílích to může být zápasovou vytížeností, která je teď už stejná, 

ale to proč jsou lepší, je dáno hlavně základem z dětství, které berou více všesportovně. 

Celkově sport ve Švédsku je na vyšší úrovni než už nás.“ 

 

5. Porovnej tréninkové zatížení v Česku a ve Švédsku. 

„Je to stejné, v obou zemích jsou většinou čtyři tréninky týdně a poté je to především 

o hráčích, kteří si domluví s kondičním trenérem trénování navíc. Především intenzita 
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a kvalita tréninků je ve Švédsku lepší, což je způsobeno kvalitnějšími hráči, kteří se 

dokáží lépe zlepšovat. Rozdíl je vidět i v nasazení v tréninku, kdy Švédové dokážou 

přepnout do hry na tréninku na vyšší „level“, to se nám v Česku zatím dostatečně 

nedaří.“ 

 

6. V čem je podle tebe největší rozdíl mezi českými a švédskými hráči? 

„Je to hodně základem z dětství, ale je to i individuální, protože záleží na tom, jak dítě 

vedou rodiče, ale obecně  hráči nebo děti ve Švédsku jsou více vedeni ke sportu. Zároveň 

zapojení rodičů a vnímání sportu je na vyšší úrovni než v Česku. To se „odráží“ v tom, 

jak jsou hráči připraveni po mládežnických kategoriích nastoupit do vrcholovějších 

kategorií jako je juniorská a mužská kategorie. Samozřejmě i herní kvalita je u Švédů 

lepší a to konkrétně provedení herních situací v rychlosti, což posouvá hru „výš“ jak 

defenzivně tak ofenzivně.“ 

 

7. Myslíš si, že bychom v budoucnu mohli dostihnout nebo předčít švédskou 

reprezentaci naší hrou? 

„Je to možné, ale stále je před námi spousta práce, která bude nastavena v nějakých 

„cyklech“ a dlouhodobém konceptu, protože krátkodobým procesem jsme schopni 

porazit Švédsko pouze se štěstím. Jedním z důvodů proč se nám nedaří se vyrovnat 

Švédům je i spolupráce reprezentace s kluby a trenéry, která nám tu zatím chybí. Když 

se nastaví systém a trenér dostane důvěru, tak si myslím, že to přinese „ovoce“.“ 

 

8. Kvůli čemu podle tebe nedokážeme častěji švédskou reprezentaci porážet? 

„Hodně to bylo v poslední době způsobeno psychickou „bariérou“, kdy z určitých hráčů 

bylo „cítit“, že si myslí, že jsou Švédové neporazitelní, ale kabina se obměňuje, což může 

být „krok“ dopředu. „Bariéra“ se „odbourá“, pokud budeme pracovat a důvěřovat 

nastavené práci v týmu, čímž nabereme sebevědomí k úspěchu.“ 

 

9. Jaké jsou nedostatky českého reprezentačního týmu? 

„Já si myslím, že je to hra v útočném pásmu, protože v zápase dokážeme soupeře 

relativně dobře ubránit, ale velké nedostatky jsou při hře na míčku. Dobře „otevřeme“ 

hru, dostaneme se dopředu, ale následuje spoustu ztrát míčku, díky kterým se 

nedokážeme „usadit“ v útočném pásmu a vytvořit soustavný tlak na soupeře. Může to 
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být způsobeno tím, že nejsme na takové úrovni v herních činnostech jednotlivce jako 

Švédové.“ 

 

10. Jaké jsou nedostatky švédského reprezentačního týmu? 

„Největší nedostatek je ve „hvězdách“ týmu, které hrají spolu a chybí jim určitý hráč, 

který by tým dokázal „ucelit“. Na posledním mistrovství nedokázali zvítězit, protože 

jednotlivci nedokázali upozadit své ego na úkor týmu, což se projeví na celkovém 

projevu týmu. V tomto ohledu je Český tým lepší, protože funguje lépe jako tým, díky 

kterému jsme dokázali s juniory vyhrát Mistrovství světa.“ 

 

11. V čem má švédská reprezentace největší sílu? 

„Největší je určitě v jednotlivcích, kdy v každé formaci je pět hráčů, kteří jsou „klíčoví“ 

hráči v nejlepších ligách světa. Vyrovnanost „kádru“ je skvělá, když se nedaří jedné 

formaci, tak ji dokáže zastoupit jiná, což je velká výhoda.“ 

 

12. V čem má česká reprezentace největší sílu? 

„Relativně dobře si rozumíme v obraně, ale chybí nám základ z dětství, který mají 

Švédové lepší. Obranu si umíme i dobře uspořádat napříč všemi formacemi.“ 

 

13. Probíhá příprava na zápasy se Švédskem stejně jako na jakékoli jiné zápasy nebo 

je v něčem speciální? 

