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Abstrakt 

 

Název: Sledování kondiční připravenosti elitních hráček florbalu 

 

Cíl: Cílem práce bylo zhodnotit kondiční připravenost elitních hráček florbalu 

pomocí testů zaměřených na rychlost a agility. Dílčím cílem práce bylo zjistit rozdíly 

v kondiční připravenosti mezi hráčkami na různých herních postech. 

 

Metody: Pro sběr dat a získávání informací k bakalářské práci jsme využili měření 

pomocí terénních testů (sprint na 5 m, 10 m, 20 m, 505L, 505P, K – test a BUMAZA) na 

fotobuňky Brower Timing (Brower Timing® Systems, USA), které mají přesnost 0,01 s. 

Testy se zaměřovaly na akcelerační rychlost, lokomoční rychlost, schopnost akcelerace a 

decelerace pohybu, agility. Zpracování výsledků probíhalo v programu Microsoft Excel, 

zjištěné výsledky jsou vyjádřeny prostřednictvím tabulek. 

 

Výsledky: Bylo zjištěno, že hráčky florbalu dosahovaly obdobných výsledků ve 

zvolených testech jako fotbalisté ve věku 16-17 let. Od starších žáků kategoriemi výše už 

ale měli ať už fotbalisté nebo florbalisté výsledky lepší. Při srovnání jednotlivých postů 

v terénních testech jsme došli k závěru, že hráčky, které hrají na centru dosahovaly 

nejlepších výsledků. 

 

Klíčová slova: rychlost, vytrvalost, testování, koordinace, agility, florbal. 
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Abstract 

 

Name: Condition monitorining of elite floorball players 

 

Goal: The aim of the work was to assess the fitness readiness of elite flooball 

players using tests focused on speed and agility. Partial aim of the work was to find out 

the differences in fitness readiness between female players in different game posts.  

 

Method: We used field tests (sprint to 5 m, 10 m, 20 m, 505L, 505P, K – test and 

BUMAZA) for Brower Timing photocells (Brower Timing® Systems, USA), which has 

an accuracy of 0.01 s. Tests focused on acceleration speed, locomotor speed, acceleration 

and motion deceleration capability, agility. The results were processed in Microsoft 

Excel, the results are expressed through tables.  

 

Result: Female floorball players were found to have achieved similar results in 

their chosen tests as footballers aged 16-17. From older pupils in the categories above, 

however, both footballers and floorball players had better results. When comparing the 

different posts in the field tests, we concluded that the players who play at center were 

the best performers. 

 

Key words: speed, endurance, testing, coordination, agility, floorball. 
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Seznam použitých zkratek 

 

IFF – International Floorball Federation 

MS – mistrovství světa 

ČFbU – Česká florbalová unie 

ATP-CP – adenosintrifosfát 

O2 – kyslík 

CNS – centrální nervová soustava 

BM – bazální metabolismus 

ANP – anaerobní práh 

ACL – přední zkřížený vaz kolene 

SD – směrodatná odchylka 
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1. Úvod 
 

Florbal je ve srovnání s jinými kolektivními sporty relativně mladá sportovní hra. 

Díky své atraktivitě, rychlosti, tvořivosti, spolupráci a zábavě se florbal mezi mladými 

v České republice rychle zabydlel. Za svůj poměrně rychlý rozkvět vděčí hra, která k nám 

přišla ze Švédska, i faktu, že k jejímu praktikování není potřeba drahá výstroj či výzbroj, 

ledová plocha ani brusle. 

Obecně se říká, že je florbal sportem pro mladé. Fakt je ale takový, že jej mohou 

hrát úplně všichni, bez rozdílu věku a pohlaví. Florbal si může užívat každý, kdo se 

dokáže zapálit do kreativní hry, týmového soužití, a radosti po tom, co děrovaný míček 

skončí v brance soupeře.  

Florbal je nejdynamičtěji se rozvíjející sportovní hrou (Kysel, 2010) a v České 

republice je pátým nejrozšířenějším sportem. Není populární jen coby oblíbená hra na 

rekreační úrovni, ale svou popularitu získala také díky faktu, že jsou české reprezentační 

výběry mužů i žen úspěšné na mezinárodní scéně, které dominují společně s týmy Finska, 

Švédska a Švýcarska. Na mezinárodní i národní elitní úrovni se již přistupuje k přípravě 

hráčů důsledněji než v nižších soutěžích a problematikou přípravy hráček a hráčů florbalu 

se již zabývá řada vědeckých studií. V oblasti kondiční přípravy jsou užívány zejména 

terénní testy, což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, avšak nejsou tak hojně využívané, 

jak by bylo vhodné. Hráčům to ale povětšinou nevadí, jelikož kondiční testování nepatří 

mezi oblíbené složky přípravy. Fakt je ale takový, že právě kondiční testy nám ukazují 

nedostatky, na kterých je možné následně pracovat a zdokonalovat tak celkový herní 

projev. V této práci se proto budeme věnovat úrovni kondiční připravenosti hráček 

florbalu, které budeme testovat pomocí terénních testů.   

 

2. Teoretická východiska 
 

2.1. Popis hry 
 

Kysel (2010) charakterizuje florbal jako kolektivní hru brankového a míčového 

typu, ve které rozhoduje, kdo z dvou týmu hrajících proti sobě nastřílí svému soupeři 

v jednotném čase a prostoru více branek. Hřiště je ohraničeno nízkými mantinely, mezi 

jejichž stěnami invazivně soupeří dvě družstva, obvykle po pěti hráčích v poli a jednom 
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brankáři. Právě zmínění ochránci domácí sítě chytají střely blížící se rychlostí míčku až 

ke 200 km/h. K vybavení brankáře však nepatří hokejka, ani lapačka, jak je tomu zvykem 

u bratrského sportu, hokeje. Pro některé lidi tento fakt může být nepochopitelný, avšak 

florbalovým brankářům volné ruce umožnují větší mrštnost a rychlost. 

Jak už jsem naznačila v předchozích odstavcích, florbal se svou atraktivitou a 

dynamičností je předurčen k tomu, aby se časem stal jedním z nejpopulárnějších 

domácích sportů. Má jednoduchá pravidla, je minimálně náročný na vybavení a snadno 

se učí. Proto ho shledávám jako ideální sportovní činnost, kterou můžeme praktikovat i 

při hodinách tělesné výchovy.  Kysel (2010) uvádí, že jeho benefity však ocení i sportovci 

trénující několikrát do týdne, stejně tak i rekreační nadšenci, kteří chtějí trávit svůj volný 

čas aktivně s přáteli. Co se týká divácké atraktivity, ta je povětšinou zaručena díky velmi 

proměnlivému hernímu ději, vysokému tempu s řadou zajímavých akcí, a především z 

napětí až do poslední vteřiny. Florbal je hra, kde v zápasech padá hodně branek a tří 

brankový rozdíl nemusí automaticky znamenat vítězství.  

Florbal je v České republice doposud postaven na amatérské úrovni, a tak ho 

hráčky i hráči ve většině případů hrají hlavně pro radost. Z vlastních zkušeností však 

mohu potvrdit, že ačkoliv se bere u nás florbal jako amatérský sport, tak na nejvyšší 

úrovni se, nejenom časovou náročností, může rovnat jiným profesionálním kolektivním 

sportům. Samotným hraním florbalu se i ten nejlepší hráč u nás nemá šanci uživit. Proto 

často čeští kvalitní hráči směřují svou pozornost ke Skandinávským zemím. Právě ve 

Švédsku, Finsku i Švýcarsku se berou hráči florbalu jako profesionálové a jsou za své 

výsledky i finančně hodnoceni. Samozřejmě peníze nejsou jediným lákadlem. Severský 

florbal nabízí větší technickou kvalitu, profesionalitu, rychlost, tvrdost i chytrost. Věřím, 

že postupným vývojem se jednou Česká republika dopracuje do podobných 

profesionálních podmínek i výkonů.  

 

2.2. Historie florbalu ve světě 

 

Kysel (2010) zmiňuje, že prvenství ve výrobě plastových hokejek patří dělníkům 

z továrny na plasty Cosom v Lakeville, konktrétně ve státě Minneaspolis. Ti si je vyrobili 

pro zábavu již v roce 1958. V šedesátých letech minulého století v USA i v Kanadě hráli 

s plastovými hokejkami především studenti a školáci. Nově zrozená hra nesla název 

floorhockey a na kontinentu se dočkala i prvních turnajů. Tím nejznámějším byl 
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Floorhockey tournament, který se konal každoročně v šedesátých letech v Battle Creek v 

Michiganu.  

V roce 1968 byly plastové hole Cosom převezeny na evropský kontinent, 

konktrétně do Skandinávie, a právě poté se dočkal nový sport masového rozkvětu. Přímo 

ve Švédsku nalezla nově vzniklá hra dobré podmínky v podobě dostatečného množství 

tělocvičen a hráčů zapálených pro lední hokej a bandy hokej. Na začátku sedmdesátých 

let ho švédští hokejisté pojmenovali innebandy, kteří ho v letním období hráli v 

tělocvičnách a na venkovních hřištích. A tak florbal vlastně vznikl jako modifikovaná hra 

z ledního hokeje, praktikována v mnoha variantách. 

V polovině sedmdesátých let se konečně prosadila myšlenka sjednocení mnoha 

modifikací do jednoho sportu. Začaly se vyrábět nové plastové nepružné hokejky, mezi 

českými průkopníky známé jako,, fíberky‘‘. Skružný (2005) ve své publikaci uvádí, že 

florbalový míček v dnešní podobě paradoxně nevyvinuli florbalisté, ale baseballisté v 

USA. Plastový děrovaný míček podobných rozměrů totiž sloužil k tréninku amerických 

baseballových nadhazovačů. V severní Americe totiž zjistili, že děrovaný míček působí 

menší odpor vzduchu, a i když má nízkou váhu, zachovává si skvělé letové vlastnosti. 

Američani míček vynalezli a Švédové s ním začali hrát florbal. Jelikož se ve Švédsku byl 

o tento sport velký zájem, jeho popularita se rozšířila i do vedlejšího Finska, kde ho 

pojmenovali salibandy. 

Abych doplnila historii pomyslné Svaté Trojice florbalu, nesmím zapomenout na 

Švýcarsko. Právě zde mají tradici jiné formy sportu využívající například brankáře 

s hokejkou, nebo také hru družstev na menším hřišti pouze se třemi hráči. Dodnes hrají 

ve Švýcarsku systémem 3 + 1 v menších tělocvičnách a dále pak už klasický florbal 5 + 

1 na větších hřištích, samotnému sportu pak říkají unihockey (Kysel 2010). 

 

2.3. Florbalové organizace 

 

Ve snaze o sjednocení vývojových proudů, sjednocení mezinárodních soutěží, 

organizace a zejména pravidel hry byla ve švédské Husquarně v roce 1986 založena 

International Floorball Federation (IFF). S jejím vznikem zaznamenala tato sportovní hra 

intenzivní podněty a podporu svého rozvoje u pohledu územního rozšíření, počtu hráčů a 

počtu klubů. V roce 2005 zastřešovala IFF, sídlící ve švédské Solně, činnost 35 národních 
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organizací. Od roku 1994 je IFF pravidelným organizátorem MS mužů (sudé roky) a 

stejné soutěže žen (liché roky) (Táborský, 2007).  

Český florbal zastřešuje Česká florbalová unie (ČFbU). Byla založena roku 1992 

v lednu a přijata Mezinárodní florbalovou federací (IFF) o rok později. Na funkci prvního 

prezidenta ČFbU nastoupil Martin Vaculík, kde setrval šest let. Následoval ho ve 

dvouletém období František Babák. Roku 2000 nastoupil Filip Šuman, který český florbal 

řídí úspěšně už 21 let. Hlavní organizace českého florbalu zabezpečuje pořadatelství, 

koordinaci a organizaci soutěží na úrovni regionální, celostátní i mezinárodní. Nesmí 

chybět ani zastřešení státní reprezentace. Do té jsou počítány juniorské i seniorské 

kategorie. Dále to je přispívání ke spolupráci a koordinaci se státními orgány a veřejnými 

organizacemi (Táborský, 2007).  

Táborský (2007) uvádí, že v rámci kompetence zastřešuje na území Čech činnost 

34 910 hráčů registrovaných 627 kluby. Na základě svých stanov unie vytváří všestranné 

podmínky pro rozvoj florbalu na celém území ČR. Uvedená data pocházejí z roku 2007 

a jsou v současné době již vyšší. Oficiální statistiky ČFbU uvádějí, že v roce 2019 bylo 

75 737 registrovaných hráčů v 2 514 klubech (Český Florbal, 2014), což dokládá 

zvyšující se oblibu florbalu v ČR. 

 

2.4. Pravidla florbalu 

 

Při postupném vzrůstu počtu registrovaných hráčů a nově vznikajících 

florbalových federacích procházela vývojem i pravidla florbalu. Když byla v roce 1986 

založena Mezinárodní florbalová federace (IFF), vznikla také první oficiální verze 

pravidel. V průběhu let a v důsledku vstupování nových federací vznikaly i různé 

modifikace pravidel, podle kterých jednotlivé členské federace hrály. I vývoj hry může 

za to, že v roce 2002 vznikla zatím dosavadní verze pravidel, která platí přesně od 1. 

července 2002. Florbal ale jde dál, a co rok zaznamenává nové požadavky na zkvalitnění 

pravidel. Některé členské země tato nová pravidla zkoušejí ve svých soutěžích.  V České 

republice doznala florbalová pravidla také velkých změn. Pravidla vydaná IFF jsou 

oficiálně platná pro všechny úrovně žákovských, juniorských i seniorských soutěží 

organizovaných Českou florbalovou unií. 
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Skružný (2005) ve své knize popisuje pravidla florbalu takto: 

 

Rozměry hřiště 

Hřiště má rozměry 40 metrů na délku a 20 metrů na šířku. Je ohraničeno mantinely 

50 cm vysokými. 

 

Branky 

Branky jsou 160 cm široké, 115 cm vysoké, 65 cm v dolní části a 40 cm v horní 

části. Mají měkkou obvodovou a chytací síť. 

 

Hrací doba  

Normální hrací čas je 3x20 minut se dvěma desetiminutovými přestávkami, 

během nichž si týmy vymění strany a hráčské lavice. Hrací čas je čistý, je tedy zastavován 

vždy, když je hra přerušena signálem rozhodčích, a znovu spuštěn, když je míč uveden 

do hry. Každý tým má právo na třicetisekundový time out během normálního hracího 

času. Time out může být vyžádán kdykoliv, ale začne až na pokyn rozhodčího při 

nejbližším přerušení hry (Skružný 2005).  

Pokud musí být utkání, které skončí nerozhodně, rozhodnuto, prodlužuje se, 

dokud jeden tým neskóruje – náhlá smrt. Doba prodloužení je 10 minut. Pokud není 

utkání rozhodnuto ani v prodloužení, provádí pět hráčů z každého družstva trestné 

střílení. Družstva se ve střelbě střídají po jednom hráči. Pokud ani série pěti trestných 

střílení nerozhodne, stejní hráči pokračují v jejich provádění v sérii po jednom do 

konečného rozhodnutí. Jakmile je dosaženo konečného rozhodnutí během trestných 

střílení, zápas je ukončen a vítězné družstvo vyhrálo s konečným výsledkem plus jedna 

branka. 

