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Abstrakt 

 

Název práce: 

Herní činnosti jednotlivce ve florbale – uvolňování s míčkem, uvolňování bez míčku 

 

Cíl práce: 

Analyzovat herní činnosti jednotlivce ve florbale 

 

Metoda:  

Analýza provedena metodou nepřímého pozorování záznamů zápasů České reprezentace na MS 

2008. 

 

Výsledky: 

Analyzované poznatky herních činností jsou prvním podkladem pro trenéry do tréninkového 

procesu 

 

Klíčová slova: 

Florbal, herní výkon, herní činnosti, uvolňování s míčkem, uvolňování bez míčku 



 

Abstract 

 

Title: 

Gaming activity in floorball – release the ball, release without the ball 

 

Objectiv: 

Analyze gaming aktivity in floorball 

 

Method:  

Analysis performed using with indirect observation records matches Czech team at the Word 

championships 2009 

 

Results: 

Analyzed findings gaming activities are the first basic information in training process.  
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1 Úvod 
 
Florbal patří mezi relativně mladé sportovní hry. Jeho rychlý rozvoj u nás je zároveň podnětem 

k rozvoji odborných prací a odborné literatury o tomto dynamický se rozvíjejícím sportu. U 

veřejnosti je florbal vnímán jako halová alternativa ledního hokeje. Florbal k nám přišel 

počátkem 90. let ze Skandinávie. Zpočátku se týkal jen několika pražských nadšenců, ale 

postupem času se tato sportovní hra začala rychle šířit. Vznikla Česká florbalová unie a systém 

celoročních soutěží. Florbalu výrazně pomohl i letní turnaj Czech Open, který se koná v Praze. Je 

to největší florbalový turnaj na světě, každoročně se ho zúčastní přes 150 týmů z celého světa. Za 

těch 20 let zaznamenal florbal v Čechách obrovský boom a v současnosti je u nás přes 30 000 

registrovaných členů. Díky rychlému nárůstu členské základny v posledním desetiletí je florbal 

nejrychleji se rozvíjející sportovní hra v České republice. K velkému rozvoji florbalu přispělo 

několik faktorů. Těmi nejdůležitějšími jsou atraktivita a dynamičnost tohoto mladého sportu a 

bezpochyby také ekonomická (ne)náročnost florbalu.  

Základní sportovní vybavení tvoří hokejka a sálová obuv. Rodiče při výběru sportu pro svoji 

ratolest zohledňují i finanční náročnost toho či onoho sportu. Florbal se v tomto stal velmi 

zdatnou konkurencí hokeje. Tato práce by měla jednak zvýšit povědomí o florbalu, ale především 

by se měla zaměřit na dosud nepopsanou oblast florbalu - herní činnosti jednotlivce. Cílem této 

práce je podrobně popsat dvě základní herní činnosti ve florbalu - uvolňování s míčkem a 

uvolňování bez míčku. Analýza a rozbor těchto základních herních činností poskytnou nové 

informace, které poslouží jako východisko k dalšímu vývoji tréninkových metod. Tyto činnosti si 

nejprve teoreticky vymezíme. Východiskem pro nás budou záznamy z utkání MS 2008. Tyto 

zápasy jsme si vybrali z důvodu aktuálnosti a možnosti zachytit poslední trendy ve florbalu.  

Konkrétně se zaměříme na všechny zápasy Českého týmu. Analýzu vybraných herních činností 

budeme provádět u křídelního útočníka.  Tyto činnosti poté zanalyzujeme a dojdeme k závěrům, 

které nám pomohou utvořit nový pohled na činnosti a pohyb hráčů na hřišti. Získané poznatky 

budou moci být využity v tréninkové praxi. 

 



Teoretická část 

 

8 

2 Teoretická část 

2.1 Sportovní výkon 
 
Sportovní výkon tvoří jednu z hlavních kategorií sportovního tréninku, sportovní hry jsou jedním 

z fenoménů současného sportu. Základní a neoddělitelné oblasti sportu představují vzájemně 

propojené kategorie sportovní výkon a sportovní trénink. Dříve společností oceňovaný 

systematický trénink spojený s výkonem je dnes přijímán pouze jako dílčí, skrytá a spíše 

nezajímavá součást. Zcela odlišně je veřejností přijímáno hodnocení výkonu, zejména 

dosahovaného v nejsledovanější oblasti sportu, ve sportovních hrách. Dosahování vysokého 

výkonu, resp. Zvyšování výkonnosti v oblasti tak variabilní jako jsou sportovní hry je profesně 

poměrně obtížnou záležitostí podmíněnou jistou časovou působností a trvalou progresivitou 

řízení tréninkového procesu. V současném tréninkovém procesu sportovních her se tak 

v úměrnosti požadavků spojených s výkonem hráče logicky zvyšuje důraz na úroveň 

kognitivního myšlení, mentální aktivitu nutnou pro zpracování informací a rozhodovací procesy. 

Zvyšují se nároky na celkovou herní způsobilost spojenou s vysokou úrovní specifické 

odbornosti (Křiček, 2009). 

Sportovní výkon je charakterizován jako specifická pohybová činnost, jejímž obsahem je řešení 

pohybového úkolu, který vymezují pravidla daného sportu, a v níž sportovec usiluje o maximální 

uplatnění výkonových předpokladů (Dovalil, 2002). 

Vysoký sportovní výkon je také formulována jako aktivita, která je specifikována dokonalým 

koordinačním provedením, jehož základem je komplexní projev mnoha tělesných psychických 

funkcí člověka, podpořených maximální výkonovou motivací (Dovalil, 2005). 

 

Sportovní výkon je komplex aktivit rozvíjených dlouhodobým a cílevědomým tréninkovým 

procesem. Tento proces je závislý na požadavcích jednotlivých typů sportovních výkonů 

kladených na organizmus, ale také na osobnostní stránku sportovce. Charakteristika těchto 

požadavků přesněji vymezuje systém sportovního tréninku a patří k hlavním cestám vedoucím ke 

zvyšování výkonnosti. Je to proces dlouhodobý a je výsledným projevem výkonnostního rozvoje 

sportovce. Jsou v něm obsaženy tyto faktory (Dovalil, 2005): 
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• vrozené dispozice, tyto dispozice mají povahu vloh, nadání či talentu. V závislosti na 

pohybové činnosti se některé z dispozic aktivizují a rozvinou. Dále již hovoříme o talentu, 

• vlivy přírodního a sociálního prostředí, tyto vlivy podmiňují vývoj jedince i jeho 

vrozených dispozic. Konkrétně to jsou časové možnosti a materiální podmínky, které se 

největší měrou podepisují na kvalitě a rozsahu pohybového rozvoje jedince, 

• vliv tréninkového procesu, představuje dlouhodobé a cílevědomé působení tréninkového a 

soutěžního zatížení. 