„Příprava je stejná, projdeme si silné a slabé stránky, aktuální formu a rozehru 

s obranou, co by na ně mohlo platit.“ 

 

14. Na juniorském MS v Kanadě jsme dokázali Švédy dvakrát porazit, myslíš, že už 

nám nastupuje generace hráčů, která by se jim mohla vyrovnat nebo být lepší než 

oni? 

„Může to být impulsem, ale je rozdíl v tom, že většina kluků, která proti nám hrála, 

budou hrát nebo hrají švédskou nejvyšší ligu, kde udělají větší „posun“ než my v naší 

superlize, protože kvalita ve švédské soutěži je vyšší a díky ní se budou kluci „posouvat“ 

rychleji. Naši hráči se přesunou do Švédska, pouze pokud budou hrát jednu z hlavních 

„rolí“ týmu a budou nastupovat v prvních dvou formacích, ale těch u nás není mnoho. 

Samozřejmě je důležitý osobní život, který je pro nás ve Švédsku těžší, a který se poté 

„promítá“ i do herního výkonu na hřišti.“ 
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Příloha 6 – Rozhovor s florbalovým hráčem 3 

 

1. Porovnej hru ve švédské a české lize. 

„Oproti české lize je ve Švédsku velký rozdíl v rychlosti nahrávek, což definuje rychlost 

samotné hry, která je díky tomu také fyzicky náročnější. Dále také jsou hráči 

„technicky“ vyspělejší, díky čemuž je kvalita soutěže „posunuta“ na vyšší úroveň.“ 

 

2. Jaké jsou největší rozdíly mezi českou a švédskou ligou? 

„Důležité je zmínit, že Švédsko je svojí rozlohou větší než Česko. Týmy jsou ve Švédsku 

rozprostřenější než v Česku, kde je myslím šest nebo sedm týmu z Prahy, takže i ohledně 

cestování na venkovní zápasy je liga náročnější. „Posouvá“ to tím pádem i organizaci 

v jednotlivých klubech, kdy se často musí na zápasy letět letadlem. Co se týče složení, 

tak jsou obě ligy homogenní. V České lize je 90% Čechů, Švédská liga je složena z 99% 

ze Švédů.“ 

 

3. Dokázal bys porovnat psychickou připravenost švédských a českých hráčů ve 

švédské a české lize? 

„Není to jenom o hráčích, ale celkově o lidech. Švédové jsou více sebevědomí, nedokáží 

si přiznat chybu a jsou na sebe velice přísní. Díky tomu jsou v zápasech ve švédské lize 

mnohem větší emoce, které nejsou v Česku tak intenzivní. Češi jsou v tomto ohledu 

pohodlnější.“ 

 

4. V čem se liší tréninky ve Švédsku a tréninky v Česku nebo v české reprezentaci? 

„Velký rozdíl je v celkové organizaci tréninku. Ve Švédsku chodí na trénink daná 

sestava lidí, kteří dopředu vědí kde a s kým budou na tréninku hrát. V Česku přijdeme 

na trénink a trenér se rozhodne na místě, kdo s kým bude hrát a co se bude dělat. Poté 

samozřejmě samotné tempo tréninku je ve Švédsku na vyšší úrovni i díky větší 

konkurenci v týmech. V Česku je tempo pohodovější, protože někteří hráči ví, že nemají 

takovou konkurenci a nemusí se bát o své místo v sestavě.“ 

 

5. Porovnej tréninkové zatížení v Česku a ve Švédsku. 

„Rozdíl je v tom, že se ve Švédsku hrají zápasy i v týdnu, takže jsou tréninky uzpůsobeny 

hernímu programu. V Česku se hraje pouze o víkendech s výjimkami, kdy se například 
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často v pondělí hraje večer televizní utkání. Tréninky jsou i přes nabitý herní program 

ve Švédsku čtyřikrát týdně, ale program tréninku je znovu přizpůsoben harmonogramu 

zápasů. Před zápasem jsou lehčí tréninky, po zápasech je většinou volno, na které 

navazuje například těžší trénink. Navíc každý hráč má od kondičního trenéra svůj 

kondiční plán, kterého se drží. Když někdo potřebuje zesílit, tak děla dřepy nebo 

„bench“, někdo jiný potřebuje posílit kotníky, tak dělá cvičení na stabilizaci kotníků. 

