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ABSTRAKT:  

 

Název: Rozvoj herní rychlosti ve florbalu (manuál) 

Zpracoval: Martin Procházka   

Vedoucí práce: PhDr. Jan Křiček, CSc. 

 

Cíle: Cílem práce je sestavit manuál cvičení rozvíjející herní rychlost v soutěžním 

florbalovém prostředí a perspektivní ověřování jeho efektivity.  

 

Metodika: Vyhledávání a tvorba efektivních postupů, komparace postupů a jejich 

 efektivity. 

         

Výsledky: Výsledkem bakalářské práce je soubor 20 cvičení. Tvoří jej cvičení  

obecnějšího charakteru, která mohou být využita i v dalších sportovních hrách, a cvičení  

specifická v kontextu rozvoje herní rychlosti. 
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SUMMARY: 

 

Title: The development of the „game speed“ in floorball (manual) 

Made by: Martin Procházka   

Supervisor: PhDr. Jan Křiček, CSc.  

 

Objectives: The purpose of this thesis is to make up the manual of exercises developing 

the game speed in floorball match surroundings and perspective efficiency verification 

of it. 

 

Methods: Searching and creation of efficient methods, the comparison of this methods 

and their efficiency. 

 

Results: The result of this thesis is the set of 20 exercises. The set consists of the basic 

exercises, which can be used in other sports games and the specific exercises in the 

context of the development of the „game speed”. 

 

Keywords:  Sports games, training in sport, speed, agility 
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1 FLORBAL  - ÚVOD 

Tato sportovní hra může být charakterizována z několika hledisek. Z hlediska 

zařazení mezi ostatními sportovními hrami se jedná o kolektivní hru brankového typu. 

V tomto ohledu se přiřazuje florbalu i přívlastek invazivní hra, tedy taková, kdy dochází 

k přímému kontaktu soupeřů. Stejně jako u ostatních sportovních her s podobnými rysy 

se i tady řeší specifické herní situace a to prostřednictvím získaných dovedností - 

herních činností jednotlivce, herních kombinací a systémů.  

 Dokazování převahy nad soupeřem a vlastní dosažené úrovně dochází při 

utkáních. Daný projev v těchto utkáních nazýváme herním výkonem. Herní výkon se 

pak rozděluje na týmový a individuální, přičemž herní výkon nesmíme chápat jako 

pouhou sumu individuálních herních výkonů, ale figurují zde ještě další proměnné. 

Nazýváme je determinanty herního výkonu a jsou jimi činnostní participace a koheze. 

 Jak uvádí Bernaciková a kol. (2010), pro základní charakteristiku výkonu ve 

florbalu je typický „čistý“ hrací čas (60 minut) rozdělen do třetin. Typ zatížení v utkání 

je tzv. intermitentní (střídavý) o střední až maximální intenzitě. Metabolické krytí je 

zabezpečeno ATP – CP systémem, anaerobní glykolýzou a aerobní fosforylací, přičemž 

anaerobní krytí je zastoupeno přibližně z 75%. Zdrojem energie tedy bývá kreatin fosfát 

a glykogen. Energetický výdej na utkání se pohybuje v rozmezí 800 – 3000% náležitého 

bazálního metabolismu. V průměru tedy hráč za utkání spotřebuje přibližně 3600kJ. 

Maximální spotřeba kyslíku (VO2max) se u mužů pohybuje nad 80%, u žen bývá tato 

hodnota okolo 70%. Srdeční frekvence kolísá mezi maximálními hodnotami a 140 tepy 

za minutu. Průměrná frekvence se udává okolo 175 tepů za minutu. Z důvodu velkého 

podílu anaerobního krytí dochází ke hromadění laktátu v krvi. Jeho hladina po výkonu 

se stoupá až k hodnotám okolo 10 mmol na litr. 

 Z hlediska zatížení je pro florbal typický intermitentní (střídavý) typ zatížení. 

Intermitentní zatížení se vyznačuje střídáním vysokého zatížení a odpočinku v určitém 

poměru. Ve florbalu se tento poměr pohybuje mezi 1:1 (poměr zatížení:odpočinek) až 

1:2(3), které je v dnešní době díky vývoji dynamičnosti této hry stále častější. Mimo 

jiné i díky tomuto bývá florbal z hlediska kondiční přípravy srovnáván s hokejem, kde 

ovšem interval odpočinku bývá zpravidla ještě větší.    
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 Co se samotného pohybu týče, střídá se běh s míčkem nebo bez míčku v 

podobě krátkých nepřímočarých úseků maximálního zrychlení, s osobními souboji, 

přihrávkami, střelbou a podobně. Během zápasu hráč naběhá okolo 4 - 7km, což je spíše 

orientační údaj, než použitelné měřítko herního výkonu. Z důvodu střídání směrů 

pohybu není nejefektivnější cestou tréninku ryze „atletický způsob“. Pro rozvoj tohoto 

herního pohybu je třeba již v tréninkovém procesu zařazovat speciální cvičení, která se 

svým projevem co nejvíce podobají prováděným pohybům v soutěžních utkáních. Je 

tedy důležité, aby tato cvičení obsahovala velké množství změn směrů, zrychlení a 

zpomalení například i ve spojení s různými acyklickými pohyby a podobně. 

  

2 RYCHLOST 

„Ovlivňování rychlostních schopností patří k nejobtížnějším tréninkovým 

úkolům. Jejich změna je dlouhodobou záležitostí. Více než u jiných pohybových 

schopností vyžaduje znalost podmínek, metod, cvičení, principů, opatření atd. a hlavně 

jejich dodržování v tréninkové praxi. V opačném případě se nejedná o cílený trénink 

rychlostních schopností, ale spíše o zásah do rychlostní vytrvalosti. To sice nepřímo ke 

stimulaci rychlostní schopností přispívá, ale pro jejich rozvoj je to nedostatečné 

(Dovalil, 2009).“  

„Při pokusu o vymezení rychlosti jako pohybové schopnosti se většina autorů 

shoduje na závěru, že základ rychlostní schopnosti nespočívá pouze v pohybové 

rychlostní činnosti, ale že je úzce spojen s vyvinutím rychlé síly. Stanovit hranice mezi 

rychlostí a rychlou silou je velmi obtížné. Stejně tak je úzká návaznost mezi úrovní 

rychlostních schopností, rozvojem koordinačních schopností a motorickým učením, kde 

je výsledkem dokonalé zvládnutí techniky sportovního pohybu (Lehnert a kol. 2010).“ 

Jak uvádí Dovalil (2009), příznivé podmínky pro rozvoj rychlostních schopností 

se vyskytují především v dětském věku, kdy se ve 12-13 letech formuje nervový základ 

rychlostních projevů jako například rychlost nervových procesů. V tomto věku je 

zaznamenáván větší přirozený nárůst rychlostních a také rychlostně-silových 

schopností. V tomto období se nejlépe ovlivňuje zejména frekvence pohybu. Další 

přírůstek například v rychlosti lokomoce se objasňuje zlepšením silových schopností, 

zlepšením techniky (efektivnosti) pohybů a zvýšením anaerobních schopností. Maxima 

rozvoje rychlostních schopností se většinou dosahuje v 18 až 21 letech. Ale ovlivňování 
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rychlostních schopností i v pozdějším věku má také svůj efekt. Nejedná se již ale o 

rozvoj rychlostních schopností, jde spíše o udržení dosažené úrovně. 

Je tedy zřejmé, že základ pro rozvoj rychlostních schopností musí být položen 

již v dětství a od tohoto věku (cca 12 let) musí být správný trénink rychlosti strategicky 

a kontinuálně zařazován po celou dobu následující sportovní kariéry. To znamená, že 

trénink na rozvoj rychlosti by měl být zařazován minimálně jednou týdně a to v každém 

období ročního tréninkového cyklu. Je to z důvodu udržování nervosvalové koordinace 

a paměťových stop ve svalech. 

Většina autorů rozčleňuje rychlostní schopnosti na relativně nezávislé dílčí části. 

Relativní nezávislost chápeme způsobem, že vysoká úroveň v jednom projevu rychlosti 

nemusí znamenat stejnou úroveň v jiné. To samé platí i při rozvoji, pokud rozvíjíme 

jednu složku, nemusí tento rozvoj zasahovat i do jiné dílčí části rychlostních schopností.  

Při vymezení rychlostních schopností je nezbytné zmínit, že se jedná o značně 

strukturovanou oblast. Názory na dílčí členění rychlosti nejsou jednotné. Každý autor 

rozděluje strukturu rychlosti do trochu jiného uspořádání.  

 

 

 

 

Elementární rychlost popisuje Bauersfeld a Voß (1992) jako schopnost primárně 

závislou na kvalitě silně geneticky podmíněných neuromuskulárních a řídících procesů. 

Její motorický a tedy i časový program je zautomatizovaný, stabilní a je uložen v CNS 

v dlouhodobé paměti. 

Rychlost pohybu 

Komplexní rychlost Elementární rychlost 

Reakční rychlost Akční rychlost Rychlost jednání 

Jednoduché reakce Výběrové reakce Cyklická rychlost 

Akcelerační Frekvenční Se změnou směru 

Acyklická rychlost 

Graf 1 Rozdělení základních a složených forem rychlostních schopností dle Lehnerta (2010) 
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Komplexní rychlost je podmíněna fyzickými a psychickými předpoklady a 

vyznačuje se vazbou na ostatní výkonnostní dispozice a kondiční schopnosti jako 

například na koordinaci a sílu. Vždy se projevuje samozřejmě v pohybech, které musí 

být vykonány ve velmi krátkém čase. 

Reakční rychlost je schopnost co nejrychleji zareagovat na určitý podnět. Bývá 

také popisována jako dobu mezi počátkem podnětu a zahájením pohybu. Důležitou roli 

zde hraje především činnost CNS. Podněty k zahájení či změně pohybu dělíme na 

jednoduché a výběrové. Jednoduché podněty mohou být například na taktilní 

(dotekový) povel, při kterém je doba reakce přibližně 0,14 – 0,16 s, akustický (zvukový) 

signál, při kterém se u sportovců profesionálů blíží reakce k 0,1 s, nebo optický 

(zrakový) podnět, který je i z „historického“ hlediska nejpomalejší a doba reakce se při 

tomto způsobu startu pohybuje okolo 0,2 s. Vzhledem k tomu, že doba reakce na 

jednoduchý podnět je silně geneticky podmíněna, vhodnou tréninkovou činností je 

možné ji ovlivnit jen ve velmi malé míře. Výběrová reakce, která je ve sportovních 

hrách nejčastější, protože v nich hráči reagují na nastalé situace, je také vhodné 

zařazovat do tréninku. Doba reakce se zde mění hlavně s anticipací (předvídáním) a 

tedy určitou hráčskou zkušeností (Lehnert, 2010). 