 

 Mantinely 

Florbalové mantinely jsou pro hru jako samotnou nezbytnou částí. Představují 

však poměrně nákladnou investici, avšak pro rekreační či školní účely nejsou nezbytně 

nutné. Jejich životnost je dlouhodobá a v dnešní době už představují standartní vybavení 

sportovních hal. Mantinely se spojují z rovných, dvoumetrových a krátkých kusů. 
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V rozích jsou mantinely zaobleny, aby kolem hřiště mohly vytvořit spojený pomyslný 

obdélník. Nemusí se to na první pohled zdát, ale jsou velice skladné. Nakládají se na 

speciální přepravní vozíky na kolečkách, a tak příprava hřiště zabere jen pár minut. 

Mantinely se nejčastěji vyrábějí z laminátu a vyrábějí se buďto v bílém, nebo černém 

barevném provedení (Kysel, 2005). 

 

Obrázek 1: Nákres celého hřiště (Florbalový trenér, 2019) 

 

 

Jak zmiňuje Táborský (2007) ve své publikaci, podle charakteru přerušení utkání 

dochází k pokračování hry jednou ze čtyř standartních situací: vhazováním, rozehráním, 

volným úderem a trestným střílením. 

 

Vhazování 

Vhazování se vždy účastní jeden hráč z každého týmu. Na hřišti se nachází hned 

7 bodů určených pro vhazování. Na půlící čáře najdeme hned tři, dále se nachází jedno 

v každém rohu hřiště. Začátek utkání, nebo po vstřelení branky se vhazuje vždy na 

středovém bodě. V průběhu hry se vhazuje podle toho, jaký bod se nachází nejblíž. Při 

vhazování musí být ostatní hráči vzdáleni od míčku minimálně 2 metry, včetně hokejek. 
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Rozehrání 

Rozehrání provádí ten tým, který nezavinil přerušení hry. Hráč ho provádí 

v nejbližším místě, kde opustil míček hrací plochu. Musí být, avšak maximálně 1,5 m od 

mantinelu a nikdy za prodlouženou brankovou čarou. Míček nesmí být rozehrán tažením 

a postavení soupeře vzhledem k pozici míčku v klidové poloze před rozehráním musí být 

nejméně 3 metry, včetně hokejky. Z rozehrání je možné přímo docílit branky. 

 

Volný úder 

Volný úder provádí ten tým, který se přestupku nedopustil. Stejně jako rozehrání 

se provádí v nejbližším místě přestupku. Nesmí být však prováděno v brankovišti, nebo 

za prodlouženou brankovou čarou. Hráči soupeře vzhledem k pozici míčku v klidové 

poloze musí být nejméně 3,5 metrů, toto platí i pro hokejku. Do hry je míček uveden 

zasažením. Zaujmutí obranného postavení soupeřem nebereme jako podmínku pro 

provedení volného úderu, a ani rozehrání. Z volného úderu je také možné přímo docílit 

branky. 

 

Trestné střílení 

Trestné střílení provádí tým, který se proti pravidlům, čí zmaření výhodné 

brankové situace, neprovinil. Standartní situaci provádí předem určený hráč stanoveným 

způsobem. Musí se pohybovat směrem k brance bez zastavení a časového omezení. 

Trestné střílení se provádí ze středové značky. Trestné střílení končí tehdy, kdy má 

brankář první kontakt s míčkem. 

 

2.5. Florbalová výzbroj a výstroj 

 

K realizaci florbalu potřebují hráči vyjma brankáře speciální florbalovou výzbroj 

– kulatý míček a hokejku. Hokejka je vyráběna z kombinace syntetických materiálů, 

stejně jako míček. Délka hokejky se určuje podle pupíku. Když postavíme hokejku čepelí 

na zem, špunt na druhém konci tyče bychom měli mít lehce nad pupíkem. Děrovaný 

florbalový míček má v průměru 72 mm a maximální hmotnost je 23 g. Hráč ho ovládá 

převážně hokejkou po vymezeném hřišti. Omezená je však výška, kde se může čepel 
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dotknout míčku. Vyjma střely se čepel nesmí pohybovat výše jak v rovině kolen. 

V pravidlech je atakování míčku tělem nebo nohama pevně vymezeno. Jako přestupek je 

trestáno, většinou dvouminutovým vyloučením, úmyslné hraní hlavou, rukou a také hra 

vleže (Skružný, 2005).  

Brankář má v týmu odlišnou funkci od ostatních hráčů v poli, jeho území je 

vymezeno prostorem brankoviště. Jeho úkolem je zabránit střelení míčku do domácí sítě. 

Tělo mu chrání speciální výstroj, která je předepsaná pravidly. Výstroj nesmí výrazně 

převyšovat obrysy těla. Skládá se z kalhot, vesty a obličejové masky. Dále záleží na 

každém gólmanovi zvlášť, jaké další ochranné pomůcky zvolí. Můžou k nim patřit 

například suspenzory, výztuže na stehna, chrániče na lokty, nebo třeba potítka (Skružný, 

2005). 

 

2.5.1. Hráči v poli 
 

Mezinárodní florbalová unie (IFF) přijala rozhodnutí o povinném atestu 

florbalového vybavení (hole, brankářské masky, mantinely, branky, míčky), které má 

chránit hráče florbalu po celém světě. Testování florbalového vybavení je prováděno za 

nejpřísnějších podmínek s důrazem na technické provedení, bezpečnost a zdraví hráčů. 

Ochranná známka na něm zaručuje odpovídající technické parametry. Výrobci z každé 

známky odvádějí určitou částku na konto IFF a tyto prostředky jsou použity na rozvoj 

florbalu na celém světě (Kysel, 2005).  

Mezi hlavní hráčskou výzbroj a výstroj patří florbalová hůl, obuv, chrániče, míčky 

a doplňky. 

 

Florbalová hůl 

Pro výběr florbalové hole jsou dvě důležitá kritéria – tvrdost a délka. Ideální délku 

hole zjistíme tak, že ji postavíme vodorovně čepelí na zem a její horní konec by měl sahat 

do oblasti břicha, přesněji pár centimetrů nad pupík. Délka florbalové hole se pohybuje 

v rozmezí mezi 70–100 cm. Tvrdost hokejky je velmi subjektivní faktor. Záleží na 

fyzických dispozicích hráče a jeho stylu hry. Skružný (2005) uvádí, že se tvrdost 

pohybuje v rozmezí 23-32 mm. 23 mm je průhyb zatížení tyče, tudíž největší povolená 

tvrdost, 32 je nejměkčí. To znamená, že čím je větší síla hráče, tím se doporučuje tvrdší 
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hůl. Ve florbalovém světě nabízejí značky široký výběr holí všech tvrdostí lišících se 

například v technologii výroby, materiálu, nebo váze. 

S florbalovou holí úzce souvisí správný výběr čepele. Ty se vyrábějí především 

z polyethylenu a ve třech základních provedeních tvrdosti: měkká (udávaná jako soft), 

střední (medium) a tvrdá (hard). Můžeme se ale i setkat s extra tvrdým provedením, 

udávaným jako extra strong. Jednotlivé čepele se liší technickým zpracováním, 

materiálem, velikostí i tvarem. Je známo, že čím má hráč tvrdší čepel, tím větší nároky 

jsou kladeny na jeho technickou vyspělost. Obecně jsou tak tvrdší čepele určeny pro 

pokročilé hráče, a naopak měkčí čepele se doporučují pro technické a mladší hráče, děti 

a úplné začátečníky. Tvrdost čepele by měla kooperovat s tvrdostí hole. 

 

Obuv 

Zřetel z hlediska hráčského vybavení se musí brát na i správnou obuv. Vhodné 

florbalové boty by měly být výhradně určené pro halové sporty. Měly by mít odpovídající 

protiskluzovou podrážku, která zajišťuje potřebnou stabilitu nohy a také přilnavost. 

Florbalovou obuv můžeme přirovnat k takovému mixu volejbalových a házenkářských 

bot. Boty určené na basketbal mají zas tu výhodu, že dobře chrání kotníky, minus je však 

v přílišné robustnosti a váze. Ovšem vše záleží na preferencích hráče. Jelikož je florbal 

hodně dynamická hra, kde každých pár sekund musí hráč měnit směr, měla by být obecně 

florbalová bota lehká. Další specifický faktor je zesílená stranový stabilita pro 

dobrzďování. V šířce podrážky je tedy spíše širší podobně jako obuv házenkářská a má 

odpruženou patu podobně jako volejbalové boty. 

 

Chrániče 

Speciální florbalové chrániče pro hráče v poli se používají pouze na ochranu 

holení, je možné použít i lehké fotbalové. Jako nezbytnou součástí každé kolekce od 

všech firem jsou florbalové doplňky. Mezi ty můžeme zařadit nátepníky, čelenky, vaky 

na hokejky, tašky, potítka atd. Ve florbalovém světě můžeme najít rozmanitý výběr od 

světových značek a každý si tak může přijít na své, ohledně těchto produktů. 
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2.5.2. Brankářské vybavení 
 

Složení brankářského vybavení už jsem výše v práci zmiňovala, avšak ráda bych 

k tomu doplnila více informací. Stejně jako všechno sportovní vybavení se s pokrokem 

vyvíjí, tak i to brankářské je v současné době velmi pohodlné, dobře chrání, nikterak 

neomezuje v pohybu a při tom všem je prodyšné. Brankářské vybavení se skládá z masky, 

gólmanské obuvi, chráničů, dresu a kalhot, případně ještě vesty, rukavic, chrániče krku a 

u mužů suspenzoru. 

 

Maska 

Asi nejvýraznější částí brankářské výbavy je maska. Gólmani si na ni často dost 

zakládají. Ve florbalovém světě existují jedinci, kteří se přímo specializují na design 

masek a dokážou zpodobnit vize brankářů přímo podle jejich představ. Nejznámější 

z nich je profesionální airbrusher Roman Vítek, se svou značkou Foxart. Nejlepší 

florbaloví brankáři si nechávají své masky zdobit právě u něj. Je zajímavé se občas na 

provedení jednotlivých masek zaměřit, neboť jsou to většinou přímo umělecké kousky.  

 

Obrázek 2: Ukázka práce airbrushera Romana Vítka (Hunter 71 - Foxart.cz. Foxart.cz [online]. 
Copyright © 2021 Foxart.cz. Všechna práva vyhrazena. [cit. 03. 08. 2021]. Dostupné 
z: https://www.foxart.cz/hunter71) 

 

                                                                        

Kysel (2010) zmiňuje, že právě maska je často nejdražší částí gólmanské výstroje. 

Její úloha je však hlavně ochranná. Chrání hlavu brankáře před údery hokejek, střelami, 

před střety s hráči nebo brankovou konstrukcí. Po dotáhnutí gumiček a upravení náhubku 

by měla dokonale padnout na hlavu a materiál uvnitř by se neměl zapařovat. Masky se 

https://www.foxart.cz/hunter71
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vyrábějí z plastů, kevlaru, akrylátů nebo laminátů. Liší se tvary, velikostí, mřížkou, ale i 

jejím průhledem. Kdybychom měli srovnat hokejové a florbalové masky, tak ty 

florbalové jsou výrazně lehčí. Menší váha umožnuje rychlejší pohyb a ani hráč v bráně 

nemá tak přetížené svalstvo hlavy a krku více, než je třeba. 

 

Kolenní chrániče 

Kolena brankářům chrání kolenní chrániče. Je nutné si bezpodmínečně pořídit 

speciální florbalové, jelikož volejbalové či házenkářské nejsou konstrukčně vybaveny na 

klečení a přesuny na kolenou. Florbalové chrániče jsou tak víc vypolstrované a 

rozsáhlejší. V sortimentu si brankáři mohou vybrat, jestli zvolí krátké (pouze na kolena), 

nebo dlouhé (koleno-holení) modely, které nejenom že chrání koleno, ale mají funkční 

plochu až po nárty. Dále pak gólmani používají chrániče například na lokty. 

 

Obuv 

Obuv brankářů se od hráčské obuvi výrazně liší, jelikož brankář nevyužije výhody 

protiskluzové podrážky. Potřebuje naopak boty, které umožňují volný pohyb kotníků a 

aby obsahovaly kluzký materiál na nártech, o které se gólman po většinu času opírá a 

odráží. Těmto faktorům odpovídají boty určené na bojové sporty, avšak v dnešní době už 

můžeme na trhu najít široký sortiment obuvi přímo pro florbalové brankáře. 

 

Brankářské kalhoty 

Kalhoty mají především chránit v oblasti stehen a zároveň by neměly bránit 

pohyblivosti. Mají vycpávky v oblasti boků, kyčelní a pánevní kosti. Ideálně by měly 

sedět v pase a důraz je kladen na přilnavost vzhledem ke skluzům při používání. Kalhoty 

v oblasti kolene jsou zesílené a zároveň by měly být kluzké a na zadní straně ohebné. U 

dresů se stejně jako u hráčů v poli používají tenké a prodyšné materiály. Liší se ve 

velikosti a délce rukávů. Ve většině případů bývá dres doplněn vestou, kvalitnější modely 

dresů mají vypolstrované prostory v oblasti loktů (Kysel, 2010). 

 

Brankářské rukavice 

Poslední části brankářské výstroje jsou brankářské rukavice. Je ale zase pouze na 

brankáři, zda s nimi chce chytat, nebo ne. Záleží na preferencích. Rukavice sice tlumí 
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střely a gólman tak může mít větší pocit bezpečí, ale na druhou stranu mu to ubírá na citu 

pro míček. 

 

2.6. Sportovní trénink 

 

2.6.1. Charakteristika sportovního tréninku 
 

Na sportovní trénink můžeme pohlížet z mnoha úhlů. Jádrem je ale spojení 

procesu cvičení, osvojování a zdokonalování vybraných pohybových činností. Podle 

Periče a Dovalila (2010) je trénink složitý a účelně organizovaný proces rozvíjející 

specializované výkonnosti sportovce ve vybraném sportovním odvětví nebo disciplíně. 

V současné době je známo, že trénink by měl zároveň respektovat celkový rozvoj 

jedince. To znamená, že snaha o dosažení nejvyšších výkonů by neměla být v rozporu 

s obecně platnými kulturními, morálními, ekologickými, zdravotními a dalšími normami 

společenského života. 

 

2.6.2. Cíle sportovního tréninku 

 

Perič a Dovalil (2010) považují za hlavní cíle tréninku bezpochybně dosažení 

individuálně nejvyšší sportovní výkonnosti ve zvoleném sportovním odvětví na základě 

všestranného rozvoje sportovce. To znamená, že ve sportovním tréninku nezaměřujeme 

pozornost jen na rozvoj výkonnostní oblasti, ale i lidské. Výkonnostní část spočívá ve 

smyslu rozvoje výkonnosti v dané sportovní disciplíně a lidská zase například 

v dodržování zásad fair play a pravidel sportu. 

 

2.6.3. Úkoly sportovního tréninku  

 

Úkoly sportovního tréninku zahrnují tělesný, sociální a psychický rozvoj. 

Spočívají v osvojování sportovních dovedností, hlavně jejich technické a taktické 

stránky, rozvíjení kondice, ovlivnění jejich pohybových schopností a v neposlední řadě 

formování osobnosti sportovců. Jsou řešeny v rámci jednotlivých složek tréninku ve svém 

komplexu i diferenciovaně. 
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Perič a Dovalil (2010) ve své publikaci uvádí: 

Osvojování sportovních dovedností v tréninku a použití v soutěžních 

podmínkách, včetně výběru vhodných řešení a rozvoje tvůrčích schopností, řeší 

systémově hlavě technická a taktická příprava. 