V Česku děláme při kondičních trénincích většinou všichni to samé.“ 

 

6. V čem je podle tebe největší rozdíl mezi českými a švédskými hráči? 

„Hráči ze Skandinávie mají dobrý základ z dětství, kdy v mládí dělají více sportů. Díky 

průpravě z ostatních sportů je u nich lépe vyvinutá všestrannost, která se „promítá“ do 

výkonu v zápasech v mužské kategorii. Čechům všestrannost v mužské kategorii chybí, 

protože jsou celý život většinou zaměřeni pouze na florbal.“ 

 

7. Myslíš si, že bychom v budoucnu mohli dostihnout nebo předčít švédskou 

reprezentaci naší hrou? 

„Dobrým příkladem je Mistrovství světa juniorů v roce 2019, které jsme dokázali 

vyhrát, protože se vytvořila dobrá parta lidí, která pracovala jako tým. Tým Švédska 

sází na „individuality“ v týmu, které dokáží porazit svého soupeře, protože soupeř tolik 

„individualit“ nemá. Pro poražení Švédů musíme vytvořit tým, který plní role funkčního 

celku nikoli hráčů. Navíc musíme nastoupit s hrou, která Švédům „nesedí“, takže 

především s kvalitní obranou a s efektivními protiútoky, ale to pramení z toho, jestli 

reprezentace bude fungovat jako tým.“ 

 

8. Kvůli čemu podle tebe nedokážeme častěji švédskou reprezentaci porážet? 

„Já myslím, že je to součet všeho, co jsem popisoval. Především v posledních letech si 

myslím, že se zhoršila ta „týmovost“, protože národní tým netrénuje Čech. Finský trenér 

komunikuje jinak, má takovou tu severskou „mentalitu“, což možná zapříčinilo i to, že 

náš nejlepší hráč nechce být součásti reprezentace. Finský trenér byl zvyklý, že ve 

Finsku pracoval s hotovými hráči, ale s Čechy musí pracovat jinak, protože ještě nejsme 

„rozvinutí“ na takové úrovni jako například Finové, které trénoval.“ 
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9. Jaké jsou nedostatky českého reprezentačního týmu? 

„Já si myslím, že chybí tři kvalitní sehrané formace, protože máme většinou jednu 

kvalitní a zbytek formací jsou spíše takové „udržovací“. 

 

10. Jaké jsou nedostatky švédského reprezentačního týmu? 

„Myslím si, že jsou vidět ve finálových zápasech s Finy. Švédové mají nějakou představu 

o svém systému, který hrají, a i když systém nefunguje, tak ho pořád hrají. Poslední dva 

nebo tři šampionáty se na systém dokáže Finsko připravit a Švédy porazit. Může to být 

spojeno i s „mentalitou“, protože si Švédové myslí, že jsou nejlepší, ale nejsou ochotni 

něco měnit, když se nedaří, aby uspěli.“ 

 

11. V čem má švédská reprezentace největší sílu? 

„V kombinaci pohybu míčku a hráčů, kdy při „pobytu“ na hřišti hraje všech pět 

švédských hráčů. K tomu se váže fyzická připravenost, kterou mají Švédové na 

šampionátech lepší a to především díky jejich soutěži, která je fyzicky náročnější.“ 

 

12. V čem má česká reprezentace největší sílu? 

„Já si myslím, že máme výhodu v mladých hráčích. Švédům odchází „elitní“ generace 

hráčů a nám nastupuje generace hráčů, která by jim mohla konkurovat, ale pouze 

v případě, pokud se s nimi bude dobře pracovat v budoucnu.“ 

 

13. Probíhá příprava na zápasy se Švédskem stejně jako na jakékoli jiné zápasy nebo 

je v něčem speciální? 

„Cílem k tomu, že jsme dokázali Švédy porazit, byla právě ta příprava, která jiná 

nebyla. Přistupovali jsme k zápasům se Švédy jako k dalšímu zápasu na mistrovství 

světa, díky čemuž jsme dokázali z hlavy „odebrat“ tlak. Dokázali jsme hrát uvolněně 

a v klidu, což nám pomohlo zápasy vyhrát.“ 

 

14. Na juniorském MS v Kanadě jsme dokázali Švédy dvakrát porazit, myslíš, že už 

nám nastupuje generace hráčů, která by se jim mohla vyrovnat nebo být lepší než 

oni? 

„Myslím si, že to bylo nastavené danou skupinou hráčů, kteří měli nastavený stejný cíl. 

Není to tak, že od této chvíle bychom měli mít hráče, kteří začnou konkurovat Švédům, 

bylo to především zapříčiněno danou skupinou hráčů, která na mistrovství byla. Pokud 
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se ale bude s touto skupinou hráčů dobře pracovat do budoucna, tak si myslím, že 

v budoucnu tým může konkurovat.“ 

 