Rychlost jednání se jednoduše vysvětluje jako rychlost rozhodnutí o vykonání 

následného pohybu. Jedná se tedy převážně o jev probíhající v psychických a 

neurobiologických řídicích systémech. 

Rychlost akční (realizační) zastřešuje rychlost cyklickou a acyklickou. Jedná se 

tedy už o rychlost provedení samotného pohybu. O rychlost acyklickou se jedná 

u takových pohybů, kde jsme schopni rozlišit začátek a konec činnosti. Perič a Dovalil 

(2010) ji označují také jako rychlost jednotlivého pohybu. Jedná se tedy například 

obecně o hody, skoky, kopy a ve florbalové specializaci o střely, přihrávky, kličky a 

podobně. Co nejvyšší rychlost provádění acyklických pohybů je velice úzce spojena 

s brilantním ovládnutím techniky. Rychlost cyklická nebo také rychlost lokomoce se 

uplatňuje v pohybech, které se mohou kontinuálně provádět stále dokola a nerozeznáme 

u nich jasný začátek a konec jednotlivého pohybu. Jedná se tedy o pohyby, jako jsou 

běhy, jízda na kole a další jim podobné. 

Jako základní části cyklické rychlosti jsou zde uvedeny rychlosti akcelerační, 

frekvenční a rychlost se změnami směru. Rychlost akcelerační je zapotřebí k dosažení 

co nejvyšší rychlosti v co nejkratším čase. Obecně a v ideálních „atletických“ 

podmínkách se jedná o dosažení maximální rychlosti. Kvůli struktuře pohybu ve 
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sportovních hrách je ale nutné popisovat akcelerační rychlost spíše jako zrychlení 

v závislosti na čase a ne pouhé dosažení maximální možné rychlosti – k té ve 

sportovních hrách snad kromě fotbalu prakticky nedostane hráč příležitost. Rychlost 

frekvence je de facto rychlost střídání kontrakcí ve svalech či svalových skupinách, 

chápeme ji i jako rychlost opakujících se pohybů v určitém čase. Frekvence je velice 

důležitou složkou rychlosti, neboť rychlost běhu je závislá na délce kroku a právě na 

frekvenci. Kvalitní rozvoj rychlosti frekvence pohybu je velice důležitý v dětském věku, 

nejvhodnějším obdobím je věk 8 – 12 let. Rychlost se změnami směru je právě ta, která 

se ve sportovních hrách objevuje nejčastěji. Vobr (2001) uvádí, že se jedná o různé 

člunkové běhy, slalomy a běhy ve hvězdicích. Zde také platí relativní nezávislost mezi 

jednotlivými složkami rychlosti, tedy že rozvoj či vysoká úroveň jedné složky 

neznamená nutně i rozvoj či stejnou úroveň složky jiné. 

Někteří zahraniční autoři jako například Pyke (2001) uvádí „change-of-direction 

speed“ (tedy rychlost se změnami směru) jako samostatný nezávislý typ rychlosti. 

Jedním slovem tuto rychlost nazývá také jako tzv. agility, které se do češtiny překládá 

mimo jiné také jako hbitost či mrštnost. Tato složka rychlostních schopností je kvůli své 

důležitosti ve sportovních hrách ještě níže popsána v samostatné kapitole. 

 

2.1 Parametry rychlostního zatížení 

Abychom mohli sestavit jakýkoliv trénink se zaměřením na rozvoj určitých 

pohybových schopností, pracujeme v tu chvíli s tzv. parametry zatížení. Jde o 

proměnné, které mění charakter celé tréninkové jednotky. V případě rychlostního 

zatížení mezi parametry zatížení řadíme intenzitu cvičení, dobu (délku) cvičení, počet 

opakování, interval a způsob odpočinku. Aby se tedy jednalo o cílený zásah do 

rychlostní schopnosti, musí mít zatížení podle Dovalila (2009) takovéto parametry: 

Intenzita cvičení: maximální 

Doba cvičení:  do 10 – 15 sekund 

Interval odpočinku: 2 – 5 minut 

Počet opakování:  10 – 15 

Způsob odpočinku:  aktivní 
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Intenzita cvičení musí být maximální nebo téměř maximální, přičemž příslušný 

pohyb je třeba provádět kontrolovaně. Této intenzity se dosahuje nasazením 

maximálního volního úsilí (snahou o co nejvyšší rychlost pohybu). Dosažení ale 

takovéto intenzity je v tréninkovém procesu samozřejmě složitější než v závodě či 

utkání, proto volíme různé soutěže, závody, štafety a v případě srovnání jedinců o různé 

úrovni se využívá zvýhodnění „slabších“ tzv. handicapy. 

Jelikož rozvoj rychlostních schopností vyžaduje maximální intenzitu pohybu, tak 

délka zatížení nesmí být příliš dlouhá. Měla by být taková, dokud sportovec udrží právě 

maximální rychlost. U malých dětí tato doba není doopravdy nijak dlouhá – asi 5 až 10 

sekund. Poté nastává pokles intenzity pohybu, rychlosti. Dospělí udrží maximální 

rychlosti déle, kolem 15 až 20 sekund, ale i u nich po této době dojde ke snížení 

intenzity (Perič, 2008). 

Tato délka zatížení se počítá u pohybů, kde pohyb je čistou lokomocí. Ve 

sportovních hrách, tedy v pohybech, kde směr lokomoce není pouze v jednom směru a 

je doprovázen acyklickými pohyby například v podobě herních činností jednotlivce, se 

doba zatížení mírně (v řádech vteřin) prodlužuje (Dovalil, 2009).  Limitujícím faktorem 

v délce zatížení je zajištění příjmu ATP - CP. Energetickým systémům a tedy dalším 

informacím o této problematice je níže věnovaná část kapitoly 4.3. Časový průběh 

obnovy CP při opakované aktivaci ATP-CP systému popisuje tabulka:  

Z níže uvedené tabulky a dalších zmíněných poznatků je zřejmé, že interval 

odpočinku v rychlostním zatížení je kompromisem mezi resyntézou CP a mírou 

aktivace CNS.  

 

Tabulka 1 Závislost obnovy CP na délce odpočinku (Fox, 1979) 

Délka intervalu odpočinku (s) Procento obnovy CP (%) 

do 10 s jen málo 

30 50 

60 75 

90 88 

120 94 

nad 120 100 
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Aby takto krátké zatížení mělo patřičný dopad a vliv na rozvoj rychlostních 

schopností, musí být v dané jednotce mnohonásobně opakováno. Dovalil (2009) uvádí, 

že obecně by měl být počet opakování tak vysoký, aby byly všechny „úseky“ zvládnuty 

právě maximálně možným úsilím (bez snížení intenzity). Pokles požadované intenzity 

by měl být signálem k ukončení tréninku rychlosti. V praxi to znamená například 3 série 

po 4 až 5 opakování s tím, že mezi sériemi „dávkujeme“ samozřejmě delší interval 

odpočinku než mezi jednotlivými opakováními.  

Počet opakování v tréninku rychlosti dětí a dospělých je velice podobný. Perič 

(2008) doporučuje pouze možnost nižšího počtu sérií a to 1 až 3 série. 

Obsah intervalu odpočinku má být mírně aktivní. Ovlivňuje totiž průběh 

zotavných procesů a psychický i funkční stav organismu. V intervalech mezi zatíženími 

by se měla tedy objevit chůze či lehký nenáročný pohyb. Taková aktivita totiž příznivě 

působí na rychlost zotavných procesů a současně udržuje dráždivost nervosvalového 

systému na dostatečně vysoké úrovni (Dovalil, 2009).  

 

2.2 Neparametrické předpoklady rychlosti  

Důležitou součástí tréninku rychlostních schopností, kterou je ještě nutné zmínit, 

je určitá specifičnost cvičení. Ta sice mezi parametry rychlostního zatížení nepatří, ale 

je velice důležitým faktorem v rozvoji zvyšování rychlosti. Souvisí s relativní 

nezávislostí složek rychlostních schopností. Užívá se také označení obsah cvičení. 

Princip specifičnosti cvičení rozumíme takovým způsobem, že musíme v tréninkovém 

procesu rozvíjet v rychlostních cvičeních takové pohybové vzorce, ve kterých 

požadujeme ono zvýšení rychlosti provedení. Správná volba pohybového obsahu 

cvičení má ještě větší důležitost právě v tréninku sportovních her, kde se objevuje 

nespočet acyklických pohybů v podobě provádění herních činností jednotlivce. Jak tvrdí 

Dovalil (2009): „Tomu musí odpovídat výběr cvičení vycházející z důkladné analýzy 

pohybové obsahu specializace.“ 

V neposlední řadě jsou při rozvoji rychlostních schopností důležité i psychické 

předpoklady a míra jejich aktuální aktivity. Mezi tyto psychické předpoklady se 

zařazuje například vytvoření správné pohybové představy o průběhu pohybu, vysoká 

emocionální stabilita a především vysoká schopnost koncentrace. Může do této skupiny 

spadat i složka motivace, která je nutná provádění činností v maximální nebo lépe 
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nadmaximální intenzitě. Motivaci nelze ale přímo mezi předpoklady začlenit, ale mezi 

psychické požadavky pro rozvoj rychlostních schopností v tréninku i jejich projevy 

v soutěžní činnosti (v utkání) rozhodně patří. 