Stimulace pohybových schopností odpovídajícím zatížením s cílem vytvořit 

potřebné kondiční základy sportovního výkonu je předmětem kondiční přípravy. 

Ovlivňování psychiky, osobnosti a chování sportovce – ve smyslu specifických, 

ale i obecnějších psychických a sociálních požadavků výkonu a sportu, ve sportu řeší 

samostatná složka tréninku psychologická příprava, s níž je úzce spojena výchova 

sportovce. 

 

2.7. Dovednosti ve sportu  

 

Dovednost můžeme definovat jako předem učením osvojený předpoklad ke 

správnému provedení či plnění zadaného úkolu. Dovednosti obecně zefektivňují lidskou 

činnost, a to zejména přizpůsobováním a kombinováním aktuálních potřeb. Tak je možné 

rychle a úspěšně řešit i velmi složité úkoly. Proto se vyznačují ekonomičností, rychlostí 

provedení, účelovostí a stálostí. Pohybové dovednosti nejsou, na rozdíl od pohybových 

schopností, vrozené, ale naučené. Jedinci se je učí ve speciálním procesu zvaném 

motorické učení. 

Každý sport se od toho druhého nějakým způsobem liší, proto jsou i pohybové 

dovednosti dosti specifické. Ve sportovním výkonu dostávají kvantitativní a kvalitativní 

charakteristiky dovedností výkonové zaměření, a tak je jejich prostřednictvím udává 

sportovní výkonnost, jedná se tak o zvláštní případy – sportovní dovednosti. Techniku 

bereme jako způsob řešení úkolů v souladu s pravidly příslušného sportu, 

biomechanickými zákonitostmi a možnostmi sportovce. Každý sportovec provádí pohyb 

s určitými individuálními zvláštnostmi, toto osobité provedení označujeme jako styl. 

Pohybové dovednosti můžeme rozdělit do tří základních skupin: 

Primární dovednosti – které jsou charakteristické nejvyšší mírou všeobecnosti. 

Jejich učení je dáno přirozeným vývojem člověka (v rámci ontogeneze). V podstatě se 

jedná o základní pohyby každého člověka, jako je běh, chůze, skoky apod. 
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Pohybové dovednosti – jsou pohyby, které nejsou součástí přirozeného vývoje 

člověka, ale nesouvisí s danou sportovní specializací. Může to být např. jízda na kole pro 

lyžaře, bruslení pro sportovního gymnastu či akrobatické prvky pro hráče. Tvoří podstatu 

tzv. všestranné a všeobecné přípravy. 

Sportovní dovednosti – jestliže kvantitativní a kvalitativní charakteristiky 

dovedností dostávají výkonnostní charakter, jedná se o zvláštní případ pohybových 

dovedností, označovaných jako sportovní dovednosti. Jsou to tedy pohybové dovednosti, 

které přímo využíváme při sportovním výkonu v dané specializaci. Jedná se např. o 

přeběh překážek v běhu na 110 m, Ginger salto v gymnastice či střelbu golfovým úderem 

v ledním hokeji. Jejich nejtypičtějším rysem je komplexnost, tj. nejužší sepětí všech 

zúčastněných komponent, především se specifickými pohybovými schopnostmi (Perič a 

Dovalil, 2010). 

 

2.8. Schopnosti ve sportu 

 

Pojmem motorická schopnost rozumíme integraci vnitřních vlastností organismu, 

která podmiňuje splnění určité skupiny pohybových úkolů a současně je jimi podmíněna 

(Čelikovský, 1979). 

Na základní úrovni motorické výkonnosti jsou schopnosti ovlivňovány prostředím 

jen částečně a jsou poměrně stálé v čase. Rozvoj schopností je podmíněn a děje se 

v závislosti s obecnými vývojovými zákony celého organismu člověka, životosprávou 

jedince během života a jeho pohybovou aktivitou. Schopnosti nejsou blízce specifickými 

předpoklady pro splnění pohybového úkolu. Jak moc jsou specifické a jedinečné závisí 

na povaze motorické činnosti, věku cvičence, jeho úrovni, kterou jedinec během svého 

života dosáhl a pohlaví. 

V komplexu předpokladů člověka k pohybové činnosti rozlišujeme pět základních 

druhů pohybových schopností. Mezi ně patří schopnosti vytrvalostní, silové, rychlostní, 

koordinační a pohyblivost. 

 

2.8.1. Silové schopnosti 
 

Silovou schopnost považujeme za základní a rozhodující schopnost člověka, bez 

které se ostatní schopnosti nemůžou při motorické činnosti vůbec projevit.  Jde o 
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schopnost, kde překonáváme vnější odpor nebo síly podle zadaného pohybového úkolu 

prostřednictvím svalové kontrakce.  

Podle Čelikovského (1979) dělíme silové schopnosti na dva druhy a tyto jejich 

formy: 

• Statické silové schopnosti – jednorázová a vytrvalostní forma 

• Dynamické silové schopnosti – explozivně, rychlostně a vytrvalostně 

silová forma 

Přesněji staticko-silovou schopnost vytrvalostní můžeme definovat jako 

schopnost udržet tělo, nebo jeho části v určité poloze po dobu stanoveného času. Druhá 

zmíněná, statickosilová schopnost jednorázová, je schopnost způsobit deformaci části těla 

nebo objektů podle určeného pohybového úkolu. 

Explozivně, nebo také výbušně silová forma je charakteristická nízkým odporem 

a maximálním zrychlením. Při sportu je využívána například při odrazech nebo hodech. 

Další forma, která patří mezi dynamické silové schopnosti je forma rychlostně silová. Ta 

spočívá v překonávání odporu s vysokou rychlostí nebo frekvencí pohybu. Můžeme se 

s ní setkat například v atletice ve skoku dalekém, sprintu, ale i u sportovních her. Silově 

vytrvalostní forma pracuje s nízkým odporem a nevelkou stálou rychlostí. Uplatňuje se 

tam, kdy jedinec překonává odpory delší dobu, jako tomu je u plavání, lyžařském běhu, 

ale i u veslování. 

Podle Havlíčkové a kol. (2003) je obecně velikost síly dána: 

• velikostí fyziologického průřezu svalu, 

• počtem zapojených motorických jednotek svalu, 

• koordinovanou činností všech dalších svalů, které vytvářejí optimální 

podmínky pro uplatnění síly testovaného svalu. 

„Silové schopnosti jsou určovány geneticky zhruba z 65 %. Více je ovlivnitelná 

tréninkem síla statická, je geneticky dána přibližně z 55 %, méně je ovlivnitelná síla 

explozivní dynamická, která je dědičně určená asi ze 75 % “ (Havlíčková a kol., 2003). 
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2.8.2. Rychlostní schopnosti 

 

Rychlostní schopnosti jsou definovány jako schopnost vyvíjet činnost 

s maximální intenzitou. Chápeme je jako schopnost konat krátkodobou pohybovou 

činnost (do 20 s), a to bez odporu nebo jen s malým odporem (přibližně 20-25% maxima). 

Je charakteristická převážným zapojením ATP-CP zóny (Perič a Dovalil, 2010). 

Podílejí se na výsledném výkonu ve velkém množství sportovních disciplín. 

Například sprinty v atletice jsou na nich přímo závislé. Avšak neobjevují se jen u 

cyklických činností. Velký vliv mají i ve sportovních hrách, kde se často v průběhu 

odehrávají sprinterské souboje o míč mezi dvěma soupeři. 

Rozlišujeme několik oblastí, na kterých rychlostní schopnosti závisí a dají se 

v tréninku ovlivňovat. Mezi ně patří nervosvalová koordinace, která spočívá ve 

schopnosti co nejrychleji střídat kontrakci a relaxaci svalového vlákna. Dále na typu 

svalových vláken. Ty patří k důležitým předpokladům pro dosažení maximální rychlosti. 

Máme dva základní typy těchto svalových vláken – červená a bílá. Červená neboli 

pomalá, umožňují tělu pracovat dlouho, ale v nízké intenzitě. Bílá neboli rychlá, pracují 

rychle, ale za krátký čas se unaví. Pro vysokou úroveň rychlosti je důležitý vysoký podíl 

rychlých vláken. Faktem je, že většina lidí má podíl pomalých a rychlých svalových 

vláken shodný, tudíž 50:50. Jejich poměr je vrozený, je dán geneticky, a tak jejich podíl 

tréninkem ovlivníme jen velmi málo. Uvádí se však, že špičkoví sprinteři mají přes 90 % 

rychlých vláken. 

Podle Čelikovského (1979) při základním dělení uvažujeme dvě kvalitativně 

odlišné formy projevu rychlostních schopností, a to: 

• Reakční rychlostní schopnost  

• Akční (realizační) rychlostní schopnost 

Časové ohraničení reakční rychlostní schopnosti se váže na dobu mezi vydáním 

podnětu a skončením celého aktu. Začátek vlastní akce je zpožděn o tzv. dobu latence, 

nebo také jinak – reakční dobu. Ta udává trvání přenosu signálu od receptoru k efektoru. 

Tento časový interval slouží obvykle jako kritérium pro posouzení reakční rychlostní 

schopnosti. Označujeme ji jako schopnost odpovídat na daný podnět nebo schopnost 

zahájení pohybu v co nejkratším časovém úseku. 
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Reakční rychlost je závislá i na druhu vydaného podnětu a typu odpovědi. Mezi 

druhy podnětu můžeme zařadit podněty taktilní, audiální a vizuální. Je známo, že 

nejkratší doba vedení vzruchu je u podnětů taktilních (dotykových), nejdelší zas u 

podnětů vizuálních. Střední hodnoty patří podnětům sluchovým. Nezávisí však jen na 

druhu podnětu. Máme zde i typy požadované odpovědi. Když očekáváme jednoduchou 

reakci, obvykle i s jednoduchým podnětem a signál i vlastní odpověď jsou předem známi, 

bývá čas pohybové reakce krátký. Ne vždy jsou ale typy požadovaných odpovědí předem 

známi. Jako příklad můžeme uvést sportovní hry, kdy musíme za pochodu vybrat to 

nejvíce vhodné řešení z více možností, a tudíž je reakční doba podstatně delší. 

Třídu akční rychlostní schopnosti vymezují předpoklady, které se vztahují 

k rychlosti samotného pohybového projevu. Je to schopnost provést určitý pohybový úkol 

v co nejkratším časovém úseku od začátku pohybu, popřípadě i maximální frekvencí. 

Z této schopnosti můžeme vyčlenit dvě úrovně relativně nezávislých a dílčích schopností. 

První úroveň rozlišuje to, zda jde o pohyby při jednorázovém provedení nebo o 

opakované struktury činností a pohybů. Ty vydělují tzv. frekvenční rychlostní schopnost. 

Druhá úroveň se zaměřuje na akční rychlosti jednoduchých pohybů a rychlost složitých 

pohybových soustav. Jen zřídka se v běžných situacích objevuje akční rychlostní 

schopnost uplatňovaná prostřednictvím jednoduchých pohybů. Jsou to například kopy, 

údery, manipulační pohyby končetinami, nebo úhybné pohyby hlavou. Při většině 

sportovních a tělovýchovných činností se praktikuje spíše složitý charakter, který se 

skládá z velkého množství dílčích pohybů. 

 

2.8.3. Vytrvalostní schopnosti 

 

Za vytrvalost je všeobecně považována pohybová schopnost člověka 

k dlouhotrvající tělesné činnosti: soubor předpokladů provádět cvičení s určitou nižší než 

maximální intenzitou co nejdéle, nebo po stanovenou potřebnou dobu co nejvyšší možnou 

intenzitou (Perič a Dovalil, 2010). 

Vytrvalostní schopnosti se dají chápat i jako schopnost úspěšně odolávat únavě. 

Jsou ovlivňovány rozvojem fyziologických funkcí, jako je rozvoj oběhově dýchacího 

systému, nebo okysličování a transportní procesy ve svalech. Schopnost vytrvat je 

ovlivněna i psychickými procesy. Tyto procesy jsou velmi důležité, především proces 

morálně-volní. I díky nim se v těle vytvářejí takové podmínky, aby sportovec mohl 
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zvládnout soutěž v plném nasazení i tempu po celou dobu. Dalším úkolem vytrvalosti je 

schopnost rychle se po činnosti zotavit. 

Druhy vytrvalosti podle Periče a Dovalila (2010) 

Vytrvalostní schopnosti můžeme dělit podle několika hledisek: 

1. Podle účasti svalových skupin: 

• Celková – pracují obvykle více jak 2/3 svalstva – např. běh, bruslení, 

plavání; 

• Lokální – pohybu se účastní méně než 1/3 svalů – opakovaná střelba 

z místa v basketbalu atd. 

2. Podle typu svalové kontrakce: 

• Dynamická – v pohybu (např. běh na lyžích) 

• Statická – bez pohybu (např. udržení určité pozice těla – pozice jezdce při 

dostizích) 

3.  Podle délky trvání (považuje se za základní hledisko dělení): 

• Dlouhodobá – délka trvání je v rozmezí 8-10 minut a více, energeticky je 

zajišťována ze zóny O2; 

• Střednědobá – její délka trvání je v rozmezí 3-8 minut a energeticky je 

zabezpečována LA-O2 zónou; 

• Krátkodobá – doba trvání je kolem 2-3 minut, energetické zabezpečení je 

prostřednictvím LA zóny; 

• Rychlostní – je v délce trvání do 20 sekund a energeticky je zajišťována 

zónou ATP-CP. 

4. S ohledem na podíl energie uvolněné aerobně nebo anaerobně: 

• Aerobní 

• Anaerobní 

Je-li vytrvalost spojena s rozvojem jiné pohybové schopnosti, mluvíme např. o 

silové vytrvalosti, rychlostní vytrvalosti atd. 
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2.8.4. Koordinační schopnosti 

 

Jak ve své publikaci uvádí Zahradník a Korvas (2012), koordinační schopnost 

znamená schopnost rychle a cíleně provádět složité časoprostorové pohybové struktury. 

V této souvislosti jsou koordinační schopnosti chápány jako zvenčí viditelný projev 

kontrolních a regulačních procesů motorické aktivity centrálního nervového systému. 

Komplex koordinačních schopností se skládá ze skupiny základních koordinačních 

schopností. 

Perič (2005) považuje za nejdůležitější součásti koordinace schopnost spojování 

pohybů, orientační schopnost, schopnost rozlišení polohy a pohybu jednotlivých částí 

těla, schopnost přizpůsobování, schopnost reakce, schopnost rovnováhy, rytmickou 

schopnost a učenlivost, nebo také docilitu. 

Krištofič (2006) uvádí, že součástí komplexu koordinačních schopností je i 

schopnost vnímat a udržovat pohybový rytmus a úroveň této schopnosti má podstatný 

vliv na techniku cvičení. Koordinační schopnosti umožňují efektivně využít pohybový 

potenciál představovaný kondiční složkou. 