 

Na formování sportovního výkonu pohlížíme jako na proces, jehož výsledkem je komplexní 

pohybové jednání, ve kterém se sportovec pohybuje jako subjekt realizující své cíle. 

Sportovní výkony jsou velice různorodé. Nejvyšší požadavky z hlediska sportovního výkonu a 

pohybové náročnosti jsou kladeny právě na sportovní hry. Ve hrách jsou výkony prokazovány 

tvořivou pohybovou činností ve velice proměnlivých podmínkách. Vysoké požadavky jsou 

kladeny na celý organismus sportovce, na jeho fyziologické funkce, ale i na energetické zajištění 

činnosti. Zvyšuje se i důraz na úroveň kognitivního myšlení, mentální aktivitu nutnou pro 

zpracování informací a rozhodovací procesy. Zvyšují se nároky na celkovou herní způsobilost 

spojenou s vysokou úrovní specifické odbornosti. V kontextu výkonových požadavků stoupá 

význam i psychosociálních aspektů podílejících se na výkonu hráče, např. koheze, participace, 

kompatibilita, které ve sportovních hrách patří k nejsložitějším. 
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Obrázek 1: Schéma struktury sportovního procesu dle Choutky a Dovalila (1991) 

 

 

Obrázek 2: Sportovní výkon jako výsledek dlouhodobé adaptace dle Choutky a Dovalila (1991) 
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2.1.1 Individuální a týmový herní výkon 
 

Individuální herní výkon je dle Dobrého (1988) suma herních dovedností, realizovaných hráčem 

v utkání. Vyjadřuje vývojový stupeň způsobilosti hráče participovat na týmovém herním výkonu. 

Individuální herní výkon představuje specifické zatížení. Toto zatížení působí na: 

 

• funkce vnitřních orgánů a metabolické procesy – bioenergetické determinanty, 

• funkce hybného systému – biomechanické determinanty, 

• řídící činnost CNS a psychických procesů – (kognitivních, volních, emočních a 

motivačních) – psychické determinanty. 

 

Bioenergetické, biomechanické a psychické determinanty představují subjektivní předpoklady 

individuálního herního výkonu, složené z mnoha herních dovedností. Umožňují hráči 

způsobilost, podílet se na týmovém herním výkonu. Individuálně odlišné výkonové předpoklady i 

individuálně odlišné stupně vývoje participace způsobují, že hráči realizují objektivně stejné 

požadavky s rozdílnou kvalitou (Dobrý, 1988). 

Individuální herní výkon je charakterizován vnějším pohybovým projevem a vnitřní odezvou, 

podmíněnou především uspokojováním bioenergetických nároků herní činnosti (Dobrý, 1988). 

Biomechanika nám poskytuje poznatky o mechanických principech činnosti hybného systému, 

fyziologie odhaluje poznatky o stavě a složení svalů, adaptačních změnách, ale i svalovém a 

systémovém metabolismu a jeho zajištění. 

 

Typy svalových vláken – skládají se ze čtyř odlišných typů s různými funkčními, strukturálními a 

biochemickými vlastnostmi: 

 

• typ 1 (SO) – jsou pomalá oxidativní vlákna, dobře vybavená pro dlouhotrvající 

činnost a pro oxidativní krytí energetického výdeje, 

• typ 2 A (FOG) – rychlá oxidativně glykolytická vlákna získávající energii glykolýzou, 

• typ 2 B (FG) – rychlá glykolytická vlákna umožňující maximálně rychlý stah a 

maximální nasazení svalové síly. Převažují v nich enzymy neoxidativního 

metabolismu. Jsou předpokladem pro rychlý a výbušný výkon, 
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• typ 2 C – vlákna nediferencovaná, embryonální. Vyskytují se ve svalech v průběhu 

embryonálního vývoje a postupně se definují na rychlý typ (2 A, 2 B) nebo pomalý 

typ (1). 

 

Tyto typy svalových vláken jsou v různých kosterních svalech zastoupeny v odlišném množství. 

Toto množství je podmíněno dědičným vkladem.  

Jednotlivé typy vláken jsou diferencovaně využívány při různé intenzitě a objemu pohybové 

činnosti. 

Bioenergetické zabezpečení herního výkonu – rozlišuje pohybové činnosti závislé na funkčním 

stavu systému bioenergetického zabezpečení a činnosti závislé převážně na funkčním stavu 

kosterně svalového systému. 

 

• s převažující intenzitou – rychlostně silové nároky, jejichž podkladem je větší 

zapojování „rychlých“ vláken a uplatnění neoxidativního krytí energetických nároků 

• s převažujícím objemem – déle trvající činnost (vytrvalost), jejíž podkladem je 

především zapojování „pomalých“ vláken s uplatněním oxidativního krytí 

energetických nároků 

 

Florbal je hra, která je charakterizovaná střídavým zatížením. Ve výkonu každého hráče můžeme 

v závislosti na průběhu utkání pozorovat nepravidelně se proměňující strukturu intervalů zatížení 

vyplněných činností vysoké, mezní intenzity a intervalů vyplněných střední a velmi nízké 

intenzity. Požadavky na svalovou kontrakci při herním výkonu mohou být uspokojovány 

v závislosti na stupni silového nasazení a jeho trvání třemi způsoby: 

 

• neoxidativní alaktátové krytí – zabezpečení krátkodobého zatížení submaximální 

intenzity (2 – 3 sekundy). Tyto nároky jsou kryty volnou zásobou ATP 

(adenosintrifosfát). Při překročení požadavků na ATP dodává potřebnou energii 

makroergní substrát CP (creatinfosfát). Tato zásoba je vyčerpána přibližně za 25 

sekund, 

• laktátové neoxidativní energetické krytí – toto energetické krytí nastává v situaci 

déletrvající náročné činnosti s následnou zvýšenou potřebou kyslíku. Velký význam 
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zde má nízká mobilizační rychlost oxidativního systému. Při vyčerpání pohotové 

zásoby ATP se začne další AT získávat pro svalový stah ze svalového glykogenu 

neoxidativní cestou. Důsledkem je snížení pohybové intenzity a hromadění kyseliny 

mléčné ve svalu, což v konečném pohledu prodlužuje dobu regenerace, 

• oxidativní způsob energetického krytí – zabezpečení pohybové činnosti trvající déle 

než 90 sekund. Jde o činnost střední a mírné intenzity. Rychlost získávání ATP je 

několikanásobně nižší, než u předešlých dvou způsobů energetického krytí. Oxidativní 

získávání energie (oxidativní zóna, z glykogenu, krevního cukru, tuků, atd.). 