 

2.3 Únava 

Výše u parametrů rychlostního zatížení již bylo naznačeno, že tréninková 

jednotka zaměřená na rychlost končí ve chvíli, kdy jedinec není schopen udržet 

maximální možnou intenzitu. Reálné snížení intenzity v tréninku zapříčiňuje kromě 

psychických jevů mimo jiné i fyziologická únava. Pocit únavy je ovlivňován vyšší 

nervovou činností a určuje jakousi hranici přirozené ochrany organismu. Vnímavost 

únavy je tedy značně individuální jev. Hošková a kol. (2010) vysvětluje únavu jako 

„subjektivní pocit nebo objektivní pozorovatelné změny související se zátěží.“ Příčinami 

vzniku únavy mohou být snížení či vyčerpání pohotovostních energetických zásob, 

nadbytek některých katabolitů (produktů látkové přeměny), narušení vnitřního prostředí 

nebo změny řídicích a koordinačních mechanismů. Hohmann a kol. (2010) popisují 

příznaky únavy ve dvou kategoriích. Mezi subjektivní příznaky patří například mžitky 

před očima, hučení v uších, dušnost, nevolnost, vyčerpanost, apatie k vnějším podnětům 

a svalové bolesti. Do kategorie objektivní známek únavy patří ubývající svalová síla 

(zvýšený práh dráždivosti, svalový třes, poruchy koordinace), snížené sportovní 

výkony, nárůst laktátu, úbytek glykogenu, změny v aktivitě mozkových proudů (EEG), 

snížení koncentrace a pozorností a zhoršení schopnosti vnímání. 

Z hlediska přehlednosti těchto příznaků je však zřejmě vhodnější je rozdělit do 

jiných kategorií. Tyto kategorie nazýváme již výše uvedenými termíny fyziologickou a 

psychickou únavou. Do složky psychické únavy řadíme například apatii k následným 

podnětům, mžitky před očima, „točení“ hlavy, snížení koncentrace, špatný odhad 

vzdáleností a schopností, zúžení zorného pole, neadekvátní reakce na podněty a další 

podobné známé stavy. Mezi znaky fyziologické únavy řadíme zvýšenou hladinu laktátu, 

úbytek glykogenu, „tuhnutí“ svalů, pokles svalové síly, svalovou bolest a třes, poruchy 

koordinace (snížená rychlost zapojení svalů do součinnosti) a další. 

„Psychická i fyzická únava spolu úzce souvisí. Velká tělesná únava snižuje 

duševní výkonnost a velká duševní únava snižuje tělesnou výkonnost (Jirka, 1990).“ 
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2.4 Adaptace na zatížení 

„ Příliš intenzivní podněty, extrémně dlouho nebo nezvykle působící, mohou 

naopak působit nadměrný stres a vést k vyčerpání adaptační kapacity, k selhání nebo 

dokonce vyčerpání organismu. Ve sportovním tréninku mají zátěžové podněty vyvolávat 

přiměřené reakce, které ve vhodné míře narušují homeostázu a vytěžují kapacitu 

organismu natolik, že se organismus postupně začne na dané zatížení přizpůsobovat 

(Heller, 2003).“  

Takto adaptovaný organismus reaguje na dané zatížení úsporněji. Aby totiž 

v rámci tréninkových zátěží docházelo k stálému rozvoji tréninkových adaptací a ne ke 

stagnaci, je třeba, aby tréninkové podněty byly různorodé a zvyšovala se přitom jejich 

intenzita popř. i doba trvání. Pro rozvoj adaptací je třeba přitom zachovávat určitou 

periodizaci, to znamená střídání náročnějších podnětů v tréninku s obdobím pro 

organismus méně náročným. Požadovaný efekt adaptačních projevů ve sportovním 

tréninku je zejména zvýšení výkonnosti, ekonomiky a vzájemné souhry jednotlivých 

orgánů a systémů při pohybové činnosti. Z více či méně ovlivnitelných systémů má 

adaptace vliv na svalový, oběhový a dýchací systém. Dále pak se adaptace projevuje 

v nervovém a hormonálním systému, v energetickém metabolismu, kostních tkáních a 

kloubech, v oblasti teplotních regulací (tzv. termoregulace) a i v tělesném složení a to 

zejména v nárůstu svalové hmoty a snižování tělesného tuku (Heller, 2003). 

 

2.5 Silový základ rychlosti 

 Neoddělitelnou součástí rozvoje rychlosti jako pohybové schopnosti je i určitý 

předpoklad složky silových schopností. Určitý druh síly je totiž potřebný například při 

akceleraci rychlosti (snaha o co nejrychlejší a nejefektivnější zvýšení rychlosti z nižších 

až nulových hodnot), deceleraci rychlosti (brzdění za účelem zpomalení či zastavení či 

jiných činností představovaných například herními činnostmi jednotlivce) či změnách 

směru, kde se uplatňují často mimo jiné i obě výše uvedené změny. 

Při projevech cyklické i acyklické rychlosti a při velmi rychlých pohybech, se 

uplatňují především rychlá svalová vlákna. Děje se tak na základě vysoké frekvence, 

velkého počtu budivých nervových impulsů, které zajišťují vysokou rychlost kontrakce 

příslušných svalových skupin. Ta do značné míry souvisí se silou, kterou jsou schopny 
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tyto svaly vyvinout, logicky se proto uvažuje o silové komponentě rychlostních 

schopností (Dovalil, 2009).  

Přičemž ale v první řadě nemluvíme ani o maximální ani vytrvalostní síle (i když 

obě mohou nepřímo rychlost podporovat) ale o síle rychlé - výbušné – explozivní. Jak 

totiž zmiňuje Lehnert a kol. (2010): „Při nárůstu frekvence pohybu nelze potenciálu 

maximální síly dostatečně využít (například při frekvenci 30 stahů za minutu se 

zhodnocuje pouze okolo 60% maximální síly). Proto je v těchto případech účinný 

doplňkový trénink rychlé a reaktivní síly.“ 

V oblasti silového rozvoje s cílem rychle provedených pohybových vzorců platí 

také již zmíněná specifičnost. Tedy „posilování“ v takových pohybech a činnostech, ve 

kterých se snažíme o dosáhnutí co nejvyšší rychlosti. V praxi se tento problém 

specifičnosti řeší různými doplňkovými odpory jako například manžetami, pásy či 

jinými přídavnými odpory. Tyto odpory lze využít při tréninku cyklických i acyklických 

pohybů. V případě cyklických je dále možné zvolit například běh proti větru, do kopce, 

s brzděním, s tažením „saní“ a podobně. Přičemž váha saní by neměla převyšovat 

přibližně 5% hmotnosti sportovce. Obecně platí, že hmotnost břemena by neměla 

přesahovat takovou mez, aby se rychlost prováděného pohybu nesnížila o polovinu a 

zároveň aby nenarušovala správnost technického provedení v dané činnosti. Toto 

pravidlo uplatňujeme právě při tréninku acyklických pohybů ve sportovních hrách, kdy 

nesmí být porušena struktura pohybu (techniky), ale je zajištěna právě ona specifičnost 

cvičení. Tato cvičení však nejsou příliš vhodná pro začátečníky v dané specializaci a 

sportovce v dětském období mimo jiné proto, že většinou nemají ještě plně 

zautomatizovány a zpevněny pohybové vzorce dané techniky. 

„Vzhledem k důležitosti silového komponentu závisí mnohem více na celkovém 

průřezu rychlých vláken než na jejich početním poměru. Proto často nenacházíme u 

výbušných atletů tak výrazný podíl rychlých vláken jako u sprinterů (Grasgruber a 

Cacek, 2008).“  

Tito autoři také uvádějí, že cvičení na rozvoj výbušnosti by neměla překračovat 

šesti vteřinovou hranici, kdy převažuje dodání energie z kreatinfosfátu. Jedná se tedy o 

velmi krátká cvičení v intenzivních sériích. Je chybou v této oblasti trénovat až do 

vyčerpání, neboť dochází k nežádoucímu snižování rychlosti pohybu a vytrvalostním 

adaptacím. Vodítkem pro délku takového tréninku může být pocit pálení ve svalech 

(hromadění laktátu). Takovýto trénink stejně jako trénink rychlostních schopností bývá 

krátký ale velmi intenzivní.  
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„Kromě silového tréninku existují dvě základní varianty cvičení na rozvoj 

výbušnosti: rychlostně - silový a plyometrický (odrazový) trénink (Grasgruber a Cacek, 

2008).“ 

 

3 KOORDINACE A TECHNIKA 

 Složka koordinace zaujímá mezi ostatními pohybovými schopnostmi zvláštní 

místo. To vyplývá z jejich postavení mezi ostatními pohybovými schopnostmi, kde 

koordinační schopnosti plní roli jakéhosi „mostu“ mezi nimi. Koordinace se často 

popisuje jako schopnost orientovat vlastní pohyby podle stanovené potřeby, případně 

způsobit rychle nové pohyby nebo jednat s úspěchem v odlišných podmínkách, pokud 

jde o rychlé motorické pohyby (Perič, 2008). 

 Jak uvádí Dovalil(2009), koordinační schopnosti a jejich ovlivňování má ve 

sportu dvojí význam: 

1.  Jejich vyšší úroveň je už sama o sobě hodnotou – „obratný“ jedinec dokáže lépe 

reagovat na potřebu změny pohybu, jeho variability, dokáže provést složitější 

pohybovou činnost apod.  

2. Jejich rozvoj podmiňuje kvalitu technické přípravy – dobré koordinační 

schopnosti umožňují rychlejší a kvalitnější osvojování sportovní dovedností. 

 Stimulace koordinačních schopností souvisí s technickou přípravou. Ta má 

v řadě sportů (sportovní hry, úpoly, gymnastika) takový ráz, že se současně rozvíjejí 

koordinační schopnosti. Avšak i v těchto sportech se plánuje a realizuje zvláštní trénink 

koordinace mimo technickou přípravu. Trénink koordinace však není totožný s herně 

dovednostní přípravou. Tato specifická dovednostní příprava potřebných pohybových 

dovedností směřuje k dokonalosti, technickému mistrovství, k jejich automatizaci a 

kontrolované variabilitě. Stimulace koordinačních schopností spočívá v seznamování se 

s mnoha pohybovými činnostmi, přitom nejde o absolutní dokonalost v jejich provedení 

ale o určitý stupeň automatizace. Společné rysy v tréninkovém procesu vidíme v 

počátečních fázích motorického učení (Dovalil, 2009). 
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Průběh učení většina autorů vysvětluje ve čtyřech krocích. Dovalil a Choutková 

(1988) popisují tyto fáze: 

1. Seznámení s pohybem, pochopení a přijetí úkolu, prvotní osvojení (nácvik) 

2. Zdokonalování 

3. Stabilizace a automatizace 

4. Variabilní a tvůrčí použití 

Délka trvání těchto fází bývá různá, zvláště s ohledem na pohybový obsah dané 

specializace. Je zřejmé, že ve sportovních hrách, které jsou pohybově bohatší a složitější 

než například atletické disciplíny, bude učení dovedností trvat zpravidla déle. O fázi 

závěrečné, dosažení variabilního a tvůrčího použití, lze de facto říct, že není nikdy 

ukončena. 