Schopnost spojování pohybů je jakési uspořádání již v minulosti osvojených 

pohybových dovedností, které následně můžeme propojovat ve složitější činnost a řešit 

tak konkrétní úkol. Orientační schopnost by nám měla pomáhat orientovat se v prostoru 

a čase. Tudíž jsme schopni sledovat svůj vlastní pohyb, ale i pohyb ostatních sportovců a 

náčiní. Tato schopnost je velmi důležitá i ve sportovních hrách. Co se týká schopnosti 

rozlišení polohy a pohybu jednotlivých částí těla, jde o to, jak jsme schopno zaujmout 

přesnou polohu těla nebo jeho částí. Podstata spočívá v tom, jak dokonale dokážeme 

vnímat pohyb, a to z několika hledisek – prostoru, času, složitosti pohybu a rychlosti. 

Uplatňování přizpůsobovací schopnosti vychází z přizpůsobování vlastních pohybů 

vnějším podmínkám, ve kterých se pohyb provádí. Reakční schopnost se vždy vztahuje 

na včasné zahájení činnosti. Jak už jsem uváděla v kapitole rychlostní schopnosti, záleží, 

jaká je povaha reakce. Může být totiž velice různorodá. V některých případech jde o co 

nejrychlejší reakci, v další zas například o nacvičenou činnost na signál a v poslední řadě 

o reakci, kdy má sportovec na výběr a jeho snahou je zvolit optimální variantu. 

Významem rovnovážné schopnosti je především udržování těla v určitých polohách. 

Rozlišujeme dva druhy rovnováhy – rovnováhu statickou a rovnováhu dynamickou. 

Souvisejí s udržením těla v klidové poloze, nebo s návratem do stabilní polohy v průběhu 
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pohybu. Každý pohyb má svůj rytmus, může být stálý, ale i proměnlivý, je ale důležité si 

ho osvojit. Poslední koordinační schopností je učenlivost. Ta spočívá v tom, si rychle a 

kvalitně osvojit a naučit nové pohybové a sportovní dovednosti. Úroveň učenlivosti 

můžeme v některých sportech charakterizovat jako míru talentu. 

 

2.8.5. Pohyblivost 

 

Pohyblivost znamená dosažení požadovaného nebo maximálního rozsahu 

prostřednictvím svalové kontrakce nebo přes působení vnějších sil. Každá sportovní 

disciplína vyžaduje určitý rozsah pružnosti nezbytný pro optimální výkon motoriky. 

(Zahradník a Korvas, 2012) 

Hlavní význam podle Periče a Dovalila (2010) spočívá ve dvou oblastech: 

1. Dostatečný rozsah kloubní pohyblivosti – který umožňuje lepší provedení 

pohybů při vlastním tréninku i soutěžích. 

2. Preventivní – přiměřená pohyblivost snižuje riziko svalového zranění 

(natržení či dokonce přetržení svalu) při nečekaných, nadhraničních či 

nekoordinovaných pohybech. 

Dále autoři uvádí řadu činitelů, které ovlivňují úroveň pohyblivosti. K těm 

hlavním patří: 

• Tvar kloubu – je dán velikostí kloubní hlavice a kloubní jamky. Čím větší 

hlavice a čím menší jamka – tím větší je rozsah pohybu v daném kloubu a 

opačně. 

• Pružnost vazivového a kloubního aparátu. 

• Aktivita reflexních systémů ve svalech a šlachách – při natažení reagují 

uvnitř svalu na jeho pohyb speciální receptory, tzv. svalová a šlachová 

vřeténka. Ta hodnotí velikost protažení svalů a šlach a v případě, že dojde 

k překročení hranice, za kterou hrozí poškození, informují o ni CNS. Ta 

dá pokyn k velmi intenzivní kontrakci takto nataženého svalu. Je to 

způsob, ochrany svalu, aby se násilím nedostal do krajní polohy, kde by 

mohlo dojít k poškození. 
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• Síla svalů kolem daného kloubu – jedná se o svaly agonistické (to jsou 

svaly, které vykonávají určitý pohyb) a svaly antagonistické (vykonávají 

pohyb opačný). 

• Další aspekty – pohlaví (ženy mají vyšší přirozenou pohyblivost než 

muži), denní doba (ráno je menší pohyblivost než odpoledne), teplota 

prostředí (v chladu je nižší pohyblivost než v teple), rozcvičení apod. 

 

2.9. Sportovní trénink ve florbalu 

 

Celkový florbalový výkon ovlivňuje, tak jako i ostatní kolektivní sporty, několik 

faktorů. Mezi ně patří faktory technické, somatické, kondiční, taktické, psychické a 

ostatní. Obrázek 3 vymezuje tyto faktory více dopodrobna. 

Obrázek 3: Faktory florbalového výkonu (florbal. Informační systém [online]. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/hry-florbal.html) 
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2.9.1. Metabolická charakteristika výkonu ve florbalu 

 

Jedná se o intervalové se střídání zatížení, které trvá 3x20 minut čistého času. Hráč 

je na hřišti mezi 40–70 s a na střídačce 40–140 s. To závisí na tom, jestli má tým v zápase 

2 nebo 3 formace. Intenzita zatížení se pohybuje mezi střední až maximální. Během 

výkonu výrazně převládá anaerobní krytí nad aerobním. Zdroje energie jsou tak ATP a 

CP, glykogen. Energetický výdej se vyšplhá do hodnot 800–3000 nál. BM, 3600kj za 

zápas (Bernaciková a kol., 2010). 

Jak už jsem uváděla, výkon hráče florbalu v utkání je charakteristický střídavou 

intenzitou herních činností, projevující se v nepravidelně dlouhých intervalech i 

přerušovaných nepravidelně dlouhých pauzách. Mnohokrát jsou rozhodující opakované 

krátkodobé činnosti explozivního rychlostně silového charakteru vysoké intenzity. Tyto 

projevy jsou ve výkonu hráče považovány za primární. Zlatník (2004) uvádí, že prvním 

předpokladem je proto vysoká úroveň kapacity anaerobní alaktátové zóny metabolického 

krytí, které představuje vysokou schopnosti štěpení ATP a rychlé znovuzískání ATP za 

účasti CP. Druhým předpokladem je vysoká kapacita oxidativní zóny metabolického 

krytí, jež zaručuje relativně rychlou oxidativní náhradu (restituci) zásob ATP a CP 

v intervalech nulové a nízké intenzity. 

Z konkrétně naměřených hodnot tepové frekvence hráče florbalu během utkání 

plynou následující fakta. Zvýšení tepové frekvence během jednotlivých střídání (zatížení) 

dosahuje vysokých hodnost a pohybuje se na hranici anaerobního prahu. Sledování 

tepové frekvence během utkání vykazují následující hodnosty. Průměrná hodnota tepové 

frekvence hráčů během zatížení je 165,5 tepů za minutu, což představuje průměrně 83,9 

% z maximální tepové frekvence. Z hlediska anaerobního prahu dosahuje tato hodnota 

tepové frekvence 91,6 % ANP (Zlatník, 1998). Pro zajímavost uvádím výsledky měření 

dalšího ukazatele (laktátu) při utkání, které proběhlo ve Finsku u hráčů během nejvyšší 

finské soutěže mužů. Byla naměřena průměrná hodnota 4,8 mmol/litr – hladina laktátu 

v krvi (interní zdroj: Finská florbalová federace, seminář trenérů během MS mužů 2002). 

Tato hladina není tak vysoká, abychom v tréninku florbalu věnovali důležitou úlohu 

rozvoji laktátové zóny energického krytí (Zlatník, 2004). 
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2.9.2. Základní herní dovednosti ve florbalu 

 

Herní činnosti jednotlivce rozdělil ve své knize Kysel (2010) na útočné a obranné. 

Mezi útočné patří driblink, vedení míčku, přihrávání míčku a střelba. Mezi obranné 

řadíme obsazování hráče bez míčku, obsazování soupeře s míčkem, obsazování soupeře 

v prostoru a krytí, blokování střel, odebírání míčku a hru tělem. 

 

2.9.2.1. Útočné herní činnosti jednotlivce 

 

Driblink 

Ve florbale máme dva způsoby, jak můžeme driblovat s míčkem. Ten snadnější a 

více používaný je hokejový driblink. Už z názvu můžeme poznat, že jde prakticky o 

totožný pohyb jako při ovládání hokejového puku. Míček je ovládán střídavě oběma 

stranami čepele a vychází ze základního úročného postoje. Druhý způsob nazýváme 

florbalovým driblinkem. Je typický tím, že při jeho praktikování zapojujeme pouze 

forhendovou stranu čepele a pohyb tak připomíná ‚, osmičku‘‘. 

 

Vedení míčku  

Vedení míčku je činnost uplatňující se při přesunu hráče s míčkem na jiné místo 

na hřišti (Zlatník, 2004). Rozlišujeme několik způsobů vedení. Mezi ně patří vedení 

míčku jednoruč, obouruč, forhendem, bekhendem nebo driblinkem. 

 

Přihrávání míčku 

Přihrávání je činnost, při níž hráč usměrňuje míček některému ze svých spolu 

hráčů tak, aby jej spoluhráč mohl zpracovat (Zlatník, 2004). Míček můžeme přihrávat 

forhendem, bekhendem nebo i vzduchem. Pokud chceme přihrávat, je důležité mít 

osvojené přijímaní míčku. To probíhá obdobně jako přihrávka samotná, ale v opačném 

směru. 

 

Střelba  

Cílem střelby je finální usměrnění míčku do branky soupeře. Podle způsobu 

provedení rozlišujeme střelbu švihem, přiklepnutím a golfovým úderem (hokejka nesmí 
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před a po úderu přesáhnout úroveň pasu). Podle pozice míčku vzhledem k čepeli hokejky 

rozeznáváme střelbu forhendem a ve hře méně frekventovanou střelbu bekhendem 

(Táborský, 2007). 

 

2.9.2.2. Obranné herní činnosti jednotlivce 

 

Obranné činnosti jsou často upozaďované ve prospěch útočných. Florbal je ale 

rychlá hra, kde se v krátkých a nepravidelných úsecích střídají obě již zmíněné fáze.   

 

Obsazování hráče bez míčku 

Tato obranná činnost slouží k zamezení převzetí míčku soupeřem. Jedná se o 

správné, a hlavně včasné postavení bránícího hráče a přistoupení k soupeři. Obecně platí, 

že čím blíže brance, tím těsněji soupeře obsazujeme těsněji. V blízkosti brankoviště už 

jde o přímý kontakt. Bránící hráč by měl zaujmout obranný postoj, dále by si měl udržovat 

stálý přehled o míčku a také o pozici soupeře, kterého v tu chvíli brání. 

   

Obsazování soupeře s míčkem 

Kysel (2010) rozlišuje dvě fáze při obsazování soupeře s míčkem. Při první fázi 

se jedná o obsazování hráče s míčkem s cílem vytvořit na něj tlak a donutit ho k chybě. 

Rozlišujeme tři možnosti provedení. Mezi ně patří obsazování atakováním, pohybem 

nebo pozastavením. Druhou fází je samotné odebírání míčku. Toho můžeme dosáhnout 

v případech, kdy soupeř nemá míček pod kontrolou, je u mantinelu, zády do hřiště, nebo 

např. nemá komu přihrát. Zkušení hráči mají však mnohdy takové dovednosti, že si míček 

dokážou dokonale pokrýt tělem a je téměř nemožné jim míček odebrat. 

 

2.9.3. Testování základních florbalových dovedností  

 

Florbalové testy vydané ČFbU se zaměřují a hodnotí základní dovednosti ve 

florbalu.  
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Manipulace s míčkem 

Test kvality manipulace hráče s míčkem.  

Cílem je realizovat během 45 sekund co nejvíce osmiček s míčkem mezi kužely. 

Hráč si může vybrat, na kterou stranu bude osmičky realizovat. Výchozí pozice hráče je 

s holí a míčkem uprostřed kuželů. Hráč začíná na signál a končí po uběhnutí časového 

limitu. Zaznamenává se počet celých realizovaných osmiček. 

 

Obrázek 4: Test manipulace s míčkem (Český florbal, 2014) 

  

 

 

 

 

 

Přihrávka z pohybu 

Test přesnosti přihrávky z pohybu. 

Test realizujeme v hale, ve které je možno postavit hřiště 40 m na 20 m. 

Vzdálenost 0,5 metru je brána od vnitřních hran kuželu.  

Cílem je realizovat 10 přihrávek v co nejkratším čase a s co největší přesností. 

Přesnost se určuje podle kuželů, mezi kterými přihrávka projede. Výchozí pozice je v 

polovysokém startu, přední noha nesmí překračovat startovní čáru, zadní noha je za první. 

Prvním krokem hráč musí překročit startovní čáru. Hráč vybíhá na povel pro míček k 

mantinelu a po jeho získání běží zpět do vymezeného prostoru (3 metry za půlkou), kde 

v běhu přihrává míček mezi cílové kužele. Tento postup je opakován s 10x. Test 

realizujeme z obou stran vždy minimálně s tří minutovou pauzou. 

Přesnost přihrávky hodnotí odpovědná osoba dle následujících pravidel: 

• Míček musí mezi kuželi projet po zemi 

• Bodově ohodnocena je přesnost přihrávky 

• Prostřední kužel (zelený) – 5 bodů 
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• Vedlejší kužel (modrý a zelený) – 3 body + označení strany 

• Okrajový kužel (fialový a modrý) – 1 bod + označení strany 

• Mimo – 0 bodů + označení strany 

V případě trefení kuželu je pokus započítáván jako „horší“, například: pokud se 

míček dotkne zeleného kuželu, tak hráč získává pouze dva body, pokud se míček dotkne 

modrého kuželu, tak pouze 1 bod. 

 

Obrázek 5: Test přihrávky z pohybu (Český florbal, 2014) 

 

Střelba 

Test přesnosti střelby z pohybu. Cílem je realizovat pět úspěšných střeleckých 

pokusů za sebou v co nejkratším čase. 

Střelba 1 

• Výchozí pozice je ve střehovém postoji mezi kuželi, obě nohy musí být 

před půlicí čárou a 

prvním krokem musí hráč překročit půlící čáru. 

• Hráč začíná s míčkem na hokejce a střílí zápěstím nebo příklepem před 

pomyslnou čárou 

mezi dvěma kuželi. 

• Konec je po pěti střeleckých pokusech. 

Střelba 2 
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• Hráč střílí pouze z té strany, kde má střelbu po ruce. 

• Výchozí pozice je ve střehovém postoji v zadním rohu velkého 

brankoviště, hráč musí být oběma nohama v brankovišti a prvním krokem 

musí hráč opustit brankoviště. 

• Hráč vyráží bez míčku, v běhu si bere připravený míček v rohu, obíhá 

kužele a střílí tahem před pomyslnou čárou mezi dvěma středovými kuželi.  

• Konec je po pěti střeleckých pokusech. 

Hráč realizuje střelbu na stanovišti nejdříve po 3 minutách od absolvování 

předchozího stanoviště. 

 

Obrázek 6: Test střelby (Český florbal,2014) 

 

 

 

 

Ilinois agility test s hokejkou 

Test agility (hbitosti), běžecké rychlosti (laterální pohyby a změny směru) a 

speciální florbalové lokomoce. 

Hráč obíhá kužele s hokejkou a míčkem v určeném pořadí s cílem zaběhnout 

stanovenou cestu v co nejkratším čase. Výchozí pozice je v polovysokém startu, přední 

noha nesmí překračovat startovní čáru, zadní noha je za první. Prvním krokem hráč musí 
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překročit startovní čáru. Praváci (ti co hrají doprava) startují z pravé strany, leváci (ti co 

hrají doleva) z levé. 

 Konec je po oběhnutí všech kuželů v daném pořadí a proběhnutí pomyslnou 

cílovou čárou. 