 

Způsob, jakým je hráč schopen pokrýt energetické nároky pohybové činnosti, v neoxidativní 

alaktátové zóně a v oxidativní zóně je rozhodující bioenergetickou determinantou úspěšného 

výkonu ve sportovních hrách. Cílem hráče je tedy osvojení optimalizovaného rytmu průběžné 

oxidativní obnovy pohotovostních zásob ATP – CP, vyčerpaných při realizaci klíčových herních 

činností jedince v utkání. 

 

Biomechanické determinanty individuálního herního výkonu 

 

Volní pohyb, ať už jednoduchý, nebo složitý, jednoho segmentu nebo celého těla, je veden silou, 

která vzniká při aktivaci jedné nebo více svalových skupin. Výsledný pohyb při realizaci jakékoli 

herní činnosti není pouze výsledkem kontrakce jednotlivých svalů. Je to výsledek jasné interakce 

četných svalových skupin a různého využití vynaložených sil, které působí na stabilitu a 

lokomoci hráče i na manipulaci hráče s míčem (Dobrý, 1988).  

 

Herní činnosti jsou realizovány pohyby jenž jsou produktem celé hybné soustavy a fungují podle 

principu koordinace. Je to princip, podle něhož se z určitého počtu svalů aktivuje při stejném 

pohybovém úkolu vždy stejná kombinace svalů ve stejném konstantním sledu. Hovoříme tedy o 

dynamickém stereotypu (pohybovém návyku). 

 

Navzdory těmto pohybovým návykům dochází v nervosvalovém systému k variacím, 

vytvářejícím individuální – jedinečnou pohybovou činnost. Neustále je zde snaha pochopit lidský 

pohyb ve smyslu principů efektivního pohybu. (Dobrý, 1988)  
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• princip sumace kloubních sil – síla, jako produkt svalové kontrakce, vyvolá pohyb 

segmentu těla a tím vykoná práci trvající určitou dobu. Při rozvíjení, kultivaci herních 

dovedností je důležité získat způsobilost sčítat síly, vyvíjené různými svalovými 

skupinami na různých kloubech, 

• princip kontinuity kloubních sil – schopnost jedince adekvátně využít kloubních spojů 

k efektivnímu přenosu síly, správnému načasování i přesnosti pohybu, 

• princip impulsu – velikost síly násobená časem. Především jde o přesné načasování 

pro aplikaci síly, 

• princip směru aplikace síly – správně přenášený směr síly ze svalových efektorů, 

• princip sumace rychlostí segmentů těla – rychlost pohybu konečných segmentů (ruky, 

nohy) je výslednicí součtu individuálních rychlostí všech předchozích zúčastněných 

segmentů a jejich odpovídajícího načasování. 

 

Psychické determinanty individuálního herního výkonu 

 

Vzhledem ke stále se měnícím herním situacím a proměnlivému psychickému zatížení při 

realizaci herního výkonu, získávají kognitivní procesy na stále větším významu. 

Kognitivní procesy jsou nazývány ty psychické procesy, jež slouží v průběhu utkání aktuálním 

potřebám řízení a orientace herní činnosti, regulaci podnětů a rozhodování při herních činnostech, 

regulaci a kontrole motorického provedení herních činností. Je to způsobilost hráče kontrolovat, a 

v souladu s požadavky cíleně řídit jednání v konkrétních herních situacích. 

 

Kognitivní procesy podílející se na orientaci herních činností 

 

Jedná se o aktuální činnostní orientaci na hřišti, vyžadující od hráče nároky mnohostranného 

vnímání herních situací. Patří sem vnímání vlastních pohybů, vnímání cizích pohybů, vnímání 

pohybu míče a vnímání neměnících se objektů. Toto vnímání prostoru zahrnuje vnímání 

prostorových vztahů vždy současně. Vnímání pohybu zahrnuje změny postavení v čase, 

objektivní dobu trvání různých činností, rychlost a posloupnost jevů v prostoru. 

Cílem těchto procesů je rozeznávání rozhodujících faktorů či podnětů, ovlivňujících procesy 
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rozhodování a programování odpovědi. 

 

Kognitivní procesy vedoucí k rozhodnutí o volbě určité herní činnosti 

 

Procesy ovlivňující na základě vytvořené akční orientace volbu činnostní odpovědi a její 

naprogramování. 

Myšlení probíhající v průběhu herní činnosti je převážně operativní. Proto je nutné odlišovat jej 

od myšlení před a po utkání. Operativní myšlení umožňuje rychlé, účelné a taktické rozhodování 

a patří k nejdůležitějším výkonovým předpokladům hráče. Rychlé a správné zpracování 

informací rozhoduje o úspěchu herní činnosti a je často příčinou značných výkonových rozdílů 

mezi jednotlivými hráči. 

Důležitým faktorem, jenže nelze opomenout a který se velkou měrou podílí na rozhodnutí o 

činnostní odpovědi v rámci taktických myšlenkových procesů je také anticipace. V obecném 

smyslu hovoříme o předjímání podnětů, které nastanou v budoucnosti, už v přítomných 

poznávacích procesech. 

 

Kognitivní procesy podílející se na regulaci a kontrole motorického provedení herních činností 

 

Jsou to procesy, garantující (podle rozhodnutí o cíli činnosti) program motorického provedení 

herní činnosti, jeho kontrolu a vyhodnocení. Konkrétně se především jedná o procesy aktuálního 

průběhu činností. 