Hohman a kol. (2010) uvádějí, že získané technické dovednosti v dané 

specializaci by se měly dostat na úroveň zautomatizování v patřičné dynamice 

provedení, variování dle aktuálních podmínek (například prostoru – prostorového 

uspořádání soupeřů, povrchu apod.) a stabilizace či odolnosti dovedností před vlivem 

soupeře či kondičního zatížení. 

  

4 FYZIOLOGIE RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ 

 Pohybové schopnosti jsou determinovány tzv. biologickým základem. U 

rychlosti je tato podmíněnost mnohem vyšší než u jiných schopností. Z hlediska 

fyziologie a rychlosti nás zajímají nejvíce složky svalového systému, energetického 

systému a nervového systému. Všechny tyto složky mají významný vliv na celkové 

rychlosti provedení ať cyklických, acyklických či komplexních pohybových projevů. 

 

4.1  Svalový systém 

 Do podmíněnosti svalového systému pro rychlostní schopnosti patří například 

délka svalových vláken a fascií, počet sarkomer (základních úseků kontrakce svalu) a 

úhel, pod kterým jsou svalová vlákna přichycena na kost šlachou. 
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Z poznatků obecné myologie víme, že vlákna, která tvoří kosterní (příčně 

pruhovaný) sval, nejsou stejnorodá, ale podle strukturních, metabolických a funkčních 

vlastností je Jansa a kol. (2007) rozděluje na tři základní typy: 

1. FG vlákna (fast glycolytic) nazývána též jako rychlá glykolytická, bílá, nebo 

také II.B vlákna. Tato vlákna jsou schopna velmi rychlé kontrakce, uplatňují se 

zejména na počátku zatížení, při krátkodobých zatíženích rychlostně silového 

typu, ale jsou poměrně rychle unavitelná. 

2. FOG vlákna (fast oxidative glycolytic), oxidativně-glykolytická vlákna, 

přechodná nebo také II.A vlákna jsou odolnější vůči únavě a uplatňují se 

především při krátkodobých a střednědobých výkonech. 

3. SO vlákna (slow oxidative), I.typ svalových vláken, nebo také pomalá oxidativní 

vlákna jsou „červená“ díky vyššímu obsahu myoglobinu. Okolo těchto vláken se 

vyskytuje větší množství krevních kapilár, které je zásobují kyslíkem. Jsou 

nejvíce odolná vůči únavě a uplatňují se především při dlouhodobých výkonech, 

rychlost jejich kontrakce je výrazně pomalejší než u rychlých a přechodných 

vláken.  

Hohmann a kol. (2010) rozdělují svalová vlákna dokonce do čtyř druhů. Tím 

čtvrtým typem, jsou intermediální vlákna s označením II.C, která se vyznačují svojí 

přeměnitelností mezi typem I. a II. Zmiňují také, že II. B vlákna by neměla již být 

označována za nejrychlejší. Podle posledních výzkumů má toto přízvisko díky složení 

myosinových řetězců náležet vláknům uváděným pod označením II.D. 

Intermediální, nediferencovaná vlákna jsou taková, která mají schopnost 

vývojem jedince změnit svoji strukturu na ostatní svalová vlákna I. či II.typu. Tato 

přeměna probíhá již v embryonálním stádiu člověka. Výskyt tohoto typu ovšem v malé 

míře přetrvává i do dospělosti – je to okolo 5%. Právě tyto vlákna jsme nejvíce schopni 

ovlivnit správně vedeným tréninkovým procesem k „obrazu svému“ čili k přeměně na 

rychlá, bílá vlákna. 

Právě velký podíl rychlých vláken je důležitý pro vysokou úroveň rychlosti. 

Většina lidí má podíl rychlých a pomalých svalových vláken v podstatě shodný (50 : 

50). Uvádí se ale, že špičkoví sprinteři mají i přes 90% rychlých vláken. Tréninkem 

však jejich podíl ovlivníme jen velmi málo – jejich poměr je vrozený (Perič, 2008). 

Dovalil (2009) uvádí, že procentuální zastoupení uvedených typů svalových 

vláken kosterního svalu je do jisté míry determinováno geneticky, rovněž adaptivní 
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změny vlivem tréninku mají svá uplatnění. Obecně platí, že vlivem nevhodného 

tréninku se vlákna spíše zpomalují, pomalá vlákna začínají převažovat i s procesem 

stárnutí.  

Tabulka na další straně přehledně shrnuje již popsané údaje z této kapitoly a 

přidává k nim podstatné hodnoty konkrétnějších vlastností jednotlivých typů svalových 

vláken. 

Tabulka 2 Rozdělení svalových vláken dle Melichny (1990)  

 Typ svalových vláken 

 SO FOG FG 

doba izometrické kontrakce (ms) 99 – 140  40 – 88  

maximální tenze (g) 12  25  

unavitelnost pomalá  rychlá  

obsah ATP (mol*g
-1

) 4,9 5,3 4,9  

obsah CP (mol*g
-1

) 12,6 14,5 14,8  

obsah glykogenu (mol*g
-1

) 77,8 83,1 89,2  

aktivita glykolytických enzymů nízká střední vysoká 

aktivita oxidativních enzymů vysoká střední nízká 

 

Pozn.: Grasgruber a Cacek (2008) dokonce uvádějí, že doba kontrakce 

nejrychlejšího druhu svalového vlákna se pohybuje dokonce okolo 20 – 50ms. 

 

4.2 Nervový systém 

 Z hlediska závislosti rychlostních schopností na nervovém systému jsou důležité 

zejména podráždění, rychlost vedení vzruchu, rychlost přenosu informací a řízení 

nervosvalové činnosti. Do tohoto systému spadá i mezisvalová koordinace, která je 

jakýmsi předpokladem pro interakci (součinnost) svalů a svalových skupin, které jsou 

aktivní během pohybu zahrnujícího i koordinaci antagonisty, čili svalu, který vykonává 

opačný pohyb (Lehnert a kol., 2010). 
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4.3  Energetické systémy 

 Energetických systému pro zásobování organismu při kondičním zatížení je 

známo několik. V rychlostním zatížení má ale největší podíl tzv. ATP-CP systém, který 

je typický dodáváním kreatinfosfátu (CP) pro okamžitou resyntézu adenosintrifosfátu 

(ATP) z energeticky méně výhodného adenosindifosfátu (ADP) a částečně i zásobou 

sacharidů (glykogenu a glukózy) (Lehnert a kol., 2010). 

                        

Graf 2 Časové zapojení energ. systémů při relativně maximálním úsilí dle Soumara (2010) 

  

 „ATP-CP systém představuje anaerobní způsob získávání energie z přítomných 

energeticky bohatých fosfátů. Ty jsou uloženy v každé živé buňce. Při štěpení ATP se 

současně aktivují reakce zajišťující resyntézu ATP ze svalových rezerv kreatinfosfátu 

(CP). Aktivace nastává velmi rychle, rezerva zdrojů vystačí na 10 – 15 vteřin práce 

maximální možnou intenzitou. Potenciál systému podmiňují vrozené předpoklady 

(zastoupení rychlých vláken ve svalech) a rovněž trénink (Dovalil, 2009).“ 

 „Laktátový (LA) systém je typický reakcí označovanou jako anaerobní glykolýza 

(štěpení glykogenu bez využití kyslíku). Jejím produktem je zvýšená hladina laktátu 

v krvi, což má za následek zvýšené okyselení vnitřního prostředí, vyvolávající bolest a 

únavu ve svalech. Snižuje se kvalita přenosů vzruchů po nervových spojích. V klidu je 

koncentrace laktátu přibližně 1,5 – 2 mmol*l
-1

 krve a maximální hodnoty se dostávají až 

k hodnotám 14 mmol*l
-1

. Tento systém zajišťuje energeticky dominantně pohybovou 

činnost v trvání 2 – 3 minuty takovou intenzitou, která tato doba umožňuje (Perič, 

Dovalil, 2010).“ 
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 „O2 systém funguje při štěpení cukrů, tuků a bílkovin za přítomnosti kyslíku. 

Konečnými produkty reakcí jsou oxid uhličitý (CO2) a voda. Oba produkty organismus 

bez problémů vylučuje, a proto tento systém umožňuje souvislé činnosti delší než 2 

minuty (Dovalil, 2009).“ 

 Zmiňované faktory jsou nepříliš ovlivnitelné tréninkovou činností. Určují úroveň 

základní rychlosti. Přínos tréninkového procesu spočívá zejména ve zlepšení 

nervosvalové činnosti ve formě intramuskulární koordinace a kvalitativních změn 

metabolických a fyziologických předpokladů (Lehnert a kol., 2010). 

 

5 AGILITY  

 Význam slova agility je nutné nejprve hledat v cizojazyčných slovnících. Toto 

slovo pocházející původně z anglického jazyka bývá překládáno jako hbitost, mrštnost 

či svižnost. Tyto jednoslovné výrazy však nemohou zcela vystihnout úplnou podstatu 

tohoto slova. Domácí autoři se pojmu agility zatím moc nevěnují, ale zahraniční autoři, 

například Brown a kol. (2000), ji definují jako „schopnost zpomalovat, zrychlovat a 

rychle měnit směr bez snižování rychlosti za předpokladu udržení kontroly nad svým 

tělem.“ Cissik a Barnes (2004) dodávají: „Agility rozumíme jako schopnost účinně a 

efektivně měnit směr a zkoordinovat několik dovedností zároveň.“ 

Z domácích autorů popisuje agility například Perič (2008) jako specifický projev 

rychlosti. Tento pojem v sobě skrývá pohyby, při kterých se střídají prudké zrychlení a 

zpomalení, změny směru, obraty, boční pohyby a podobně. Při rozvoji tohoto pohybu se 

využívají různé speciální dráhy a pomůcky jako například lana, provazové žebříky, 

koordinační pásy, malé kužely a nízké překážky. 