 

Obrázek 7: Test Illinois agility s hokejkou (Český florbal, 2014) 

 

 

Tillaar (2018) například ve své studii zkoumal vliv čtyř různých technik střelby 

(golfovým úderem, střela z první, střela tahem, střela zápěstím) ve florbale na rychlost a 

přesnost u zkušených hráčů florbalu a zjistit, zda výška cíle má vliv na tyto střelecké 

výkony. Deset zkušených mužských florbalistů (věk, 21 ± 4 roky; tělesná hmotnost, 81,5 

± 10 kg; tělesná výška, 1,85 ± 0,07 m; a letité zkušenosti, 6,9 ± 3,1 let) střílel co nejtvrději 

a snažil se zasáhnout horní a dolní terč čtyřmi různými technikami střelby ze vzdálenosti 

4 m. Hlavními zjištěními bylo, že střelecké techniky a výška cíle mohou ovlivnit rychlost 

míče očekávaným způsobem od úderu přes zametače a tažení až po výstřely zápěstím, 
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zatímco přesnost se nezměnila, a tudíž se neřídila žádným kompromisem mezi rychlostí 

a přesností. 

 

2.9.4. Pohybové schopnosti ve florbalu 
 

Procházková (2016) ve své diplomové práci uvádí, že za nejdůležitější pohybové 

schopnosti v kondiční přípravě florbalisty jsou považovány rychlost, síla a koordinace 

pohybu. Důležitý je však také rozvoj vytrvalosti, jelikož utkání trvá 3x20 minut. 

Klíčovým faktorem každého tréninku, nejenom u florbalu, je správná intenzita 

zatěžování. Je důležité umět vhodně nadávkovat intervaly zatížení, ale i intervaly 

odpočinku, a ještě do toho zvolit správnou intenzitu. Florbal je klasickým sportem 

intermitentního druhu, to znamená střídavého zatížení.  

Jakou bude mít střídání délku a intenzitu se odvíjí od momentální herní situace. 

Každý hráč by měl být připraven vydržet v maximálním tempu přibližně minutu až 

minutu a půl a do toho být plně soustředěný a pozorný i ve stavu acidózy vnitřního 

prostředí. 

Většina tréninků by tak měla disponovat střídavým charakterem a odpočinek by 

se měl provádět aktivní formou. Dalším důležitým požadavkem je to, aby jednotka 

obsahovala trénování ve všech pásmech energetického krytí. Anaerobními formami 

můžeme ovlivnit dostatečný aerobní základ, naopak nelze zvýšit laktátovou rezistenci. 

Forma zátěže je z velké části podstatná a odpočinek je stejně důležitý jako zatížení. Mezi 

hlavní priority tedy patří optimální stimulace všech zón energetického krytí s důrazem na 

cílové využití v utkání.  

 

2.9.5 Základní typy florbalového rozestavení  
 

Jelikož rozděluji hráčky ve výsledcích a diskusi podle herních postů, vkládám do 

teoretické části kapitolu o základních typech florbalového rozestavění a jednotlivých 

úkolech na hráčských postech. 

Mezi základní typy florbalového rozestavění patří: Rozestavení 2-1-2, rozestavení 

1-2-2 (počítáno od branky soupeře, rozestavění tzv. dvojité vé („W“) a rozestavění při hře 

ve čtyřech hráčích (2-2). 
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Tým, na kterém bylo provedeno měření, hraje do útoku „W“ a do obrany má 

rozestavění 2-1-2. Jak ve své publikaci popisuje Kysel (2010), rozestavění „W“ je 

relativně nový trend, který se využívá na těch nejvyšších úrovních. Vyvinuli ho florbalisté 

ze Skandinávie. Tento systém je založen na efektivnějším bránění prostorů využívající 

lépe „hloubku“ hracího pole a zároveň má zahuštěný střed. Systém rozestavění 2-1-2 je 

ve florbale považován za nejčastější způsob. 

 

Herní posty 

 

Na internetových stránkách Českého florbalu jsou popsány jednotlivé posty 

následovně: 

• Brankář 

• Obránce 

Dobří obránci by měli oplývat sebedůvěrou ve vedení míčku a schopností číst hru, 

aby dokázali dobře zakládat útočné akce. Měli by být důrazní v individuálních soubojích 

a dělat vše pro ochranu vlastní branky. Velkou výhodou je pro obránce schopnost střílet 

na velké vzdálenosti, aby se dokázal uplatnit i v útoku. 

• Střední útočník (centr) 

Střední útočník je obvykle mozkem útočné řady. Tito tvůrci hry zahajují útoky 

přesnými přihrávkami a zároveň jsou z útočníků ti s největším citem pro obranu. 

Obráncům pomáhá krytím velmi důležitého prostoru uprostřed hřiště. 

Právě působnost ve střední části hřiště klade na střední útočníky velké nároky na 

prostorovou orientaci, přehled o hře a vyžaduje preciznost jak v útočných, tak v 

obranných herních činnostech. 

• Křídelní útočník 

Společně se středním útočníkem je útočná řada tvořena ještě dvěma křídelními 

hráči. Ti mají často trochu rozdílné role, ale jejich hlavním cílem je střílení branek. Jsou 

to právě oni, kteří vyčkávají na finální přihrávku v těch nejlepších pozicích pro střelbu. 

Někteří z nich jsou vyloženými florbalovými umělci, kteří svými kličkami a 

nečekanými přihrávkami dávají soupeřově obraně zabrat. Jiní jsou zase více přímočaří, 
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dokážou vycítit tu správnou příležitost a vyznačují se velkou pílí a dobrým tahem na 

branku (Český Florbal, 2014). 

 

2.9.5. Zranění ve florbalu 
 

Dobrá kondiční připravenost slouží jako prevence proti zraněním v trénincích, 

zápasech a celkovému přetížení. 

 

2.9.5.1. Úrazová prevence 

 

Mezi nejdůležitější úkoly trenérů a učitelů by neměla patřit pouze snaha dosahovat 

co nejlepších výsledků, ale také úspěšně předcházet úrazům a přetížení. Kysel (2010) 

uvádí, že úrazy vznikají z mnoha příčin, i nichž některé nemůžeme ovlivnit. Mezi 

ovlivnitelné faktory patří hygienické podmínky (povrch, vyloučení nebezpečných ostrých 

předmětů atd.), teplota, důkladné rozcvičení, kondiční úroveň a zdravotní stav hráčů. 

Únava je varovným signálem a má za následek mnoho úrazů. 

 

2.9.5.2. Nejčastější zranění ve florbalu 

 

Skružný (2005) vyjmenoval nejčastější úrazy a zdravotní obtíže ve florbalu. 

1. Podvrtnutí (distorze) kloubu – ve florbalu nejčastěji hlezna nebo kolene, méně 

často ramenního kloubu. 

2. Poranění svalů a šlach. 

3. Zánět v oblasti šlachy nebo šlachovitého pouzdra. 

4. Bolesti a blokády páteře. 

5. Poranění oka. 

6. Poranění lebky a mozku – otřes mozku (komoce). 

7. Tupé poranění břicha (úder hokejkou, pád na mantinel). 

8. Pohmoždění hrudníku, zlomenina žeber. 

9. Zlomenina předloktí. 

10. Drobné řezné rány. 



 
 

40 
 

11. Odřená kůže (exkoriace). 

12. Krvácení z nosu (epistaxe). 

 

Leppänen a kol. (2017) se ve své studii zaměřovali na výskyt, závažnost a rizikové 

faktory hráčů v důsledku nadměrného zatěžování mladých (12–20 let) hráčů basketbalu 

a florbalu. Tříleté studie se zúčastnilo 387 hráčů. Každý hráč vyplnil základní dotazník 

týkající se jeho podkladových informací. Byla shromažďována zranění způsobená 

nadužíváním, která hráčům znemožňovala plně nebo částečně se účastnit jejich 

pravidelného tréninku. Celkem vzato, evidováno bylo 204 zranění. Většina zranění se 

týkala kolene (35 %) a beder (21 %) a byla klasifikována jako těžká (44 %). Incidence 

zranění 1,51 v basketbalu a 1,61 ve florbale. Incidence byla výrazně vyšší u žen ve 

srovnání s mužskými hráči. Předchozí zranění a hraní na úrovni dospělých byly 

nejsilnějšími faktory spojenými s výskytem zranění. Závěrem autoři nabádají k tomu, že 

v mládežnických družstvech jsou zapotřebí účinné strategie prevence i monitorování 

zátěže při tréninku.  

Studie z roku 2001, vedená Snellmanem a kol. odkazuje na 295 licencovaných 

florbalistů, kteří byli pozorováni prospektivně na jednu sezónu ke studiu výskytu, povahy, 

příčin a závažnosti zranění florbalu. Během studijního období 100 z 295 (34 %) hráčů 

utrpělo 120 zranění. 37 % (73/199) mužských hráčů a 28 % (27/96) žen utrpělo zranění. 

Míra zranění byla 1,0 na 1000 cvičných hodin pro obě pohlaví. Počet úrazů na 1000 

herních hodin byl 23,7 u mužů a 15,9 u žen. Sto zranění (83 %) bylo akutních a 

zbývajících 20 (17 %) byla zranění z nadužívání. Podvrtnutí bylo nejčastějším typem 

poranění u mužů, zatímco nadužívání zranění bylo nejčastějším typem zranění u žen. 

Dolní končetina se podílela na 62 %, páteř nebo trup u 19 % a horní končetina u 10 % 

zranění. Nejčastěji poraněnými místy byly koleno a kotník (22 % a 20 % všech zranění), 

následované hlavou a krkem (8 %) U obou pohlaví byla většina zranění lehká, stupeň II. 

Deset zranění kolene (38 %) bylo vážných, šlo o zranění IV. stupně, z toho sedm bylo 

ruptur ACL. Závěrem lze říct, že individuální riziko zranění ve florbale je poměrně nízké 

v herní praxi, zatímco poměrně vysoké během   zapotřebí přesná znalost rizikových 

faktorů a mechanismů poranění florbalem. 
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2.9.6.  Testování úrovně kondiční připravenosti hráčů florbalu 
 

Na webových stránkách Českého Florbalu (Český Florbal, 2014) můžeme najít 

doporučené testy kondiční zdatnosti, které se používají od mládežnických kategorií až do 

dospělých. 

Metodický a reprezentační úsek Českého florbalu, s pomocí klubových trenérů a 

odborníků z vysokých škol, sestavil následující testovou baterii. Celý soubor je sestaven 

z prvků, které jsou zaměřeny na konkrétní pohybové schopnosti a dovednosti potřebné 

pro realizaci herního výkonu. Reprezentace bude moci výsledky strategicky používat k 

individualizaci tréninkového procesu u vybraných hráčů a metodický úsek bude vědět, 

zda se kondiční připravenost našich hráčů zlepšuje, stagnuje či upadá a podniknout 

příslušné opatření.  

 

2.9.5.1. Kondiční testy pro hráče 

 

Sprint 5 x 10 metrů 

Test opakované akcelerační běžecké rychlosti a startovní síly. Cílem je zaběhnout 

vzdálenost v co nejkratším čase. Hráči běží 5 x 10 metrů, odpočinek mezi jednotlivými 

běhy je 30 sekund. Výchozí pozice je v polovysokém startu, přední noha nesmí 

překračovat startovní čáru, zadní noha je za první. Prvním krokem musí hráč překročit 

startovní čáru. 

 Výsledek je součet všech pěti dosažených časů. 

 

Obrázek 8: Nákres testu – 5 x 10 metrů (Český Florbal, 2014) 
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Sprint 20 metrů 

Test akcelerace, sprinterské výbušnosti a techniky sprintu a běžeckého kroku. 

Cílem je zaběhnout vzdálenost v co nejkratším čase. Hráči běží 20 metrů. Výchozí pozice 

je v polovysokém startu, přední noha nesmí překračovat startovní čáru, zadní noha je za 

první. Prvním krokem musí hráč překročit startovní čáru.  

Každý z hráčů má dva pokusy. Zaznamenává se pouze lepší výsledek. 

 

Obrázek 9: Nákres testu – sprint 20 metrů (Český Florbal, 2014) 

 

 

            Skok z místa 

Test dynamické explozivní silové schopnosti dolních končetin. Hráč skáče z místa 

s cílem doskočit co nejdále od odrazové čáry. 

Základní postavení je mírný stoj rozkročný (na šíři ramen), špičky nohou těsně u 

odrazové čáry, nohy rovnoběžně vedle sebe. Nohy se vzájemně nedotýkají. Odraz musí 

být proveden snožmo – povolen je podřep a švih paží. Každý z hráčů má dva pokusy.  

Zaznamenává se pouze ten lepší výsledek ze dvou pokusů. 

 

Obrázek 10: Nákres testu – skok z místa (Český Florbal) 
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Illinois agility bez hokejky 

Test agility (hbitosti) a běžecké rychlosti (laterální pohyby a změny směru). Hráč 

obíhá kužele v určeném pořadí s cílem zaběhnout stanovenou cestu v co nejkratším čase. 

Výchozí pozice je v polovysokém startu, přední noha nesmí překračovat startovní čáru, 

zadní noha je za první. Prvním krokem hráč musí překročit startovní čáru. Praváci (ti co 

hrají doprava) startují z pravé strany, leváci (ti co hrají doleva) z levé. Konec je po 

oběhnutí všech kuželů v daném pořadí a proběhnutí pomyslnou cílovou čárou. 

Každý z hráčů má dva pokusy. Mezi první a druhým pokusem musí být minimálně 

5 minut pauza. Zaznamenává se pouze ten lepší výsledek ze dvou pokusů. 

 

Obrázek 11: Nákres testu – Illinois agility bez hokejky (Český Florbal, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet shybů 

Test silové vytrvalosti svalstva horních končetin a pletence ramenního. 

Doskočná hrazda s držením nadhmatem (palec v opozičním postavení). Cílem je 

realizovat maximální počet „správných“ shybů. Správný shyb je realizován z visu na 

natažených rukou do pozice, kdy je brada nad hrazdou, a kdy jsou k pohybu použity pouze 

svaly horní poloviny těla (bez jakékoliv dopomoci švihnutím nohou apod.). 
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Výdrž ve shybu 

Test statické silové vytrvalosti svalstva horních končetin a pletence ramenního. 

Doskočná hrazda s držením nadhmatem (palec v opozičním postavení). Cílem je vydržet 

co nejdéle ve „správném“ shybu. Správný shyb je počítán ve chvíli, kdy je brada nad 

hrazdou, kolena a kotníky spojeny a dolní končetiny propnuty.  

 

Sprint 6 x 40 metrů 

Test opakované anaerobní účinnosti. Cílem je zaběhnout vzdálenost v co 

nejkratším čase. Hráči běží 20 metrů k cílové čáře a 20 metrů zpět ke startovní čáře. Hráč 

běží 6x vždy s 30 – ti sekundovou pauzou mezi jednotlivými úseky. Výchozí pozice je v 

polovysokém startu, přední noha nesmí překračovat startovní čáru, zadní noha je za první. 

Prvním krokem hráč musí překročit startovní čáru. 

Zaznamenává se čas jednotlivých úseků po doběhu hráče a celkový čas všech šesti 

běhů. 

 

Obrázek 12: Nákres testu – sprint 6 x 40 metrů (Český Florbal, 2014) 

 

Běh 2x45´´ 

Test specifické krátkodobé rychlostní vytrvalosti, který hodnotí hráčovu 

laktátovou toleranci a tempovou vytrvalost.  