Zvláštnosti procesů regulace a kontroly motorického provedení herních činností a nároky, které 

z toho vyplývají na hráče: 

• mnohotvárnost možných programů herních činností – jedná se především o činnosti 

prováděné v určité posloupnosti a s bezprostřední návazností, 

• variabilita provedení herních činností – nutnost kooperovat se spoluhráči a odolávat 

soupeřovu ovlivňování, 

• rychlost provedení herních činností – jsou zde obsaženy motorické výstupy velmi 

vysoké rychlosti až k činnostem, které jsou z taktických důvodů časově zpomalovány, 

• přesnost provedení herních činností – rozdělena na cílovou a průběhovou přesnost. 

Vysoká cílová přesnost při vysokých motorických rychlostech je stěžejním faktorem 
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pro získání převahy nad soupeřem, 

• hra pod tlakem – snaha soupeře o narušování, komplikování a likvidace vlastní hry, 

• psychické a fyzické zatížení – projevuje se především neefektivním zapojováním 

svalových skupin, narušováním principů síly, ale také nesprávným přijímání a 

zpracováním informací. 

 

Charakteristikou herních činností je to, že v průběhu motorického výkonu v jedné herní činnosti 

již probíhají procesy vnímání, rozhodování a programování činností dalších. 

Týmový herní výkon je založen na individuálních herních výkonech, které podléhají vzájemnému 

regulačnímu působení. 

Individuální i týmový herní výkon je v každém utkání jedinečný a neopakovatelný, s jinou 

strukturou. Tvoří jej pokaždé jiné herní činnosti jednotlivce, kombinace i herní systémy, dochází 

při něm pokaždé k jiným sociálně interakčním vztahům jak mezi hráči uvnitř jednoho družstva, 

tak i obou družstev. Výkon je pokaždé ovlivněn jinými faktory, které jsou vzájemně zastupitelné. 

Týmový herní výkon má své determinanty, na které působíme při rozvoji a kultivaci herního 

výkonu v tréninkovém procesu i v utkání. Tyto determinanty dělíme dle Dobrého a 

Semiginovského (1988) na: 

• sociálně psychologické determinanty: týkají se především vztahů uvnitř týmu, jedná 

se o interpersonální vztahy mezi jednotlivými hráči a také mezi hráči a trenéry, 

• činnostní determinanty: jedná se o jevy, které významným způsobem určují týmový 

herní výkon, k činnostním determinantům patří: 

� činnostní koheze – zahrnuje soudržnost, spolupráci, souhru hráčů a soulad 

vztahů mezi hráči při činnosti v průběhu utkání. Vnějším výrazem herní 

koheze je herní systém družstva realizovaný herními kombinacemi a 

herními činnostmi jednotlivce, 

� činnostní participace – je míra účasti jednotlivých hráčů na týmovém 

výkonu. Je obecně platným jevem na jakékoliv úrovni. Proto 

zdůrazňujeme, že vývoj hráče je vývojem jeho participace na týmovém 

výkonu. Participace na vyšších výkonnostních úrovních vyžaduje kvalitní 

zvládnutí všech herních činností jednotlivců. 
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Analýza týmového herního výkonu dle Buzka (1991): 

• týmový herní výkon má interakční charakter a je podmíněn úrovní sociálně 

psychologických a činnostních determinant, 

• herní výkon družstva je podmíněn kvantitou a kvalitou vzájemných vztahů, 

• herní výkon je chápán jako realizovaná individuální a skupinová činnost, kde dochází 

k odlišení výkonu jednotlivce od výkonu družstva, 

• každé utkání má své konkrétnosti a je jedinečné a neopakovatelné, přesto nelze 

odmítat zákonité tendence v průběhu herního jednání. 

 

Dle Svobody a Vaňka (1986) má týmový herní výkon interakční povahu, vyžadující 

bezprostřední součinnost všech hráčů družstva k překonání protiakce soupeře. Velmi důležitá je 

především motivace na společný cíl, k jehož dosažení je nutná dobrá komunikace mezi hráči.  

 

Buzek a Navara (1986) považují kromě výsledku za kritéria výkonu následující kategorie: 

• četnost útočných a obranných fází hry během utkání 

• délka trvání útočné či obranné fáze 

• prostor, ve kterém byla akce zakončena 

• procento úspěšnosti zakončených útočných fází 

• počet hráčů zapojených v jedné útočné či obranné fázi 

• počet herních činností jednotlivce v útočné fázi 

• příčiny ztráty kontroly nad míčem 

 

2.1.2 Herní činnosti   
 

Herní činnosti jednotlivce ve florbalu lze dle Křička (2007) vymezit jako konkrétní herní 

dovednosti, odlišující se motorickým obsahem a herním účelem. U herních činností 

realizovaných prostřednictvím pohybového aktu nebo pohybového celku vymezujeme ve 

vzájemné propojenosti, podobně jako v jiných sportovních hrách, technické provedení činnosti 

(způsob provedení a úroveň dovednosti) a taktické provedení činnosti (volba – výběr 

dovednosti). Obsažný poměr obou stránek dané herní činnosti určuje herní situace a hráčská 
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kvalita jednotlivce. Společným znakem situačních herních činností ve florbalu je propojenost 

pohybových dovedností v koordinované celky. Pohybově ohraničené činnosti se vyskytují ve hře 

omezeně (rozehrání, vhazování, výhoz).  

Herní činnosti dělíme na individuální (herní činnosti jednotlivce), skupinové (herní kombinace) a 

týmové (herní systémy).  

Teorie florbalu rozlišuje herní činnosti jednotlivce podle vztahu k míčku (herní činnosti 

jednotlivce s míčkem a bez míčku) a podle charakteru herní činnosti (herní činnosti útočné a 

obranné). S ohledem k účelu textu a propojenosti herních činností jednotlivce zde prezentujeme 

pouze útočné a obranné činnosti jednotlivce. 