 Cissik a Barnes (2004) uvádějí, že herní činnosti jednotlivce jako například 

uvolnění od obránce, vedení míčku nebo plnění herních kombinací či systémů 

(vyhodnocení a provedení obranné činnosti), bývá prováděno právě tímto 

nepřímočarým a proměnlivým pohybem. Vysoká úroveň jejího zvládnutí umožňuje 

zkoordinovat několik činností najednou. Zmiňují také: „Studie ukazují, že kromě 

sportovně specifických dovedností (pro danou specializaci), je agility jedním z primárně 

determinujících faktorů pro podání úspěšného výkonu ve sportu.“ 

 Součástmi tohoto projevu rychlosti jsou druh či způsob samotného pohybu, 

rytmus pohybu a velice důležité načasování neboli timing, které se zlepšuje nejvíce se 
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zkušeností hráče, který díky tzv. čtení hry zkracuje dobu reakce na očekávaný podnět na 

co nejnižší možnou hranici. Charakteristickým rysem pro agility je i změna polohy 

těžiště. Vlastně se snažíme o co nejmenší ztráty na rychlosti při změnách těžiště ať 

v horizontálním či laterálním směru. Snižování těžiště se nejčastěji provádí například 

pokrčením v kolenou. Tato poloha poskytuje výhodnější pozici v soubojích s protihráči, 

startech na míček či při bránění hráče (viz střehová poloha níže). 

 Jak tvrdí Brown a kol. (2000) provedení pohybu ve sportovních hrách (a ve 

florbalu samozřejmě také) bývá často zahajováno z různých poloh. Proto je důležité, 

aby sportovci byli schopni výbušně a co nejrychleji zareagovat a vystartovat z jakékoliv 

polohy, která se může v daném herním výkonu objevit. Agility trénink totiž nutí 

zatěžované partie k vytváření paměťových stop. Ty totiž umožňují při dostatečném 

stupni rozvoje další zvýšení samotné akční rychlosti. Díky paměťovým stopám bývá 

dosažená úroveň stálejší a nedochází k jejímu snižování tak rychle jako například u 

rychlosti, síly a dalších schopností.  

 Zásadním přínosem rozvoje zdatnosti agility je zlepšení mezisvalové koordinace 

a tím vlastně zajišťuje jakýsi transfer mezi obecným kondičním tréninkem (síly, 

rychlosti atd.) a soutěžním provedením na hřišti. To je dosahováno tím, že se do 

tréninku zařazují pohyby vysoce specifické v dané specializaci, které je nutné provádět 

ve vysoké rychlosti a ve velkém počtu opakování. Tím se zabezpečuje i proces tzv. 

adaptace. Toho se dosahuje takovým způsobem, že v tréninku simulujeme podmínky 

(pohyby, zatížení, odpočinek apod.), které přicházejí v závodním provedení, čili 

v utkání. 

Jedná se tedy většinou o starty z pozic jakkoliv nižších, než je samotný stoj. K 

provedení stoje totiž hráči nemají v utkání prakticky příležitost. Mohou to být tedy 

starty z chůze, klusů, maximální zrychlení z běhu, starty z bočného postavení, 

z postavení zády do směru pohybu, z kleků a podobně. Pravděpodobně nejčastěji se ve 

sportovních hrách setkáváme se starty z tzv. střehových pozic. Tato pozice je k tomu de 

facto přímo určená. Někteří trenéři nazývají tuto pozici „trojnásobně nebezpečný 

postoj“ a pro lepší názornost se také používá název  tzv. pozice pistolníka. Trojnásobně 

nebezpečný postoj má jednoduché vysvětlení v tom, že to je taková poloha těla a jeho 

segmentů, kdy jsme schopni „hrozit soupeři“ střelbou, přihrávkou, nebo co 

nejrychlejším startem. Tato pozice je pro velkou část sportovních her díky společným 

rysům stejná, nebo minimálně podobná. Pozici střehu popisuje například Buchtel 

(2005): „Hráč ve střehové pozici stojí v širším stoji rozkročném, jedna noha je vysunuta 
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o něco dopředu. Nohy jsou pokrčené v kolenou, trup je mírně předkloněn, hlava 

vzpřímena a váha přenesena na přední část chodidel.“  

V neposlední řadě má vysoká úroveň v agility další výhodu, kterou lze souhrnně 

nazvat prevence či zdravotní aspekt. Častějšímu vystavování organismu do stresových 

zápasových situací by měli hráči lépe znát a ovládat svoje tělo, což umožňuje zmenšení 

následků závažnějších zranění. Díky vytváření paměťových stop, čili, jak uvádí Brown 

a kol (2010), jakéhosi „nervosvalového povědomí“, by se měla zkracovat i případná 

doba rehabilitace. 

 

5.1 Rozvoj agility 

V dnešní době rozlišují zahraniční autoři tři druhy tréninku agility. Jsou to 

programové, reakční a rychlostní typy. Při programovém drilu ví hráči předem, jaké 

pohyby či kombinace pohybů bude provádět. Reakční typ se odlišuje tím, že hráči při 

prováděném cvičení ihned reagují na určité signály od trenéra nebo spoluhráčů. 

Poslední rychlostní typ tréninku vyžaduje po hráčích při provedení posledních kroků 

(pohybů) nasazení v maximálním možném úsilí a tedy v co nejvyšší rychlosti (Brown a 

kol., 2010). 

Cissik a Barnes (2004) stanovují čtyři důležité body z hlediska biomechaniky a 

agility pohybu, na které je nutné brát zřetel: 

1. poloha těžiště těla 

2. důležitost zrychlení a zpomalování 

3. efektivnost pohybů 

4. poloha celého těla 

Všechny body jsou spolu prakticky spojeny. Zejména bod číslo 1 a 4, které již 

byly výše popisovány (změny těžiště, střehová poloha). Pro doplnění autoři popisují, že 

„v souboji o míč má navrch ten, který má níž těžiště, protože mu tato poloha umožňuje 

uplatnit sílu ve všech směrech.“ K důležitosti maximálního zrychlení a zpomalení uvádí 

zásadní skutečnost pro invazivní sportovní hry: „Dovednost zrychlit a zastavit je 

důležitá, protože to je právě to, co vytváří prostor mezi soupeřícími hráči.“ Jde vlastně 

o veškeré uvolnění útočníka od obránce, a pokud z tohoto vytěží útočník nějakou 

branku, dokazuje tím převahu nad soupeři, což je pro sportovní hry ve své podstatě tak 

typické. Rozvoj efektivnosti pohybu doporučují úzce spojit s danou specializací, když 
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ve své publikaci hovoří o tenisu: „Je vhodné zařadit i faktory, které jsou specifické pro 

tenis, jako například držení rakety, trénink na kurtu a reakce na letící míč 

odpovídajícím způsobem.“ Ve florbalu dosáhneme podobné úrovně specifičnosti, když 

hráč bude cvičení provádět s hokejkou a popřípadě i s míčkem v prostředí haly mezi 

mantinely. Spouštěcí reakce může být pozice nebo povel brankáře, pohyb spoluhráče a 

mnoho dalších. 

 

 

 

 

Z těchto skutečností je zřejmé, že prostor pro rozvoj rychlosti v tréninkovém 

procesu není velký, ale kapacity pro zlepšení jsou otevřeny a je žádoucí je vhodně 

využít. 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

Aby mohla být herní (florbalová) rychlost rozvíjena ať už jakýmkoliv způsobem, 

musí být vždy dodrženy určité zásady. Ty jsou podrobněji popsány již výše v teoretické 

části, ale vzhledem k důležitosti těchto informací a principů není od věci je připomenout 

i před samotným zásobníkem cvičení.  

Pokud má být rozvíjena rychlost přímo a ne přes rychlostní vytrvalost a podobné, 

které rychlosti „pouze“ napomáhají, musí být každé cvičení prováděno velice krátce (v 

řádech vteřin) za to s co nejvyšší možnou intenzitou. Odpočinek mezi jednotlivými 

cvičeními je na druhou stranu velice dlouhý (v závislosti na délce zatížení). Navíc tento 

tzv. interval odpočinku se mezi sériemi ještě mírně prodlužuje. Celkový počet 

opakování se pohybuje okolo 12 – 15 cvičení. 

Vzhledem k tomu, že ve sportovních hrách se neobjevuje pouze čistá lokomoce, ale 

je zde navíc nutnost ovládání určitého předmětu, je důležitý i faktor techniky. To 

znamená, že pokud chceme rozvíjet herní rychlost se vším, co k dané herní specializaci 

patří, musí být dosažená technická vyspělost na takové úrovni, aby nelimitovala 

(nezpomalovala) požadovanou maximální intenzitu cvičení. Je samozřejmě možné 

většinu níže vypsaných cvičení provádět i bez hokejky a míčku, tento způsob ale nevede 

k co největšímu transferu rychlosti do soutěžního provedení. 

Podpůrnou složkou rychlosti je i část silové komponenty. Proto jsou zde zařazena i 

určitá cvičení na rozvoj síly. Je důležitá nejen při startech a prvních několika krocích, 

ale i v osobních soubojích, při přetlačování o míček nebo vychýlení soupeře z ideální 

pozice na druhou stranu pro vlastní udržení stability. To vše samozřejmě s požadavkem 

na provedení v co nejvyšší rychlosti. 

Velmi důležitou součástí, je volní nasazení jednotlivců a celého kolektivu. Pro 

dosažení opravdu maximální, nebo lépe nadmaximální intenzity je vhodné hráče 

správným způsobem motivovat. Problematika motivace je ale bohužel natolik rozsáhlá, 

že  by zabrala určitě i více než jednu bakalářskou práci. Základními či nejčastěji 

používanými motivačními prvky mohou být například porovnání s ostatními (štafetové 

závody, soutěže na rychlost apod.), využití handicapů (posunutím startu před/za 

ostatní), odměny (tři nejrychlejší mohou odpočívat) nebo motivace trestem, kterou 

nepoužíváme u těch nejmenších, ale mohou to být tresty v podobě kliků, angličáků, či 

jiných cvičení pro ty nejpomalejší. 
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6.1 Základní cvičení 

Cvičení č. 1: „Téčka“ 

Nákres cvičení:   

                        

 

Popis cvičení:  

Z místa startu hráč vybíhá ve snaze o maximální úsilí doprostřed mezi otočné 

body. Tam se snaží o co nejefektivnější změnu směru k prvnímu (pravému) otočnému 

bodu. V momentě dosažení tohoto bodu (dotek nohy a čáry, ruky a čáry, tlesknutí se 

spoluhráčem, který představuje tento otočný bod) se otáčí o 180° a samozřejmě 

v maximálním možném úsilí se snaží dostat co nejrychleji k druhému otočnému bodu, 

kde „zasekává“ a vrací se na pomyslný střed těchto dvou bodů. Odtud už je jeho směr 

přímo k cíli, který je stejný jako místo startu. 