Hráč realizuje běh s cílem dosáhnout maximálního počtu metrů během 45 sekund, 

poté má hráč 1 minutu pauzu a běží znovu po dobu 45 sekund. Sekundárním cílem je, aby 

vzdálenost mezi prvním a druhým pokusem byla co nejkratší. Hráč běží do „osmičky“ 

tak, aby při obíhání kuželu byl oběma nohama za kuželem. Hráč může držet hokejku 
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oběma, nebo jen horní rukou, ale ruka musí hokejku držet stejně, jaké je skutečné držení 

hole při hře.  

Výchozí pozice je v polovysokém startu, přední noha nesmí překračovat startovní 

čáru, zadní noha je za první. Prvním krokem hráč musí překročit startovní čáru. 

 

Obrázek 13: Nákres testu – 2 x 45´´ (Český Florbal, 2014) 

 

 

Běh na 3000 / 1000 metrů 

Test aerobní kapacity organismu. 

Hráč realizuje běh s cílem uběhnout vzdálenost 3000 / 2000 / 1000 metrů v co 

nejkratším čase. Výchozí pozice je v polovysokém startu, přední noha nesmí překračovat 

startovní čáru, zadní noha je za první. Prvním krokem hráč musí překročit startovní čáru. 

Na startovní povel hráč vyběhne a snaží se bez přerušení co nejdříve překonat stanovený 

úsek. V průběhu testu je dovoleno střídat chůzi a běh, není ovšem dovoleno zastavit. Čas 

se zastavuje ve chvíli, kdy hráč překoná stanovenou vzdálenost 
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3. Metodika práce 
 

3.1. Cíle 
 

Cílem práce bylo zhodnotit kondiční připravenost elitních hráček florbalu pomocí 

testů zaměřených na rychlost a agility. Dílčím cílem práce bylo zjistit rozdíly v kondiční 

připravenosti mezi hráčkami na různých herních postech. 

 

3.2. Úkoly práce 
 

• Rešerše literatury, 

• stanovení hypotéz práce, 

• stanovit testy, které budeme pro výzkum používat 

• sběr dat, zajištění standardizovaných podmínek pro testování, 

• zpracování a hodnocení dat, 

• provedení diskuse a sepsání závěru práce, sepsání práce. 

 

3.3. Charakteristika výzkumného souboru 
 

Výzkumný soubor tvořily hráčky florbalového extraligového týmu (n=23), které 

se dobrovolně účastnily výzkumu v rámci jedné tréninkové jednotky (věk = 21 ± 3,2 let; 

výška = 168 ± 5,6 cm; hmotnost = 60 ± 7,5 kg; zkušenosti s florbalem = 9 ± 2,8 let; hodin 

tréninku týdně = 4,5t ± 0,2 hodin). Z toho bylo testováno 5 hráček, které hrají na centru 

(věk = 19,4 ± 2,6 let; výška = 166,2 ± 6,3 cm; hmotnost = 53 ± 6,7 kg; zkušenosti s 

florbalem = 8,4 ± 2,2 let; hodin tréninku týdně = 4,5 ± 0,2 hodin), 9 hráček, které jsou na 

pozici útočnic (věk = 19,4 ± 1,7 let; výška = 166 ± 5,5 cm; hmotnost = 58,7 ± 5,2 kg; 

zkušenosti s florbalem = 7,3 ± 1,4 let; hodin tréninku týdně = 4,5 ± 0,2 hodin) a 10 hráček, 

které hrají v obraně (věk = 19,6 ± 2,0 let; výška = 166,8 ± 4,2 cm; hmotnost = 60,9 ± 8,7 

kg; zkušenosti s florbalem = 8,3 ± 1,8 let; hodin tréninku týdně = 4,5 ± 0,2 hodin). Celá 

tréninková skupina trénuje ve dvou fázích ročně. První fáze je před začátkem sezóny, kdy 

probíhá letní příprava. Trvá přibližně 3 měsíce a zaměřuje se především na rozvoj 

kondiční připravenosti. Týdně se zařazují 4–5 tréninků. Jedná se o tréninky v posilovně, 

na atletickém oválu a nejméně jednou týdně florbalový trénink v hale. Tréninková 
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jednotka trvá hodinu a půl. Druhá fáze je trénování v průběhu florbalové sezóny. 

Tréninky jsou 3x týdně a jsou výrazně více zaměřeny na florbalové dovednosti, techniku 

a taktiku. Trvají hodinu a půl až dvě hodiny. O víkendech je vždy jeden zápas s výjimkou 

letošní sezóny. Jelikož byla soutěž kvůli Covidu-19 pozastavena, musely se po rozvolnění 

konat každý víkend zápasy dva, aby se stihla dohrát. Pro většinu účastníků to byla 

nadměrná zátěž, na kterou se samozřejmě muselo reagovat i v trénincích. Pozornost byla 

kladena hlavně na správné rozcvičení a také po tréninkové protažení a kompenzace celého 

těla. 

Všechny hráčky se výzkumu účastnily dobrovolně v průběhu jedné tréninkové 

jednotky a výzkum byl proveden ve spolupráci LSM FTVS UK a trenéra se souhlasem 

klubu. 

 

3.4. Použité metody 

 

Měření proběhlo pomocí terénních testů. Zvolili jsme 5 testů, níže popsaných, 

které se zaměřovaly na akcelerační rychlost, lokomoční rychlost, schopnost akcelerace a 

decelerace pohybu, agility. Tyto testy byly vybrány především díky jejich rychlosti 

provedení, to znamená, že jsme je byli schopni naměřit za jednu tréninkovou jednotku. 

 

Sprint na 5 a 10 m 

Tento test slouží k posouzení akcelerační rychlosti hráček. Test byl měřen 

fotobuňkami Brower Timing (Brower Timing® Systems, USA), které mají přesnost 0,01 

s. Hráčky vybíhaly bez jakéhokoliv náběhu z polovysokého startu na vzdálenost 10 m. 

Hráčky podstoupily dva pokusy, a nakonec byl vybrán lepší z nich. Fotobuňky byly 

rozmístěny na startu, na 5 metrech a na 10 metrech. 

 

Obrázek 14: Náčrt diagnostiky sprintu na 5 a 10 metrů (Vlastní zdroj) 
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Sprint na 20 m 

Tento test slouží k posouzení maximální lokomoční rychlosti hráček. Testovaná 

má náběh 20 m a poté vbíhá v maximální rychlosti do měřeného úseku. Maximální 

rychlost se snaží udržet po celou dobu 20metrového úseku. K přesnému měření byly 

použity fotobuňky Brower Timing (Brower Timing® Systems, USA). Rozmístěny byly 

na začátku a na konci běžeckého úseku s přesností 0,01 s. Každá hráčka měla dva pokusy. 

Mezi pokusy byla pauza 5 minut a zaznamenán byl pouze lepší dosažený čas. 

 

Obrázek 15: Náčrt diagnostiky sprintu na 20 metrů s 20 ti metry náběhu (Vlastní 

zdroj) 

 

 

 

 

 

 

505 agility test 

Test agility 505 zjišťuje schopnost akcelerace a decelerace pohybu na vzdálenost 

5 a 5 m s náběhovým územím 10 m. Hráčky startovaly na vlastní povel a každá 

podstoupila 4 pokusy. 2 pokusy s otočením na pravou stranu a 2 pokusy s otočením na 

levou stranu. Mezi jednotlivými pokusy byla 3 minuty pauza. Otočky jsme začínaly na 

pravou stranu, poté následovala levá. Důležité bylo správné postavení chodidel při otočce, 

jelikož obě chodidla musela být za čárou, ta byla 5 m od fotobuněk. Když hráčky nedaly 

při otočce obě chodidla za čáru, pokus byl prohlášen za neplatný. Čas byl opět měřen 

pomocí Brower Timing (Brower Timing® Systems, USA) s přesností na 0,01 s. 
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Obrázek 16: Náčrt diagnostiky 505 agility testu (Vlastní zdroj) 

 

 

 

 

 

 

 

 

K – test 

Hůlka, Wesser a Bělka (2018) doporučují K-test jako vhodný praktický, reliabilní, 

validní a použitelný test pro hodnocení agility u hráčů fotbalu. V naší studii jej užijeme 

k hodnocení agility u hráček florbalu.  

 

Obrázek 17: Náčrt zobrazení rozestavění pro K-test (Vlastní zdroj) 

 

BUMAZA Je test rychlostní vytrvalosti. Hráčka má za úkol překonat stanovenou 

dráhu co nejrychleji. Startovní interval trvá 30 s tím, že odhadovaná doba zatížení 

v jednom úseku je 5–9 sekund. Těchto úseků se v testu opakuje 8. Posuzujeme rychlost 

zvládnutí jednotlivých úseků a odchylky mezi nimi (Bujnovský, 2019).  
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Obrázek 18: Náčrt schématické reprezentace testu BUMAZA (Vlastní zdroj) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Sběr dat 

 

Měření proběhlo po domluvě s hlavním trenérem extraligového ženského týmu, a 

se souhlasem manažera klubu na Sportovní hale Jižní Město v rámci jedné tréninkové 

jednotky. Doba trvání testování bylo přibližně hodinu a půl. Testování se uskutečnilo ke 

konci florbalové sezóny v play-off, kdy hráčky měly za sebou úspěšné čtvrtfinále a čekalo 

je za dalších 14 dní semifinále. 

Jak už bylo zmíněno, měření proběhlo pomocí pěti terénních testů. Před 

testováním proběhlo důkladné rozcvičení pod vedením kondičního trenéra a 

fyzioterapeuta, aby se předešlo zraněním a hráčky tak byly připraveny na maximální 

zatížení v podobě testů. Pro lepší organizaci a efektivitu byla skupina hráček rozdělena 

na dvě části. V průběhu testování byla data zaznamenávána pomocí fotobuněk Brower 

Timing (Brower Timing® Systems, USA) a zapisována do připravených tabulek. 

Následně byla data přepsána do softwaru Microsoft Excel.  
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3.6. Analýza dat (statistické zpracování dat) 
 

Pro zaznamenání a vyhodnocení dat jsem použila program Microsoft Excel. 

Využila jsem jeho funkce k výpočtům ze získaných dat. 

Pro posouzení polohy a rozptylu posouzení naměřených dat byly použity základní 

matematicko-statistické metody – průměr, směrodatná odchylka. Pro hodnocení rozdílů 

výsledků mezi skupinami jsme použili expertní hodnocení, kterou Bunc (2012) považuje 

za nejčastěji používanou metodu kvalitativní diagnostiky. Po konzultaci s trenérem týmu 

byly hodnoceny významné rozdíly mezi skupinami na úrovni 5 %. 
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4. Výsledky  
 

 

Výsledková část obsahuje celkový přehled všech naměřených dat. V první řadě se 

zaměřuji na skupinu jako na celek. Dále je skupina rozdělena do skupin podle herních 

postů.  Zkratky za jednotlivými hráčkami upřesňují herní post (o – obránkyně, ú – 

útočnice, c – centr). 

 

4.1. Celá skupina 
 

Tabulka 1: Výsledky naměřených hodnot testů na 5 m, 10 m, 20 m, 505L, 505P a K-

testu 

  Test 

Herní post 
Označení 

hráčky 
5 m (s) 10 m (s) 20 m (s) 505L (s) 505P (s) 

K-test 
(s) 

 

Centr 

hráčka 1  1,06 1,8 2,43 2,42 2,44 10,19  

hráčka 2  1,19 1,92 2,45 2,37 2,43 10,81  

hráčka 9  1,25 2,04 2,67 2,48 2,58 11,18  

hráčka 15  1,1 1,98 2,72 2,57 2,6 11,65  

hráčka 22  1,19 2,08 2,97 2,7 2,71 11,85  

Útočnice 

hráčka 3  1,05 1,83 2,54 2,51 2,54 10,43  

hráčka 4  1,14 1,88 2,55 2,51 2,46 11,16  

hráčka 7  1,21 2,02 2,59 2,59 2,63 11,11  

hráčka 10  1,48 2,27 2,67 2,55 2,54 10,58  

hráčka 13  1,19 1,95 2,7 2,6 2,59 10,85  

hráčka 14  1,17 2,01 2,71 2,64 2,72 11,7  

hráčka 16  1,18 1,99 2,73 2,64 2,59 11,49  

hráčka 18  1,24 2,07 2,75 2,74 2,82 11,99  

hráčka 20  1,31 2,17 2,94 2,59 2,74 11,79  

Obránkyně 

hráčka 5  1,14 1,91 2,56 2,49 2,49 10,98  

hráčka 6  1,2 1,94 2,58 2,51 2,56 10,54  

hráčka 8  1,27 2,09 2,65 2,65 2,74 11,83  

hráčka 11  1,19 2,02 2,69 2,53 2,56 11,36  

hráčka 12  1,35 2,16 2,69 2,59 2,68 11,65  

hráčka 17  1,21 2,01 2,74 2,52 2,53 10,53  

hráčka 19  1,17 2,01 2,88 2,71 2,74 12,19  

hráčka 21  1,27 2,1 2,95 2,73 2,78 11,86  

hráčka 23  1,3 2,19 3,01 2,7 2,69 12,2  

 PRŮMĚR 1,2 2 2,7 2,6 2,6 11,3  

 SD 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,6  

 

Legenda: m – metr; s – sekunda; SD – směrodatná odchylka 
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Tabulka č.1 obsahuje data celé skupiny v testech sprintu na 5 m, 10 m, 20 m, 

agility testu 505L, 505P a K-testu, který zahrnuje startovní rychlost, akcelerace, 

decelerace, změnu směru a koordinaci sportovců. Zjistili jsme průměr se směrodatnou 

odchylkou celého souboru hráček. Zmíněné matematicko-statistické metody mají 

hodnoty následující. Ve sprintu na 5 m = 1,2 ± 0,1 s, ve sprintu na 10 m = 2 ± 0,1 s, a ve 

sprintu na 20 m = 2,7 ± 0,2 s. V testu 505L = 2,6 ± 0,1 s a v testu 505P = 2,6 ± 0,1 s. V K-

testu = 11,3 ± 0,6 s. 

Tabulka 2: Výsledky naměřených hodnot v testu BUMAZA 

  Test Dílčí výsledky testu 

Herní post 

Označení 

hráčky 

BUMAZA - 

celkový čas (s)  

Akcelerace 5 

m (s) 

Agility 

(s) 

Akcelerace 10 

m (s) 

Centr 

hráčka 1  5,91 1,49 2,52 1,91 

hráčka 2  5,92 1,3 2,67 1,99 

hráčka 9  6,22 1,44 2,68 2,12 

hráčka 15  5,98 1,5 2,87 2,12 

hráčka 22  6,16 1,38 2,68 2,09 

Útočnice 

hráčka 3  6,1 1,34 2,81 1,96 

hráčka 4  6 1,36 2,69 1,95 

hráčka 7  6,23 1,3 2,86 2,15 

hráčka 10  5,89 1,38 2,5 2,01 

hráčka 13 5,97 1,36 2,6 2,01 

hráčka 14  5,98 1,32 2,65 1,99 

hráčka 16  6,38 1,44 2,82 2,07 

hráčka 18  6,31 1,4 2,94 1,99 

hráčka 20  6,41 1,38 2,84 2,15 

Obránkyně 

hráčka 5  5,95 1,38 2,63 2,01 

hráčka 6  5,94 1,35 2,56 2,03 

hráčka 8  6,41 1,5 2,83 2,06 

hráčka 11  6,07 1,43 2,73 1,94 

hráčka 12  6,58 1,54 2,91 2,12 

hráčka 17  6,22 1,36 2,83 2,02 

hráčka 19  5,76 1,32 2,87 2,07 

hráčka 21  5,84 1,46 2,8 2,11 

hráčka 23  6,43 1,47 2,84 2,12 

 PRŮMĚR 6,1 1,4 2,7 2 

 SD 0,2 0,1 0,1 0,1 

 

Legenda: m – metr; s – sekunda; SD – směrodatná odchylka 
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Tabulka č. 2 obsahuje data celé skupiny v testu BUMAZA. Hráčky měly za úkol 

provést zrychlení na 5 ti metrech, poté co nejrychleji udělat změnu směru a následně opět 

provést zrychlení na 10 ti metrech. Celkový průměrný čas a odchylka celé skupiny je 6,1 

± 0,2 s. Test byl dále rozdělen na dílčí výsledky testu. Hodnoty v akceleraci 5 m = 1,4 ± 

0,1 s, agility = 2,7 ± 0,1 s a v akceleraci na 10 m = 2 ± 0,1 s. 