Útočná činnost vedení míčku je dovednost při ovládání míčku hokejkou za účelem jeho průběžné 

kontroly. Podle způsobu držení hokejky (jednoruč, obouruč) rozlišujeme několik způsobů vedení 

míčku (tažení, tlačení, driblingem), popř. jejich kombinací vyplývající z herní situace. Podle 

pozice míčku vzhledem k čepeli rozlišujeme vedení míčku forhendovou, nebo bekhendovou 

stranou hokejky. Primární herní dovednost při vedení míčku hokejkou je dribling. Podle způsobu 

ovládání míčku (průběžně opakovaný atak míčku čepelí hokejky) rozlišujeme ve florbalu dvě 

formy driblingu. Základní formu driblingu představuje dribling hokejový (míček střídavě ovládán 

forhendovou a bekhendovou stranou čepele). Speciální a náročnější formu představuje dribling 

florbalový (míček ovládán čepelí po dráze „ležaté osmičky“ pouze na forhendové straně). Při 

driblingu, stejně jako u dalších herních činností usilují hráči o co největší omezení zrakové 

kontroly míčku. 

Převzetí a přihrávání míčku představuje propojený a koordinovaný celek pohybových úkonů 

s cílem kontroly míčku – převzetí míčku (zpracování) a jeho účelovým usměrněním (přihrávka). 

Převzetí je koordinovaný celek pohybů ovlivňovaných směrem, rychlostí, popř. výškou 

pohybujícího se míčku. Přihrávání je účelovým usměrněním míčku v linii postavení nebo pohybu 

spoluhráče. Podle dráhy a pohybu míčku rozlišujeme přihrávku vedenou v rovině povrchu hřiště, 

tzv. po zemi, a přihrávku vedenou vzduchem (nad povrchem hřiště). Podle pozice míčku a čepele 

hokejky rozeznáváme ve hře frekventovanější přihrávku forhendem a přihrávku bekhendem. 

Podle způsobu provedení rozlišujeme přihrávku tahem, švihem, přiklepnutím a přihrávku úderem 

(golfem). 

Uvolňování s míčkem je variabilním pohybovým celkem, za účelem zaujmutí výhodného 

postavení pro další činnost (únik, přihrávka, střelba). Podle způsobu uvolňování s míčkem 
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vzhledem k pozici soupeře rozlišujeme uvolňování driblingem neboli kličkou, obtočením, 

prohozením nebo obhozením. O způsobu uvolnění rozhoduje hráč na základě herní situace 

(postavení soupeře, spoluhráčů, prostor hřiště). 

Uvolňování bez míčku tvoří převážnou část činností hráče. Je vyjádřeno flexibilní lokomocí 

hráče vedenou s cílem zaujmutí výhodné pozice vzhledem k soupeři a k spoluhráči (přihrávka, 

střelba). Nedílnou součást uvolňování s míčkem i bez míčku tvoří klamavá činnost, tzv. 

„klamání“ soupeře.  

Uvolňování bez míčku provádí hráč buď změnou rychlosti běhu (zrychlením či zpomalením), 

nebo změnou směru běhu. 

 

Výběr místa dle Psoty a Buzka (2007) se projevuje neustálým a účelným pohybem hráčů bez 

míče. Jde o přizpůsobování jejich pozic na hřišti herním úkonům v herně situačních souvislostech 

podle polohy míče, herního prostoru, spoluhráčů, soupeře. Výběrem místa, účelným pohybem, 

reagují hráči na každou změnu herní situace. Vhodné zaujímání pozic hráčů (do trojúhelníku), 

jejich myšlenková a pohybová vzájemná komunikace usnadňuje součinnost celého družstva. 

Základním záměrem výběru místa je „zvětšit“ herní prostor i vzdálenost mezi hráči soupeře, 

zaujmout vhodnou pozici pro příjem míče. Pro tyto účely volíme formy nabíhání, jako pohybové 

aktivity hráče do volného prostoru pro příjem míče, uvolňování se od soupeře, jako klamné 

pohybové manévry za účelem získání míče ve volném prostoru či odlákání soupeře z těžiště hry 

z taktických důvodů. Situační včasnost výběru místa, nabíhání a uvolňování se pro míč větším 

počtem hráčů s variabilní výměnou do hloubky i do šířky hřiště podněcuje optimální řešení 

součinnosti v herním prostoru. Vede k narušení kompaktnosti obranného postavení soupeře. 

 

Uvolňování bez míče dle Velenského (2007) tvoří nejčastější činnost jednotlivce v útoku. Hráči, 

kteří zůstávají stát nebo kteří nevyvíjejí dostatečnou aktivitu při uvolnění se pro míč a poutáním 

pozornosti soupeře, ztěžují činnost svým spoluhráčům a naopak značně ulehčují činnost obránců. 

Cílem uvolňování bez míče je jednak získat postavení a postoj, v němž lze chytit přihrávku, dále 

poutat vhodně zvoleným pohybem soupeřovu pozornost a jednak uvolňovat prostor pro činnost 

spoluhráčů. Ve srovnání s koordinačně náročnými činnostmi s míčem není technika pohybu bez 

míče tak obtížná. Základem se stává běh a jeho modifikace ve smyslu použití na různé 

vzdálenosti, na různých částech či prostorách hřiště a různou rychlostí. Doprovodným projevem 
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jsou však rychlostně silové prvky: náhlá prudká zrychlení z místa nebo z pomalejšího pohybu, 

prudká zastavení, náhlé a výrazné změny směru, popř. propojování těchto prvků do záměrně 

navazovaných pohybových celků. 

 

Výběr místa stejně jako uvolňování hráče bez míčku je (podle Zlatníka, 2007) závislý: 

• na prostoru, kde k tomu dochází (obranná nebo útočná polovina), 

• na systému hry družstev (osobní nebo zónová obrana). 

 

Uvolňování neprovádí jen jeden hráč, ale často několik hráčů najednou. Míček dostane jen jeden 

z nich, a to ten, který je podle přihrávajícího hráče v nejvýhodnějším postavení. Uvolňování 

ostatních je také důležité, neboť také mohli dostat míček a současně odvracejí pozornost od 

spoluhráče, který míček přijal. Při této činnosti je důležitý výběr správného místa na hřišti a 

načasování pohybu hráčů, tato činnost tvoří základ pro nácvik kombinací a systémů hry.  

Součinnost dvou nebo více hráčů v určitém prostoru a čase je herní kombinace (Křiček, 2007). 