Modifikace: 

1.) Všechny laterální pohyby jsou prováděny čelem dopředu (cvalem stranou 

ve „sníženém postavení“).  

2.) Jakékoliv pohyby v určitém směru provádíme během vzad (například ty, 

které jsou vyznačeny šipkami směřujícími vpravo). 

3.) Startujeme bokem do směru (cvičení provádíme cvalem stranou). 

4.) Startujeme zády do směru pohybu (cvičení provádíme během vzad). 

5.) Místo cíle přesuneme zrcadlově dopředu podle osy mezi body 1 a 2 (imitace 

startu proti hráči, přechodu do protiútoku a podobně). 

6.) Trenér ukáže směr, kam hráč zahajuje „boční pohyb“ v momentě, kdy se 

hráč dostává na spojnici 1. a 2. kuželu. 
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Cvičení č. 2: Člunkové běhy 

Nákres cvičení: 

 

 

Popis cvičení: 

 Z první (startovní čáry) hráč vybíhá co nejrychleji k nejbližší čáře. Tam se 

obrací a stejnou „cestou“ se vrací zpět (v nákresu pro přehlednost jsou šipky vedle sebe 

– měly by se překrývat). Až doběhne ke startovní čáře, obrací se a běží k „druhé 

nejbližší“ a zpět. To samé se opakuje i u třetího úseku. 

Modifikace: 

1.) Úseky, kterými se hráči vrací na startovní místo, se běží pozadu. 

2.) Na čáry, kde se hráči vrací, postavíme kužely, které hráč buď obíhá 

libovolně nejrychlejším způsobem, nebo způsobem trenérem určeným 

(čelem ke kuželu, zády ke kuželu, přeběhnout kužel a provést krok stranou 

apod.) 

3.) Startujeme bokem do směru (cvičení provádíme cvalem stranou). 

4.) Startujeme čelem vzad ve směru (cvičení provádíme během pozadu). 

5.) Na každém úseku udělá hráč otočku o 360  nebo 180  . 

Poznámka: Ideální cvičení na soutěžní provedení – ve dvojicích, štafetách, skupinách,  

 nebo všichni naráz. Je tak jednoduše zřejmé, kdo je rychlejší, nebo naopak kdo 

zaostává – dále pak můžeme srovnávat úroveň pomocí handicapů. 
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Cvičení č. 3: Hvězdice 

Nákres cvičení:  

 

Popis cvičení:   

 Z místa startu (S) vybíhá hráč postupně k jednotlivým kuželům a vrací se 

stejným způsobem nejkratší cestou zpět k místu S, odkud vybíhá k dalšímu kuželu. 

V tomto cvičení jsou kužely vzdáleny od středu přibližně 2 – 3 metry. 

Modifikace: 

1.) Startujeme bokem ve směru (cvičení provádíme cvalem stranou). 

2.) Všechny pohyby zpět se provádějí čelem vzad do směru (během pozadu). 

3.) Startujeme čelem vzad do směru (cvičení provádíme během pozadu). 

4.) Kužely označíme číslem nebo barvou. V bodě S trenér ukáže (daným číslem 

nebo barvou), k jakému kuželu poběžíme – následný směr pohybu. 

5.) Po stranách hvězdice postavíme nahrávače, kteří se střídají v přihrávkách na 

libovolné kužely. Hráč uprostřed dobíhá k danému kuželu, kde „z první“ 

vrací nahrávači a poté se vrací k místu startu. 

6.) Každý kužel hráč obíhá kolem dokola. 

7.) Trenér určí libovolným způsobem cílový kužel. Hráč od něho běží 

k protilehlému kuželu a na středu udělá obrat o 360  teprve poté trenér určuje 

další kužel. 
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Cvičení č. 4: Čtverec 

Nákres cvičení: 

                         

 

Popis cvičení: Hráč vybíhá od zvoleného kuželu a obíhá další z vnější strany bez větších 

oblouků – snaží se o změnu směru o 90  na místě ihned za kuželem. 

Modifikace: 

1.) Startujeme čelem do nebo ven z kruhu (cvičení provádíme cvalem stranou). 

2.) Startujeme čelem vzad do směru (cvičení provádíme během vzad). 

3.) Celé cvičení provádíme čelem dopředu (běh vpřed, cval vlevo, běh vzad, 

cval vpravo) 

4.) Každý kužel obíháme kolem dokola zvenčí nebo zevnitř. 

5.) Na povel trenéra následuje změna směru. 

6.) Na každém „úseku“ provádíme prvky atletické abecedy s co nejvyšší 

frekvencí. 

7.) Provádíme závodivě (dva hráči úhlopříčně proti sobě, nebo ve čtyřech) se 

snahou dostihnout hráče před sebou. 

8.) Provádíme závodivě (dva hráči úhlopříčně proti sobě, nebo ve čtyřech). 

Položíme doprostřed čtverce míček a po oběhnutí stanoveného úseku (dvou 

úseků, čtverce, dvou čtverců) hráči svádí uprostřed souboj o míček. 

9.) Na každém úseku provede hráč otočku o 180  nebo 360 . 
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Cvičení č. 5: Přímá cvičení na žebříku 

Nákres cvičení: 

 

 

Popis cvičení: 

 Hráč stojí před žebříkem a probíhá přes něj způsobem uvedeným v nákresu. Čili 

do každého okna jedenkrát došlápne levou i pravou nohou se snahou o co největší 

frekvenci (toto cvičení tedy může vypadat jako liftink/skiping). Tato cvičení nejčastěji 

provádíme bez jakéhokoliv vybavení. 

Modifikace: 

1.) Hráč do každého okna došlápne jen jednou a to střídavě levou/pravou nohou. 

2.) Hráč startuje z bočného postavení (provádí cvalem stranou) a posouvá se 

vždy o jedno okno. 

3.) Hráč startuje čelem vzad do směru. 

4.) Hráč postupuje vpřed vzorcem o dvě okna vpřed (levou i pravou) a následně 

jedno okno zpět (levou i pravou - vždy zahajuje stejnou nohou). 

5.) Hráč vyšlapuje levou (po levé straně) a pravou (po pravé straně) a teprve 

poté došlapuje do žebříku. Provádí do každého okna (vyšlapuje na úroveň 

příček) nebo ob okno, kdy vyšlapuje na úroveň volného okna. 

6.) Hráč provádí cvičení popsané v bodě 5. ale poskoky snožmo. 

7.) Hráč proskáče přes okna žebříku jen po pravé/levé noze. 

8.) Trenér hráči, který provádí jakékoliv cvičení, změní v jeho průběhu povelem 

pohybový vzorec na jiný. 

9.) Trenér stíží hráčům situaci například házením míče, přihrávkami, 

ukazováním různého počtu prstů, který hráč musí vyslovit a podobně. 
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Cvičení č. 6: Slalomy na žebříku 

Nákres cvičení: 

 

 

Popis cvičení: 

 Hráč stojí před žebříkem. Začíná vykročením pravé nohy vpravo vedle žebříku 

(stopa 1.P). Následuje šlápnutí do prvního „okna“ levou nohou (stopa 2.L) a poté 

došlápnutí do stejného okna pravou nohou (stopa 3.P). Další krok provádíme levou 

nohou ven z žebříku (stopa 4.L). V tomto vzorci opakujeme po délce atletického 

(koordinačního) žebříku. Při koordinačně náročnějších cvičeních je vhodné nechat si 

hráče nejdříve cvičení „osahat“ (vyzkoušet) nanečisto a teprve poté přistoupit 

k provádění ve vyšší frekvenci pohybu. 

Modifikace: 

1.) Provádíme ob okno (vyšlápnutí na úrovni prvního, došlap do druhého). 

2.) Provádíme s vyšlápnutím obou nohou vně ještě před došlapem dovnitř (1.P, 

přísun levou vně, 2.L, 3.P, 4.L, přísun pravou vně, 5.P...) 

3.) Cvičení zahajujeme a provádíme čelem vzad do směru. 

4.) Cvičení zahajujeme a provádíme levým/pravým bokem do směru (stopy jsou 

kolmo na osu žebříku). 

5.) Zahajujeme výkroky vně levou nohou na pozici 1.P (stopa kolmo k ose 

žebříku). Střídání kroků levé a pravé pokračuje dovnitř, přičemž se hráč otáčí 

o 180 . Vykračuje pravou ven a došlápnutím dovnitř se opět otáčí o 180  do 

původní pozice. Provádíme samozřejmě i naopak (zahájením pravou nohou 

na „1.L“). 

6.) Pravá noha došlapuje jen vně žebříku, levá jen uvnitř a pokaždé se posouvá o 

jedno okno vpřed. Pravou nohou střídáme došlapování vně vlevo a vpravo. 
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Cvičení č. 7: Kruhy 

Popis cvičení:  

Rozestavíme kužely do kruhu o určitém poloměru (simulace výběhu od 

mantinelu do středu hřiště, zakřivení rohu hřiště). Hráč obkrouží půl/jedno/dvě kola než 

bude následovat jiná činnost. 

Modifikace:  

1.) Hráč se snaží o dotek vnitřní ruky se zemí, nebo se co nejvíce přiblížit. 

2.) Hráč neobíhá jen vně kuželů, ale probíhá slalomovým způsobem. 

3.) Hráč provádí cvičení čelem do/ven z kruhu (cvalem stranou). 

4.) Trenér povelem změní směr běhu o 180  . 

5.) Cvičení provádí dva hráči proti sobě, po odběhnutí určité délky svádí souboj 

o míček uprostřed kruhu. 

6.) Cvičení provádí čtyři hráči, nebo takový počet, kolik je kuželů a každý se 

snaží dostihnout hráče před sebou. 

7.) Hráč zakončí úsek (cvičení) výběhem do střelby, zaseknutím a sprintem 

v opačném směru, obkroužením kužele a podobně.  

 

 

Cvičení č. 8: Starty z poloh 

Popis:  

 Hráči provádí 10 metrové výběhy z předem určených poloh. Provádíme soutěžně 

minimálně ve dvojicích nebo více hráčů zároveň. 

Modifikace: 

 1.) Start ze střehové pozice (pozice pistolníka). 

 2.) Start z liftinku prováděném ve střehové pozici. 

 3.) Start z bočného postavení v kleku na jedné noze (simulace startu ze „zdi“). 

 4.) Start ze střehového postavení zády do směru. 

