
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 
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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.“ 
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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.“ 

 

 