Lze je rozlišit na kombinace útočné a obranné. Útočná herní kombinace „přihraj a běž“ je 

vyjádřením návaznosti herní činnosti přihrávání a uvolňování bez míče (přihrávající hráč se 

okamžitě uvolňuje pro míč) s využitím momentu překvapivosti. Kombinace „odběhnutím“ je 

alternativou kombinace „přihraj a běž“ vyjádřená součinností přihrávání a uvolňování bez míče 

dvou hráčů. Hráč po přihrávce se pohybem uvolňuje opačným směrem od pozice spoluhráče 

s míčkem, tzv. odběhnutím. Cílem „odběhnutí“ je zvýhodnění spoluhráče s míčkem. Další 

kombinace jsou „křížení“, „zpětné přihrávky“ a „nahození“.   

Mezi další útočné herní činnosti patří střelba, tečování a dorážení míčku. Střelba je flexibilní 

herní dovedností hráče s cílem finálního usměrnění míčku do branky soupeře. Podle způsobu 

provedení rozlišujeme střelbu švihem, přiklepnutím a golfovým úderem (hokejka nesmí před a po 

úderu přesáhnout úroveň pasu). Podle pozice míčku vzhledem k čepeli hokejky rozeznáváme 

střelbu forhendem a ve hře méně frekventovanou střelbu bekhendem. Tečování a dorážení míčku 

tvoří pohybové komplexy dovedností realizované hráčem dle herní situace v prostoru obou 

brankovišť s cílem usměrnění, doklepnutí. 
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3 Metodologie 
 

3.1  Objekt výzkumu 

Objektem výzkumu bude křídelní útočník české reprezentace Pavel Kožušník. Budeme ho 

sledovat a analyzovat výše zmíněné herní činnosti. Prostředkem sledování budou záznamy utkání 

České reprezentace na MS 2008 v Praze. 

 

3.2  Výzkumná část 
Výzkum bude prováděný metodou nepřímého pozorování. Využijeme záznamy utkání na DVD 

nosičích. Výhodou nepřímého pozorování je možnost opakovaně přehrávat pasáže zápasu podle 

naší potřeby. Nevýhodou je úzký záběr televizní kamery, který v daný okamžik hry snímá 

konkrétní část hrací plochy a není možnost sledovat, jak se pohybují všichni hráči na ploše.  

 

3.3 Analýza dat 
Získaná data podrobím kvantitativní a kvalitativní analýze. Základním cílem kvantitativního 

pojetí je preference premisy založené principiálně na poznání, ověřování nebo explanaci 

zjišťovaných vztahů, popř. jejich kauzality (Blahuš, 1996). Kvalitativní přístup se snaží o ověření 

vztahů převážně orientovaných k vnitřnímu stavu systému (popis, analýza stavu). Kvalitativní 

výzkum pomáhá porozumět pozorované realitě, kvantitativní výzkum testuje validitu tohoto 

porozumění (Křiček, 2009). Výsledky analýzy herních činností – uvolňování s míčkem, 

uvolňování bez míčku zaznamenám do tabulek. U herní činnosti – uvolňování s míčkem budeme 

zaznamenávat způsoby a počet uvolnění s míčkem. Uvolňování bez míčku zaznamenáme do 

modelu hřiště. Tam zaneseme prostory, kde se jednotlivé herní činnosti vyskytovaly. Tyto 

materiály mohou být použity jako pomůcka pro florbalové trenéry v nácviku jednotlivých herních 

činností.  
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4 Výsledková část 
 
Česká reprezentace sehrála na MS 2008 v Praze celkem 6 utkání. Utkala se postupně s Ruskem, 

Švédskem, Itálií, Lotyšskem, Finskem a v zápase o bronz se Švýcarskem. Analýzu útočných 

herních činností jsme chtěli provést na křídelním útočníkovi. Proto jsme si za objekt pozorování 

zvolili křídelního útočníka prvního reprezentačního útoku, Pavla Kožušníka. Česká reprezentace 

hrála v zápasech systémem 2-1-2. Pavel Kožušník většinu utkání hrál v prvním útoku na pravém 

křídle. Ve dvou utkáních se objevil na levém křídle z důvodu změny spoluhráčů.  

 

Český tým povětšinou kontroloval míček. Snažil se soupeře přehrát kombinační hrou, což se 

projevilo i na sledovaných herních činnostech u Pavla Kožušníka. Během 20ti střídání se 

uvolňoval s míčkem před soupeřem 4krát, v ostatních případech se snažil rychle nahrát a uvolnit 

se do volného prostoru (viz obr. 3).  

 

Tabulka 1: Česká republika – Rusko, uvolňování s míčkem 
 

Způsoby: 

Bekhendová klička 2 

Vedení míčku 2 

Výběh  

Obtočení  

Prohození  

Suma: 4 

 

Popisky dat: 

 Uvolňování s míčkem     

 

 Uvolňování bez míčku     
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Obrázek 3: ČR – Rusko; Uvolňování s míčkem 

 

Uvolňování bez míčku probíhalo převážně před a za soupeřovou brankou a v rozích. Bylo to 

způsobeno jeho rolí vysunutého útočníka při zakládání útoku (viz obr. 4). 

 

 
Obrázek 4: ČR – Rusko; Uvolňování bez míčku 

 

 

V utkání ČR – Švédsko hrál Kožušník opět na pravém křídle. S míčkem se uvolnil celkem 6krát. 
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Tabulka 2: Česká republika – Švédsko, uvolňování s míčkem 
 

Způsoby: 

Bekhendová klička 4 

Vedení míčku 1 

Výběh 1 

Obtočení  

Prohození  

Suma: 6 

 

Nejčastěji se s míčkem uvolňoval v prostoru za brankou, v rozích a na křídlech. 

 
Obrázek 5: ČR – Švédsko; Uvolňování s míčkem 

 

Bez míčku se uvolňoval především do předbrankového prostoru a prostoru na pravém křídle  

(viz obr. 6). 
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Obrázek 6: ČR – Švédsko; Uvolňování bez míčku 

 

 
V utkání ČR – Lotyšsko se Kožušník uvolnil s míčkem celkem 17krát. Uvolňování s míčkem 

prováděl převážně v prostorech za brankou a na křídlech. Několikrát se pokusil o výběh od 

mantinelu do střely (viz obr. 7). 