 

4.2. Rozdělení podle herních postů 
 

Tabulka 3: Výsledky naměřených hodnot souboru podle herních postů v testech 5 

m, 10 m, 20 m, 505L, 505P a K-testu 

Herní post 

TEST 

5 m (s) 
10 m 

(s) 

20 m 

(s) 
505L (s) 505P (s) K-test (s) 

 

Centr 
Průměr 1,16 1,96 2,65 2,51 2,55 11,14  

SD 0,07 0,10 0,20 0,12 0,11 0,60  

Útočnice 
Průměr 1,22 2,02 2,69 2,60 2,63 11,23  

SD 0,11 0,13 0,12 0,07 0,11 0,52  

Obránkyně 
Průměr 1,23 2,05 2,75 2,60 2,64 11,46  

SD 0,06 0,09 0,15 0,09 0,10 0,61  

Srovnání podle herního 

postu 
Rozdíl (%) 

Centr Útočnice 5,26 2,91 1,46 3,54 2,88 0,87  

Centr Obránkyně 6,51 4,27 3,85 3,80 3,49 2,91  

Útočnice Obránkyně 1,19 1,32 2,36 0,26 0,59 2,02  

 

Legenda: m – metr; s – sekunda; SD – směrodatná odchylka; % - procenta 

 

V této části byly hráčky rozděleny do skupin podle herních postů. Opět jsme 

spočítali průměry se směrodatnou odchylkou. V testu na 5 m hráčky, které hrají na centru, 

dosáhly hodnot 1,16 ± 0,07 s, útočnice 1,22 ± 0,11 s a obránkyně 1,23 ± 0,06 s. V testu 

na 10 m měly hráčky, které hrají na centru, hodnoty následující 1,96 ± 0,10 s, útočnice 

dosáhly hodnot 2,02 ± 0,13 s a obránkyně 2,05 ± 0,09 s.  Test na 20 m dopadl následovně. 

Hráčky, které hrají na centru 2,65 ± 0,20 s, útočnice 2,69 ± 0,12 s a obránkyně 2,75 ± 

0,15 s. 

V agility testu 505L měly hráčky, které hrají na centru, průměrný čas a 

směrodatnou odchylku 2,51 ± 0,12 s, útočnice měly 2,60 ± 0,07 s a obránkyně 2,60 ± 0,09 
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s. Měření proběhlo i na druhou stranu. Při testu tentokrát s otočkou na pravou stranu 

(505P) měly hráčky, které hrají na centru, 2,55 ± 0,11 s, útočnice 6,63 ± 0,11s a obránkyně 

2,64 ± 0,10. 

K-test měl následující hodnoty. Hráčky na centru 11,14 ± 0,60 s, útočnice 11,23 

± 0,52 s a obránkyně 11,46 ± 0,61 s. 

Srovnání podle herního postu pomocí rozdílu, který uvádíme v procentech, dopadl 

následovně. V testu na 5 m jsou hráčky na centru o 5,26 % rychlejší než útočnice. Hráčky 

na centru jsou o 6,51 % rychlejší než obránkyně. Útočnice jsou o 1,19 % rychlejší než 

obránkyně. 

V testu na 10 m jsou hráčky na centru o 2,91 % rychlejší než útočnice. Hráčky na 

centru jsou o 4,27 % rychlejší než obránkyně. Útočnice jsou o 1,32 % rychlejší než 

obránkyně. 

Test na 20 m má následující hodnoty. Hráčky hrající na centru jsou o 1,46 % 

rychlejší než útočnice. Hráčky na centru jsou o 3,85 % rychlejší než obránkyně a útočnice 

jsou o 2,36 rychlejší než obránkyně. 

 V testu 505L jsou hráčky na centru o 3,54 % rychlejší než útočnice. Hráčky na 

centru jsou o 3,80 % rychlejší než obránkyně a útočnice jsou o 0,26 % rychlejší než 

obránkyně. S otočkou na pravou stranu test dopadl takto: hráčky na centru jsou o 2,88 % 

rychlejší než útočnice. Hráčky na centru jsou o 3,49 rychlejší než obránkyně. Útočnice 

jsou o 0,59 % rychlejší než obránkyně.  

K-test ukázal následovné výsledky. Hráčky na centru jsou o 0,87 % rychlejší než 

útočnice. Hráčky na centru jsou o 2,91 rychlejší než obránkyně a útočnice jsou o 2,02 

rychlejší než obránkyně. 
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Tabulka 4: Výsledky naměřených hodnot souboru podle herních postů v testu 

BUMAZA 

 

Herní post 

Test Dílčí výsledky testu 

BUMAZA - 

celkový čas (s)  

Akcelerace 5 

m (s) 

Agility 

(s) 

Akcelerace 10 

m (s) 

 

Centr 
Průměr 6,04 1,42 2,68 2,05  

SD 0,13 0,07 0,11 0,08  

Útočnice 
Průměr 6,14 1,36 2,75 2,03  

SD 0,18 0,04 0,13 0,07  

Obránkyně 
Průměr 6,13 1,42 2,78 2,05  

SD 0,27 0,07 0,11 0,06  

Srovnání podle herního 

postu 
Rozdíl (%) 

Centr Útočnice 1,71 -4,05 2,29 -0,73  

Centr Obránkyně 1,58 0,09 3,49 0,36  

Útočnice Obránkyně -0,13 4,32 1,17 1,09  

 

Legenda: m – metr; s – sekunda; SD – směrodatná odchylka; % - procenta 

 

V tabulce č. 4 můžeme zjistit, jak si vedly hráčky na jednotlivých postech v testu 

BUMAZA. Průměrný celkový čas a směrodatnou odchylku měly hráčky na centru 6,04 

± 0,13 s. Útočnice měly 6,14 ± 0,18 s a obránkyně 6,13 ± 0,27 s. 

Při první akceleraci, tudíž při akceleraci na 5 m hráčky hrající na centru měly 

hodnoty 1,42 ± 0,07 s. Útočnice měly 1,36 ± 0,04 s a obránkyně 1,42 ± 0,07 s. Agility, 

nebo také test obratnosti zvládly hráčky na centru v průměru 2,68 ± 0,08 s. Útočnicím byl 

naměřen čas 2,75 ± 0,13 s a obránkyním 2,78 ± 0,06. Při druhé akceleraci na 10 m jsme 

naměřili hráčkám hrajícím na centru 2,05 ± 0,08 s, útočnicím 2,03 ± 0,07 s a obránkyním 

2,05 ± 0,06 s. 

Dále opět proběhlo srovnání podle herního postu rozdílem v procentech. Bylo 

zjištěno, že celkový čas v BUMAZE měly hráčky hrající centra o 1,71 % rychlejší než 

útočnice. Hráčky hrající na centru byly o 1,58 rychlejší než obránkyně. A útočnice byly 

o 0,13 pomalejší než hráčky hrající v obraně. 

Když se podíváme na dílčí výsledky BUMAZY zjistíme, že v testu akcelerace na 

5 m byly hráčky na centru o 4,05 % pomalejší než útočnice. Hráčky hrající na centru byly 

o 0,09 % rychlejší než obránkyně a útočnice byly o 4,32 % rychlejší než obránkyně. 
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Při agility testu byly hráčky hrající na centru o 2,29 % rychlejší než útočnice. 

Hráčky hrající na centru byly o 3,49 % rychlejší než obránkyně a útočnice byly o 1,17 % 

rychlejší než obránkyně. 

Srovnání v testu akcelerace na 10 m je následovné. Hráčky hrající na centru byly 

o 0,73 % pomalejší než útočnice. Hráčky hrající na centru byly o 0,36 % rychlejší než 

obránkyně a útočnice byly o 1,09 % rychlejší než obránkyně. 
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5. Diskuse 
 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na testování kondiční připravenosti elitních 

hráček florbalu. Cílem bylo zvolit vhodnou testovou baterii a na základě výsledků 

zhodnotit a porovnat kondiční připravenost testované skupiny.  

Při výběru testové baterie byl náš záměr směřován k sestavení testové baterie 

podobné té, která se používá na reprezentační úrovni, nebo přímo té, která je uváděna 

Českým Florbalem (Český Florbal, 2014). Mezi testy, které používá reprezentace patří 

například test 5 x 10 m, sprint 20 m, skok z místa, agility, 6 x 40 m, 2 x 45 m, Cooperův 

test, 3000 m a výdrž ve shybu. Náš problém tkvěl v tom, že všechny tyto zmíněné testové 

baterie byly příliš dlouhé a jejich praktikování by nám zabralo minimálně tři tréninkové 

jednotky. Jelikož byl elitní florbalový tým v konečné fázi sezóny a čekalo je 

semifinále play-off v nejvyšší české florbalové lize, nemohli jsme si dovolit s měřením 

testu zabrat tolik času. Společně s Laboratoří sportovní motoriky jsme hledali řešení a 

následně zvolili testovou baterii, která se používá ve sportu pro hodnocení rychlosti a 

agility. Do testové baterie byly zařazeny tyto testy – sprint na 5 m, 10 m, 20 m, 505L, 

505P, K-test a BUMAZA. Zmíněné testy se běžně používají na fotbalistech.  

Pokud bychom měli provést srovnání z pohledu zatížení mezi naší aplikovanou 

baterií a baterií reprezentační, popř. baterií, která je uvedená na Českém Florbalu, 

zjistíme, že měření startovní a lokomoční rychlosti se praktikuje v každé z baterií. K-test 

je podobný testu agility, který se nachází jak v baterii reprezentační, tak baterii na Českém 

Florbalu. Test BUMAZA z pohledu zatížení bychom mohly srovnat s testem 6 x 40 m. 

Ten také testuje opakovanou anaerobní činnost a cílem je zaběhnout vzdálenost v co 

nejkratším čase. Interval jednoho běhu je stejně jako u BUMAZY 30 s, s tím, že zatížení 

trvá přibližně 5–9 s. 

 

5.1. Celá skupina 
 

V České republice zatím v žádném jiném ženském florbalovém týmu nebyly 

provedeny testy, které byly použity v této práci. Testy užité v této studii byly používány 

pro hodnocení rychlostních schopností, agility a rychlostně vytrvalostních schopností 

zejména u hráčů fotbalu, resp. u mužů/chlapců. Sekulic a kol. (2013) zjistil při hodnocení 

testů silových a rychlostních schopností, agility a rovnovážných schopností lepších 

výsledků u mužů než u žen (N = 32, resp. N = 31; průměrný věk obou skupin = 20,2 roku) 
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napříč sportovními specializacemi. Yanci a kol. (2016) pak uvádí vliv věku na výsledky 

testů sprint na 15 m a modifikovaného agility testu mezi věkovou kategorií U16 a U14 a 

zároveň signifikantně lepší výsledky u chlapců než u dívek v testu 505, modifikovaném 

agility testu, testu skok do dálky z místa a testu vertikální výskok. Z tohoto důvodu nelze 

činit závěry o celkové kondiční připravenosti námi sledovaného souboru elitních hráček 

florbalu, avšak dílčí závěry lze udělat na základě srovnání se sportovci muži nižší věkové 

kategorie. 

Bujnovský (2019) ve své práci sledoval výkon v jednotlivých testech kondiční 

připravenosti skupinu chlapců U16 a U17 (n=48, věk = 16,02 ± 0,78 let, tělesná výška = 

178,6 ± 9,8 cm, tělesná hmotnost = 69,0 ± 10,6 kg), kterou měl rozdělenu na tři skupiny. 

Kontrolní skupina dosáhla v testech sprint na 5 m času 1,18 ± 0,05 s, sprint na 10 m času 

1,94 ± 0,06 s a sprint letmo na 20 m času 2,30 ± 0,03 s. U námi sledované skupiny jsme 

zjistili srovnatelné výsledky ve sprintu na 5 m a 10 m (1,2 ± 0,1 s; resp. 2 ± 0,1 s) a o 0,4 

s horších výsledků ve sprintu na 20 m (2,7 ± 0,2 s). Z výsledků ve sprintu si můžeme 

všimnou, že sprinty na 5 m a 10 m jsou u obou skupin téměř obdobné, tudíž můžeme říct, 

že v akcelerační rychlosti dosáhly florbalistky (věk = 21 let) stejného výkonu jako 

fotbalisti (věk = 16 let). Výraznější rozdíl byl v testu lokomoční rychlosti hráčů na 20 m, 

kde byli fotbalisti průměrně o 4 desetiny rychlejší.  

V letech 2012–2014 probíhalo pravidelné testování u juniorských florbalistek na 

reprezentačních akcích. V jejich testové baterii se objevil sprint na 5 m. Průměry 

juniorských reprezentantek florbalu ve sprintu na 5 m byly 1,2 ± 0,08 s. Při srovnání 

s námi sledovanou skupinou můžeme konstatovat, že obě skupiny dosáhly srovnatelných 

výsledků. Ačkoliv námi sledovaný soubor hraje extraligu žen, je průměrný věk hráček 21 

let a věk juniorských hráček 17-18 let.  

Yanci a kol. (2016) uvádí výsledky sprintu na 5 m u elitních běžců ve věku 14-16 

let u dívek 1,16 ± 0,08 s a u chlapců 1,14 ± 0,1 s. Ve srovnání s námi sledovaným 

souborem byly atletky o 0,04 s rychlejší a atleti o 0,06 s rychlejší. Je však třeba uvést, že 

zatímco v našem testu startovní rychlosti hráči startovali s nohou umístěnou přímo na 

startovní čáře s fotobuňkami, tak Yanci a kol. (2016) provedli tento test se startovní čárou 

umístěnou 0,5 m před fotobuňkami a jejich probandi tak měli půl metru náběhu. 

Králíčková (2019) provedla ve své práci měření florbalistů ve sprintu na 10 m. 

Test na 10 m byl v rámci běhu na 20 m z polovysokého startu. Měření se zúčastnilo 20 
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mužů ve věku od 17 do 27 let. Průměrné věkové zastoupení testovaných činilo 22 let. 

Průměrná hmotnost skupiny činila 76 kg (± 9 kg) a průměrná výška 179 cm (± 7 cm). 

Všichni účastníci testování byli hráči florbalu minimálně 5 let. Při rozcvičení bez tonizace 

v 1. sérii měření dosáhla skupina výsledku 1,75 ± 0,14 s. Florbalistky 10 m = 2 ± 0,1 s. 