 5.) Start s přeskočením mantinelu (simulace střídání). 

 6.) Na hranici 10 m je položen míček, o který hráči svádí souboj. 

 7.) Start z přetlačování ramenem spoluhráče. 

 8.) Start na zvukový povel, vizuální povel (výhoz brankáře, vizuální kontakt  

     s míčkem apod.) 

9.) Start z pozice pistolníka v bočném postavení. Osa pánve je při výběhu kolmo  

na směr pohybu a osa ramenní je natočena směrem k spoluhráči. 
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Cvičení č. 9: Cvičení s expandery 

Nákres cvičení: 

 

 

Popis cvičení: 

 Cvičení provádí hráč, který je brzděn expanderem. Hráč má expander kolem 

pasu a za ním ho drží asistent nebo spoluhráč. Před hráčem jsou položeny kužely tří 

barev a trenér rukou, nebo barvou nebo jiným domluveným signálem ukazuje, jakým 

směrem se hráč bude pohybovat. 

Modifikace: 

1.) Hráč provádí cvičení v bočném postavení. 

2.) Hráč provádí cvičení z postavení čelem zad (trenér před hráčem). 

3.) Hráč vybíhá ke středovému kuželu a teprve tam mu trenér ukáže, jakým 

směrem bude pokračovat. 

4.) Hráč je brzděn asistentem. Poté, co dosáhne úrovně daného kuželu, je 

expander uvolněn a hráč pokračuje výběhem 5 - 10metrů ve zvoleném směru 

bez zátěže. 

5.) Na místo kuželů položíme hokejku a míček. Hráč si pro ně postupně dojde a 

třetí výběh od asistenta zakončuje střelbou. 

6.) Hráč vybíhá ke kuželu a u každého na chvilku setrvá v určité pozici (např. 

zakleknutím do střely, do střehového postoje, příprava na souboj atd.) 

7.) Provádíme soutěžní formou ve dvojicích. Každý má v ruce svůj kužel a snaží 

ho umístit co nejdál od místa svého startu. 
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Cvičení č. 10: Frekvenční cvičení s klobouky 

Nákres cvičení: 

 

 

Popis cvičení: 

 Podle počtu kloboučků, které má trenér k dispozici se vytvoří „síť“. Kde 

vzdálenost mezi jednotlivými klobouky v řadě může být 3 – 4 stopy. Délka řady je 

alespoň deset kloboučků (pro rozvoj frekvence). Před řady těchto kloboučků se postaví 

hráči a na povel provádí daný pohybový vzorec. 

Modifikace: 

1.) Hráči provádí přeběh klobouků přímo.  

2.) Hráči provádí přeběh klobouků přímo s náběhem do 5 m – vzdálenost 

kloboučků 4 - 5 stop. 

3.) Hráči běží mezi klobouky úhlopříčně (na straně se zastavují a běží 

úhlopříčně (pod úhlem 90  dál). 

4.) Hráči probíhají síť kloboučků po jejím obvodu stále čelem vpřed (běh vpřed, 

cval stranou, běh pozadu, cval stranou) 

5.) Hráč vbíhá do sítě a tam mu trenér povelem (přihrávka na stranu, ukázání 

směru hokejkou a podobně) ukazuje, jakým dalším směrem se pohybovat. 

6.) Hráč na závěr cvičení vybíhá ze sítě s maximálním nasazením na vzdálenost 

5 – 10 m. 

Poznámka: 

 Cvičení na frekvenci pohybu je vhodné zařazovat do tréninku zejména dětem 

okolo 10 let. V tu dobu mají nejvhodnější předpoklady pro rozvoj rychlosti právě přes 

dovednost rychlé frekvence pohybu. 
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Cvičení č. 11: Osmičky 

Nákres cvičení: 

 

 

Popis cvičení: 

 Hráč startuje mezi kužely, nebo u jednoho z kuželů. Smyslem cvičení je co 

nejrychlejším způsobem proběhnout jednu či několik osmiček mezi kužely. 

Modifikace: 

1.) Hráče startuje před kuželem a zůstává čelem stále ve stejném směru po celou 

dobu cvičení (vrací se během vzad, kužel při obíhání má před/ za sebou). 

2.) Hráč startuje v bočném postavení (cval stranou). 

3.) Hráč provádí cvičení bez hokejky a při každé otočce se snaží dotknout 

kuželu. 

4.) Hráč se při průběhu mezi kužely otáčí o 180  a daný kužel obíhá v dané 

pozici (popředu/pozadu) 

5.) Hráč provádí mezi kužely vždy určitý specifický herně koordinační cvik 

(zakleknutí u zdi, blokování střelby, střehovou pozici, otočení o 360 , 

přihrávka spoluhráči, příjem přihrávky a podobně). 

6.) Trenér určí daný cvik (viz modifikace 5.) až těsně před jeho provedením. 

7.) Hráč neobíhá kužely obloukem. Přebíhá nad kužel, dál běží pod kužel a 

přebíhá nad druhý (ostré hrany u kuželů). 

8.) Mezi kužely startují dva hráči zády k sobě. Oba běží své osmičky (v 

opačných směrech) a na středu se musí jeden druhému v rychlosti vyhnout. 

9.) Dva hráči vedle sebe startují ze stejného místa u kuželu a probíhají osmičky 

s tím, že si každý může v rámci pravidel dělat prostor, bojovat o svoji pozici 

před náběhem na kužel. 
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Cvičení č. 12: Cik – cak běhy 

Nákres cvičení: 

 

Popis cvičení: 

 Hráč startuje před řadou kuželů a probíhá mezi nimi slalomovým způsobem s 

ostrými změnami směru tzv. „cik cak“. 

Modifikace:  

1.) Hráči startují čelem vzad do směru pohybu (provádí cvalem stranou vlevo a 

vpravo šikmo vzad). 

2.)  Hráči startují bokem do směru pohybu (cik cak běh prováděn během vpřed a  

      vzad šikmo). 

3.)  Hráči startují z dřepu a daný vzorec provádí pomocí metkalfů. 

4.)  Hráči provádějí cik cak pohyb přes kužely cvalem stranou a střídají „úsek“  

      popředu a pozadu otočením o 90  . 

5.)  Hráči provádějí cik cak pohyb přes kužely cvalem stranou a střídají „úsek“  

      popředu a pozadu otočením o 270  . 

6.)  Hráč probíhá cik cak způsobem a při každé změně směru vrací přihrávku od  

      spoluhráče. 

7.) Hráči se postaví na začátek a konec řady kuželů a první vybíhají zároveň 

slalomovým způsobem. Druzí vybíhají dva kužely za prvním. Hráči musí 

řešit aktuální situaci a vyhýbat se hráčům běžícím proti němu. 

8.) Hráč vbíhá popředu mezi kužely a na povel trenéra se otáčí o 180  a 

pokračuje pozadu. 

9.) Hráč startuje bokem ke kuželům a probíhá skrz ně, viz modifikace č. 2. Na 

povel trenéra se otáčí o 180  (druhým bokem do směru pohybu). 
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6.2 Specifická cvičení 

Cvičení č. 13: Zrcadlo 

Nákres cvičení: 

 

Popis cvičení:  

Cvičení provádí dva hráči zároveň. Jeden z nich představuje „sebe“ a druhý 

(stojí čelem proti němu) jeho obraz. To může znamenat obraz směru pohybu po 

úhlopříčkách, práce s míčkem, klamání pohybem (zasekávání) a podobně. Hráč („H“) 

sám volí, jakým směrem se bude ke kuželům pohybovat. Čára mezi středovými body je 

pomyslné zrcadlo, podle kterého se řídí obraz (O). 

Modifikace: 

1.) Hráč může využít i pohybu vpřed/vzad/do stran, ne jen úhlopříčky  

ke kuželům.  

2.) Hráči mohou využít i pohyby po stranách, ne jen úhlopříčky ke kuželům. 

3.) Obraz se neřídí jako opravdové zrcadlo, ale udržuje konstantní vzdálenost  

od hráče H (například když jde H šikmo vpřed ke středovému kuželu, O 

šikmo couvá k zadnímu kuželu na stejné straně). 

 4.) Na povel trenéra se role hráče a jeho obrazu otáčí. 

5.) Vedle hráče H postavíme ještě druhého H (a k němu i O na druhou stranu). 

6.) Vedle hráče O postavíme druhého H (a k němu i O na druhou stranu). 

7.) K jednomu hráči H přiřadíme dva obrazy O, kteří svádí souboj o pozici u  

     daného kuželu. 
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Cvičení č. 14: Živý slalom („had“) 

Nákres cvičení: 

 

Popis cvičení: 

 Hráče postavíme vedle/za sebe s rozestupy přibližně dva metry (podle úrovně 

hráčů). Všichni mají hokejku i míček a poslední zahajuje probíhání mezi ostatními 

spoluhráči slalomovým způsobem s vedením míčku a zařazuje se na začátek hada. 

Modifikace: 

1.) Obíhání stojících spoluhráčů kolem dokola. 

2.) Stojící spoluhráči se snaží vzít probíhajícím míček (hokejkou v normálním 

nebo otočeném držení) 

3.) Provádíme závodivě: hráč vybíhá ve chvíli, když běžící před ním míjí 

druhého spoluhráče a snaží se ho dostihnout. 

 

Cvičení č. 15: „Bago“  

Popis:  

 Hráči se postaví do kruhu a jeden určený hráč jde doprostřed mezi ně. Hráči mají 

k dispozici jeden míček a přihrávají si tak, aby ho hráč uprostřed nezachytil. 

Modifikace:  

1.) Přidáme druhý a popřípadě i třetí míček (podle počtu hráčů). 

2.) Přidáme doprostřed ještě druhého „chytače“. 

3.) Nahrávající má pouze dva nebo jeden dotyk s míčkem. 

4.) Zmenšíme poloměr kružnice. 

5.) Nahrávky smí chodit jen po zemi. 

6.) Hráči změní své rozestavení z kruhu na dvě řady nahrávajících proti sobě. 
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Cvičení č. 16: Stínování 

Popis cvičení:  

Rozdělíme hráče do dvojic. Oba mají florbalovou výstroj – hokejku i míček. 

První z dvojice představuje sám sebe a dle vlastní libosti vybírá směr následujícího 

pohybu. Druhý z dvojice, který je „nalepený“ co nejblíže za prvním, se pokouší 

zareagovat na každou změnu a provést stejný pohyb co nejrychleji. 