 

Tabulka 3: Česká republika – Lotyšsko, uvolňování s míčkem 
 

Způsoby: 

Bekhendová klička 4 

Vedení míčku 4 

Výběh 3 

Obtočení 5 

Prohození 1 

Suma: 17 
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Obrázek 7: ČR – Lotyšsko; Uvolňování s míčkem 

 
 
Bez míčku se uvolňoval převážně v prostoru za brankou, před brankou a na pravém křídle (viz 

obr. 8) 

 
Obrázek 8: ČR – Lotyšsko; Uvolňování bez míčku 

 

 

V utkání ČR – Itálie se Kožušník objevil na levém křídle. S míčkem se uvolnil celkem 12krát. 

Důvodem byla výrazná herní převaha Českého týmu. Tento zápas byl z pohledu sledovaných 

herních činností abnormální, což bylo dáno velkým rozdílem v herní výkonnosti obou týmů. 

V zápasech dvou vyrovnaných soupeřů se mnohem více praktikuje kombinační florbal, kde není 
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zdaleka takový prostor pro uvolňování s míčkem. Na druhou stranu se zde krásně ukázalo, které 

prostory útočník využívá pro uvolňování bez míčku, protože prakticky v každém střídání Český 

tým útočil, takže tato herní činnost byla neustále aplikována.   

 

Tabulka 4: Česká republika – Itálie, uvolňování s míčkem 
 

Způsoby: 

Bekhendová klička 3 

Vedení míčku 7 

Výběh 1 

Obtočení 1 

Prohození  

Suma: 12 

 

 

 
Obrázek 9: ČR – Itálie; Uvolňování s míčkem 

 

Uvolňování bez míčku probíhalo především před brankou, za brankou a na levém křídle (viz obr. 

10). 
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Obrázek 10: ČR – Itálie; Uvolňování bez míčku 

 
 
V utkání ČR – Finsko. Kožušník hrál opět na levém křídle. S míčkem se uvolnil celkem 14krát. 

Prostory, kde se hráč uvolňoval s míčkem, byly obdobné, jako v předcházejících utkáních. 

Nejčastěji se uvolňoval za brankou a v rozích. Dvakrát se uvolnil i na své vlastní polovině. 

 

Tabulka 5: Česká republika – Finsko, uvolňování s míčkem 
 

Způsoby:  

Bekhendová klička 1 

Vedení míčku 4 

Výběh 1 

Obtočení 7 

Prohození 1 

Suma: 14 
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Obrázek 11: ČR – Finsko; Uvolňování s míčkem 

 
 
Bez míčku se Kožušník uvolňoval v první třetině v prostoru levého křídla, před a za brankou. Ve 

zbývajících dvou třetinách nabíhal hlavně do rohů, za a před branku, kde čekal na dlouhé 

nahrávky od spoluhráčů (viz obr. 12). V tomto prostoru se po získání míčku pokoušel uvolnit 

s míčkem a vymyslet finální přihrávku.  

 

 
Obrázek 12: ČR – Finsko; Uvolňování bez míčku 
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V utkání ČR – Švýcarsko odehrál Kožušník dvě třetiny na levém křídle. Ve třetí třetiny se 

přesunul na pravé křídlo. S míčkem se uvolnil celkem 9krát. K uvolnění s míčkem využíval 

sledovaný hráč prostory převážně v rozích a za brankou (viz obr. 13). 

 

Tabulka 6: Česká republika – Švýcarsko, uvolňování s míčkem 
 

Způsoby:  

Bekhendová klička 1 

Vedení míčku 4 

Výběh 1 

Obtočení 7 

Prohození 1 

Suma: 15 

 

 

 
Obrázek 13 ČR Švýcarsko; Uvolňování s míčkem 

 

 

Bez míčku se sledovaný hráč uvolňoval především v prostorech po křídlech, před a za brankou 

(viz obr. 14). 
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Obrázek 14: ČR – Švýcarsko; Uvolňování bez míčku 
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5 Diskuze 
 

Obsahem této práce bylo sledování herních činností jednotlivce - uvolňování s míčkem a 

uvolňování bez míčku, v utkáních České reprezentace na MS ve florbale. Toto téma jsme si 

zvolili, protože zatím ve florbale nebylo detailně rozebráno. Nemohli jsme příliš čerpat z odborné 

florbalové literatury, protože tato oblast není doposud detailně popsána. Proto jsem čerpal obecné 

poznatky o herním výkonu a herních činnostech z literatury, která pojednává o těchto tématech 

všeobecně nebo z literatury, která zkoumá herní výkon v jiných kolektivních sportech (hokej, 

fotbal). Skružný (2005) zahrnuje do herních činností uvolnění s míčkem tři způsoby – driblink 

(forhendová nebo bekhendová klička), obtočení a prohození. V této práci jsme mezi tyto herní 

činnosti zařadili i vedení míčku a výběh do střelby. U herní činnosti uvolňování bez míčku jsme 

sledovali prostory, do kterých se hráč nejčastěji uvolňuje. Sledovaný útok byl sehraný a v 

každém utkání se objevovali stejné vzorce náběhů. K charakteristice a popisu těchto dvou herních 

činností jsme si zvolili křídelního útočníka České reprezentace Pavla Kožušníka, kterého jsem 

sledoval ve všech šesti zápasech Česka na MS.  

Na mezinárodní úrovni se jednoznačně prosazuje kombinační týmová hra. V tréninku je 

věnováno mnohem více času nácviku herních kombinací a herních systémů než individuálním 

herním činnostem. Herní činnost uvolňování s míčkem se ve hře objevuje stále v menší míře. 

Většina vyspělých florbalových zemí praktikuje zónovou obranu, která je založena na okamžitém 

zdvojování na své obranné polovině. Z toho vyplývá, že individuální uvolnění s míčkem je velmi 

obtížné a hráči se snaží přehrát soupeře hlavně kombinační hrou a rychlými nahrávkami. Pokud 

už se hráč pokusí o uvolnění s míčkem, musí po něm stejně následovat rychlá přihrávka. 