Testovaný soubor florbalistů dospělého věku dosáhnul o 0,25 s lepšího času při startovní 

rychlosti na 10 m než námi sledovaný vzorek florbalistek. Horší výsledky žen 

v porovnání s muži lze však vzhledem k rozdílným fyzickým dispozicím mužů a žen 

očekávat. 

Výkony v rychlostních a agility testech se zabýval Malý a kol. (2014) u elitních 

hráčů fotbalu ve věkových skupinách U16 – U19 (15–18 let věku). Hráče hodnotil na 

konci přípravného období a mezi testy uvádí právě testy startovní lineární rychlosti (sprint 

na 5 a 10 m) a absolutní lineární rychlosti (20 m letmo) a agility testy 505 (505D a 505N) 

a K-test. V testu 505 autoři nehodnotili výkon podle strany, na kterou se hráč otáčí (v 

našem případě na pravou a levou stranu), ale podle preferované dolní končetiny na 

dominantní a nedominantní stranu otočení. Malý a kol. (2014) uvádí u fotbalistů lepší 

výsledky o 0,07 s ve srovnání s naším výzkumným souborem hráček florbalu (505D = 

2,53 ± 0,11 s; 505N = 2,53 ± 0,10 s; resp. 505P = 2,6 ± 0,1 s a 505L = 2,6 ± 0,1 s). U 

obou skupin také můžeme hodnotit vliv strany otáčení na výsledný čas, kde můžeme dojít 

k závěru, že strana otočení nemá vliv na rychlost dosaženou v testu, ať už výsledky 

hodnotíme podle strany otočení (pravá, levá) nebo dominance dolních končetin 

(dominantní, nedominantní). Můžeme tedy usuzovat, že florbal i fotbal jsou sporty, kde 

jsou změny směru, pohyblivost, točivost i rychlost velmi důležitými faktory a hráči obou 

sportů jsou nuceni dosahovat stejných výkonů na obě strany bez ohledu na preferovanou 

dolní končetinu, resp. stranu.  

Yanci a kol. (2016) uvádí výsledky v testu 505 u atletů ve věku 14-16 let u chlapců 

(2.64 ± 0.18 s) a u dívek (2.75 ± 0.17 s), což je ve srovnání s naší skupinou o 0,04 s více 

u chlapců a 0,15 s více u dívek. Zde je třeba brát v úvahu právě vliv věkového rozdílu 

mezi našimi probandy a výzkumným souborem Yanci a kol. (2016), který při rozdělení 

na skupiny U14 a U16 nezjistil významné rozdíly (2.72 ± 0.19 vs. 2.67 ± 0.16 s, p> 0.05) 

a i při srovnání mezi námi sledovanou skupinou a skupinou chlapců i dívek ve věkové 

kategorii U16 jsou naše hráčky stále o 0,07 s lepší.  

Pokud budeme hodnotit výsledky testu 505 u námi sledovaného souboru, 

s výsledky atletů (Yanci a kol., 2016) a výsledky mladých fotbalistů (Malý a kol., 2014) 
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můžeme konstatovat vliv pohlaví i při rozdílném věku (naše skupina vs. fotbalisti), ale 

také vliv sportovní specializace (fotbalisté vs. atleti), kde je rozdíl dán různými 

charakteristikami výkonu u jednotlivých specializací. 

 V testu K-test uvádí Malý a kol. (2014) v průměru o 0,1 s lepší výsledky u 

fotbalistů v porovnání s námi sledovaným souborem florbalistek (11,20 ± 0,39 s, resp. 

11,3 ± 0,06 s). V obou testech dosahují fotbalisté mírně lepších výsledků než florbalistky, 

ačkoliv jsou mladší. Opět zde pozorujeme vliv pohlaví na dosažené výsledky, což je 

následkem rozdílných fyzických dispozic, anatomických a fyziologických předpokladů. 

Vliv rozdílných fyzických dispozic mezi pohlavími lze pozorovat až po 12 roku životu, 

kdy obě pohlaví prochází rozdílným vývojem vlivem tvorby hormonů v průběhu 

adolescence. Např. Vrchovecká (2020) nezjistila ve věkovém období 6-10 let rozdíl ve 

vývoji nebo výkonnosti mezi chlapci a děvčaty. 

Test BUMAZA pro hodnocení rychlostně vytrvalostních schopností se využívá 

zatím zejména u hráčů fotbalu a využila jej řada autorů. Varjan (2018) uvádí ve věkové 

kategorii U15 (N = 15) průměrný čas 5,95 ± 0,03 s, Bláža (2014) uvádí u hráčů do 16 let 

(N = 24; věk 15,5 ± 0,5 let, tělesná výška: 176,1 ± 7,4 cm, tělesná hmotnost 65 ± 7 kg) 

průměrný čas 5,84 ± 0,13 s a Procházka (2018) testoval dva fotbalové týmy v kategorii 

starších žáků (N = 26) a zjistil průměrné výsledky 6,65 ± 0,34 s resp. 6,63 ± 0,29 s. U 

námi sledovaného souboru hráček florbalu jsme zjistili průměrný čas 6,1 ± 0,2 s, který je 

ve srovnání s fotbalisty věkové kategorie U15 o 0,15 s (Varjan, 2018) horší, ve srovnání 

s hráči fotbalu do 16 let o 0,26 s (Bláža, 2014) horší a ve srovnání s hráči kategorie 

starších žáků o 0,55 s (Procházka, 2018) lepší. I v případě rychlostně vytrvalostních 

schopností v testu BUMAZA můžeme pozorovat vliv pohlaví, kde hráči okolo 15 roku 

života dosahují srovnatelného, resp. lepšího výkonu než hráčky florbalu s průměrným 

věkem 21 let, avšak lepších výkonů než hráči fotbalu starších žáků (věk 13 let). U hráčů 

fotbalu pak v testu BUMAZA sledujeme vliv věku na výkon při hodnocení rychlostně 

vytrvalostních schopností. Když bychom měli obecně shrnout výsledky z naměřených 

testů fotbalistů, můžeme říct, že florbalistky jsou v testu BUMAZA lepší než hráči fotbalu 

v kategorii starších žáků, avšak horší než chlapci kategorie U15 a U16, kteří převyšují 

dívky v námi sledovaném souboru ve fyzických předpokladech a dosahují lepších 

výsledků. 

Celkově můžeme zhodnotit kondiční připravenost námi sledovaných hráček 

florbalu jako velmi dobrou, a to jak vzhledem ke srovnání výsledků jednotlivých testů 
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s muži nižší věkové kategorie, tak zejména vzhledem k faktu, že námi sledovaný soubor 

se zúčastnil florbalového Superfinále žen. 

  

5.2. Rozdělení podle herních postů 

 

Při rozdělení hráček podle herních postů jsme zjistili, že hráčky na centru jsou 

nejrychlejší, ve všech měřených sprintech (5 m, 10 m, 20 m), v agility testu 505L a 505P 

i v agility testu K-test. Výrazně však převýšily své spoluhráčky jen v testu akcelerační 

rychlosti, tudíž sprintu na 5 m. Rozdíl byl mezi hráčkami, které hrají na centru a 

útočnicemi/obránkyněmi, větší, než 5 %. Druhá hodnota, která se nejblíže přibližovala 

rozdílu 5 %, byla ve sprintu na 10 m mezi hráčkami, které hrají na centru a obránkyněmi. 

V tomto případě jsme zjistili rozdíl 4,27 %. 

Hůlka, Wesser a Bělka (2018) vedli výzkumnou studii, které se zúčastnilo celkem 

98 fotbalových hráčů v kategoriích U17 a U19 z České republiky ve fotbale (muži; věk 

16,9 ± 1,3 roku, výška = 177,1 ± 4,6 cm, hmotnost = 68,7 ± 4,6 kg). Byla použita rychlost 

a hbitost K-testu. Rozdělili hráče podle herních postů a jejich naměřené hodnoty jsou 

následující. Středoví hráči dosáhli v K-testu nejlepších výsledků 11,36 ± 0,70 s, druzí 

útočníci 11,40 ± 0,69 s a třetí obránci 11,68 ± 0,63 s. Hráčky florbalu na centru 11,14 ± 

0,60 s, útočnice 11,23 ± 0,52 s a obránkyně 11,46 ± 0,61 s. Zajímavé je, že ať už se jedná 

o florbal nebo o fotbal, hráči na středu (centru) dopadli v agility testu nejlíp. Ani dále se 

pořadí neměnilo, tím pádem za středovými hráči byli útočníci a poslední obránci. 

Nemůžeme se divit, že hráčky na centru dosahovaly nejlepších výsledků. Kysel 

(2010) ve své publikaci uvádí, že nejvyšší nároky jsou kladeny na post středního útočníka 

neboli centra. Podobně jako střední záložník ve fotbalu by jím měl být hráč s výraznými 

fyzickými i technicko – taktickými předpoklady. Pozice na středu vykazuje velkou 

zodpovědnost především při bránění, jelikož je střed považován za místo, ze kterého padá 

nejvíce branek. Úkol centra je být připraven na středu hřiště, bránit tento prostor, blokovat 

střely od obránců, zabraňovat průchodu přihrávek po diagonále. Všechny tyto dovednosti 

vyžadují dobrou hbitost, orientaci v prostoru a přehled o hře. Tvrzení v předchozí větě 

dokazuje fakt, že v agility testech 505P, 505L i K-testu měly hráčky, které hrají na centru 

nejlepší čas. 
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Útočnice na křídlech by měly být z kondičního hlediska především dobře běžecky 

vybavené hráčky. Přesvědčit se o tom můžeme z výsledků měření ženské reprezentace, 

které proběhlo pomocí sporttestrů při turnaji EFT v roce 2017. V průběhu zápasu proti 

švédskému výběru byly monitorovány všechny hráčky, které do zápasu naskočily. Pro 

srovnání, jedna z nejlepších českých útočnic za celý zápas naběhala 3,709 m. Hráčka, 

která celý zápas odehrála v obraně naběhala za zápas 2,823 m. Z uvedených výsledků 

můžeme vidět, že útočnice za celý zápas naběhala přibližně o necelý kilometr víc než 

obránkyně. Sice všechny terénní testy ovládly ve výsledcích hráčky, které hrají na centru, 

avšak v testu BUMAZA byly útočnice v akceleraci na 5 m a následně i na 10 m rychlejší. 

V testu ztratily na agility, které ve výsledku učinilo hráčky na centru v testu rychlejšími.  

Na druhou stranu se dalo předpokládat, že obránkyně budou v běžeckých a agility 

testech až na třetím místě. Jak už jsem uváděla v teorii, obránci by měli být ti jedinci, 

kteří skvěle zvládají vedení míčku, jsou schopni číst hru a zároveň umět být důrazní 

v osobních soubojích především kolem brankového prostoru. Z toho vyplývá, že jejich 

predispozice by měly být spíše ve výborných staticko-silových schopnostech. 

Ačkoliv hráčky na centru byly lepší než námi expertně nastavený rozdíl 5 %, jen 

ve sprintu na 5 m, můžeme konstatovat, že jsou v porovnání s ostatními hráčkami lépe 

kondičně připravené.  Námi stanovenou úroveň 5 % můžeme hodnotit jako velmi 

vysokou, neboť např. Yanci a kol. (2016) uvádí statisticky signifikantní rozdíl (p <0,01) 

mezi chlapci a dívkami v testu 505 (2.64_0.18 vs. 2.75_0.17 s, 4.1 %), což je rozdíl právě 

pouhých 4,1 %. Z tohoto důvodu doporučujeme pro expertní hodnocení rozdílů 

v procentech u těchto testů stanovit hranici o něco nižší, např. právě 4 %. 
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6. Závěr 
 

Cílem této práce bylo zhodnotit kondiční připravenost elitních hráček florbalu. 

Spolu s Laboratoří sportovní motoriky jsme sestavili testovou baterii, kterou bylo možné 

provést během jedné tréninkové jednotky, neboť testovaný soubor byl ve vyřazovací fázi 

nejvyšší ženské soutěže ve florbale.  

Hráčky florbalu (věk = 21 ± 3,2 let; výška = 168 ± 5,6 cm; hmotnost = 60 ± 7,5 

kg; zkušenosti s florbalem = 9 ± 2,8 let; hodin tréninku týdně = 4,5t ± 0,2 hodin) 

dosahovaly obdobných výsledků ve zvolených testech jako fotbalisté ve věku 16-17 let. 

Od starších žáků kategoriemi výše už ale měli ať už fotbalisté nebo florbalisté výsledky 

lepší. Pro srovnání s dívčím souborem jsme měli výsledky z juniorské florbalové 

reprezentace v testu na 5 m. Ty dopadly téměř totožně, proto můžeme říct, že 

v akcelerační rychlosti se testovaný soubor vyrovná tehdejšímu juniorskému výběru. 

Studie Malého a kol. (2014) potvrdila, že věk se jeví jako významný vliv při srovnávání 

vybraných parametrů zdatnosti.  

Při srovnání jednotlivých postů v terénních testech jsme došli k závěru, že hráčky, 

které hrají na centru dosahovaly nejlepších výsledků. Z odborných publikací např. Kysel 

(2010) jsme zjistili, že hráčky na centru musí nejenom perfektně takticky zvládat herní 

systém, ale především by měly oplývat dobrými fyzickými dispozicemi, jelikož se 

většinou pohybují na středu hřiště. O středu hřiště je obecně známo, že právě z tohoto 

místa padá ve florbale nejvíce gólů. To potvrzuje i Turek (2010) ve své práci, kdy sledoval 

lokalizaci střelby v zápasech České reprezentace mužů a došel k závěru, že nejvíce 

střelby, přesně 57 %, bylo ze střední vzdálenosti (tzn. půlkruhové pásmo, poloměr 7-12 

m, střed na malém brankovišti). V těchto prostorech se centr pohybuje. Od tohoto postu 

se očekávají rychlé reakce, výborná orientace v prostoru, která je úzce spojená s agility 

schopnostmi a zrychlení při postupu do útoku, nebo návratu do obrany. Útočnice v testech 

ve většině případů skončily za hráčkami na centru. Výjimka byla v testu BUMAZA, kdy 

útočnice měly v akceleraci na 5 m a 10 m nejlepší čas. To dokládá fakt, že útočnice jsou 

povětšinou dobře rychlostně vybavené hráčky. Obránkyně skončily ve srovnání herních 

postů vždy na třetím místě. Jedním z důvodů může být to, že na post obránců jsou 

vybírány většinou takové somatotypy, které jsou vhodně uzpůsobené k důrazné hře tělem, 

která je v obraně potřeba. 



 
 

65 
 

Sledování kondiční připravenosti je v průběhu rozvoje sportovce i v průběhu jeho 

vrcholové kariéry velmi důležité. Na základě testů sledujících kondiční připravenost lze 

sledovat silné a slabé stránky jednotlivých hráček a na jejich základě částečně 

individualizovat kondiční přípravu tak, aby se nejen zvýšil výkon dané hráčky, ale aby se 

předešlo případným zraněním v soutěži při nízké kondiční připravenosti hráčky. Pro lepší 

hodnocení kondiční připravenosti hráček florbalu by bylo vhodné zaměřit se na užití testů 

prezentovaných v této studii také u hráček florbalu nižší věkové kategorie a u žen jiných 

sportovních specializací. 
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