Modifikace: 

1.) Hráč může zařadit do pohybu i jednoduché koordinační cviky jako dřep, 

zakleknutí, výskok a podobně. 

2.) Hráč může zařadit do pohybů i specifické koordinace jako klička, dribling, 

klamavé pohyby a další. 

3.) Na povel trenéra se role hráče a jeho stínu otáčí. 

4.) K jednomu hráči mohou být přiřazeni dva „stíny“. 

5.) Za prvního hráče zařadíme celého „stínového hada“ z libovolného počtu 

hráčů (o velmi podobné úrovni rychlostní i koordinační, aby nedocházelo 

k zbytečným úlevám z maximálního nasazení). 

 

Cvičení č. 17: Rozvoj pomocí přídavných závaží 

Popis cvičení: 

Provádíme cvičení na rozvoj technických dovedností s přídavnými odpory, či 

zatížením. 

Modifikace: 

1.) S přídavnými manžetami na zápěstí (zátěžová „potítka“) provádíme slalomy   

v maximálním nasazení a rychlosti práce s míčkem. 

2.) Hráč s manžetami na zápěstí provádí dribling na místě a spoluhráč postavený 

     proti němu mu do místa driblingu vkládá hokejku. Hráč provádějící cvičení  

     ihned reaguje změnou místa driblinku, nebo stažením míčku blíže k sobě. 

3.) Hráči s manžetami si nahrávají ve dvojicích. 

4.) Hráči s manžetami vybíhají od mantinelu do středu bez driblingu. Výběh 

     zakončují střelbou. 

5.) Provádí dva hráči s manžetami na zápěstí proti sobě cvičení tzv. 1 – 1. 

    (Mají tedy libovolný pohyb na malém prostoru, kde se snaží obehrát – dostat 

    za záda svého spoluhráče. Při ztrátě míčku, se role otáčejí.) 
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Cvičení č. 18: Pohyb u branky  

Nákres cvičení: 

 

 

Popis cvičení: 

 Hráč začíná před velkým brankovištěm. Na povel startuje k tyčce, odkud 

pokračuje k rohu hřiště. Tam „zasekává“ a vrací se zpět k tyčce, kde mění směr ke 

kuželu přibližně metr od zadního mantinelu. Z tohoto místa se vrací kolem tyčky zpět 

před velké brankoviště. 

Modifikace: 

1.) Hráč startuje zády k brance a všechny pohyby provádí čelem do hřiště. 

2.) Hráč startuje bokem k brance a všechny pohyby provádí čelem do rohu 

      hřiště. 

3.) Hráč se u každého kuželu zastavuje a provádí předem určený obranný postoj  

      (střehový postoj, zakleknutí ve zdi, blokování střely apod.). 

7.) Trenér určuje a mění v průběhu cvičení daný obranný postoj u kuželu, viz 

modifikace č. 3. 

8.) Provádíme soutěžně ve dvojicích (na černých a šedých kuželech). U každého 

kuželu leží míček. Hráč běží podle nákresu a každý míček ihned vyhazuje 

vzduchem směrem od branky (simulace situací v oslabení). 

9.) Hráč zakončuje cvičení sprintem s míčkem k půlící čáře (simulace rychlého 

přechodu do útoku). 

Poznámka:  

 Pro lepší motivaci mohou být rozmístěni spoluhráči „na mantinel“, do rohu,  

za branku a na vrchol velkého brankoviště. Ti si mezi sebou nahrávají. Hráč, který 

provádí cvičení, se jim snaží na každém kuželu zachytit jejich přihrávku. 
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Cvičení č. 19: „Pětka“ 

Nákres cvičení: 

          

Popis cvičení: 

 Hráč startuje z bodu S a běží dle určeného způsobu (modifikace) k daným 

kuželům. Každé cvičení je zakončené střelbou. 

Modifikace: 

1.) Každý kužel je označen číslem. Trenér určuje v průběhu cvičení číslo dalšího 

kuželu. 

2.) Každý kužel je označen číslem. Hráč vybíhá při vyslovení určité série čísel 

(např.: 5, 3, 2, 4, 1), kde se čísla mohou samozřejmě i opakovat. 

3.) Každý kužel má jinou barvu, nebo jiné označení (místo kuželů spoluhráči – 

změna směru na jména) a pohyb mezi nimi viz modifikace 1 a 2. 

4.) Na místě kuželů stojí spoluhráči, kteří si nahrávají. Hráč vbíhá do pětice a 

kopíruje směr přihrávek. 

5.) Hráč začíná uprostřed pětice. Má čtyři spoluhráče, kteří mají „přesilovkové 

postavení“ (viz cvičení č. 20). Střídají se v nahrávkách na určitý kužel. Hráč 

uprostřed dobíhá ke kuželu a nahrávky vrací (simulace středového útočníka 

v přesilové hře). 

6.) Hráč běží nejdříve ke kuželu uprostřed, odkud zahajuje „osmičku“ ke 

každému krajnímu kuželu. 

7.) Hráč provádí celé cvičení v bočném postavení (cvalem stranou). 

8.) Hráč provádí každý návrat ke středovému kuželu během vzad. 
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Cvičení č. 20: Oslabení 

Nákres cvičení: 

 

Popis cvičení: 

 Na půlce hřiště se rozestaví dle zvolené taktiky útočná pětice (kolečka) a 

obranná čtveřice (trojúhelníky). Pro názornost je použito v nákresu nejobvyklejší 

schéma. Útočníci mají za úkol si přihrávat tzv. „z první“. Obranná čtveřice se pohybuje 

přibližně ve stálé formaci podle pohybu míčku po hřišti. 

Modifikace: 

1.) Hráč, který je aktuálně nejblíže k útočníkovi s míčkem dobíhá až „na doraz“ 

 k němu. Stejným směrem (ale ne tak agresivně) se přesouvají i ostatní. 

2.) Hráči se pohybují ve střehové pozici a jen cvalem stranou a to i 

v předozadním směru. 

3.) Hráči se pohybují podle pokynů hráče před brankou. 

4.) Na povel hráče před brankou se obranná čtveřice snaží o co nejrychlejší zisk 

míčku agresivním přistupováním k útočníkům. 

5.) Na povel hráče před brankou/trenéra změní celá obranná čtveřice své 

postavení do jiného obranného systému. 

6.) Na povel jakéhokoliv hráče/trenéra se celá čtveřice otočí o 90  (hrotový hráč 

na „mantinel“, hráč od mantinelu před branku...) 

7.) Na povel jakéhokoliv hráče/trenéra si hráči vymění pozice způsobem: levý 

hráč za pravého a hrotový za hráče na brankovišti. 

8.) Na povel trenéra se změní role všech obránců a útočníků, kromě hráče za 

brankou. 
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Seznam použitých symbolů v nákresech: 

    kužel, klobouček (frekvenční) 

    útočník, hráč, spoluhráč, trenér, asistent trenéra 

   obránce 

  směr pohybu 

  přihrávka 

  běh s míčkem 

 

 

Poznámky: 

Vzdálenosti mezi kužely či čárami mohou být do libovolné. Záleží na tom, jaký 

přesný cíl by toto cvičení mělo splňovat. S ohledem na florbalovou specializaci by 

neměl být nejdelší sprint mezi dvěma body delší než 10m. Cvičení ale můžeme 

provádět i na vzdálenost 3 - 4x menší. Maximální vzdálenosti jsou také samozřejmě 

odvozované od parametrů rychlostního zatížení – tedy celková délka trvání cvičení by 

neměla nijak razantně překročit 15 vteřinovou hranici.  

Je také vhodné, aby byly střídány startovní pozice od nejjednodušších stojů 

(liftingů, střehových postojů atd.) až po ty co „nejkrkolomnější“ dle libosti trenéra. 

Kromě střídání startovních pozic je možné využít i rychlostní metodu v agility tréninku 

popsanou v kapitole 5.1. Zasadíme ji do cvičení takovým způsobem, že na konec 

každého opakování (žebříku, cvičení s kužely apod.) přidáme co nejrychlejší výběh na 

vzdálenost přibližně 5 - 10 metrů. 
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7 ZÁVĚR 

 

Téma této práce jsem zvolil z důvodu, že ovlivňování rychlosti patří 

v tréninkovém procesu k nejobtížnějším. Je dostatečně známo, že nevhodným 

působením v zatěžování se svalová vlákna spíše zpomalují. Je tedy vhodné 

problematice rozvoje rychlosti ze strany trenérů věnovat značnou pozornost. 

Podle informací popsaných v teoretické části jsem vypracoval 20 různých 

cvičení s několika dalšími modifikacemi. Tato cvičení, která jsou uvedena v praktické 

části, respektují podmínky a parametry rychlostního zatížení, aby bylo docíleno co 

nejlepšího rozvoje herní rychlosti ve florbalu. Ta je samostatně jako součást struktury 

herně-sportovního výkonu jen obtížně měřitelná. Přesto je možné ji podle struktury 

pohybu v utkání převést do tréninkového procesu. K tomu nám slouží zejména cvičení a 

prostředky, které mají podobnou strukturu pohybu jako soutěžní projev. Takový pohyb 

už je poté možné změřit a porovnávat úroveň jednotlivých hráčů či výkonů. Tímto 

způsobem je tedy možné zpětně zhodnotit a srovnávat, jaký trénink je pro rozvoj 

nejvhodnější. Mimo to lze samotná cvičení, která trenér použije pro měření a 

výsledkovou komparaci, využít v tréninkovém procesu. 

První část cvičení má obecnější charakter a je možné je aplikovat v tréninku pro 

většinu sportovních her. Jejich základem jsou pohybové vzorce, které se přímo ve 

florbalovém utkání neobjevují, ale úroveň herní rychlosti ovlivňují. V druhé části jsem 

se snažil o cvičení, která přímo vyplývají z herního projevu hráče. Jsou to de facto 

určité herní úseky utkání, nebo cvičení, která se jim co nejvíce blíží. Zvláště specifická 

cvičení je vhodné aplikovat v tréninkových podmínkách co nejvíce podobných utkání 

(povrch, vybavení, součinnost hráčů, nasazení atd.). 

Předpokládám, že rozvoj herní rychlosti ve florbalu způsobem uvedeným v této 

práci může mít své evidentní opodstatnění v progresu a zrychlení v rychlostně 

florbalových činnostech. Poznatky a zkušenosti z této oblasti se pokusím následně 

perspektivně využít ve své diplomové práci. 
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