V zápasech na této úrovni už hráč nedrží balonek déle než 3 vteřiny. Ve většině případů se čas 

držení míčku pohybuje kolem jedné vteřiny. Trend je jednoznačně po získání míčku přihrát ho 

okamžitě dalšímu spoluhráči. Nicméně herní činnost uvolnění se s míčkem je důležitá, a patří 

k základním hráčským dovednostem. Na každé úrovni jsou v týmech tvůrci hry, kteří tuto herní 

činnost využívají častěji. Pro každý tým mají velký význam. Náš sledovaný útočník nicméně 

vynikal přehledem ve hře a ve většině případů míček rychle odehrával. Ze sledovaných utkání 

vyplynulo, že herní činnost uvolňování s míčkem, provádějí mnohem častěji útočníci než 

obránci. Uvolňování s míčkem probíhalo nejčastěji na útočné polovině, konkrétně za brankou a 

v rozích. Nicméně četnost použití jednotlivých způsobů uvolnění s míčkem je hodně variabilní. 
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Ve sledovaných utkáních se Kožušník uvolnil nejčastěji vedením balonku do volného prostoru 

(22krát), následovalo obtočení soupeře (19krát), bekhendová klička (14krát), výběh (7krát) a 

prohození soupeře (2krát). Prostory, ve kterých se hráč nejčastěji uvolňoval s míčkem, byly za 

brankou a v útočných rozích hřiště. Pokud dostal přihrávku do prostoru křídla, snažil se většinou 

okamžitě hledat spoluhráče. V těchto prostorech se soupeři, kteří praktikují zónovou obranu, 

snaží útočníka okamžitě zdvojit, proto zde většinou pro uvolňování s míčkem není prostor.   

Vzhledem k výše zmíněné taktice vyspělých florbalových týmů se mnohem více ve hře uplatňuje 

herní činnost – uvolňování bez míčku. Sledovaný útočník Kožušník se ve většině utkání 

uvolňoval do prostoru za brankou a do útočných rohů hřiště, kde ho nacházely dlouhé přihrávky 

obránců nebo křídel, případně před branku, kde clonil brankáři ve výhledu a dorážel. Podle toho, 

jestli hrál levé nebo pravé křídlo, se někdy nabízel i u mantinelů na té či oné straně. Když dostal 

přihrávku, většinou ji posílal z první na dalšího spoluhráče nebo zpátky. Útočník uplatňoval svůj 

přehled, už před obdržením přihrávky většinou věděl o postavení svých spoluhráčů, což mu 

umožnilo okamžitě z první nahrávat míček dále. S míčkem se uvolňoval hlavně v situacích, kdy 

nešlo bezprostředně přihrát volnému spoluhráči. Z toho vyplývá, že všichni spoluhráči se musí 

neustále snažit, uvolňovat se bez míčku, hledat si volné prostory, kam je možné přihrát 

bezprostředně po obdržení míčku. Základem neustálého využití této herní činnosti v utkání je 

fyzická připravenost. Hráč, který nemá dostatečnou kondici, není schopný v utkání podat 

odpovídající herní výkon. Dobrá fyzická připravenost všech hráčů je základem pro aplikaci 

moderního florbalu. Na této taktice, kdy je mnohem důležitější uvolňování bez míčku než 

uvolňování s míčkem, je založen moderní kombinační florbal.  

Předpoklad, že určité herní situace se budou neustále opakovat, se potvrdil. Sledovaný útok hrál 

po celé MS systémem 2 - 1 - 2, z toho vyplývalo stále stejné rozestavení při zakládání útoku. 

Sledovaný hráč (Kožušník) se ve všech utkáních uvolňoval do stejných prostorů, bez ohledu na 

kvalitu soupeře. Tento útok byl sehraný a měl nacvičeno několik variant založení útoku, které se 

opakovaly v každém zápase. Díky tomu neměl ve většině utkání problém s přechodem na 

útočnou polovinu. 
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6 Závěr 
 

V této bakalářské práci jsme provedli analýzu herních činností jednotlivce ve florbalu - 

uvolňování s míčkem a uvolňování bez míčku. Téma práce jsme zvolili, protože tato oblast je 

zatím ve florbalu poměrně neprozkoumaná. Také v odborné literatuře, které zatím není mnoho, je 

toto téma zpracované pouze teoreticky v několika odstavcích. Praktická aplikace herních činností 

jednotlivce v oblasti florbalu zatím nebyla zpracována. Cílem této práce bylo podrobněji se 

zaměřit na tyto herní činnosti. Sledováním a analyzováním zápasů České reprezentace jsme 

zjistili uplatňování těchto činností v zápasové praxi na nejvyšší úrovni. Výsledkem bylo zjištění 

četnosti a způsobů uvolnění u herní činnosti uvolňování s míčkem. Také jsme zaznamenali 

prostory, do kterých se útočník nejčastěji uvolňuje bez míčku. Práce poukázala na to, že herní 

činnost uvolňování bez míčku je v komparaci s herní činností uvolňování s míčkem 

nejfrekventovanější herní činností ve florbale. Herní činnost uvolňování bez míčku je 

determinována kondiční stránkou hráče. Kvalitní fyzická příprava je tudíž základem pro aplikaci 

moderního florbalu. Z vlastní zkušenosti florbalového hráče vím, jak je dobrá kondice důležitá 

v samotném utkání. Také jsem vypozoroval, že při trénincích je upřednostňován nácvik herních 

kombinací před nácvikem individuálních herních činností jednotlivce, což jednoznačně vede k 

výše zmíněnému trendu kombinačního florbalu na úkor rozvoje individuálních herních činností 

jednotlivce. Tato práce popisuje dvě základní herní činnosti jednotlivce. Další herní činnosti je 

potřeba v budoucnosti zanalyzovat obdobným či ještě podrobnějším způsobem. V zápasech jsme 

sledovali jenom jednoho hráče na jednom postu. Toto sledování nám poskytlo základní poznatky 

o pohybu hráče po hřišti a o způsobech uvolňování při zápasech na nejvyšší úrovni. Sledování 

této činnosti si žádá dalšího zkoumání na více hráčských postech a především na větším 

statistickém vzorci. Jenom tak můžeme dát trenérům komplexní návod nácviku a tréninku těchto 

základních herních činností na jednotlivých postech. Tuto práci považujeme za první svého druhu 

v této florbalové oblasti a doufáme, že v návaznosti na ní nebo zcela nezávisle budou vznikat 

další odborné práce a publikace, které florbalovým trenérům poskytnou nové možnosti v 

tréninku. Florbal by se díky tomu začal přibližovat sportům jako je fotbal nebo hokej ne jenom v 

popularitě, ale i po odborné stránce. Tento proces bude dlouhý, ale považujme za pozitivní, že 

konečně začal. 
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